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Двѣ Рускій Народности.
(Перекладъ присвячую Олександру Барвѣяьскому).

1евна рѣчь, що географіяне положене було першою причи
ною тому, що вытворилися мѣжь людьми рбжницѣ наро
дностей въ загалѣ.

Чимъ низше на ступняхъ цивилизація стоить

якій нарóдъ, тымъ бóльше и скорѣйше географіичнй обставины
пóдсоблюють придбати ему свого окремѣшнёго типу. Народы, ко
трй не мають твердыхъ засновинъ, легко перемѣняються, пересе
ляючись зъ однои краины въ другу; бо у нихъ вельми вбогій
запасъ

выхованя, придбаного на старыхъ

селищахъ.

Перей

шовши на нове мѣсце и тутъ розвиваючись дальше, такй народы
переймають легко и присвоюють собѣ тій новй умовы, якій на
даe имъ характеръ новои мѣсцевoсти разомъ зъ усѣма обста
винами. Боротьба може бути, але буде вона тымъ бóльшь мля
вою, чимъ меншь въ народѣ того, на що можна опертися.
Инакше станеться зъ народомъ, котрый на першихъ своихъ
селищахъ надбавъ собѣ чого такого, що задовольняло его, що
вбнъ уважавъ за користне для себе або за свои святощѣ. Такій
нарóдъ, переходячи на нову краину,

переносить туды и свои

старй засновины и вуни стають ему пбдпорою, коли доведеться,
що обставины нового житя вымагатимутъ у него самопере
мѣны, выдача рѣчь, но коли бъ, на прикладъ Англичанинъ,
переселився куды поблизу тропикóвъ, то вбнъ довго тамъ бере
гтиме свою цивілізацію, свои звычаѣ, свои розумѣня, придбанй
выхованемъ на своему пбвночному островѣ. Навпаки, нехай бы
натовшъ американьскихъ Индійцѣвъ переселився въ Росію, тутъ
стыкаючись зъ Росіянами Индійцѣ набули бъ собѣ видъ па
нуючои народности тубольцѣвъ.

Нехай же

вони житимуть

самотою, не зближатимуться до повнóчнои просвѣты, то вони
въ недалекихъ поколѣняхъ перемѣняться вóдповѣдно

клімату,

грунту и мѣсцевoсти и выробиться въ нихъ цѣлкомъ нова на
роднбсть: на нѣй дрóбными лишень выразами вбдбиватись буде
«ь.
ны.
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колишній,

теперь далекій;

рóдный край. За глибокои давнины, за часу молодости наро
дбвъ

переходы зъ однои

краины Твъ другу творили окремѣ

шнй типы и выробляли народности.
Тóлько жь не самій лишенъ переселеня та географіичнй
обставины въ загалѣ перемѣняли народы и формували народ
ности; вплывали разомъ съ тымъ на сю справу ше й истори- !
чнй умовы житя. Народы перейшовши зъ одного краю въ дру
гій, не перебували самотою, а зносилися, стыкалися зъ другими; вбдъ сего залежавъ ихъ розвбй и вырббъ формъ житя.

Иншй

народы перемѣнялися и не пересиляючись, а вбдъ вплыву су
сѣдбвъ и захожихъ людей; наконець тій або иншй повороты гро
мадского житя вóдзначувалися на народнóй истотѣ и клали на
будущину особливій ознаки, не похожій на першихъ.

Такимъ

чиномъ троха по троха нарóдъ съ часомъ перемѣнився, стававъ
не такимъ, якимъ бувъ колись. Все отсе складаете, що можна
назвати однымъ словомъ историчными обставинами. Тутъ выс
шій чи низшій

ступень

цивілізаціи або прискорюe aбо зупи

няе перемѣну.

Тутъ все иде тымъ самымъ закономъ, якъ и

тодѣ, коли перемѣну творять географіичнй обставины. Транить
ся нарóдъ бóльшь просвѣченый, то вбнъ упертѣйшь стоятиме за
свою

старовину, мбщнѣйше держатиметься за свои звычаѣ и

довшійчасъ берегтимe память своихъ предковъ. Отъ на прикладъ,
Римъ, хочь вóнъ и завоювавъ Грецію, а вона опанувала его
своею просвѣтою; а Галія, пбдпавши пóдъ Римъ, стратила свою
мову и народнбсть, бо завоевателѣ еи були просвѣченй бóльшь, а
нѣжь вона. Стрѣча зъ народомъ слабшимъ змбцняе народнбсть
сильнѣйшого, якъ сама стрѣча зъ сильнѣйшимъ знесилюе вѣ.
Народнбсть може выробитися за рбжнй часы людского
розвою,

тóлько що вырóбъ справлятиметься лекше за дитин

ного часу, нѣжь въ стиглому зростѣ духового житя людского.
Перемѣну народности можуть выкликати супротивній причины,
якъ: потреба ширшого розвою, убожество и пбдушадъ цивіліза
ціи, свѣжа жвава молодбсть народу и старезный его вѣкъ. Зъ
другого боку розвбй цивілізаціи може зберегати народнбсть,
коли нарóдъ надбавъ собѣ до волѣ чого такого, що веде его
до дальшои духовои працѣ въ тóй самóй сферѣ або коли вóнъ
мае въ запасѣ доволѣ интересбвъ, щобъ выробити зъ нихъ новій
добутки просвѣты або коли вбнъ вдовольняеться заведенымъ у

—
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себе ладомъ и не рушае напередъ.

Отсе останне; мы помѣча

емо у тыхъ народбвъ, якй стикаються съ такими народами, у
котрыхъ силы бóльшь, нѣжь звычайно. Высшій верствы такого
народу переймають собѣ ту чужу народнбсть, яка надъ ними
пануе, а маса тримаеться своеи окремѣшнеи; пригнетена маса
не спроможеться рушити розвóй тыхъ засновинъ, якй маe зъ
давного часу. Та жь причина не дае масѣ слѣдомъ за горѣшни
ми верствами перевернутися въ чужу народнбсть.
Письменство або лiтература есть душею народного житя,
самосвѣдомостю народности. Безъ письменства народнбсть зай
»

мае лишень пасивне становище. Тимъ то, у якого народу пись
менство богатѣйше и бóльше розвинено, то въ него и народ
нбсть мóщнѣйша и бóльша порука за те, що вóнъ завзятѣйше
зберегатиме свою народнбсть вóдъ ворожихъ

обставинъ

исто

ричного житя; тай сама истота народности выдавться выразнѣй
ше и виднѣйше.
Але що жь то за истота въ загалѣ? Ознаки, зверхнёго
житя складають суму вóдмѣнъ, якими одна народнбсть вóдрó
жняеться вóдъ другои; сими ознаками выявляеться те, що ле
жить на самому сподѣ народнои душѣ. Духовый складъ, сту
пень почутя, характеръ розуму, прямована волѣ, поглядъ на
громадске и духове жите, все що выробляе характеръ и звы
чаѣ народу, все отсе и есть внутрѣшними причинами народнои
вóдрубности. Отсій засновины надають дыханя житю и суцѣль
нбсть тѣлу. Видима рѣчь,

що все отсе не показуеться пооди

ноко, вóдрубно одно вóдъ другого, а въ купѣ, нероздѣльно,
спбльно одно другого пбддержуа, спбльно одно другого допов
нюю и такимъ побытомъ усе заразомъ въ купѣ складае единый
огрядный видъ народности.
Теперь

отси загальнй прикметы приложѣмъ до нашого

пытаня про рóжницю мѣжь Велико-рускою, а Украиньско-ру
скою народностями.
Въ глибокóй давнинѣ крыеться початокъ и тыхъ вóдмѣнъ
и іодѣлъ Славяньского племени на вóдрубнй народы.

За того

часу, вóдъ коли у Грецкихъ письменникóвъ показалися звѣстки
про Славянъ, Славяне були вже подѣленій на вóдрубнй народы
и стали вѣдомыми або якъ великій вóддѣлы, або якъ дрóбнй

.

" вѣтки, а деякихъ зъ нихъ не тямлять, де й притулити. Проко
. пій, подѣляв Славянъ на двѣ великій вѣти: Антбвъ и Славянъ,

Горнанъ

подѣливъ ихъ вже на три: Славóвъ, Антóвъ и Вене

тбвъ. Певно, що кожда съ тыхъ вѣтокъ дѣлилася ще на дрббнѣйшй.
На сe вказують звѣстки у Прокопія и Маврикія про те, що
Славяне разъ-у-разъ воювали помѣжь себе и жили групами въ
роскидъ. А вже де помѣжь групами народбвъ ходить

ворого

ване, тамъ неминуче черезъ те самe выроблюються етнографі
чнй окремости и вóдмѣны. Константинъ Багрянородный начи
слав у Славянъ вже кóлька дробныхъ вѣтокъ. Нашь початко
вый лѣтописець вызначая вѣтку Рускихъ Славянъ, розчахнену
на кóлька частинъ и

кожда зъ окремѣшними вóдмѣнами, зъ

окремѣшними звычаями. Певно, що мѣжъ ними одна була боль
ше, другй менше похожими одна на другу. Отъ такимъ побы
томъ кóлька етнографіяныхъ вѣтокъ бóльше похожихъ одна на
другу загальными прикметами, стали складати одну народнбсть.
Отакъ и Руско-славяньскій народности зложили одну загальну
Руску народнбсть, въ порбвнаню до иншихъ Славяньскихъ на
родностей на полудни. Але чи видно въ глибокóй давнинѣ якій
прослѣдокъ истнованя Украиньско-рускои народности? Чи по
мѣжь народбвъ пбвденно-захóдного обширу сучаснои Росіи бувъ
такій звязокъ, щобъ вони вызначали одну етнографіяну вѣтку?
Сего въ лѣтописи прямо не сказано. Въ сему разѣ бóльшь по
щастило Бѣло-рускóй народности: вона пóдъ назвою Кривичѣвъ
выразно въ лѣтописи показана на тому обширѣ, що заселяла
потóмъ, де й доси сидить, розшавшись на двѣ частины захóдну
и схóдну. Въ давнину згадують на полудни лишешь про народы,
не даючи имъ загальнои, однаковои на всѣхъ назвы.

Але жь

що пропустивъ лѣтописець въ своему етнографіичному описови,
те додaе намъ исторія та анальогія, якъ порбвняемъ бóльшй
етнографіичнй вѣти до тыхъ, якій пстнуютъ за нашъ часъ.

Ра

зяча похожбсть Украиньско-рускош мовы до Новгородского на
рѣчя

найвыразнѣйше доводить, що за часу глибокои давнины

истнувала Украиньско-руска народнбсть. Истнувала вона яко
оденъ зъ Славяньскихъ типбвъ, котрый обимавъ въ собѣ ознаки
дрóбнѣйшихъ частинъ.

Богато перейшло такихъ ворожихъ пе

ревертбвъ, котрй запомагали, щобъ стерти, знищити сю похо
жбeть, але вона й доси в и не примѣтити: ви не можна. Сего
не можна выяснити случаемъ, або звертати на те, що по Вели
ко-рускихъ областныхъ нарѣчяхъ

багацько

розкидано зеренъ
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падеться тамъ або инде, то съ сего ще не слѣдъ выводити того,
що въ давнину той чи иншій нарóдъ бувъ рóднѣйшій тому чи
другому. Але коли назбираеться сила тыхъ ознакъ, що стано-"
влять въ Новгородскому нарѣчю характеръ Украиньско-рускои
мовы, то тодѣ вже не можна сумнитися, що давнй Ильменьскій
Славяне и Украинцѣ-Русины були бóльшь рóднѣйшими зъ со
бою анѣжь Украинцѣ- Русины зъ иншими Славянами теперѣ
шнеи Росіи.

Въ давнину отся кревность була виднѣйшою и

выразнѣйшою; вона пробиваться и въ Новгородскихъ лѣтопи
сяхъ“ и по стародавныхъ письменныхъ памятникахъ.

Вже жь

отся кревнбсть выникла не инакше, якъ за часу глибокои да
внины; бо

въ тыхъ ; «мляхъ, перерѣзаныхъ селищами и ин

шихъ ще народностей не водилося мѣжь народбвъ такихъ ча
стыхъ и живыхъ зносинъ, щобъ одна яка етнографична ознака
переходила зъ одного народу на другій.

Тымъ то певна рѣчь,

що початокъ и жерело отсеи кревности лежать въ споконвѣ
чныхъ доисторичныхъ часахъ.
якихсь

Вона свѣдчить намъ, що сила

невѣдомыхъ намъ обставинъ вбдорвала частину Укра

иньско-руского народу и запровадила ви на пбвнóчь; тутъ вона
”

осѣла зъ своею мовою и засновинами свого громадского житя,
выроблеными ще на полудни, у первѣстному рбдному краю.
Отся жь похожбсть мовы неперечно доводить глибоку давнину
Украиньско-рускои мовы и народности. Видима рѣчь, що чудно
бъ було гадати, нѣбы то Украиньско-руска народнбсть и въ да
внину мала тій самій ознаки, якй мае теперь. Историчнй обста
внны не давали народови

не рушати зъ

мѣсця и триматися

безъ перемѣны того самого становища и постати. Говорячи про
Украиньско-руску народнбсть въ давнину, мы розумѣемо ви
въ тому видѣ, якій ставъ предкомъ сучасного ви виду и мѣ
стивъ у собѣ головнй зерна, чоло ознакъ, истоту народного
типу, котрый выстоявъ проти всѣхъ ворожихъ нападбвъ.

Мы

не говоримо про тій вóдмѣны, якй Украиньско-рускій типъ пе
реймавъ съ часомъ и перероблювавъ ихъ на свóй ладъ, вóдпо
вѣдно головнымъ своимъ засновинамъ, але про тій, якй вóнъ
шереймавъ на часъ и кидавъ якъ щось чуже, що не пристало
его природѣ.
Повернувшись до Рускои псторіи, не трудно запримѣтити,
якъ те, що пропустила

лѣтопись въ своему етнографіяному

описови, само себе выявило въ тыхъ обставинахъ, якій зложили
1. вы....
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историчну долю Украиньско-руского народу. Початкова лѣтопись
именуе: Полянъ, Деревлянъ, Улучѣвъ, Волынянъ, Хорватóвъ, не
даючи имъ загальнои назвы; але сама исторія дала имъ небавомъ
таку назву. Ся назва-Русь. Съ початку такъ звалося невеличке
Поруско-Варяжске племя, котре осѣло було середъ Украинь
ско-руского народу и котре вóнъ небавомъ асимілювавъ. Вже
въ ХП. столѣтю назва Русь поширшала и на Волынь и на Га
личину. Тодѣ вона ще не переходила нѣ до Кривичѣвъ, нѣ до
Новгородцѣвъ, нѣ на пбвнóчный схóдъ. Ослѣпленый Василько,
сповѣдуючись про свои замѣры, признаеться, що мавъ на думцѣ
помстити надъ Ляхами за Руску землю и зруйнувати не Кіевъ, а
той край, по ошбеля ставъ аватися червоною Русю.

Въ Х11

ст. въ Ростовско-Суздальскóй землѣ пóдъ назвою. Русь; ува
жали загаломъ пбвденно-захóдну сторону сучаснои Росіи. Таку
назву, вóдмѣнну вóдъ иншихъ Славяньскихъ народбвъ и вживъ
собѣ пбвденно-рускій народъ. Дрóбнй вѣтки, шо почисляе лѣ
топись або зникли або пбшли въ сутѣнь. Мабуть вони були вель
ми незначнй, коли злучились въ одно и коли выплыли поверхъ
самій лишень загальнй усѣмъ имъ ознаки.

Назву Русь почали

прикладати до теперѣшнего Украиньско-руского народу и чу
жиньцѣ. Одначе назву Руси прикладали лишень до тои вѣти
Славяньского народу,

що

потóмъ стали звати Малою Русю,

Пбвденною Русю, Украиною, а недо цѣлои федераціи Славянъ
на обширѣ сучаснои Росіи. Помѣтимо, що ся федерація зложила
ся ще съ того часу, якъ прибули Варяги-Русь, перебувала вона
пóдъ верховодствомъ Кіева и не зникла зъ духовои свѣдомо
сти,

дарма що найнеприязнѣйшй обставины пóрвали еи зверх

ній звязокъ.
Въ ХV. столѣтю на обширѣ теперѣшнеи Росіи вызначало
ся чотыри вѣти схóдного Славяньства: Новгородъ, Московщина,
Литва и Русь; коли жь въ ХVІ. и ХVП. ст. Новгородъ знище
но, лишилися Московщина, Литва и Русь.

На сходѣ пбдъ на

звою Русь розумѣли належнбсть до однои загальнои Славянь
скои землѣ,

подѣленои на дрбнй вѣти, а на пбвденномъ за

ходѣ Русь була именемъ однои вѣти, зъ сеи семьѣ. Суздалецъ,
Москаль, Смолянець уважалися за рускихъ черезъ родовóдъ,
вѣру, книжну мову и просвѣту. Кіяне, Волыняне, Червонору
сины

були

рускими черезъ мѣсцевбсть, черезъ особливости

свого народного, громадского и родинного побыту, за свои звы
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чаѣ.

Коженъ зъ нихъ бувъ рускимъ черезъ те, черезъ що

схóдный Славянинъ

бувъ

нерускій. але Москаль, Суздалецъ.

Злученe краѣвъ було справою загальною, тымъ то давна на
зва всеи федераціи

стала

народною и на схбднбй Руси, якъ

тóлько загальнй засновины заглушили розвóй частинъ. Коли жь
изъ рóжныхъ земель зложилася Московска держава, то вона
легко присвоила собѣ назву Русь; нарóдъ сеи державы призвыча
ився называтися русскимъ; загальну назву перенесено на ча
стину. Назва рускій зробилася и на сходѣ и на пбвночи тымъ,
чимъ за давного часу була выключно для самого лишень Укра
иньско-руского народу. Тодѣ Украиньско-рускій нарóдъ наче
позбувся свого имени, нѣбы лишився безъ назвы; у него нѣбы
вкрадено назву. Сталося навпаки тому, якъ було въ давнину;
колись Пóвнóчно-схóдна Русь уживала сю назву задля загаль
нои ознаки маючи для своихъ частинъ свои властивій назвы;
теперь же той нарóдъ, що вживавъ у давнину назву Русь, якъ
свою властиву, мусивъ называтися рускимъ лишень въ загалѣ
и придбати собѣ нову властиву назву. На заходѣ, въ Червоной
Руси сей самый народъ збткнувся съ чужими народностями,
съ Польскою, Угорскою и Нѣмецкою и ему природно було за
держати свою стару назву. Отакъ Галицкій Червоно-Русинъ и
доси збстався зъ назвою руского, Русина. Въ его частиннбй на
родности найвыразнѣйше вóдбивалися ознаки загальнои рускои
народности; такй ознаки якъ вѣра, мова, исторія — нагадували
Русинови про его давный звязокъ зъ рускимъ народомъ въ за
галѣ, вони зберегали его народность, вони обороняли его народ
ность проти силкованя чужинцѣвъ знищити ви, стерти. Навпаки
тамъ, де ся сама

нороднбсть збткнулась

съ пбвнóчною або

схóдною, тамъ назва рускій стратила свое частинне, краеве зна
чень, бо вже Украинцева не выпадало оберегати тя загальнй
ознаки, котрй не вóдрóжняли а ще злучали его съ тымъ наро
домъ, що перенявъ вóдъ него и собѣ назву — рускій. Тымъ
то и мусивъ вóнъ замѣсть своеи старои назвы прибрати собѣ
таку нову назву, щобъ вызначувала вóдмѣну его вбдъ схóднои
Руси, щобъ показувала рóжницю, а не схожбсть.

Такихъ на

родныхъ назвъ зъявлялося чи мало та, мовити правду, не було
зъ нихъ жаднои такои,

щобъ вповнѣ задовольняла.

Може се

черезъ те, що ще не вповнѣ вытворилася въ народѣ свѣдомбсть
, „что та въ хуп; «- «т ты учить ма
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лоросія, Гетьманщина, — нынѣ отсti

назвы

по

неволѣ

стали архаизмами, бо жадна зъ нихъ не обнимае сферы цѣлого
народу, а вызначае лишень мѣсцеве, на короткій часъ бувше
историчне жите. За нашого вже часу выгадано ще одну назву
— Южнорусы, але вона вживаеться тóлько въ книжкахъ и
ледво чи не на вѣки лишиться вона книжною назвою; бо сама
вже вымова еи така довга, що неважиточна для щоденнои звычай
нои бесѣды та нарóдъ нашь и не любить такихъ складныхъ
назвъ; въ нихъ майже разъ-у-разъ видко вóдбитки выгадокъ
а

по части и

вченои штучности.

усѣхъ тыхъ назвъ, якй

прибирали

Скажу до слова,
нашому

що зъ

народови, щобъ

вóдрóжняти его вóдъ Великорусбвъ, чи не бóльшь всѣхъ при
нялася назва ха холъ. Очевидно, що принялася вона не сво
ею етимольогіею, а тóлько черезъ ту навычку, зъ якою вживаютъ
еи Великорусы. Вымовивши слово хахолъ, Великорусъ розумѣе
зъ нимъ справжній народный типъ.

Передъ Великорусомъ зъ

словомъ хахолъ встае чоловѣкъ, що говорить осóбною мовою,
мае свои окремій норовы, звычаѣ, свои обставины домашнего
житя, свóй властивый народный видъ. Тóлько жь булобъ чудно
й гадати,

що

отсе глумливе

призвище народу можна вжи

вати яко справжню народну назву! Се було бъ все одно, якъ
бы, на прикладъ, призвище Джонъ-Буль Англіичане стали вжи
вати за справкню назву свого народу! Не самій лишень Вели
корусы звуть Украинцѣвъ хахлами; трапляеться, що инколи и
Украинецъ

скаже про

себе „хахолъ“,

не вбачаючи въ сему

словѣ нѣчого глумливого; але такй случаѣ трапляються тóлько
въ схбднбй частинѣ Украины.
Отже я звернувъ въ ббкъ вбдъ своeи меты. Рѣчь про те,
що назва Русь споконъ вѣку закренилася за пбвденно-рускимъ
народомъ. Назва нѣколи не выникаe безъ факта. Не можна на
кинути народови нѣ зъ сего, нѣ съ того якубудь назву. Се може
залѣзти въ голову хиба до такихъ ученыхъ, якъ отій, що о
повѣдали намъ не що давно дивовижну новину, що нѣбы то
Катерина П. наказала Московскому народови

называти себе

русскимъ и заборонила ему вживати своеи давнои назвы —
Москаль. Разомъ зъ назвою розвивалася
житя нашого народу.
заводять насъ

и самостбйна исторія

Вѣдома рѣчь, въ яке прикре становище

нашй давнй лѣтописи, коли тóлько забажаемъ
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выслѣдити долю народного житя въ давнину. Лѣтописи забавля
ють насъ звѣстками про усобицѣ князѣвъ, про будбвлю церковь,
докладнорозповѣдають про днѣ, навѣть про годины смерти князѣвъ
и епископбвъ; абы жь постукався до нихъ въ дверѣ скарбницѣ на
родного житя, то вони й глухй и нѣмй и ключѣ вóдъ тыхъ запо
вѣтныхъ дверій давно закинено въ море забутку! Вóдъ давнои
бувальщины лишився ледви примѣтный прослѣдокъ. Отке и его
досыть на те, щобъ бачити, якъ рано Пóвденна Русь

почала

своимъ окремѣшнимъ шляхомъ рости и вóдмѣнно не такъ, якъ
Пóвнóчна. На полудни цѣлкомъ инакше нѣжь на пбвночи роз
расталися,

коренилися и перемѣняли

гальнй засновины.

свой видъ тій самій за

Пбвночь, а ще бóльшь пóвнóчный схóдъ до

половины ХП. вѣку

намъ

мало вѣдомій.

Лѣтописи того часу

повертаються тóлько коло пóвденныхъ краѣвъ; въ Новгород
скихъ лѣтописяхъ такй короткій и урывчатій мѣсцевй звѣстки,
що здыбавши

ихъ, гадавшь собѣ: чи не оглавъ се згубленого

лѣтописного оповѣданя. Признатися по правдѣ, такъ якось ажь
чудно слухати отй глибокодумнй досвѣды про розвóй Новго
родскихъ громадскихъ засновинъ, якй проповѣдуе дехто зъ у
ченыхъ и якій проповѣдуються по школахъ російскихъ! Тамъ,
де можна судити про розвóй хиба тóлько Новгородскихъ лѣ
тописей, вони ведутъ рѣчь про розвбй Новгородского житя!...
Отже и такого злиденного опису не лишилося про жите идолю
Пóвнóчно-Схóднои Руси, отсеи Суздальско-Ростовско-Муромско
Рязаньскои краины и тымъ бóльшій жаль бере, що добре тя
мишь, що тутъ именно и якъ разъ того часу заклюнулося зер
но Велико-рускои народности и якъ разъ тодѣ й пустило воно
зъ себе першй парости. Таемничій родовóдъ и дитиньство Ве
лико-рускои народности повите густою, непросвѣтною хмарою.
Розбгнати сю хмару у насъ нема спроможности; черезъ те до
водиться або вдатися въ безкраѣ выгадки и домыслы, або спо
чити на тóй думцѣ, якъ дехто се й робить, що така вже на те
була воля Божа и що тій причины, котрй зробили Велико-руску
народнбсть тымъ, чимъ вона есть, залежали вóдъ несповѣднои
волѣ! Така думка втихомирить всяке хвилёванв розуму, але жь
вона якъ самій й выгадки и домыслы не задовольняють нашого
бажаня.

Выгадки и домыслы

не зробляться

правдою,

коли

ихъ не затвердять або очевиднй факты або певныйльогічный звя
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зокъ появóвъ. Мы не сумнимося проти волѣ Божои, вѣримо,
що всѣмъ, що дѣвться въ свѣтѣ, кермуe Божа воля, якъ вѣдо
мымъ, такъ и невѣдомымъ; але жь коли, обсуджуючи що, та
въ усему здатися на волю Божу, то тодѣ нѣчогóсенько не ли
шиться задля обсуджованя. Исторія повинна выслѣдити

и об

судити не причину всѣхъ причинъ, недовѣдому людскому ро
зумови а причину частинныхъ появóвъ. Ѳдине, що вѣдоме намъ
про Пóвнóчный Схóдъ —те, що тамъ помѣжь Фiнами мешкали
Славяне и брали перевагу надъ Фiнами и що въ тому краю за
гальнй засновины були такй самій, якъ и по иншихъ земляхъ
руского свѣту. Але мы не вѣдаемо нѣ подробиць житя, нѣ того,
якимъ

побытомъ загальныхъ засновинъ уживали въ своему

житю отій Славяне. Тымчасомъ на полудни увесь Украиньско
рускій нарóдъ

выразно

съ

початку ХП. вѣку вызначався су

цѣльностю: вóнъ не вважае на князѣвскй перегорожи, а разъ
у-разъ дѣями своеи исторіи нагадуе про свою вднбсть.

Вбнъ

присвоивъ еобѣ одну назву — Русь, у него однй загальнй сшо
нукуваня, тій самій головнй обставины ворочають нимъ, его вѣти
тягнуть одна до другои. А отъ иншй вѣти загального руского
Славяньства,

на

прикладъ

Кривичѣ,

вóдзначуються своими

окремѣшними вѣтями въ федеративному звязку. Новгородъ,
хочь и выдѣлився зъ своею землею на пбвночи, але вóнъ разъ-у
разъ тягне на пбвдень до Кіева; Кіеву вóнъ рóднѣйшій, нѣжь
Полоцку або Смоленьску. Певна рѣчь, що се выходить съ того,
що вóнъ мае етнографіичну кревнбсть съ Полуднемъ.
Съ половины ХП. вѣку вызначувться характеръ Схóднои
Руси або
Дѣяльнбсть

Суздальско-Ростовско-Муромско-Рязаньскои землѣ.
ихъ

самостойного житя, якъ

вказуе

лѣтопись,

починавться съ того часу, якъ въ 1157 р. Андрія Юрьевича вы
брано за

осóбного

князя

надъ усею Ростовско-Суздальскою

землею. Тодѣ выразно показався той окремѣшній духъ, що па
нувавъ въ громадскому устрою сего краю,

тій розумѣня про

громадске жите, якій тамъ володѣли и рóжниця сихъ розумѣнь
вóдъ тыхъ, якій кермували житемъ на Пóвденнóй Руси и въ Нов
городѣ. Епоха ся дуже важна: вона дорогоцѣнна рѣчь тому,
хто выслѣджуе минувшину Великоруского народу, тутъ показу
вться хочь и невыразный малюнокъ дитинного вѣку сего наро
ду.

Тутъ можна

бачити першй парости тои вдачи,

що опб

сля стали жереломъ силы и безсиля Великоруского народу.
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Тутъ нѣбы читаешь про дитинячй лѣта великого чоловѣка и въ
его дитинячихъ рухахъ хочешь зббрати зерна

пбдвигбвъ

его

въ будущинѣ.
Чимъ же за свого дитинного вѣку вóдрóжнявться Велико
рускій нарóдъ

вóдъ Украиньско-руского и иншихъ

народбвъ

рускихъ земель? Прямованемъ надати своѣй землѣ сущѣльности
и

мбщности.

Вся

земля

выбираe

Андрія

единымъ

кня

земъ на всѣ мѣста. Було въ Андрія кóлька братóвъ и два
небожи; ихъ попроганяли, не заборонено було лишитися тóль
ко двомъ: одному, що не здужавъ и не здолавъ бути нѣякимъ
дѣячемъ, а другій и виду не подававъ до жадного орудованя
властію.

Не Андрій выганявъ

братóвъ, выганяла ихъ уся зе

мля. Лѣтопись оповѣдае, що Андрія ставили тій жь, котрй по
выганяли молодшихъ братóвъ его. Одначе жь вднбсть, до ко
трои такъ выразно прямували погляды, не змогла зразу вко
ренитися и обернутися въ невывóдный, звычайный ладъ. Згодя
земля мала зновъ кóлькохъ князѣвъ, але оденъ зъ нихъ бувъ
за великого князя, за верховода всеи землѣ. Разомъ съ тымъ
выринав друге прямованы; пбдгорнути иншй Рускй землѣ подъ
кормигу свои землѣ. Муромщина и Рязаньщина були вже пбдъ
кормигою Ростовско-Суздальского князя.

Се жь не було осо

бисте бажане князя. Навпаки: князѣ выходили съ такого роду,
котрого значеніе звязувалося зъ едностю цѣлои Рускои федера
ціи; вже въ Сходныхъ краяхъ набиралися вони отого мѣсцевого
прямованя. На що вже скупа лѣтопись, на звѣстки про народнй
спонуканя, а все такездыбуешь тамъ прослѣдокъ того, що князѣ
чинили вóдповѣдно народнóй волѣ, навѣть въ такихъ случаяхъ,
де вызначаеться наче бъ то особисте властелюбство князѣвъ.
Доводиться чи мало съ того, що доси звертали на самовласть
князѣвъ, вóдвернути на самовольство тыхъ, котрй

оточували

князѣвъ; отъ на прикладъ: Всеволодъ бажаe выпустити на волю
князѣвъ-браньцѣвъ, свого небожа та Глѣба Рязаньского, але
Володимирцѣ не дали сего вчинити и присудили ослѣпити тыхъ
князѣвъ.

Вдруге зновь,

коли той самый Всеволодъ идучи на

Новгородъ облягъ Торжокъ, его тягне до згоды, вбнъ не хо
тѣвъ бы руйнувати волости, также дружинники его вымагають
сего; вони образу князя вважають образою самыхъ ихъ.

„Мы

не цѣлуватися зъ ними прійшли“, говорять Володимирцѣ зъ на
г. смѣшкою. Отакимъ побытомъ и ворогована зъ Новгородомъ и
„чть чть тамъ и тѣ тѣ что
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пильнована пбдгорнути его пóдъ свою руку выходило не съ
князѣвского а зъ народного змаганя. Тымъ то Новгородцѣ по
проганявши Суздальцѣвъ съ пбдъ своихъ мурбвъ, незабавомъ при- !
ятелювали зъ Суздальскими князями, а самымъ Суздальцямъ
що силы були помщали, продаючи Суздальця по двѣ ногаты.
За те жь не дивно, що и Суздальцѣ съ такимъ озвѣренымъ, съ
такою пыхою встали проти Новгородцѣвъ, якъ вони вступили
въ Суздальщину побѣдниками пóдъ шрашоромъ Мстислава Вда
тного. Кóлька разбвъ можна помѣтити, якъ за нападу Схóдно
Рускои землѣ на Новгородцѣвъ прорываеться народня пыха сеи
землѣ и доводить до забубонбвъ ви: вона стала гадати, що мовь
ви нарóдъ шереважая Новгородцѣвъ и мае право верховодити
надъ ними.

Съ Кіева хочь и перейшли на Схóдну Русь еле

менты просвѣты, выплеканій на Кіевскому грунтѣ пбдъ вплы
вомъ православныхъ розумѣнь „але на Сходѣ инакше вони зро
стали и вызначалися въ иншому видѣ.
Замѣсто Кіева на полудни повставъ новый Кіевъ на пбв
ночи — Володимиръ. По всему видко, що було на думцѣ зро
бити зъ Володимира другій Кіевъ, перенести старый Кіевъ на
на нове мѣсце. Тымъ то збудували у Володимирѣ патрональну
церкву св. Богородицѣ Золотоверхои, збудували й Золотй Во
рота, позаводили и назвы Кіевскихъ урочищь, якъ Печерскъ,
рѣчка Либедь; та ба! не стало сили вóдорвати старый Кіевъ
вбдъ Днѣпровыхъ гбръ. Занесенй съ полудня на чужій грунтъ
зерна пбдъ

пбвночно-сходнымъ

похмурымъ

небомъ

инакше

збйшли, не та рослина выйшла зъ нихъ и не ту садовину вона
вродила.
По старославяньскимъ

розумѣнямъ громадского устрою.

жереломъ народной правды була народна воля, присудъ вѣча,
не вважаючи на те, съ кого складався нарóдъ, хто бувъ на вѣчу,
вважалося лишень на обставины. Вóдповѣдно тымъ обставинамъ
на вѣче збиралося або бóльше або менше дѣячѣвъ; бувало,
що народному вѣчу надавано вагу всенародного зборища. Тра
плялося и такъ,
котрымъ

на часъ

що вѣчемъ уважали натовшъ такихъ людей,
пощастило орудувати на громадскóй нивѣ.

До того жь выникла и давно вже закоренилася въ народному
розумѣню идея, що князь всть керманичемъ, безстороннымъ су
діею, заводчикомъ ладу, оборонителемъ вбдъ неспокою и вну
трѣшнего и зверхнего.

Неминуче сама по собѣ повинна була
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выникнути

суперечнбсть

князѣвскои

основы зъ народно-вѣче

вою; але суперечнбсть втихомирювалася и лагодилася вызнава
немъ,

що

народна

воля стоить

на версѣ князѣвского права.

Князя потреба було неминучо; кго выбирали и коли вбнъ над
уживавъ своеи власти, чи значенія, его проганяли. Отака основа
въ Х1., ХП. и ХІП. ст. выроблявться скрóзь

и въ Кіевѣ и въ

Новгородѣ и въ Полоцку и въ Ростовѣ и въ Галичи,

выявля

вться вона не скрóзь однаково а вóдповѣдно рóжнымъ мѣсце
вымъ обставинамъ и тымъ умовамъ, въ якй доля становила
Рускй землѣ. Основа ея часомъ набиралася бóльшь единовла
стного духу, а часомъ бóльшь народно-правного.

Декотрй зе

млѣ выберали собѣ князя разъ-у-разъ зъ одного роду, черезъ
що выббръ походивъ нѣ бы на спадкове право и коли отеe
право не вытворилося цѣлкомъ, то лишень тому, що не всти
гло заклякнути

выборне право,

котре

своею

силою спиняло

мбщнбсть и силу звычаю. По другихъ земляхъ, якъ отъ въ Нов
городѣ, при выборѣ князя народна воля не звертала уваги на
жаднй звычаѣ спадщины, а вважала на сучаснй потребы краю.
Марна

праця

шукати

въ Кіевѣ якого будь выробленого

права и ладу въ наступованю князѣвъ.

Хочь и була невыра

зна идея старѣйшиньства, але поверхъ неп стояло право народ
ного выбору. Изъяслава Ярославовича прогнали Кіяне и выбрали
собѣ Полоцкого князя, котрый сидѣвъ тодѣ случаемъ въ Кіев
скóй тюрмѣ и жаднымъ правомъ не сподѣвався такои шанобы.
Опбеля Изъяславъ хочь и вернувся зновъ у Кіевъ, але вер
нути ему допомогли чужищѣ. Се було пѣбы завоеваніе чужин
цями Кіева.

Тымъ то съ того часу Поляки стали дивитися

на Украину наче на свою лену. Минувъ якійсь часъ; ледви
встигъ Кіевскій князь выбитись самъ и вызволити Кіянъ вóдъ сво
ихъ помбчникбвъ, якъ Кіяне знoвъ выгнали его.

Князювати у

Кіевѣ сѣвъ Черниговскій князь, а Изъяславъ мусивъ зновъ утѣ
кати. Хоча лѣтопись и не говорить

просто, що Кіяне его вы

гнали, але се видко само зъ себе — разъ, що Кіяне не могли
шанувати такого князя, котрый приводивъ на нихъ чужинцѣвъ
и вóддававъ на кару тыхъ людей, якій здавалися або вму непри
хильными або верховодами народу за часу выгнанія князя; а
вдруге и Святославъ не мóгбы осѣстися на Кіевскому пре
столѣ и володѣти чотыри роки, коли бъ на те не було народ
„ ноя волѣ и згоды. Дальшь уже кблька разбвъ лѣтопись нагадуе,
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що князѣ сѣдали на князѣвство по выбору, що зъ волѣ народу
выбирали ихъ и що вѣче вважало за собою право судити кня
зѣвъ, проганяти ихъ и карати
сомъ и самыхъ

князѣвъ.

маха, то тодѣ близькихъ
постигъ

народный

князѣвскихъ урядникóвъ а ча

На прикладъ, коли выбрали Моно

судъ.

пóдручникбвъ

попереднёго князя

Всеволодъ, бажаючи уступити свое

князѣвство братови своему Игорю, не мóгъ сего вчинити безъ
того, що бъ не выпрохати на те згоду народного вѣча.
жь потóмъ и зсадило Игоря,

покликало до себе князювати

Изъяслава Мстиславовича, а згодя Игоря вбило.
Давидовичь, Романъ Мстиславичъ, Романъ
тославъ Всеволодовичь,
ства волею Кіянъ.

всѣ

По троха

Вѣче

Изъяславъ

Ростиславичь, Свя

вони були выбиранй на князѣв- "
съ часомъ значеніе народу, яко

керманича народныхъ с. равъ, перейшло до натовпу вóйсковoи
дружины, се бъ то такихъ

ватагъ,

що збиралися зъ усякихъ

юнакбвъ. Дружины настановляли изсаджували князѣвъ: князѣ
були у нихъ
ствѣ, якъ
тóлько

нѣбы яка зброя и могли держатися на князѣв

се звычайно

силою волѣ та

водиться у вóйсковыхъ державахъ,
вмѣлостю а яку вони мали вагу въ

своему родѣ, се вже не мало значеня.
Чужинцямъ Туркского племени, якъ отъ Торки, Чорнй
Клобуки,

Берендѣѣ, не була у Кіевѣ заборонена дѣяльнбсть

громадска; вони на рбвнѣ съ тубольцями вплывали

въ гро

мадскй справы, тымъ то ота маса, що орудувала громадскими
справами, здаеться такою робжнородною мѣшаниною племенъ.
Отакій видъ побыту бувъ по Кіевскóй землѣ. Козаччина завя
зувалась уже въ ХП и ХІП ст. На Червонóй Руси такъ само
выбирали и зеаджували князѣвъ.
вѣчу, що навѣть
личанъ.

Тамъ князь такъ пóдлягавъ

семейне жите его було пбдъ доглядомъ Га

Въ Галичинѣ народна сила и значенія лежали въ ру

кахъ бояръ. Се були люде, котрыхъ сила обставицъ вылучала
зъ масы и вони захошлювати

орудованіе

краевыми

справами.

Тутъ завязувався вже зарóдъ того паньства, що за часу поль
ского панованя обгорнуло край, нехтувало нарóдъ и на останку
выкликало его

проти

себе въ образѣ Козаччины.

исторію Украины-Руси бачимо молодымъ
устрóй, що за кóлька
Украиньско-руска

вѣкóвъ

Читаючи

це той громадскій

показався въ дорослому станѣ.

громада за давныхъ давенъ

вызначалася

розвоемъ особистoи своеволѣ, слободою, невыразностю «ормъ:
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такою вона выступила и опбсля.

До сего прилучилися ще не

сталбсть, недостача выразнои меты, рвучбсть руху,

прямоване

до выробу нового, якесь руйнованіе недоробленого ще, все, що
неминуче выплывало съ переваги
ствомъ. Украина-Русь, хочь
народнои суцѣльности,

особистости надъ громадян

нѣколи не тратила почутя свои

одначе жь и не пильнувала розвивати

вго; навпаки самъ нарóдъ,

немовь бы простувавъ до власнои

руины и не мóгъ зруйнуватися.

Украина-Русь не показувала

й малого змаганя пбдвертати пбдъ себе чужинцѣвъ aбо що бъ
тыхъ инородцѣвъ, що сидѣли помѣжь Украиньско-рускимъ на
родомъ, приподобити до тубольцѣвъ; сварки и бóйки не безъ
того що траплялися, але вони

выникали або за ображену

честь aбо за часову здобычу, а не на те, що бъ закрепити на
довгй вѣки свое панованв. Тóлько тодѣ, тай то не на довго, Поляне
показуються нѣбы завоевателями, коли захожій Варяги пхнули ихъ
до того. Тодѣ у Полянъ выринав идея злучити землѣ, чуеться по
треба осередку, до котрого бъ тягли землѣ, але жъ инодѣ непри
мѣтно жадного змаганя прикрепити до себе тій землѣ мóщно.
Кіевъ не годився на столицю централізованои державы. Вбнъ
и не замѣрявся на се; вóнъ навѣть не зумѣвъ вдержати за со
бою верховодство надъ федераціею, бо не зумѣвъ організувати
ви. Въ Украинцѣвъ-Русинóвъ не було вдачи знесилювати, при
неволювати, рбвняти; не було політики, не було холоднои ра
хубы, не було твердости по дорозѣ до вызначенои собѣ меты.
Те жь самe бачимо и на далекóй пбвночи въ Новгородѣ. По
хмуре небо мало перемѣнило тамъ основы пбвденного характе
ру. Невдячнбсть природы хочь и розвинула тамъ бóльшь про
мыслового духу, але не вышестила характеру купецкои полі
тики и егоизму. Купецка дѣяльнбсть зъедналася тамъ зъ уда
тностю, неозначенностю меты и нешевностю стежки до неи;
такъ само, якъ воевнича вóдвага украиньскихъ ватагъ. Новго
родъ разъ-що-разъ бувъ рóднымъ братомъ Украины-Руси и вбнъ
не замѣрявся

приковати до себе своихъ великихъ

володѣнь

и злити въ одно рóжнороднй племена, що осѣдали на его во
лодѣняхъ; вóнъ не силувався завести мóщный звязокъ и по
к6рливбсть частинъ и запровадити мѣжь верствами мешканцѣвъ
вóдшовѣднй зносины. Устрóй его правлѣня все бувъ пóдъ вплы
вомъ

несподѣваныхъ

спонукань

особистои

волѣ.

Обставины

„авадѣляли его незвычайно важнымъ купецкимъ значенемъ; але
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жь вбнъ не дбавъ, щобъ обернути тій обставины на власну ко
ристъ, а купецкй выгоды спожити на добутокъ своеи політи
чнои автономіи; черезъ те вбнъ въ купецкихъ вóдносинахъ
опинився цѣлкомъ у рукахъ чужинцѣвъ. Въ Новгородѣ, якъ
и на Украинѣ-Руси

богато

було рвучои жвавости, широкои

вóдваги поетичнои приманы та мало політичного пбдприемства
а ще менше вытривалости. Часто вбнъ горячо лаштувався сто
яти за свои права, за свою волю та не вмѣвъ сполучити до
купы спонуканя, котрй на око наче бъ то вели до однои меты
а въ самой рѣчи заразъ розходилися въ ростычь. Тымъ то въ
політицѣ вбнъ разъ-у-разъ поступався и добутками свого ку
пецтва и своихъ земель вóдкуплявся вóдъ замѣрбвъ Москов
скихъ

князѣвъ

навѣть и тодѣ,

коли здаеться

спромбгся бъ

справитись зъ Москалями. Вбнъ не забезпечувавъ свого побыту
мбщнымъ ладомъ, хоча дорого ставивъ свой побытъ; вóнъ хоча
й не стоявъ, немовь вода въ сажальцѣ, але й напередъ не ру
шавъ а вертѣвся на одному мѣсци.

Вбнъ мавъ передъ очима

мету, але не досить добре вызначену и не знайшовъ стежки, що бъ ити до неи навпростець. Вбнъ бувъ свѣдомый своеи едно
сти зъ Рускою Землею та не мóгъ допровадити еи до загаль
нои едности. Вбнъ бажавъ у тóй едности вдержати свою само
стóйнбсть и не вдержавъ еи. Новгородъ, якъ и Украина-Русь,
тримався федеративного устрою навѣть и тодѣ, коли супроти
вный вихоръ поваливъ педокóнчену будóвлю его.
Такъ само и Украина-Русь цѣлй вѣки берегла старосвѣцкій
розумѣня а ними перенявся несвѣдомо самъ нарóдъ и Украина,
організувавши

козацкій устрбй, що зародився

ще въ далеку

давнину, прямувала до тои жь федераціи, приставши до Мо
сковщины, въ котрóй вóдъ давныхъ давенъ знищили ся засновины
стародавнои федераціи.
Въ горѣ мовивъ я. що Козацтво розшочало ся въ ХП—
Х111 ст.

На превеликій жаль псторія Кіевскои Руси немовъ

провалилася пбеля Татарскои руины.
дне житіе въ Х1У и ХУ ст.

Маловѣдомe намъ наро

Одначе жь елементы, зъ якихъ

зложилися зас. овины того, що въ ХУП ст. зросло въ формѣ
Козаччины, не зникали а розрасталися. Ладъ було пристарѣвъ,
руйнувався, але вго вóдновило володѣнь Литвы, такъ само, якъ
колись Литовска Русь, прибувши на Днѣпровій береги, пбддер
жала и вóдновила пбдтоптанй силы, поруйнованй угнѣтомъ чу

-
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жинцѣвъ. Але жите йшло якъ давнѣйше: князѣ незъ Рурикового
вже а зъ Гедыминового роду небавомъ зрущилися, якъ и ко
лишнй и почали, якъ и колишнй, гратися

своею долею.

Не

мавмо жерелъ, що бъ запевно сказати, чи велика була участь
народу въ житю за

князѣвъ нового роду; неперечно, що все

йшло якъ и перше було: все тій жь дружины, все тій жь вов
вничй натовпы помагали князямъ, настановляли ихъ, ссаджу
вали, баламутили одныхъ проти другихъ. Злучена съ Польщею
стягло живучй силы Украины-Руси и спровадило ихъ до иншого
прямованя; бездомныхъ керманичѣвъ, верховодбвъ ватагъ за
Польщи пороблено земельными властниками.
треба замѣсть

Зъявилася по

особыстихъ спонукань постановити право, не

нѣвeчачи особистои волѣ, зъеднати еѣ зъ городяньскими розу
мѣнями и припинити особисте своевольство. Доси нарóдъ пере
бувавъ въ заколотѣ загального своевольства: або вго рабували
сильнй, або вóнъ скидавъ одныхъ сильныхъ, що бъ натомѣсць
посадовити другихъ.

Теперь же нарóдъ пбдлягав и рабуеться

легально, се бъ то вызнаючи до якогось ступня оте рабоване
за справедливе и законне.
Отодѣ то сяевомъ метеору выходять въ формѣ Козацтва
тй старорускій засновины, що по троха розвилися ще въ ХІП.
ст. и довго лежали въ народѣ; та тóлько що й саме Козацтво,
яко плóдъ старовины, носитъ въ собѣ зарóдъ руины. Козацтво
вдавться до тыхъ идей, якими нѣчимъ було живитися, въ суча
-сн6й течіѣ историчнои долѣ. Козаччина ХVІ. и ХVП. ст. и удѣль
щина ХП. и ХП1. ст. походять одна на другу бóльшь, анѣ жь
скóлько можна про се гадати. Правда, що прикметы зверхнёи
непохожости не дуже выразнй, якъ прирбвняешь ихъ до при
кметъ зверхнёи похожости, за те внутрѣшня похожбсть маe
велику силу. Козацтво якъ и давній Кіевскй дружины, склада
лося зъ людей усякого типу и въ нему була примѣшка Турк
ского елементу, и въ нёму пануе особисте своевольство. И Ко
зацтво такъ само простув до постановленои меты тымъ шля
хомъ, на якому само себе знесилюв и нѣвeчить. И въ Козаччинѣ
та жь невызначенбсть и несталбсть, те жь посаджуванѣ и зеа
джуване проводирбвъ и такй жь самій бóйки за нихъ.

Може

кому здаватиметься за щось важне те, що, за давна звертали
увагу на родовóдъ проводирóвъ, а Козацтво навпаки: выбирало
.

имъ не важаючи, съ якого тона воду: алежь и комкать по
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ближалось вже до давноголадуудѣльщины и певно, що було бъ
дóйшло до него, коли бъ не перешкодили несподѣванй обста
вины. Юрій Хмельниченко бувъ недотепный гетьманувати, одна
че жь его выбрали гетьманомъ,
батька и пбеля того выборы
Богдановыхъ родичѣвъ.

шануючи славу и заслуги его

гетьманбвъ довго кружали коло

Шо родовый княжій початокъ давнои

удѣльщины не зашанувавъ въ Козаччинѣ, то се лишень тымъ,
що перевѣвся рóдъ Хмельницкого.

.

.

.

На Схбднбй Руси було навпаки: тутъ особисту волю доти
узили, доки вѣ знищили. Колись и тутъ були и прокидувалися
засновины вѣчевого ладу; принятымъ звычаемъ заводити власть
бувъ выббръ князя, але тутъ розумѣня громадского ладу инакше
пбшли, — а на пбдпомогу пристигли православній идеѣ. Въ сѣй
еправѣ рожниця племенъ вызначилася Такъ не можна выразнѣй
ше. Православіе у насъ скрóзь було однаковымъ; занесено вго
до насъ такими

самыми людьми, съ тогожь

самого жерела.

Духовеньство складало одну корпорацію, незалежну вóдъ мѣ
сцевыхъ особливостей політичного ладу; церква вырбвнювала
рбжницѣ и коли що повинно було однаково принятися по всё
му рускому свѣту, то вже жь именно те, що выходило съ цер
ковнои сферы.

Отке не такъ

Православіе принесло
бомъ, а розумѣня

идею

про неи

воно

сталось въ самбй речи.

монархіаму, освященія власти не
оточило

промѣнёмъ

верховного

орудованя свѣтомъ зъ неба. Православія навчило, що надъ те
чіяю нашого земного житя стоить воля Божа и править наши
ми дѣлами, показуе нашу будущину по смерти.

Православіе

зродило думку, що все, що дѣеться въ округи насъ, — дѣвться
або зъ ласки або зъ гнѣву Божого.

Православіе

примусило,

починаючи яке дѣло, обертатися до Бога и складати успѣхъ на
Божу ласку. Такимъ робомъ не тóлько въ дѣяхъ незвычай
ныхъ,

недовѣдомыхъ, а

навѣть въ щоденныхъ

справахъ можна стало вбачати чудо.
скрóзь, скрóзь

громадскихъ

Все отсе розповсюжено

воно принялося и приладилось до историчнои

течіѣ; але жь нѣгде воно такъ не пригнѣтило старыхъ супро
тивныхъ ему засновинъ, нѣгде такъ прикладно не вызначилося
въ практичному житю, якъ на Схóднóй Руси. Загальнбсть пра
вославія давала одначе хочь троха волѣ и мѣсцевымъ интере
самъ. Православіе вважало мѣсцевй святощѣ, котрй, хочь и були
-тгальными, але особливо спріяли одному якому краю. Отакъ
—5— —
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и позаводилися по всѣхъ рускихъ мѣстахъ патрональнй храмы:
у Кіевѣ Десятинна Богородиця и св. Софія, въ Черниговѣ и въ
Тверѣ св. Спаса и т. иншй. Скрóзь вѣрили, що благословеніе
съ такого головного храма йде на цѣлый край. Андрей збуду
вавъ у Володимирѣ золотоверху церкву Богородицѣ и поста
новивъ у нѣй чудотворный образъ, выкраденый нимъ зъ Выш
городу.

Нѣгде святощѣ патронального храму не вызначалися

такимъ родючимъ, чудотворнымъ значеніемъ якъ у Володимирѣ.
Лѣтопись Суздальщины, не то що всяку побѣду або успѣхъ,
а ледво чи не кожду, хочь трохи примѣтну дѣю въ краю, вва
жав за чудо св. Богородицѣ.
Идею высшого орудованя людскими дѣями доведено до
того, що успѣхъ самъ себе освячув: пбшла яка справа на
руку — значить, Богъ вѣ поблагословивъ, значить, вона дѣло
добре.

Старй мѣста Рускои Землѣ заспорилися зъ Володими

ромъ; Володимиръ переспоривъ,

взявъ

перевагу, значить, се

чудо св. Богородицѣ. Варто звернути увагу на те мѣсце въ лѣ
тописи, де вона признаючи,

що Ростовцѣ и Суздальцѣ стояли

за свое право, дода, що вони противлячися Володимиру, не
хотѣли правды Божои и тымъ противилися Богородицѣ. Ростовъ
и Суздаль хотѣли, що бъ князѣ були по выбору народу, а Во
лодимиръ на перекоръ имъ постановивъ Михайла и лѣтопись
повѣдае, що сего Михайла выбрала сама Богородиця. Выходить
таке, що мѣсто Володимиръ вымагае собѣ верховодство надъ
„Землями за то лишень, що въ мурахъ его перебували святощѣ,
котрй давали успѣхъ. „Володимирцѣвъ прославивъ Богъ на всю
Землю и помагав имъ за

ихъ

правду“, сказано въ лѣтописи

и далѣ повѣдаеться, чимъ Володимирцѣ добули собѣ такого
талану: „Ѳго жь бо человѣкъ проситъ отъ Бога всѣмъ сердцемъ,
то Богъ не откажетъ“.

Отакъ то замѣсть громадского права,

замѣсть звычаю, освяченого часомъ, заводиться право пбдпри
вмства и Божа воля на успѣхъ его. Може хто гадати собѣ, що
се крайный містицизмъ и вóдхилъ вóдъ практичнои дѣяльности!
,

Де тамъ! въ самбй рѣчи се найбóльша практичнбсть; тутъ

. показуеться стежка, якою можна позбутися всякого остраху
, передъ тымъ, що вагае волю, дав волѣ найбóльшій простбръ;
" „тутъ и надѣя на власну силу; тутъ и вмѣлбсть користувати
. . «зъ обставинъ.

На перекоръ старосвѣтскимъ звычаямъ, старо

...„свѣтскому ладу, Володимиръ став головнымъ мѣстомъ за те
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лишень, що Богородиця спріяв ему; а добродѣйство Богородицѣ
видко съ того, що Володимиръ мав успѣхъ. Володимиръ кори
стуs зъ обставинъ, коли его супротивникбвъ
щина выбрана

высшими

пбддержуs бояр

верствами; вбнъ пбдносить прапоръ

масы, заступаеться за слабыхъ проти сильныхъ; выбранй нимъ
князѣ боронять правосуде на користь слабыхъ. Про Всеволода
Юрьевича въ лѣтописи сказано: „Судя судъ истиненъ и нели
цемѣренъ, не обынуяся лице сильныхъ своихъ бояръ, обидя
щихъ меншихъ и работящихъ

сироты и насилье творящихъ“.

Разомъ съ тымъ выборне право, вѣчевій засновины беруть ши
роченный розмѣръ и тымъ

самій себе пóдкопують и нѣвeчать,

на прикладъ: Володимирцѣ на вѣчи передъ Золотыми вор6тьми
выбрали на князѣвство не самого Всеволода Юрьевича, але ще
й дѣтей его.
Видко зъ сего, що вѣче вважало за рѣчь можливу вы
бирати не тóлько живого чоловѣка, а й нащадкóвъ вго и за
вести мбщный ладъ на довгй вѣки, коли не на доти, доки хтось
зъ доброю головою спроможеться знайти иншій поворотъ на но
вый шляхъ и поведедо свови новои меты, добиться собѣ успѣху
и пóднесе его въ апотеозу, освячуючи его Божимъ благослове
немъ. Наостанку зрбстъ и верховодство нового мѣста Володи
мира мав ще и свóй окремѣшній змыслъ и вóдбывавться ха
рактеромъ великоросійскимъ. Вѣдомо, пцо деякй ученй надають
вагу новымъ мѣстамъ за те лишень, що вони нова.

На нашу

думку новина мѣста сама зъ себе ще нѣчого не значить. Зрбстъ
новыхъ мѣстъ не мóгъ народити новыхъ розумѣнь, выробити
нового ладу бóльшь того, скóлько се могло статися и въ ста
рыхъ. Осадниками новыхъ мѣстъ були мешканьцѣ зъ старыхъ;
вони мимоволѣ переносили на новій селища тій розумѣня и по
гляды, якихъ трималися въ старыхъ

селищахъ.

Особливо въ

Росіи такъ повинно було бути; въ Росіи мѣста не рвали звязку
зъ старыми. Коли нове мѣсто хоче стати незалежнымъ, вызво
литися съ пбдъ власти старого — воно черезъ те самe cилку
ватиметься стати тымъ, чимъ було старе, не бóльшь того. Шо бъ
нове мѣсто породило и выховало новый ладъ, треба щобъ пер
шихъ осадникбвъ вго вытисли зъ старыхъ

селищь якй будь

такй причины, котрыхъ не вынесла маса старого мѣста, — aбо
що бъ на новыхъ

селищахъ переселеньцѣ нѣгде, нѣ въ чому

е стикалися зъ старымъ ладомъ и перебували въ такихъ об

— 21 —
ставинахъ, що

спріяютъ розвовви нового ладу.

Хочь бы якъ

далеко вбдъ своихъ старыхъ селищь не зайшли переселеньцѣ,
вони задержують, сколько снаги стане,
свои старій розумѣня.

Покидають

свой старый побыть,

вони свою старовину тодѣ

лишень, коли до того приневолить ихъ неминучбсть, тай тодѣ
ще вони перемѣнюються незразу, а повагомъ, силуючись разъ
у-разъ залишити при собѣ хочь де що зъ старовины.
Украинцѣ-Русины, рушаючи зъ своею кольонізаціею на
Схóдъ, перейшли вже на той бóкъ Волги,

одначе жь и тамъ

воня збстаються такими жь Украинцями-Русинами, якъ и въ
Кіевщинѣ; а хоча дещо й придбали

собѣ

нового въ мовѣ, въ

розумѣняхъ, въ виду, то ее те, чого надали имъ новій обста
вины, зъ якими доля судила имъ рахувати на новыхъ сели
щахъ. Те жь мусимо сказати и про Великорусбвъ, переселень
цѣвъ на Сибіръ, вони и тамъ Великорусы; певно, що вбдмѣны
якйсь мають, але тóлько тій, що выйшли зъ неминучихъ при
чинъ, по примусили перемѣнити жить вдвовѣдно климатови,
грунтови, рослинности, сусѣдству и т. инш. Новй мѣста въ да
внбй Росіи закладувалися не далеко вбдъ старыхъ, за кóлько
тамъ десять верстовъ (кільометрóвъ), якъ отъ Володимиръ вóдъ
Суздаля або вбдъ Ростова. Певна рѣчь, що тутъ не могло бути
значныхъ навѣть географичныхъ обставивъ для розвитку чого
будь цѣлкомъ нового. Та навѣть нехай бы нове мѣсто заснува
лося и за кóлька

сотень

верстовъ вóдъ

старого, то головнй

географіичнй обставины були похожими. Въ ХП. ст. Володимиръ
робиться

осередкомъ историчного житя Великоросіи, а зара

зомъ съ тымъ и осередкомъ единовластнои державы.
Тй засновины, зъ якихъ выросла потбмъ суцѣльнбсть Ро
сіи, стали зародомъ, водмѣнною цѣхою Володимира, вго силы
и мбщности. На якому жь корѣню зросла ота величезна дере
вина, якою ставъ Володимиръ пбдъ вплывомъ выпадкóвъ, що
наступали згодя, надаючи его ростови вóдповѣдный способъ?
Злучене частинъ въ одно, пильнована

пбдъ знаменемъ релігіи

и Божого благословеня позабирати чужй землѣ, опора на ма
су, покорливу силѣ, коли сила простягае до неи руки, що бъ
обороняти вѣ, доки та маса ѣй потрѣбна, наконець вóддана на
родного права въ руки своихъ прихильникóвъ, отсе те корѣна,
на якому розрѣеся Володимиръ и яке тодѣ выбивалося ще мо
имя парбстками. Татарске завоеване помоглоростови. Безъ

его пбдпомоги схóдна руска натура,

пóдъ вплывомъ старыхъ,

засновинъ особистои волѣ, що мали верхъ по другихъ Рускихъ
земляхъ, вытворила бъ щось инше.
скимъ землямъ

Завоювателѣ надали Ру

нову мету: злученя

роздѣленыхъ

рускихъ

краѣвъ.
Монголы не насилували наумысно и систематично наро
днои самоуправы: ихъ політична просвѣта не доросла до пря
мованя злучати

народы и централізувати

позабиранй

краѣ.

У Монголбвъ побѣда вызначалася тóлько загальною руиною
та зборомъ данины. И того й другого дóзнала

на собѣ Росія.

На збирача данины треба було на цѣлу Росію одного вѣрного
чоловѣка, одного подручника. Такого подручника заранѣ вы
илекала руска исторія; нимъ бувъ великій князь, голова надъ
князами, значить, голова й надъ володѣнемъ землями.

И отъ

голова федераціи зробився пóдручникомъ у нового пана, вóд
поручникомъ ханьскимъ.

Право

старѣйшиньства и родоводу,

право выборне, мусили однаково пóдлягати пóдъ нове право,—
пóдъ волю державця

всѣхъ земель, державця законного; бо,

звѣсно, завоёване всть фактичнымъ закономъ,

правомъ высше

усѣхъ правъ, закономъ, котрого не обсуджують.

Не було нѣ

чого натуральнѣйшого, якъ зъявитися такому ханóвскому пóд
ручникови на той землѣ, де лежало насѣна готове; треба було
тóлько поливати те насѣна, що бъ зъ него збйшла и достигла
ростина.

"

Прапоръ успѣху пóдъ

"

покрóвлею Божого благословенія

пóднесено и на другóй новоселицѣ — въ Москвѣ, пóднесено вго
такъ самѣсенько и тымъ самымъ шляхомъ, якъ и у Володи
мирѣ. Зновъ нове мѣсто перевалило старе и тутъ такъ само,
якъ у Володимирѣ запомогав церква. Надъ Москвою спочивав
Боже благословене; въ Москву перебираеться митрополітъ Пе
тро; вбнъ власными руками выкопуs собѣ могилу и та могила
повинна зробитися мѣсцевыми историчными святощами. И въ
Москвѣ будують церкви Богородицѣ. Замѣсть права освяченого
давниною, замѣсть права народного, знехтованого теперь свов
вольствомъ завоювателя,

выринав на верхъ и панув идея Бо

жого благословеня на успѣхъ. Нема на що отутъ обсуджувати,
за якои рёчи Москва взяла верхъ надъ Володимиромъ; се спе
ціяльне пытане великорускои исторіи, одначе треба помѣтитія;
о Москву такъ само якъ стародавный Римъ населили рóжнй
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волоцюги й довго вона зростала съ того, що привалювали новій
приблуды зъ усѣхъ усюдъ: Рускихъ Земель.

Особливо сe мо

жна мовити про высшій верствы, — про бояръ и вельми числен
нныхъ тодѣ дружинникбвъ. Великій князь надѣлявъ ихъ земля
ми въ Московщинѣ, черезъ що та жь сама мѣшанина
валася не тóлько въ Москвѣ, але й по околицяхъ,
посередно тягли до Москвы.
рыхъ своихъ

оселю

котрй без

Захожій люди приносили зъ ста

селищь рóжнй розумѣня.

помѣжь себе и натурально мусило

Розумѣня стыкалися

народитися зъ нихъ щось

нове, своевидне, не похоже цѣлкомъ на те, съ чого воно вый
шло. "Новгородцѣ, Суздальцѣ, Полочане, Кіяне, Волынцѣ при
бували въ Москву, коженъ зъ своими

власными розумѣнями

и переказами свого краю и розповѣдали ихъ
Отже все те, що розповѣдали,

переставало

чимъ було въ кожного зъ нихъ и

оденъ другому.
вже бути тымъ,

перероблювалося въ таке,

якимъ не було нѣ въ кого зъ нихъ. Така мѣшанина мешкан
цѣвъ усе швидше вызначав замахъ поширити свóй край, проглы
нути сусѣдóвъ и покористуватися чужимъ добромъ: вѣ тягне
до хитрои політики, до завоевуваня.
невелику ниву, така

Кинувши зерно на свою

мѣшанина дав ему зрости на ширшому

поли, на поли тои роботы, - що выширав. ошбсля вóдъ пошир
шаня територіи.

Отакъ Римъ — съ початку бувъ пристанови

щемъ волоцюгъ зъ усѣхъ усюдъ рóжностихійнои Италіи а да
лѣ

выпестивъ зъ себе самостбйну політичну державу: хочь

вона зложилася съ численныхъ частинъ, але не походила нѣ
на одну зъ нихъ.

Вдачею прямованя сеи державы було бóль

шати и бóльшати, забирати чуже, приподобляти до одного рó
жновидне и рабовати, де можна силомбщь, а де не можна си
лою, то лицемѣрствомъ. Римъ силомбщь зробився головою
Италіи, а потóмъ всю Италію зробивъ Римомъ.
Москва своими вóдносинами до Росіи вельми похожа на
вóдносины Риму до Италіи.

Дивовижно похожій тій стежки,

якими прямували Римъ — до злученя въ одно всѣхъ земель
Италіи, а Москва — земель Росіи. Сею стежкою було у нихъ
переселюванв мешканьцѣвъ, часомъ цѣлыми околицями и по
селена на позабираныхъ земляхъ вóйсковыхъ людей.

Отъ тій

останнй повинній були приподобляти краевій народности въ одній
частины. Таку політику Москва найвыразнѣйше показала за
„. Ивана Ш. я за сына его Василя, коли зъ Новгороду и вго
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околицъ, зъ Рязаня, зъ Пскова и зъ Вятки силомбцѣ выводили
тубольцѣвъ и селили ихъ по всѣхъ усюдахъ, а натомѣсть за
проваджували „служилыхъ людей“ (урядникóвъ)

и надѣляли

имъ землѣ, позабиранй у тубольцѣвъ, позадаваныхъ на заслана
въ чужину. Москва выникла зъ мѣшанины Руско-славяньскихъ
народностей и взростала зъ сеи мѣшанины. Мабуть и Володи
миръ вытворила чи не така жь сама мѣшанина, але про Во
лодимиръ мы не маемо певныхъ жерелъ, а

подавно лишенъ

сю рѣчь яко здогадку; про Москву жь говоримо съ певнымъ
правомъ историчнои правды. Прямоване Москвы и Володимира
були однаковыми; чи Москва взяла верхъ, чи инше яке мѣсто,
се все одно, бо все творилося на одныхъ тыхъ самыхъ осно
вахъ. Якъ колись Володимиръ

прямувавъ пóдгорнути до себе

Рязанщину и Муромщину и верховодити надъ иншими Рускими
землями, такъ само теперь Москва тымъ самымъ робомъ пбд
гортав пбдъ свою руку землѣ и князѣвства, та ще не тóлько
пóдгортав ихъ, але й проковтув. Володимиръ не маѣ снаги до
сягнути до того, до чого досягла Москва:

вѣчевій и федерати

внй засновины тодѣ були ще живучими, а теперь зросли вóд
повѣдно

народному духови и пóдъ вплывомъ завоёвуваня тій

супротивній засновины, котрй нѣвeчили засновины вѣча и феде
раціи;

першихъ розплющивъ

острахъ

поднесенои

власти;

останнй ослабли слѣдомъ за першими. Князѣ все меншь а меншь
стали залежати вóдъ

выбору, черезъ

що не переходили зъ

одного мѣсця въ другe, а закрѣплялися
почали вважати себе не за выборныхъ

на

одному мѣсцѣ и

керманичѣвъ, а за во

лодарѣвъ. Почали вони, можна мовити, прикрѣплюватися самій
до землѣ и тымъ запомогали прикрѣплювати до землѣ нарóдъ.
Москва, рабуючи князѣвъ и пóдгортаючи ихъ пбдъ свою кор
мигу, тымъ самымъ оновляла идею загальнои вбтчины, тóлько
вже не въ тóмъ видѣ, якъ колись, не въ федеративномъ а въ
вдиновластнбмъ.

Отакъ склалася Московска держава, отакъ

зъ неи выросла згодя держава — Російская имперія. Городянь
скою стихіею Москвы
„общинность“

всть загальнбсть, чи по великорускому

и знищенв

особистости, навпаки тому, якъ на

Украинѣ-Руси и въ Новгородѣ розвитокъ особистости втискався
въ загальнбсть и не дававъ ѣй сформуватися.
Съ церквою въ Великоросіи сталося якъ разъ навпаки,
нѣжь на Украинѣ-Руси. На Украинѣ-Руси церква: мала велику "
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моральну вагу и силу, але вона не доводила свои силы до
того, що бъ на вѣру, безъ доказóвъ освячувати успѣхъ справы.
На Сходѣ церква неминучо повинна була въ лицѣ своихъ вер
ховныхъ достойникóвъ зробитися

органомъ

верховного коне

чного суду: вже жь на те, що бъ яка справа добула собѣ ха
рактеръ Божои ласки, треба було,

що бъ се признавъ хтось

такій, хто орудувавъ правомъ такого признаваня. Тымъ то на
Сходѣ церковна власть "стояла незмѣрано высше поверхъ наро
днои масы и тымъ могла вона самовольствувати далеко бóльшь,
анѣ жь на Украинѣ-Руси.
Вхе въ ХІП. ст., ce бъ то ще за дитиньства Великоросіи,
бачимо тамъ, що впископъ Федоръ, добиваючись самостойности
свови епархіи, вытворявъ нелюдскій хижацтва и лютости. „Много
бо пострадаша человѣци

отъ

него въ держаніи его,

и селъ

изнебывши и оружья и конь; друзіи же и работъ добыша,
заточенья же и грабленья не токмо простцемъ, но и мнихомъ,
игуменомъ

и

вреемъ; безжалостивъ сый мучитель, другимъ

человѣкомъ головы порѣзывалъ и бороды, инымъ же очи вы
жигая и языкъ урѣзая, а иныя распиная на стѣнѣ и мучи не
мылостивнѣ, хотя исхитити отъ всѣхъ имѣнье; имѣнья бо бѣ
не сытъ, аки адъ“. — (По нашому се буде ось якъ: „богато
людей пострадало вóдъ него, въ тюрмахъ,

и

позбулося свого

добра, иншимъ довелося робити, иншй вóдвѣдали замкненя въ
тюрмы и грабованя и не тóлько

свѣтскій люди, але й черцѣ,

игумены и священики. Безсердечный сей мучитель однымъ го
ловы вóдтинавъ, иншимъ обстригавъ бороды; иншимъ очи вы
палювавъ, языкъ

вырѣзувавъ, а иншихъ розпинавъ на стѣнѣ

и мучивъ безъ милосердя, бажаючи награбувати маетности; бо
на маетности бувъ не ситый наче пекло“).

Шкода, що не вѣ

давмо, якою стежкою и за якихъ обставинъ впископъ дóйшовъ
до того, що мóгъ коити отакй хижацтва. Певне що вóнъ опи
рався на свѣцку власть Андрея Боголюбского, котрому для
освячувaня вго пбдпрівмствъ треба було мати въ своѣй землѣ
самостóйного головного церковного керманича. Тымъ то Андрей
вельми пѣклувався, що бъ патріярха высвятивъ вму епископа
вóдрубного вóдъ Кіевскои митрополіи.
були ще молодыми,

Новій засновины тодѣ

не крѣпкими и не могли ще де въ чому

не поступитися передъ старыми; а старій ще не збулися своеи
„I силы; тымъ то епискону Федору за свою гороижбсть довелося
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вбдобрати вóдплату въ Кіевѣ, такъ само, якъ за кóлька лѣтъ
згодя у Боголюбовѣ вóдобравъ вóдплату той князь Андрей, що
выдавъ Федора головою"). Андрей и Федоръ вважали Ростовъ
якъ щось вóдрубне вóдъ Володимира, бо Андрей робить неза
лежнымъ епископа вóдъ Ростова.
згодився и высвятивъ Федора

Патріярха одначе на се не

впископомъ въ Ростовъ, хочь

не заборонивъ ему жити въ Володимирѣ. Мабуть отій лихо
дѣйства Федора выкликала опозиція, що зустрѣвъ вóнъ въ Ро
стовѣ проти своихъ замѣрóвъ верховодити церковными спра
вами въ Володимирѣ, такъ якъ вóнъ верховодивъ

свѣтскими

въ Ростовѣ. Здавться Федоръ, выконуючи епершу Андріеву во
лю, иотóмъ за надто вже

силкувався запевнити

его, яку то

велику вагу впископова власть маe и для самого князя, Ан
дрей выдавъ его на погибель. Духовна власть, хочь и освячув
свѣцку власть князя, однакожь остання не дае, що бъ вѣ пóд
горнула пбдъ свою руку духовна; и якъ тблько духовна власть
выходить на боротьбу проти неѣ, свѣтска придавлюе вѣ. Такъ
воно велося и опбсля черезъ усю исторію Великоросіи. Духо
веньство запомагало князямъ прямунвати до самовласти; князѣ
ласкали духовеньство и вельми запомагали ему; але кождый
разъ, коли тóлько духовна
властною свѣцкою,

власть не йшла поручь зъ само

остання заразъ же давала ѣй почути,

свѣцка власть неминучо потрѣбна.
не треба лѣпшою до дѣла.

що

Така, спбльнбсть була якъ

Инакше свѣцка власть и не могла

чинити: Коли бъ вона пóдлягла пóдъ духовну, допустила тео
кратичный принципъ, то вже бъ тодѣ сама вона не могла ити
4

*) Федоръ, одержавши вóдъ патріярха высвячене на епископа, не хотѣвъ
ѣхати въ Кіевъ по благословене вóдъ митрополіта, черезъ що
Володимирскe духовеньство не хотѣло коритися вму; а вóнъ за
се позамыкавъ церкви и заборонивъ богослужене. Андрей мусивъ
вырядити епископа въ Кіевъ по благословене. Въ Кіевѣ митропо
літъ звелѣвъ, по византійскому звычаю, вóдтяти Федору праву руку,
выколоти очи и вырѣзати языкъ. — Князя Андрія въ 1175 р. за
его лютóсть вбили въ селѣ Боголюбовѣ его пóдручники — Ясинъ
(мабуть кабардинець), Амбаль и жидъ Мойзичь. — Тѣло князя
два днѣ и двѣ ночи лежало; нѣхто зъ духовеньства не хотѣвъ
хоронили его. — (Додатокъ перекладчика). .

.

.

.

. . .
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и,
прямою стежкою, не добувала бъ освячуваня своимъ «правамъ:
и тодѣ самій по собѣ вытворилися бъ такй права, котрй бъ вѣ
саму спиняли.

А доки духовна власть орудувала тою силою,

яку у неи могла вóдобрати свѣцка, то, ради себе самои,
мусила йти поручь зъ свѣцкою и

вона

провадити вѣ до тои меты,

яку собѣ выбирала ся остання.
Тымъ то въ исторіи Великоросіи доволѣ зустрѣчавмо та
кихъ случаѣвъ, що церковнй святителѣ потурають

свѣцкимъ

державцямъ и освячують такй ихъ вчинки, що цѣлкомъ не
подобнй и забороненй церковными канонами.

На прикладъ —

митрополіта Данило выправдавъ розлуку Василія зъ Соломонію
и замкнена безталаннои великои княгинѣ; а Иванови ГV. духо
веньство не заборонило взяти четвертого шлюбу, хочь сею рѣ
чею церква съ поконъ вѣку гидилась. Зъ другого боку бачимо,
що опозиція духовнои власти проти державцѣвъ не мала вда
чи; отъ на прикладъ митрополіта Пилипъ полягъ головою за
те,

що

оголошувавъ душегубство и богозневагу царя Ивана

Грóзьного. Зновъ на що вже бувъ тихій и сумирный царь Оле
ксій, а й вóнъ

вóддавъ

на жертву свого кохання патріярху

Нiкона, коли сей незалежнымъ словомъ вступився за самостой
нбсть и шанобу церковного керманича. За те жь коли обидвѣ
власти жили въ згодѣ,
внои нѣчого такого, що

коли свѣтска не вымагала вóдъ духо
очевидячки противне церквѣ и коли

духовна не важилася стати поверхъ свѣцкои, тодѣ церква фа
ктично орудувала всѣмъ житемъ політичнымъ и громадскимъ
и власть була мóщною; бо вона брала освячувана вóдъ церкви.
Отакъ великоруска філозофія,

спбзнавши потребу громадскои

вдности, узнала, що на жертву вѣ треба
що се умова

всякои загальнои

вóддати особистóсть,

справы и повѣрила

народну

волю на волю своихъ пóдручникóвъ, а освячувана успѣху вóд
дала высшому выразу мудрости и такою стежкою прийшла въ
свóй часъ до формулы „въ усему Богъ та царь“. Ся формула зна
менув конечно торжество панованя загальности надъ особи
«утеретно,
За того далекого вóдъ насъ часу, якій мы
тиннымъ вѣкомъ Великоросіи,

назвали ди

въ релігійности Великорусбвъ

вызначавться та якбсть, що стала вóдмѣнною

ихъ прикметою,

," а потбмъ выступила яко суперечнбсть тому релігійному свѣ
.лайкалялови. якій склався на Украинѣ-Руси: мы розумѣмо.
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.

шанобу обрядóвъ и формулъ и упертóсть

на

поверховности.

Такимъ побытомъ на пбвнóчному Сходѣ заходить рѣчь: чи мо
жна въ свята вживати мяса и молока? Ся рѣчь або „толкъ“,
належитъ до выдѣлу тыхъ численныхъ сектъ, що й за нашого
часу истнують, стоячи за саму лишень зверхню сторону.
На Украинѣ-Руси

стрѣчаемо

въ давнину два не досить

намъ вѣдомій вóдхилы вóдъ православія, але вони не того духу.
Се була наука Андріяна и Дмитра.
самого духу церковныхъ каноновъ.

Вони чѣпляються до

Мѣркованя ихъ належать

до сферы чресей, се бъ то такихъ неправдивыхъ мѣрковань;
що, въ усякому разѣ выникали зъ роботы розуму надъ духо
вными пытанями. На сѣй нивѣУкраиньско-рускій нарóдъ и ошб
сля не вызначався охотою споритися про обрядовости; а Ве
ликорусы богатій на такй именно суперечки.

Вѣдома рѣчь:

минуло вже кóлька вѣкóвъ, а на Украинѣ розколу, нѣ суше
речокъ про обрядовбсть не бувало.

На пбвночи въ Новгородѣ

и въ Псковѣ були споры про обрядовости и зачешили умствен
ный рухъ въ духовыхъ пытаняхъ, въ Псковѣ

спорилися

про

„сугубу Аллилуя“, а въ Новгородѣ про те; якъ слѣдъ вымо
вляти: чи — Господи помилуй! чи — о Господи помилуй!

Та

наврядъ чи справдѣ займали въ давнину на пбвночи розумъ
отакй суперечки; бо въ обставинахъ суперечки про „аллилуя“,
якій знаемо зъ житя Ефрозина, можна сумнитися и чи мало зъ
людей, котрй вважають, що

ся книжка

(вона

не дóйшла до

насъ въ сучасному своему оригиналѣ), коли не написана, такъ
перероблена тыми раскольниками, що силкувалися надати най
бóльшу вагу сему пытаню; а

воно — отсе те пытане, було,

якъ вѣдаемо, головнымъ съ тыхъ, що

спонукали

цѣвъ вóдчахнутися вбдъ пануючои въ Росіи

старообряд

церкви.

Та и въ

оповѣданю про жите Ефрозина говориться, що Псковъ тримався
„трегубои“ а не „сугубои аллилуіѣ“.
Ббльшь було розповсюжене и значнѣйше було на пбвночи
друге вретицтво, що впершь зъявилося въ Стригольникахъ; цѣ
лый вѣкъ тлѣло воно въ головахъ людей, доки розрослося въ
мѣшанину рбжныхъ „толкóвъ“ (сектъ) зведеныхъ до купы Оси
помъ Волоцкимъ въ его „Просвѣтителю“ коло жидбвскои ереси.
Сей рухъ чисто Новгородского замаху,
Росіи, довго и въ рóжныхъ

видахъ

проти авторитетóвъ мѣрковань.

пбйшовши

скрóзь

по

встававъ вбнъ опозиціею

Одначе жь сей реформаційный

-
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рухъ не здобувъ великого вплыву на Новгородцинѣ и Псков
щинѣ. Вбнъ показуе тóлько, що Украиньско-рускій нарóдъ въ
своихъ вóдхилахъ вбдъ церкви iшовъ не тою стежкою, якою
йшли Великорусы.
На Украинѣ-Руси

пбсля безслѣдныхъ выпадкóвъ въ Х1.

и ХП. ст. не зустрѣчаемо
проти церковнои науки.

вже опозицію проти авторитету,

Въ ХП1. ст. почало було кружати

аріяньство, коли Семенъ Будный розповсюдивъ бувъ свóй ка
техизъ, написаный на украиньско-рускóй мовѣ, котрый, якъ за
певняють уніяты, деякй священики черезъ свою темноту ше
похваляли, не вбачаючи въ нѣмъ вреси; але въ нарóдъ ся рѣчь
не пбшла. 6динымъ вóдхиломъ

вóдъ православія, такимъ що

потягъ за собою нарóдъ,-була унія зъ латиньскою церквою;*)
алежь вѣдаемо, що унію запроваджувано интригою присилова
немъ и спріяючою запомогою златиньщенои рускои шляхты.
Въ народѣ унія выкликала проти себе уперту и крбваву опо
зицію.

Бѣлорусь яко нарóдъ бóльшь нѣ жь Украинцѣ-Русины

сумирный и пбддатливый, мбщнѣйше пóдлягли пбдъ гнетъ об
ставинъ и бóльшь показали прихильности перейти на унію, коли
не въ доброй волѣ, такъ хочь не змогаючись проти веѣ, коли
вже змагатися не можна було инакше, якъ енергичною бороть
бою. Не те було на Украинѣ-Руси: тутъ нарóдъ, почувши над
сила

надъ

совѣстено, пóднявся

велитнемъ

на

оборону своеи

старосвѣччины и волѣ совѣсти; а останними часами, перейшов
ши вже на унію, зрѣкся ея чи не зъ большою охотою нѣ жь
Бѣлорусы.

Отакъ Украиньско-рускій нарóдъ, не даючи духо

веньству права безмежно освячати факты, пробувавъ вѣрнымъ
до свови церкви бóльшь нѣ жь Великорусы:

вóнъ усе привя

зувться бóльшь до духа релігіи, нѣжь до формы ви. За нашого
часу не можлива рѣчь, що бъ на Украинѣ выйшовъ якій роз
колъ за яку будь форму, або обрядъ: на се згодиться коженъ,
хто хочь трохи тямить Украиньско-рускій нарóдъ, хто приди
вився до вго житя, прислухався до корѣнныхъ вго розумѣнь.

*) Треба памятувати, що ся рѣчь писана въ 1861 р., коли ще и чутки
не було про штунду. До того жь штунду выкликали не обряды,
а народна темнота и убожество. Въ основѣ штунды лежитъ еко
45Т"мамѣть
(Лопать, пополамъ
такъ лишь!
ты
45.2.1итоміане тыточь
пытяня. — ГЛолятпъ

.
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- г. ТМы бачимо, що великорускй стихіи, централізуючись спер
шу коло Володимира, а потóмъ коло Москвы, вызначали пря
мована злучити частины, пóдгорнути ихъ и знищити ихъ само
стóйнбсть: те жь самe вызначавться и въ сферѣ релігійно-ум
ственнбй: вытворилася
дливбсть до чужихъ

нетерпимбсть до чужихъ вѣръ, оги

народностей и гордовите мѣркованіе

про

себе. Всѣ чужинцѣ, що перебували въ Москвѣ въ ХV, ХVI.
и ХVІП. столѣтяхъ въ оденъ голосъ запевняють, що Москалѣ
глузують съ чужихъ вѣръ и народностей; самій царѣ, хочь сто
яли незмѣрно по переду масы, а приторкнувшись до рукъ чу
жинецкихъ послóвъ христіяньскои вѣры, обмывали собѣ руки.
Зъ Нѣмцѣвъ,

котрымъ дозволено було жити въ Москвѣ, Мо

скалѣ глузували; патріярха разъ невзначай помылився, принявъ
Нѣмцѣвъ за Москалѣвъ и давъ имъ свое благословене; спб
знавши свою хибу, вóнъ ставъ вымагати, щобъ Нѣмцѣ носили
яку-будь ознаку, що бъ выразнѣйше рóжнилися зъ Москалями
и не доводили

его въ друге до такои помылки.

Латиньску,

лютерску, вбрменьску и всяку иншу релігію, що бъ вона хочь
трохи чимъ рбжнилася съ православною, Москалѣ вважали за
прокляту. Вони вважали себе на ввесь свѣтъ за единый право
вѣрный нарóдъ и черезъ те ворожливо дивилися навѣть на
одновѣрныхъ зъ ними Грекбвъ и Украинцѣвъ-Русинбвъ. Шо бы
що трохи було непохильного на ихъ народнбсть — то Москалѣ
вже й глузували съ того, вважали те за ересь, а на все свое
дивили гороижливо. Выробити такій поглядъ неминучо помогло
Великорусамъ завоёване ихъ Татарами: зневаженй довгй лѣта
въ ярмѣ у чужинцѣвъ и чужовѣрныхъ, вони выбившись зъ яр
ма, вызначалися пыхою и нехтованемъ другихъ: вѣдома рѣчь,
що нѣхто такъ не пиндючиться, якъ вызволеный рабъ. Отсе жь
то потягло такъ цупко Великорусбвъ до тои заманы чужени
цею, що съ часу Петра П. зъявилася нѣ бы то реформа. Нату
рально — одна крайнбсть выкликув другу.

.

Нѣчого подóбного не було въ Украиньско-рускому народѣ.
За давныхъ давенъ Кіевъ, а згодя Володимиръ на Волыни,
бувъ осередкомъ селищь чужинцѣвъ рóжныхъ вѣръ и племенъ.
Украинцѣ-Русины съ поконвѣку звыкли чути округъ себе чужу
мову и не цуратися людей зъ иншимъ облычемъ и иншою вда
чею. Вже въ Х. ст. а може ще й ранѣйшь, Украинцѣ-Русины
цлавали въ Грецію: хто

промысловавъ тамъ, а хто служивъ
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у вóйску чужого державця. Пбеля принятія хритіяньскои вѣры
перейшла на Украину-Русь молода христіяньска . цивілізація
и потягла за собою ще бóльшь чужинцѣвъ зъ рóжныхъ земель.
Украинцѣ-Русины, принявши вóдъ Грекбвъ нову вѣру, не пере
няли одначе вóдъ нихъ тои неприхильности до латиньскои цер
кви, яка водилась у Греціи.

.

. Першими архипастирями на Украинѣ-Руси були чужинцѣ
и ушильнували пересадити оту неприхильнбсть на украиньско
"пуску цѣлану; та не вельми пощастило имъ въ сему; бо укра
У инець-Русинъ не вважавъ латинника за свого ворога. Особы
13
”

княжого роду побералися зъ дѣтьми

володарѣвъ-латинни

Лкóвъ; имовѣрно, що и въ народѣ те жь дѣялося. Чужинцѣ —
I якъ Греки, Вбрмене, Нѣмцѣ, Поляки, Угры, живучи по укра
А1
II иньско-рускихъ мѣстахъ, добували собѣ вóльный захистъ и жили
въ добрбмъ ладѣ съ тубольцями.

Поляки, зайшовши зъ Изъя

славомъ въ Кіевщину, любувалися веселымъ житемъ въ чужба
землѣ.

Отакій духъ терпимости и бракъ національнои пыхи

перейшовъ и въ характеръ Козаччины и живе й доси въ на
родѣ.

Въ козацке товариство вóльно було вступати кожному;

вго, не розпытували: хто вóнъ, звóдкóля, якои

вѣры и націи?

Польща почала була нарѣкати, що Козаки до свого товариства
пріймають великихъ волоцюгъ и навѣть вретикбвъ,

котрй втѣ

кають вóдъ духовного суду. На се Козаки вóдповѣли, що у нихъ
съ поконъ вѣку такъ вже заведено, що кожному добра воля
пристати до нихъ

и вóдóйти вóдъ нихъ.

Ворожливй вчинки

надъ латиньскими святощами за часу козацкого повстаня вы
кликала не ненавистнбстъ до латиньскои вѣры, а прикрбсть за
насила, надъ совѣстею, за принуки. Походы Козакóвъ на Тур
кбвъ и Крымцѣвъ выкликавъ не слѣпый фанатизмъ до невѣр
ныхъ а пóмста за напады, за полонъ украиньско-рускихъ лю
-дей, та ще й те: на тій - походы пóдбивала завзятóсть, жадоба
поживы. Така жадоба неминучо зростая въ кожнóй воьвничбй
громадѣ, въ якому бъ народѣ и де бъ вона не зорганізувалася.
Память про часы

крбвавого

ворогованя съ Поляками и доeи

ще не щезла въ народѣ, але ворогованя до латиньскои вѣры
нема въ Украиньско-рускому народѣ.

Обережнбсть зробила

«Украиньця-Русина злопамятливымъ, але вóнъ не мстивый.
латиньскій костёлъ, нѣ жидбвска
здѣсця гидкій; вбнъ

школа

не гидуs ѣсти,

Нѣ

не здаються ему за

нити и приятелювати не
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тóлько зъ латинянами або лютеранами, але и съ Татарами або
Жидами. Але жь! нехай тóлько вбнъ замѣтить, що чужовѣр
ный, або чужинець глумиться надъ вго власными святощами,
вóнъ заразъ ворогуватиме ще гбршь Великоруса. Видима рѣчь:
коли давшь волю другимъ и шянувшь ихъ, то натурально вы
магати и собѣ такои жь волѣ и обопбльнои поваги.
Въ Новгородѣ помѣчаемо такій же самый духъ терпимо
сти. Чужовѣрнй, мали право

безпечного житя и богослуженя.

Рóжниця въ вóдносинахъ до чужовѣрныхъ христіянъ була така
мала, що въ Кириковыхъ пытаняхъ нагадуються случаѣ, коли
православній матери приносили

своихъ дѣтей хрестити до ла

тиньского (варяжского попа, замѣсть православного. Збудоване
въ Новгородѣ варяжскои

церкви

породило въ нащадкахъ ду

ховеньства легенду, въ котрой повѣдаеться, що де-якй «анатики
зъ духовеньства баламутили православныхъ тубольцѣвъ на чу
жовѣрныхъ, але баламутство не одержало жадного успѣху.
по новгородской околицѣ мешкало доволѣ идолопоклонниковъ
чужородцѣвъ, але ихъ
му г не приневолювали переходити на хри
стіяньску вѣру. Новгородцѣ такъ мляво розповсюжували вѣру,
що на Водскóй землѣ це въ ХVІ. ст. були идолопоклонники:
христіяньство ширилося помѣжь ними новагомъ, за те спокойно,
безъ насиля. За вѣротерпимбсть вельми ремствували на Новго
родцѣвъ захóднй христіяне. Коля Шведы и Нѣмцѣ заходилися
силомбць повернути

на христіяньску вѣру Чудскй племена,

Новгородъ вступався за сихъ и помагавъ имъ проти Шведбвъ
и Ливоньского Ордену. Римскій папы въ своихъ буляхъ кóлька
разбвъ дорѣкали Новгороду, що вбнъ, заступаючись за идоло
поклонникбвъ, ворогув. съ христіяньствомъ и пбдбивали проти
него „хрестовый похóдъ“. Воюючи зъ Нѣмцями або съ Шведами,
Новгородцѣ вважали ихъ за ворогóвъ политичныхъ, а не релі
гійныхъ. Ворогована набиралося релirійного характеру тóлько
тодѣ, коли супротивники показували
тощѣ православнои вѣры.

прямый замахъ на свя

Те жь самe помѣчаемо и на Укра

инѣ-Руси. На нехристбвъ Новгородцѣ не дивилися зъ ненави
стею; се видко съ того, що Жиды надбали собѣ въ Новгородѣ
такого захисту, що спромоглися навѣть завести секту и при
вертати до неѣ тубольцѣвъ. Атымчасомъ въ Великоросію Жиды
не смѣли и показуватися. Отже — коли папы и захóдне духо
веньство, дорѣкали Великому Новгороду,

що вбнъ запомагае
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идолопоклонникбвъ

проти христіянъ, такъ разомъ

съ тымъ

и православнымъ сановникамъ не подобалася надмѣрна вѣро
терпимбсть Новгородцѣвъ; духовнй сердилися за зажилóсть зъ
латинянами, за придбана собѣ чужихъ звычаѣвъ.

Духовнй ба

жали выплекати въ народѣ думку, що всѣ неправославній суть
поганьщѣ; рады такои меты забороняли вони вживати харчѣвъ
привезеныхъ зъ закордону, доки ихъ не посвятять по церко
вному.
Зъ

наведеного короткого

историчного огляду рóжниць,

якй выникли за далекои давнины помѣжь двома Рускими наро
дностями можна бачити,

що въ характерѣ Украиньского-ру

ского народу самымъ вóдмѣннымъ характеромъ Иде перевага
особистои волѣ, а въ Велико-рускóмъ переважуа загальнбсть.
По корѣнному розумѣню Украинця-Русина спбльна згода звя
зуе людей, а незгода розлучае. Великорусы прямували завести
неминучбсть и нероздѣльнбсть разъ заведеного звязку, а причину
такого заводу звернути на Божу волю и тымъ вóдгородити вѣ
вбдъ людскои критики. Въ однаковыхъ стихіяхъ громадского
житя Украинцѣ-Русины пильнували набратися бóльшь духу его,
а Великорусы дбали
Украинцѣ-Русины

надати вму тѣла.

Въ політичнóй сферѣ

способнй були вытворити помѣжь себе до

бровóльнй товариства, звязанй не бóльшь того, скóлько выма
гала потреба

и мбщнй

о

стóлько, скóлько истнованія ихъ не

шкодить праву особистои волѣ. Великорусы пильнували спору
дити на вѣковыхъ пбдвалинахъ мóщну загальну будбвлю, про
низану единымъ духомъ. Прямована Украинцѣвъ-Русинóвъ вело
до федераціи та довести вѣ до кóнця, прямована Великорусбвъ
повело до одновластя и до мощнои монархіи: воно довело до
першого и збудувало другу.
кóлька разбвъ

показало

монархіяного житя.

Прямована Украинцѣвъ-Русинóвъ

себе не вдатнымъ до одновластного

Въ давнину се прямована

панувало по

Украиньско-рускихъ земляхъ; а коли настыгла пора або зли
тися або зникнути, воно выступило зъ видбвнѣ по неволѣ и му
сило поступитися верховодствомъ другому.

Великорускій еле

ментъ мае въ собѣ щось величезне, будуюче; духъ сущѣльно
сти, свѣдомбсть едности, пановане практичного розуму; Велико
русъ умѣе перебути тяжкій обставины, выбрати ту годину, коли
гараздъ: буде дѣяти
же.

и покористуватися зъ обставинъ, скóлько

Нѣчого сего не выявивъ Украиньско-рускій народъ.

2. Рус. Ист. Библ. 11. т.

3
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Ѳего вóльна стихія приводила або до зруйнованя громадскихъ
звязкбвъ або до коловороту спонукань,

котрй, немовь те ко

лесо векóся, Твертѣло народне историчне житв.

Отакими пока

зуе намъ минувшина двѣ Рускій народности.
Въ своему

прямованю

вытворити для идеѣ, вызначенои

разъ на вѣки, мбцне, показьне тѣло, Великорускій нарóдъ все
выявлявъ и теперь выявляе нахилъ до матеріялізму и вóдстав
вбдъ Украиньско-руского народу въ духовóмъ житю, въ поeзіи.
Въ Украиньско-рускóмъ народѣ поезія розвинулася незмѣрно
бóльше, повнѣйше и живучѣйше. Прислухайтесь до голосу пѣ
сень, придивѣться до образóвъ,
творахъ

народною фантазіею

намалёваныхъ въ словесныхъ

Великоруского

и Украиньско

рукого люду. Не можна сказати, що въ великорускихъ наро
дныхъ пѣсняхъ нема поeзіи; навпаки въ нихъ

высокопоети

чною зъявляеться сила волѣ, сфера дѣяльности, се бъ то якъ
разъ те, чого треба, що бъ выконати задана,

помѣчене собѣ

Великорускимъ народомъ въ историчнбй течіѣ політичного жи
тя.

Найкрасшій великорускй

душу въ ту хвилину, коли

пѣснѣ тій, въ котрыхъ малюють

вона збирае силы свои або коли

торжествуе, або журиться вбдъ якого-такого неуспѣху, що
одначе не ломить

внутрѣшнёи могучости.

Отъ чому всѣмъ

Великорусамъ такъ подобаються розбишацкій пѣснѣ. Розбиша
ка — се герой: вóнъ выходить на боротьбу и проти обставинъ
и проти громадского ладу. Ого стихія — руина; але пбсля ру
ины, гадаешь, неминуче вóдбудоване нового и нове зъявляеться
вже въ набираню розбишацкахъ ватагъ.

Сй ватаги выявляютъ

зъ себе яке-таке громадске тѣло. Тымъ то не треба дивува
тися, що мы въ розбишацкихъ пѣсняхъ помѣчаемо ту жь саму
стихію загальности, те жь самe прямованвзбудувати державне
тѣло, якихъ зустрѣчаемо въ цѣлбмъ

историчнбмъ житю Вели

коруского народу.
Великорусы нарóдъ практичный, переважно матеріялісти
чный.

До поeзіи вóнъ горнеться тодѣ тóлько, коли выступить

съ кружка щоденного житя, бóля котрого працюв; працюе, не
заманюючись, а повагомъ, примѣряючись бóльшь до подробиць,
до частинъ.

Тымъ то вбнъ не женеться за образомъ, котрый

всть душею споетизованя кождого дѣла, кождои рѣчи.

Тымъ

то велукоруска народна поезія такъ часто рветься до того,
чого не обоймешь, що выходить за межѣ натуральнои можли- ,
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вости и часто зновъ знижувться до забавки, до играшки. Исто
рична споминка у Великоруса заразъ заходить въ епосъ, став
казкою; а въ украиньско-рускихъ пѣсняхъ вбнъ тримаeться
бóльшь правды и не потребуе доводити правду до епосу на тe,
що бъ засіяти промѣнямъ роскóшнои поeзіи. Въ великорускихъ
пѣсняхъ всть туга, розвага, але майже нема тыхъ мрѣй, що
такъ поетично причаровують въ украиньско-рускихъ пѣсняхъ,
переносячи вашу душу въ свѣтъ фантазіи, нагрѣваючи

серце

нетутешнимъ, неземнымъ тепломъ. Участь природы въ велико
рускихъ

народныхъ

пѣсняхъ за надто мѣзерна, дрóбна, а въ

украильско-рускихъ вона незвычайно велика. Украиньско-руска
поезія не розлучаеться съ природою: природа живить вѣ й по
дѣляе зъ нею и радощѣ и журбу людскои души; травы, дере
ва, птаство, звѣрята,

свѣтила

неба, ранокъ и вечеръ, спека

и снѣгъ — все дыше, думая, почувае разомъ съ чоловѣкомъ,
все вбдзываеться до него чарбвничимъ голосомъ,

голосомъ то

вспбвчутя то надѣѣ, то присуду. Душею кождои народнои по
езіи

всть звычайно — любовь.

Въ великорускихъ народныхъ

пѣсняхъ ее чуть тóлько де-не-де бере верхъ надъ матеріяль
ностю; навпаки, въ украиньско-рускихъ воно досягае до най
высшого одушетвореня чистоты, высшины спонукань и граціи
постати. На що вже матеріяльна сторона любви въ жартобли
выхъ пѣсняхъ, а и вона

намалёвана съ тою анакреонтичною

граціею, що закрывав собою гидкóсть и саму похоть одухотво
рюе, ублагороджуе.

Женьщина въ великорускихъ народныхъ

пѣсняхъ хиба де-не-де пóдноситься до свого людского идеалу.
Коли не коли краса ви вважавться

высше матеріи; закохане

чутs рѣдко коли може шанувати въ женьщинѣ що иншого,
крбмъ тѣлеснбй красы; рѣдко коли пѣсня нагадув про добро
дѣтель и шановнбсть жѣночои души. Украиньска женьщина въ
народнóй поезіи Украины-Руси намалёвана такою духово-кра
сною, що й марнуючи вона выявляе: такъ поетично свою чисту
натуру и соромиться свого марнованя. Въ пѣсняхъ жартобли
выхъ

и

шутковливыхъ

выразно вызначаться

украиньско-рускои и великорускои натуры.

супротивность

Въ украиньско

рускихъ пѣсняхъ выробляеться красѣ слова, выразы досягають
до правдивои художественности; людска натура, вóдпочиваючи,
невдовольняеться простою забавкою, а вызнав потребу надати
„за такого преторного виду,

що бъ не только бавивъ, и пе

— 36 —

й пбдносивъ душу; веселбсть бажав обгорнути вѣ стихіями кра
сы, высвятити думками.

Навнаки въ великорускихъ пѣсняхъ

вызначаеться тóлько прямована утомленои прозаичною працею
натуры — спочити, побавитися абы-чимъ на годинку, не вору
шачи мозку, не займаючи серця, не рушаючи фантазіи.

Такій

пѣснѣ у Великорусбвъ истнують не самій ради себе, а ради бо
ковыхъ обставинъ матеріяльнои утѣхи.
Якъ въ громадскому, такъ и въ семейному житю Велико
русбвъ бóльшь, чи меншь видко бракъ того, що въ украинь
ско-рускому житю становить поезію; и навпаки въ останнбмъ
мало того, що становить душу, силу и

шановнбсть першого.

Великорусъ мало любить природу. У селянъ Великорусбвъ
хиба де-не-де здибаешь на городѣ квѣтки; на Украинѣ-Руси
квѣтками пышаеться майже чи
Сего ще не досить.

Великорусъ

не кождый двóръ хлѣбороба.
вызначавться

всюди якимсь

ворогованвмъ до рослинъ. Я стрѣчавъ господарѣвъ, котрй вы
рубували дерева бóля своихъ домбвъ препогано збудованыхъ,
гадаючи, що черезъ дерево дóмъ не мае красовиду. По казен
ныхъ селахъ, коли урядники почали

примушувати людей са

дити бóля хатъ дерева, незвычайно трудно було спонукати,
що бъ поливали дерева, доглядали

ихъ, не давали нѣвечити.

Коли въ двайцятыхъ рокахъ нашoго вѣку урядъ наказавъ об
саджувати деревами шляхи, ся рѣчь здалася народови такимъ
тягаремъ, що вбнъ и доси памятав про ню въ своихъ пѣсняхъ.
«компонованыхъ невымовно погано, безъ сорому. Въ Велико
рей хоть и богато садбвъ, алежь ихъ розводятъ ради кра
марскои наживы, гавву деревину зустрѣнешь хиба де-не-де въ
садѣ, бо зъ неи невелика користь може реальному житю. Тру
дно здыбати такого Великоруса, що бъ спбзнававъ и почувавъ
красу мѣсцевoсти,

вóддався

оглядуваню

неба,

впывався бъ

очима въ озеро освѣчене сонцемъ, або мѣсяцемъ, або вдивлявся
въ голубу далину гаю, aбо що бъ заслухaвся хоромъ

весня

ного птаства. Все отсе не займае нѣколи Великоруса, воно ему
якось чуже, вóнъ завязъ въ щоденныхъ рахункахъ, въ мѣлкóй
ковбанѣ матеріяльныхъ потребъ.

Навѣть люде освѣченій, якъ

доводилося менѣ помѣчати, то жь байдужй до красы природы;
деколи вони свою байдужбсть вкрываютъ передражнюванамъ
захóднои чуженицѣ, а въ нѣй, якъ се вѣдомо, кому зъ вла
сного досвѣду, а

кому вбдъ людей, „добрый тонъ“ вымаг
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показувати любовь до природы. Свою пожичену любовь до при
роды Великорусъ звертаю на такй речи, що выдаються зъ сферы
звычайныхъ,

оточуючихъ образбвъ и втѣшая свои очи штучно

выпещеными камеліями, магноліями, рододендронами, а про то
ему й байдуже, що правдиве почута, способне зловити и огля
дати поезію природы, тутъ якъ разъ не знайде природы. Такe
чутe

швидше вóдвернеться вóдъ оздобленыхъ

вернеться до кленбвъ, дубóвъ, лицъ

калѣкъ и по

и берѣзъ нашихъ гаѣвъ

тай оглядатиме нештукованый, хочь убогій та не попсованый,
не покалiченый свѣтъ божихъ сотворѣнь.
Фантазія у Великорусбвъ за надто злиденна, мало у нихъ
забобон6въ, за те незвычайно богато пересудбвъ и тримаються
вони ихъ цупко. Въ Украинцѣвъ-Русинбвъ навпаки: на першій
поглядъ, здаеться, що вони зъ величезными забобонами, осо
бливо по захóдному краю Украины-Руси се вельми бье въ очи.
(Мабуть се за тымъ, що тамъ дуже далеко вбдъ великоруского
вплыву).
Трохи чи не въ кождбмъ

селѣ

почувте тамъ поетичне

оповѣдане, якъ мерцѣ приходять съ того свѣта, пріймаючи на
себе рóжновиднй постати. Онъ померша мати приходить выку
щати свои дрббнй дѣти, -— а онъ страшенный упиръ о пбвночи
розпинавться на хрестѣ и хижимъ

голосомъ голосить „мяса

хочу“! Хто не вѣдае, що вся Украина-Русь, такъ незвычайно
богата на историчне жите, скрóзь засѣяна могилами.

Зъ сими

могилами злученй оповѣданя про часы далекои минувшины,
повитій сивымъ туманомъ; въ тыхъ оповѣданяхъ съ пóдъ рóжно
барвои

намѣтки, вытканои съ промѣня

народныхъ выгадокъ,

пробиваються слѣды старосвѣччины,

незаведенои въ лѣтопись.

Чары зъ своими чудными звычаями,

свѣтъ духбвъ въ найрб

жнороднѣйшихъ постатяхъ и страховищахъ, вóдъ котрыхъ ча
вомъ ажь волося став на головѣ, а часомъ регóтъ бере ажь
до гикавки, все те заведено въ стрóйнй оповѣданя, въ прегарнй
малюнки.

Инколи тамъ нарóдъ мало йме вѣры въ дѣйснбсть

того, про що оповѣдав, але не забуде того оповѣданя, не покине
вго, доки въ нему не потухне почутв красы, або доки старе
не розживеться на оновлене

свого

поетичного змѣсту новыми

формами.
цѣлкомъ не те въ Великоросіи: тамъ сами только пере
„удь,

великопусъ вѣрить въ чертовъ, въ домовиковъ въ ва
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дёмъ, бо вбнъ съ предкóвъ

перенявся вѣрою въ нихъ, и вѣ

рить черезъ те, що не сумнѣваться въ дѣйсности ихъ.

Вонъ

вѣрить такъ само, якъ бы вѣривъ въ истнована громовины або
воздухового гнету; вѣрить черезъ те, що ему треба вѣры на
те, що бъ якось выяснити незрозумѣле, а не на те, що бъ вдо
вольнити прямоване, пóднестися зъ низины матеріяльного житя
въ сферу высшoго твореня. Фантастичныхъ оповѣдань мало у Ве
ликорусбвъ: навѣть чорты и домовики у нихъ великій матерія
лісты. Сфера житя замогильного, духовый свѣтъ мало интере
суе Великоруса и майже нема у него

оповѣдань про те, якъ

приходять душѣ помершихъ людей; а хочь

и надыбаешь таке

оповѣдане, такъ воно пожичене съ книжокъ новыхъ и старыхъ
и скомпоноване бóльшь въ церковному, чимъ въ народному
характерѣ. За те Великорусъ, вóдповѣдно духови своеи нетер
пимости, уперто стоить за свои пересуды. Менѣ довелося разъ
бути свѣдкомъ одного дуже характеристичного выпадку: чоло
вѣка обвинувачували за безбожіе и богозневагу тымъ, що зне
важно промовлявъ про вѣру въ истнованв чортóвъ.
Помѣжь тыхъ письменныхъ людей,

що починаютъ выхо

дити въ книжкову сферу, можна помѣчати, до якихъ бóльшь
книжокъ вони беруться и на що въ тыхъ книжкахъ вони пе
реважно звертають увагу?

Якъ

менѣ довелося запримѣтити,

такъ то будуть книжки або поважній такй, що належать просто
до професіи читаня, або легенька "белетристика: въ першихъ
читатель звертав найпильнѣйшу увагу на те, съ чого можна
найшвидше покористуватися. Белетристикою — читатель поба
виться годину, не оглядуючи будованя, не вызнаючи идеѣ. По
етбвъ читають — на забавку и вподобують бóльшь те, що може
зъ легенька полоскотати чутв; а то часóмъ читають
що бъ люде бачили

на

те,

и тямили, що читатель чоловѣкъ освѣче

ный и розумѣе, що люде вважають за добре.

Можна часто

зустрѣчати и такихъ, що впиваються красою поeзіи, а якъ по
лапаешь гарненько ихъ душу, то й помѣтишь, що тамъ грав
не правдиве чуте, а тóлько афектація. А вже жь де афектація,
тамъ не ма правдивого розумѣня поезіи.

Нѣгде правды дѣти:

афектація середъ освѣченыхъ Великорусбвъ —- рѣчь за надто
звычайна: тымъ то може въ Росіи спочутв. до Французбвъ пе
реважае спочутв. до иншихъ народбвъ; бо Французы вызначи
ч
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лися народомъ мало поетичнымъ; у нихъ и штука и письмен
ство, а потроха и науки ефектованій.
Коли у Великорусбвъ и бувъ великій, геніяльный, само
стóйный поета — то ее Пушкинъ. Своимъ невмирущимъ Евге
ніемъ Онвгінымъ Пушкинъ змалювавъ

одну лишень верству

великорускои народности, такъ звану освѣчену и свѣцку гро
маду. Траплялися добрій описувателѣ народного побыту и звы- "
чаѣвъ; але вони не були тыми поетами-творцями,

котрй бъ

промавляли народною мовою, такъ якъ промовлявъ бы кождый
зъ народу, и промовлявъ голосомъ поезіи, а не прозы.

Гово

римо ще разъ: не маемо й на думцѣ вóдмовляти Великорусамъ
въ поетичному елементѣ; може бути що сей елементъ у нихъ
и глибшій и высшій, нѣжь въ Украинцѣвъ,
нувся не въ сферу фантазіи

може вóнъ

обер

и чутя а залѣгъ въ сферѣ чутя

и свѣтлоидумки. Великорускй пѣснѣ довго не подобаються, треба
учити ихъ, треба перенятися духомъ ихъ, що бъ зрозумѣти най
оригінальнѣйшу поeзію ихъ. Поeзія ихъ може черезъ те не по
добавться съ першого разу, що чекав ще на великихъ майстрбвъ,
котрымъ судилося прикрасити вѣ художественными творами.
Мы вже вызначили выразну рбжницю въ релігійнбй сферѣ
Великорусбвъ и Украинцѣвъ-Русинбвъ.

Цѣкаво ще розббрати

пытане, зъ вóдкóля пошло у Великорусбвъ

прямованіе,

спере

чатися за форму и на давати догматичну вагу, то що въ самбй
рѣчи або граматичне пытане або обрядовбсть. Здаеться се зро
сло съ тои матеріялістичнои вдачи, котрою въ загалѣ вызна
чавться великоруска натура.

Справдѣ помѣчаючи сей нарóдъ

въ усѣхъ его верствахъ, часто стрѣчаемо людей правои христі
яньскои моральности; релігійнбсть ихъ звернена на практичне
выконанв христіяньскихъ добрыхъ дѣлъ, але внутрѣшнёго бла
гочестя, піетизму у нихъ мало. Трапляються бблуднѣ, бузовѣры,
строгй прихильники обрядóвъ и зверхнихъ правилъ, алей вони
те жь безъ правдивого благочестя.

Переважно

вони байдужй

до релігійныхъ дѣлъ; зверхній потребы релігіи вони справляютъ
за тымъ,

що звыкли

вже до того; але не пытають у себе:

чого й на що все те дѣвться? На останку помѣжь освѣченыхъ
дюдей трапляються маловѣрнй або й зовсѣмъ безъ вѣры, але
такими ихъ зробила не яка-будь робота -розуму и духовои бо
ротьбы, а замана: имъ здаеться, що невѣрв всть ознакою просвѣ
„ды, Сщравдѣ благочестивыхъ людей мѣжь Великорусами вельми
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мало. Благочестіе и духове оглядана у Великорусбвъ-ознаки не
народности, вони належать

не загально до натуры народнои,

а лишенъ власній индивідуальнй ознаки. Въ Украинцѣвъ-Руси
нбвъ бачимо

цѣлкомъ

супротивну вдачу; тутъ

велика сила

именно того, що бракуе у Великорусбвъ; въ Украинцѣвъ-Руси
нбвъ моцнепочутвБожои всеприсутности, духоваласкавость, вну
трѣшня розмовазъ Богомъ, думане про Божу волю надъ людьми,
сердечне порыване въ свѣтъ недовѣдомого, таемничого, радбстного.
Обряды Украинцѣ-Руeины выконують, «ормулы шанують,
але не пбддають ихъ пóдъ критику: Украинцеви-Русинови и въ
думку не прійде пытане: двѣчй, чи тричи треба спѣвати „Ал
лилуя“, якими пальцями хреститися?

А коли и выникло таке

пытане, то воно задовóльниться, коли священникъ выяснить, що
такъ вже установлено церквою.

Якъ бы стало потрѣбнымъ

переиначити що въ обрядахъ чи въ богослуженю або пере
класти св. письмо, Украинцѣ-Русины

нѣколи тому не супере

читимуть; нѣхто не гадатиме, що тутъ крывться замѣръ пере
крутити що въ святощахъ.
Украинцѣ-Русины добре тямлять, що релігійнй обряды
заводятъ церковнй керманичѣ и коли вони мусять завести що
нове, не переиначуючи самои истоты, то міряне пристануть на
те безъ суперечки; бо коли та чи инша форма або обрядъ вы
значують ту жь саму истоту, то не варто того, що бъ спереча
тися за нихъ.

Намъ траплялося розмовляти съ побожными

Великорусами и Украинцями: першій силкуються вызначити
свою побожнбсть словесными

выкрутасами про поверховности

релігіи; а останнй свое релігійно-моральне чуте выливаютъ въ
розмовѣ про впливы, якй зробило на

нихъ богослуженіе, тор

жественность обряду, высоке значеніе святъ. Тымъ то на Укра
инѣ-Руси и мѣжь освѣчеными людьми захитати вѣру не такъ
легко, якъ мѣжь Великорусами.

Невѣрв забираться въ душу

Украинця-Русина тóлько пбсля довгои, глибокои боротьбы. На
впаки помѣжь великорускои молодѣжи стрѣчаемо людей выхо
ваныхъ зъ дитиньства, здаеться, строго

побожными, але вони

часомъ, вóдъ легенького притиску або

вбдъ кблькохъ остро

умныхъ слбвъ покидають хоругву релігіи, забуваютъ про на
учувaне въ дитиньствѣ и робляться невѣрами и матеріялістами.
Украиньско-рускій

нарóдъ

глибоко релігійный нарóдъ въ са

мóмъ широченнбмъ значенію сего слова. Чи такй, чи иншій су
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дилися

вму обставины, чи такіе, чи

выховане,

инше зацѣплено

ему

вбнъ берегтиме въ собѣ релігійнй засновины доти,

доки истнуватимe сума головныхъ ознакъ его народности.

Се

неминучо выходить съ того поетичного настрою, якимъ "вóдрó
жнявться его свѣтoглядъ. Украиньско-руска народна поезія ре
лігійна и супротивна аналізу. Въ душѣ Украинця-Русина живе
вѣра въ красу, а аналізъ нѣвeчить вѣру, дробить суцѣльнбсть
тои постати, яку душа любить, и оглядае.
истота красы

Та й те сказати:

не дасться аналізувати черезъ те, що мы не

тямимо коренныхъ причинъ въ загалѣ. Можна аналізувати хиба
той матеріялъ, въ котрому вызначавться краса.
чный инструментъ розббрати
стины

на

найдокладнѣйше; можна

стежку
можна

передаванія
пбймити

и

ихъ
подати

частины
выслѣдити

воздухомъ

и

Можна музи
выслѣдити ча

законы

звукóвъ,

нашому чутю, але не

пбдъ дрóбный розглядъ причины

враженя, що робить на насъ злученіе звукóвъ.

Бралися мате

ріялісты стежкою розгляду зъявищь дóйти до истоты враженія,
котре вплывае въ нашу душу вóдъ

красы.

Отже нѣчого не

здобулися съ того. Французы, якъ сказано вже, народъ глибоко
не поетичный,

ще въ минулому столѣтю оповѣстили теорію

красы, збудовану на основахъ его истоты въ простому припо
добленю природѣ. Ся думка прійшлася до душѣ Великорусамъ:
вѣ и за нашого часу говорено и говорено щиро тыми людьми,
у якихъ стало щирости говорити, те що вони справдѣ почува
ють.

Хто мая въ собѣ живу струну поезіи, того нѣчимъ не

можна запевнити,

що въ творахъ штуки нема духовои тво

рящои силы; не можна черезъ те, що вóнъ самъ почував ту
силу.

Такъ само жаднымъ доказомъ матеріялізму не можна

запевнити, що не истнують духовій засновины того, хто почував
ихъ въ собѣ и за тымъ не потребуе

жадныхъ доказóвъ, якъ

все одно, не потребуемо мы доказóвъ на те, чи холодъ чи те
пло округи насъ, бо про се говорить намъ наше тѣло.
Зъ житемъ поeзіи въ душѣ, съ чутемъ красы, зъ вдачею
розумѣти вѣ, мбщно звязана свѣдомость моральности и добра,
Матеріялістъ розумѣе въ добрѣ користь. Коли вбнъ зъ роду
вже добрый,

вбнъ

свою добрбстъ вызначае тóлько тымъ, що

готовый робити другимъ те, що вважае за користне. Найвысше
вызначаеться вго добрбсть тодѣ, коли вóнъ не змагавться вчи
яти ломтому тe. чого самъ не вызнав за коnистне. але що
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другому здаеться за таке. Переважно добродѣйство его выходить
съ такого

сильогізму: коли я робитиму добрó другимъ, то

й мeнѣ его робитимуть. Цѣлкомъ що инше у чоловѣка надѣле
ного даромъ и навычкою почувати въ собѣ живу душу, бачити
вѣ духовымъ поглядомъ у зверхнихъ постатяхъ: вбнъ не ана
лізуе добра, а

оглядае,

вго въ сущѣльности и вся его духова

натура переймавться добромъ. Добрó, ставши фактомъ въ ма
теріяльному побытѣ,

може вызначитися тымъ, що мы зовемо

користею; але той, хто дѣe добро, не думая про користь, а ба
чить передъ очима добрó саме въ его моральному

совершень

ствѣ. Хто дѣe добрó ради користи, той неминучо спытаe себе:
чи буде яка користь съ того, що я замѣривсь зробити. Хто жь
любить добро не вважаючи на користь, той не мѣркуе, а робить
добрó; бо такъ ему каже чутв и розумне оглядане красы добра.
Въ громадскихъ розумѣняхъ исторія положила на двохъ
рускихъ народностяхъ свои слѣды и надѣлила

имъ розумѣня

цѣлкомъ супротивнй.

Прямованы до тѣсного звязку частинъ,

знѣвечена особистыхъ

спонукань

пóдъ кормигою загальныхъ,

незрушима законность загальнои волѣ,

якъ разъ приходяться

у великорускому народѣ до едности семейного житя и до не
хтованя особистои волѣ идеею міра.

Семьѣ у Великорусбвъ

не дѣляться, власнбсть у нихъ загальна. Якъ же все глибоко
лежить у душѣ Великорусбвъ, видко съ того,

що за нашого

часу, якъ почалася рѣчь про вызволене крепакбвъ, то й Мо
сковскй Славянофілы и новомодній Французкій соціялісты почали
скрóзь зъ усѣхъ кбнцѣвъ гукати про загальнбсть.

Для Укра

инця-Русина нема нѣчого важного и огидливѣйшого, якъ отака
загальнбсть и ви ладъ. Нашй семьѣ дѣляться и дробляться за
разъ, якъ тблько дорослый сынъ почуввъ собѣ потребу само
стóйного окрбмного житя: опѣку родителѣвъ надъ дорослыми
дѣтьми Украинецъ-Русинъ вважае, якъ тяжкій гнетъ.

Замахъ

старшихъ братбвъ або дядькóвъ, верховодити надъ молодшими
братами або надъ небожами
вороговане.

Кревнбсть

выкликуе мѣжь ними страшенне

мало запомагае у насъ доброму ладу,

згодѣ и обопбльнбй любови; навпаки вельми часто люде тихій,
сумирнй, привѣтній, вживчивй непримиримо ворогують зъ роди
чами. Сварки и чвары мѣжь родичами у насъ
и въ народѣ

и

рѣчь звычайна

въ интелігенціи. "У Великорусбвъ

кревнбсть

имущув выбачати родичамъ, бути зъ ними дружелюбнѣйши
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ми,

привѣтнѣйшими,

примушуé

навѣть такого чоловѣка, що

зовсѣмъ нема у него такои вдачи до чужихъ.

На Украинѣ,

що бъ любовь и згода жили мѣжь кревными, мусять вони ро
збйтися, не жити въ купѣ и яко мога менше мати якого будь
спбльного добра. Спбльный обовязокъ, заснованый не зъ добро
вбльнои згоды, а неминучою долею для Украинця-Русина ве
лике ярмо, а у Великоруса такй обовязки найбóльшь заспоко
юють и втихомирюють спонуканя особистои волѣ.
ради покóрливости

обовязку готовъ

самъ

себе

Великорусъ
приневолити,

любити своихъ кревныхъ, хочь бы душа не лежала въ него до
нихъ; вóнъ всячину имъ

выбачав тóлько за те, що вони его

кревнй; чого не вчинивъ бы вбнъ добровóльно, но совѣсти, те
вбнъ готовый зробити яко жертву, вызнаючи, що хочь родичѣ
и не вартй того, але жь вони „своя кровь“. Украинецъ-Русинъ
навпаки: вóнъ готовый, здавться, перестати любити чоловѣка за
те,

що вóнъ

вго

анѣ жь чужому.

кревнякъ; родичеви- вбнъ

менше выбачав

Въ загалѣ мѣжь Украинцями-Русинами кре

внбсть швидше нѣвечить добру згоду, нѣ жь змбцняе вѣ. Де-якй
Великорусы, придбавши собѣ маетности на Украинѣ задумували
часомъ запровадити въ украиньскй семьѣ великоруску мбщнбсть
и нероздѣльнбсть семьѣ, *) та здобулися съ того найогидливѣй
шихъ добуткбвъ: не тóлько рбднй браты готовій були що годины
битися, але траплялося, що

сыны

вытягали батькóвъ за чубы

съ хаты...“*) Чимъ бóльшь принципъ семейнои власти и мбщно
сти кревного звязку закорѣнюеться въ жите, тымъ бóльшь зъ
него супротивного вплыву на житв.

Украинецъ-Русинъ тодѣ

тóлько слухняный сынъ и шанув батька-матѣрь, коли вони да

*) Тутъ рѣчь иде про маeтности съ крепаками.
**) На превелику дивoвижу великорускй лiбералы и російскій урядъ, —
чи не тямлячи сего, чи що, дбаютъ теперь про выдане закона,
котрый бы заборонявъ скрóзь по Рocіи роздѣлъ семей, що бъ сыны
не выходили на одпибл.

Однй кажуть, що се пóднесе економі

чный добробытъ народа, а другй кажуть, щоiсей законъ крбмъ того
матиме вагу задля обрусѣня Украины; а мы скажемо, що сей
законъ внесе въ украиньску семью, доволѣ вже здеморалізовану
обрусѣнемъ, конечну деморалізацію!! Вбнъ зробить въ украинь
скóй семьѣ настояще пекло, вóнъ гóршь чумы и холеры, знѣве
чить украиньскій нарóдъ. (Додатокъ перекладчика).
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ють вму повну волю и на старости лѣтъ самій пóдлягають пóдъ
его волю; братъ тодѣ добрый для брата, коли вони живутъ
нѣбы сусѣды або товарищѣ, не маючи

нѣчого неподѣленого,

спбльного. Правило „кожному свое“ пануе у насъ по земляхъ:
не тóлько дорослый не надягне несвоеи

одежины, а навѣть

помѣжь дѣтей у кожного свое. У великорускихъ селянъ часто
двѣ сестры не тямлять, котрóй зъ нихъ належить кожушинка,
а що до

вóдрубнои

належитости

мѣжь дѣтьми, то

п р о с е й речи нема.
Примушена загальнбсть землѣ и одвѣчальнбсть одного за
всѣхъ здаються Украинцеви якъ найтяжше невóльництво, най
гбрша несправедливбсть.

Не посмѣти нѣчого вважати за свое,

бути за наймита у якогось умственного розумѣня про

міръ;

одвѣчати за другого, не маючи до того жаднои охоты, до сего
исторія не привчила Украиньско-руского народу. Въ розумѣню
Украинця-Русина — громада, цѣлкомъ не те, що у Велико
русбвъ міръ. Громада се добровóльне товариство людей; хто
хоче — належить до громады, а не хоче — выходить зъ неѣ;
такъ водилося и на Запорожу: хто хотѣвъ, приходивъ на Сѣчь,
хто хотѣвъ, выступавъ зъ неѣ.
громадянинъ

есть

чоловѣкомъ

Нарóдъ розумѣе,
незалежнымъ,

що кождый

самостбйнымъ

господаремъ; обовязки его до громады не йдуть дальше сферы
тыхъ

вóдносинъ, якихъ

вымагае

звязокъ товаришѣвъ

спбльнои безпечности и добра кождого.

ради

Великорусъ розумѣе,

що міръ — есть духовый выразъ загальнои волѣ, котра гли
тае, проковтуe особисту самостбйнбсть кождого.
що головна

Видима рѣчь,

рбжниця выходить ту зъ земельнои загальности.

Коли товаришь зъ міру не може вважати за свóй отой шма
токъ землѣ, якій вóнъ обробляе, то черезъ се одно вóнъ вже
невóльный чоловѣкъ. Будбвля великоруского міру — есть при
неволювана; тымъ то форма его, запроваджена властію, пере
нялася тымъ духомъ и значеніемъ,

якій панують у Великору

сóвъ. Корѣнв міра лежало на самбмъ сподѣ народного житя;
выходило воно морально съ того жь самого прямованія до тѣ
сного злученя, до громадскои и державнои едности. Таке пря
моване, якъ мы вже высше говорили, есть вóдмѣнною ознакою
великорускои вдачи. Право приватнои власности на землю ве
ликоруска фільозофія выводить ось якою легальною стежкою.
"ся громада

вóддав свою долю на руки того, хто заступае
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собою власть, кого надъ громадою

поставивъ самъ Богъ, зна

чить всѣ повинній ему коритися: такимъ побытомъ отсѣй особѣ,
яко Божому намѣстникови, належить все безъумовно. Зъ вбдеи
выросло розумѣне, що все Боже та царске.

Передъ ца

ремъ, якъ передъ Богомъ, всѣ рбвнй. Богъ одного милуй, пбд
носить,

надѣляв, другого карав,

принижав:; такъ

само дѣe

и царь, бо на землѣ вбнъ выконуе Божу волю. Таке розумѣна
найлѣпше вызначавться въ поговóрцѣ: „Воля Божа а судъ ца
рѣвъ“. Отымъ то народъ, не нарѣкаючи, выносивъ на собѣ все,
навѣть и такіе, що, здаеться, переходило край людского терпѣня,
у

«т» «т»«т» «т» ты что-то ты и
поправдѣ, лютувавъ, але жь вбнъ бувъ рукою Божои волѣ.

„ГУСупротивлятися царю, хочъ бы й лютому-значить супротивля
II

тися самому Богу; а за се грѣхъ та й некористно, бо Богъ

I.
9

II. царь
IIIIIIгIIIIIIгIIIIII.
всѣмъ,
всть государемъ, необмеженымъ У
володаремъ,

у

садсадетскаго

У

разъ властная, котрый мы право безъ умовы орудувати по
своѣй волѣ всѣмъ, що тóлько в въ его царствѣ. Тому то давній
Новгородцѣ, выхованій зъ иншими розумѣнями и вóдрубнй вбдъ
народности великорускои, такъ обурилися, коли Иванъ П1. за
мѣрився

старосвѣцке величане Господинъ

перемѣнити на

нове Государь. Розумѣна — господинъ — вызначав чоловѣка
—

надѣленого властею и повагою; господинбвъ могло бути много,
и впископъ бувъ господинъ, и посадникъ господинъ; а госу
дарь — се той, про власть котрого не може бути обсуджуваня.
Вбнъ единый такъ само, якъ единый властивецъ речи.
Иванъ П1. добивався стати государемъ въ Новгородѣ, се бъ
то заступити собою Великій Новгородъ,

котрый до того часу

бувъ самъ собѣ такимъ государемъ, якимъ у Великорусбвъ
бувъ царь, або князь, що заступавъ собою всю націю. Государь
яко самовластникъ — творивъ

обставины

громадского житя,

робивъ все, що хотѣвъ и мѣжь иншимъ надѣлявъ землями сво
ихъ урядникóвъ. Ото жь, съ першого розумѣня выходить, що
земля належала міру, се бъ то всѣй громадѣ, а коли се
право перенявъ на себе государь, то
землѣ по своѣй уподобѣ, кому хотѣвъ.

вбнъ

почавъ роздавати

Землѣ вóнъ роздававъ

на орудованія, бо властивцѣвъ въ теперѣшнему значеню сего
слова не було. Те, чимъ царь надѣлявъ — вóнъ мóгъ и вóдо
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брати въ усякій часъ и надѣлити кому иншому, якъ воно разъ
у-разъ и водилося.

Якъ вытворилися вóдносины

мѣжь робб

тникомъ и такимъ властивцемъ землѣ, то останній, натурально,
почавъ заступати міръ, такъ само якъ царь заступавъ націю.
Крепакъ еднавъ свою долю съ шанованемъ пана, замѣсть своеи
власнои волѣ, стала ему волею паньска воля, а

тамъ де не

було пана — вго особисту волю проковтувавъ міръ. У пань
скихъ крепакóвъ — яка в земля, належить

панамъ, а паны

дають вѣ хлѣборобамъ обробляти. На Украинѣ-Руси историчне
жите Ипло другою стежкою, де не могло вытворитися отакого
розумѣня про громаду. У насъ давній удѣльно-вѣчевій розумѣня
розвивалися и зустрѣлися съ польскими; а
польскихъ було чи мало

похожого на

въ засновинахъ

старорускій розумѣня.

Польскій розумѣня перемѣнилися вóдъ вплывузахóдно-европей
скихъ.

Споконвѣчного права

особистои- волѣ не проковтнула

перевага громадскои могучости и не выробилося розумѣне за
гальнои власности на землю. Польскій идеѣ приладилися до ста
рорускихъ и упорядкували ихъ.

Кожный хлѣборобъ бувъ са

мостóйнымъ властивцемъ свого добра; польскій вплывъ тóлько
забезпечився вóдъ самовластя народнои волѣ, котра перше вы
значалася самодѣяльностю громады, яко злученя вбльныхъ лю
дей: крбмъ того польскій вплывъ обгородивъ фактичне воло
дѣне

правомъ.

Такимъ чиномъ польскій вплывъ

пóднѣсъ

дукбвъ и замбжныхъ, а масу убогого люду навернувъ въ кре
пацку неволю.

Але жь польскій магнатъ-властивець не бувъ

репрезентаномъ царскои, а черезъ ню и паньской волѣ; вонъ
володѣвъ по праву, хочь говорячи по просту, се право вызна
чало силу, торжество обставинъ и давнину родоводу. Польскій
крепакъ не мóгъ надати свому панови жадного значеня свя
щенои волѣ; бо вóнъ и не розумѣвъ сего права, якъ умствен
ного, вбнъ и самъ зъ него користувавъ, а заступництва вóнъ
не бачивъ: вго панъ-бувъ чоловѣкомъ вóльнымъ. Натурально,
що й крепакъ бажавъ зробитися за слушного часу вóльнымъ
чоловѣкомъ. Отке великорускій крешакъ не мóгъ сего бажати,
бо вóнъ тямивъ, що его панъ такій же невóльный чоловѣкъ дру
гого

пана, якій вóнъ у свого.

Помѣжь Украннцѣвъ вельми

рѣдко траплялося, що бъ крепакъ

бувъ щиро прихильный до

свого пана, що бъ его еднала съ паномъ безкористна, не мовь
сына до батька, любовь; а мѣжь Великорусами

се

водиться
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вельми часто; у нихъ трапляються случаѣ отакеи, на прикладъ
eердечнoи прихильности крепакбвъ до панбвъ: крепакъ слуга,
невбльникъ съ цѣлои душѣ, любить
пана нехтуе его любовь.

свого пана и тодѣ, коли

Паньске добро вбнъ береже немовъ

евов власне; радѣ, коли вго шанолюбивый панъ здобуде собѣ
поваги. Доводилося менѣ бачити паньскихъ слугъ, що оруду
вали якимъ будь паньскимъ дѣломъ; самій вóдпоручники були
вѣдомій дурисвѣты, на користь свого пана ошукували кождого,
але що до свого пана, то по аристидбвски були чесными и пря
модушными. Украинцѣ навпаки: вони выправдують поговóрку:
вовка скóлько не гудуй, вбнъ въ лѣсъ дивиться. Коли крепакъ
слуга не обдурить свого пана, то тóлько тому, що вбнъ нѣкого
не обдурюе, коли жь вóнъ спокусився на дурисвѣтство, то на
самъ передъ одурить свого пана.

Великорусы, котрй понабу

вали собѣ на Украинѣ маетности съ крепаками, часто жалу
ються на Украинцѣвъ. Даремно пильнують вони, по бъ добро
тою и справедливостю прихилити до себе Украинцѣвъ-креша
кóвъ! паньскй роботы

вбдбуваються знехотя, aбы-якъ; тымъ

то у панбвъ розповсюдився
нивй,

поглядъ, що Украинцѣ люде лѣ

не мають нѣ ширости, нѣ

прихильности.

Острахомъ

бóльшь вóзьмешь у нихъ, нѣжь ласкою. Черезъ се добрій паны
робилися лихими и звычайно оточували себе слугами зъ Вели
корусбвъ, а зъ Украинцями водилися начезъ людьми зъ якого
чужого народу.

Ше гбршь для Украинця міръ въ великору

скбмъ значеню сего слова. По до нарѣкань на Украинцѣвъ за
лѣнивство, то такими зробили ихъ чужй имъ засновины кре
пацкого або мірского права: воно для Украинцѣвъ, не скова
ныхъ ланцухами загальнои власности на землю, вызначав звя
зокъ такихъ умовъ, що спиняють особисту волю чоловѣка ору
дувати собою и своимъ добромъ по схочу. Въ загалѣ нарѣкане
на лѣнивство рѣчь не правдива; можна

навѣть запримѣтити,

що по своѣй природѣ Украиньско-рускій нарóдъ любить працю
бóльшь нѣжь Великорусъ, и завсѣгди вбнъ вызначавться та
кимъ, що бы тóлько праця не була пбдневóльною, що бы вона
якъ и дѣяльнбсть чоловѣка йшли вóльною стежкою.
Цѣлкомъ иншій вóдносины Украиньско-рускои народности
до

Польскои.

Коли Украиньско-рускій нарóдъ

далѣ

вбдъ

Польского, нѣ жь вбдъ Великоруского по мовѣ, за те далеко
вдачею и основами народного характеру. Супротивности
. ск.: близше
Т
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такои, яку мы показали мѣжь Украинцями-Русинами и Вели
корусами або хочь похожои

на ню, нема нѣ въ чбмъ мѣжь

Украиньско-рускою, и Польскою народностями.

Коли бъ дове

лося вказати на головнй рóжницѣ мѣжь Великорусами а По
ляками, то мусѣли бъ мы въ другe сказати богато дечого съ
того, що вже сказано про Украинцѣвъ-Русинбвъ.

Але жь, не

вважаючи на се, есть безодня, що роздѣляв Полякóвъ и Укра
инцѣвъ-Русинóвъ; та ще така безодня, що чи й сшроможемося
коли збудувати черезъ ню мбстъ. Поляки и Украинцѣ-Русины—
се нѣбы двѣ вѣтки, котрй розвилися супротивно; на однбй зро
щено и выпещено паньство, на другóй — хлопство, мужицтво,
або говорячи по просту: Поляки нарóдъ глибоко аристокра
тичный, Украинцѣ чи Русины, нарóдъ глибоко демократичный.
Але отсѣ назвы не збвсѣмъ добре приходяться до обставинъ
нашои исторіи и нашого побыту: польска аристократія вельми
демократична; а украиньско-руска демократія дуже аристо
кратична. У Полякóвъ — шляхта

силкуеться порбвнятися въ

своѣмъ станѣ; на Украинѣ-Руси зъ народу рбвного правами
и становищемъ

выходятъ

спанѣлй особы, а маса, выдѣливши

ихъ, прямую зновъ проковтнути ихъ. До пня польскои аристо
кратіи не принявся февдальный устрóй, шляхта не допускала,
що бъ мѣжь нею въ одныхъ

було бóльше правъ, у другихъ

менше. Украиньско-рускій нарóдъ складаючи свою громаду на
основахъ

найповнѣйшои

рбвности,

не

спромбгся

удержати

рбвнбсть и змбщнити вѣ такъ, що бъ не выступали зъ громады
такй люде, що прямували стати родомъ съ правомъ переваги и зъ
властею надъ народомъ.
такихъ або

нѣмою

Нарóдъ своею чергою обурювався на

неохотою

або

прямо

супротивляючись.

Придивѣться до исторіи Новгорода на пбвночи, а Гетьманьщины
на полудни; демократичный принципъ народнои рбвности при
слуговую пбдкладкою, на котрóй безъ перервы встають зъ на
роду высшй верствы, а маса хвилювться и примушуа ихъ осѣ
стися зновъ. Въ Новгородѣ кóлька разбвъ натовпъ черни руй
нувавъ

и

паливъ до нащаду — Пруску улицю — оте кубло

бояръ; на Украинѣ чорна рада кóлька разóвъ нѣвечить зна
чныхъ кармазинникбвъ.

Одначе Пруска улиця не знищуеться

въ Новгородѣ и не переводяться значнй на обохъ бокахъ Днѣ
пра. И такъ и тутъ отся боротьба

валить громадску будбвлю
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и вбддав вѣ на здобичь

народности

бóльшь спокóйнбй, котра

розумѣв потребу мбщнои громады.

.

Замѣтно, якъ то довго и скрóзь парóдъ зберегав заповѣ
тнй звычаѣ и вдачи своихъ предкóвъ. Въ Чорноморю на Запо
рожскóй новоселицѣ, пбеля зруйнованія Сѣчи вытворилося тежъ
саме, що колись було на Украинѣ: съ куренѣвъ выдѣлялися
люде и заводили собѣ хуторѣ на вбдшибѣ; въ селяньскóмъ по
бытѣ майже те саме дѣвться въ своѣй сферѣ: замóжнй дуки,
пóднимаючись

надъ

масою, змагаються переваги надъ нею;

масѣ вони ненавистній,

але маса не маe розумѣня, що бъ чо

ловѣкъ могъ збуватися

самодѣяльности: не ма у неи вдачи,

що бъ маса знѣвечувала особистóсть. Кождый зъ масы не на
видитъ дукóвъ, значныхъ не черезъ те, що въ головѣ пестить
думку про рбвнбсть, а просто завидливо ему: чому и вбнъ не
4
такій?
Доля Украиньско-руского народу зложилася такъ, що
люде, котрй выпиналися зъ масы, звычайно тратили свою наро
днбсть,

перевертаючись — колись

Росіянъ.
и

нынѣ

Украиньско-руска

на Полякóвъ, а нынѣ на

народнбсть

ще збстаеться, добромъ

завсѣгди

народнои

масы.

була, якъ
Коли жъ

отыхъ, що выпялись зъ масы, доля повертала зновъ въ сферу
предкбвскои народности, то вона зновъ ихъ повертая: въ масу
и вони тратятъ свою перевагу.
Съ польскою народностю сталося навпаки: Тамъ тій, що
выпиналися зъ масы, коли вони були Поляками, не робляться
перевертнями, не йдуть назадъ, а выроблюють

мóщный

станъ.

Исторія звязала Украинцѣвъ-Русинóвъ съ Поляками такъ, що
велика частина польскои шляхты не що инше, якъ перевертнѣ
Русины, котрымъ пощастило выдѣлитися зъ масы. Тымъ у вóд
носинахъ

сихъ двохъ

народностей

и выробилось такe розу

мѣне, що Польска народнбсть паньска, а Украиньско-руска —
хлопска, мужича. Таке розумѣне истнув й доси и зъявлявться
въ замѣрахъ Полякóвъ зблизитися зъ Русинами. Але жь и тѣ
Поляки, що розмавляютъ про братерство и рбвнбсть въ своихъ
вóдносинахъ до насъ — Украинцѣвъ-Русинóвъ — показуютъ
себе панами. Рóжными способами вони промовляютъ до насъ:
зробѣться Поляками; мы волимо васъ, хлопбвъ, зробити па
нами. И тій Поляки, въ честности и ліберальности замѣрбвъ,
й, говорятъ намъ те жь самe. Коли не
„зкотрыхъ — мы певни,
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йде рѣчь про верховодство и пригнѣчена нашого народу мате
ріяльне, то неперечне и явне ихъ бажане задушити насъ ду
хово, зробити зъ насъ Полякóвъ, вóдобрати у насъ нашу мову,
нашь

свѣтоглядъ,

всю нашу народнбсть, перевернувши вѣ въ

Польску. Все отсе такъ выразно

вызначаеться въ Галичинѣ.

Гóрка правда, але правда... Дай Боже, що бъ воно поиншало.")

Переложивъ Ѳ. В.

—-455555554--

*) Вперше надруковано сю монографію въ Основѣ Петербурскóй 1861
р. въ П. книжцѣ. Опбеля появилась вона перекладомъ въ Львóвской
часописи „Слово“.

Про

федеративній Засновины

На Старода

вной Руси,

7-----------------------------вомъ котрыхъ уклалось жить

сходныхъ Славянъ, злучили

на довго въ исторіи Украиньско-Руского народу еднбсть и су
цѣльнбсть землѣзъ окрбмностю ви частинъ и своимъ власнымъ
житымъ кождоизъ сихъ частинъ. Завязокъ Украиньско-руекого
державного устрою iшовъ двома шляхами: зъ одного боку до
того, що бъ зложити съ цѣлои Украиньско-Рускои Землѣ одно
державне тѣло, зъ другого — що бъ выробити въ нѣмъ полi
тичнй громады, такій, що бъ кожда зъ нихъ удержувала свою
самостóйнбсть и заразомъ

не

затрачувала

й едности зъ усѣми другими громадами.
вины не в щось

выключно

властивого

й свого звязку

Тi державнй засно
одному Славяньскому

племени; ихъ мы зустрѣчаемо якъ у давныхъ, такъ и новыхъ
народбвъ, скрóзь де тревалбсть моральныхъ силъ чоловѣка не
була пригнетена насильнымъ угнѣтомъ, або жь де частины не
зробились цѣлкомъ вóдрубными одна вбдъ другои и не розбй
шлись у рбжнй стороны въ своѣй дорозѣ для того, що не спрi
яла имъ доля. Украиньско-Руска Земля була за надто велика
на те, що бъ выробити въ себе одно державне тѣло. Племена,
що заселяли вѣ, були вельми рóжновиднй, що бъ скоро злитись
въ оденъ нарóдъ; саме Славяньске племя, що найбóльшь мало
закладу зробитися пануючимъ,

передуючимъ съ помѣжь дру

гихъ, саме було подѣлене на другоряднй племена, що то жь
мали въ собѣ закладъ довгого истнованя окремо.
Ше. съ поконъ вѣку, пбсля того вже, якъ Славяне прій
шли вóдъ Дунаю, на усѣй Украиньско-Рускóй Землѣ жили Сла

„и
345555555355555543
другихъ повинна була бути така рбжниця, що перешкаджала
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имъ злитися. Крбмъ тои рбжницѣ, що доконче мусила

бути

помѣжь масою старѣйшихъ мешканцѣвъ краю и масою новѣй
шихъ, — кожда маса дѣлилася ще на виды; природженй ознаки
сихъ видбвъ, етнографіяна

особливбсть ихъ, вбдбивалися не

однымъ тóлько новымъ поселеніямъ, але вкоренялися i розви
валися черезъ довгій часъ звычаями, переказами и своевла
снымъ побытомъ.
Досить згадати описы Полянъ та Деревлянъ въ нашихъ
лѣтописяхъ: обидвѣ сій вѣтки
жихъ Славянъ а до того

належали до однои масы захо

ще й жили сусѣдами оденъ ббля

другого. Але рóжниця мѣжъ ними доводила навѣть до ворого
ваня. „Поляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ и тихъ,
и стыдѣнье къ снохамъ

своимъ, къ свекровемъ и деверемъ

велико стыдѣнье имѣху; брачные

обычаи имяху; не хожaше

зять по невѣсту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху
по ней что вдадуче.

А Древляне живяху звѣриньскимъ обра

зомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга; ядяху вся не
чисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды дѣ
виця“ (Лѣт. т. 1. стр. 6.) Радимичѣ й Вятичѣ
вбдъ Ляхбвъ: въ сѣмъ вже переказѣ,
рбдъ

переходивъ, захована

причина

выводили

себe

що певно зъ роду въ
ихъ вóдмѣны й зарбдъ

вóдрубности; крбмъ того кождый съ тыхъ народбвъ мавъ свои
властивій заповѣтнй традиціи, котрыхъ не було у другихъ Сла
вяньско-рускихъ народбвъ и котрй не попускали имъ самымъ
злятися оденъ зъ другимъ. У Радимичѣвъ бувъ свбй пращуръ
(родоначальникъ) Радимъ, у Вятичѣвъ — Вятко.
Другй Рускй Славяне не вважали вже

сихъ

праотцѣвъ

святыми, якими були вони для тыхъ, що звали себе нащадками
ихъ. Якъ у Деревлянъ, такъ и у Радимичѣвъ зъ Вятичами —
постерѣгъ лѣтописець дуже старій звычаѣ. „И Радимичи и Вя
тичи, и Сѣверъ одинъ обычай имяху: живяху въ лѣсѣ, якоже
всякій звѣрь, ядуще все нечисто, срамословье въ нихъ
отьци и предъ снохами:

предъ

браци не бываху у нихъ, но игрища

межю селы. Схожахуся на игрища, и ту умыкаху жены собѣ,
съ нею же кто съвѣщашеся; имяху же по двѣ и по три жены.
Аще кто умряше, творяху трызну надъ нимъ и по семъ тво
ряху кладу велику, и

възложахуть

и сожьжаху, а по семъ собравши

и

на

кладу мертвеца

кости, вложаху въ судину

алу, и поставяху на столпѣ, на путехъ,

еже творять Вятичи

*
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и нынѣ.

Си же творяху обычая Кривичи, прочіи поганіи, не

вѣдуще закона Божья, но творяще сами собѣ законъ“ (тамъ же).
Кривичѣ, якъ свѣдчить вже ихъ назва, хилились до Пруско
литовского релirійного осередка и черезъ те самe вже мусили
дуже вóдрбжнятися вбдъ другихъ.

Численный нарóдъ Тивер

цѣвъ, що живъ близько моря, певно мавъ свои особливости.
На то натякаютъ

слова

нашои

колись звався у Грекбвъ

лѣтописи,

Великая

що

сей

нарóдъ

Скуфъ,

сей

власне,

а не якій другій разомъ изъ нимъ. „Сѣдяху бо по Днѣстру
оли до моря, суть гради ихъ и до сего дне.

Да то ся зваху

отъ Грекъ Великая Скуфь“ (тамъ же).
Уся рóжниця мѣжь племенами

выразно впадала въ очи

людямъ того часу и не загинула й тодѣ

навѣть, якъ вкоре

нився единый княжій рóдъ, навѣтъ пбеля розповсюдненя хри
стіяньства.

Лѣтописцѣ

нашй,

хрещенія Руси, кажуть,
и законъ

отецъ

своихъ

котрй, шевна рѣчь, жили пбсля

що всѣ вони „Имяху
и

преданья.

кождо

обычаи

свои

свой нравъ;“

и при тбмъ нарѣкають, що декотрй, якъ н. пр. Вятичѣ, довго
держаться своихъ поганьскихъ звычаѣвъ, а вони ворожій хри
стіяньству.

Въ тій часы етнографіична рбжниця здавалась ще

бóльшою мѣжь ними й тыми,

де христіяньска вѣра вже роз

повсюдилася. Нѣ историчнй нѣ географіичнй обставины не пóд
соблюють симъ народностямъ зникнути. Кліматъ и грунтъ пбд
держували мѣсцевій особливости племенъ. Иншои працѣ, иншого
побыту вымагали поля, де жили Поляне хлѣборобнй и разомъ
вóдкрытй ворожимъ нападамъ, иншои лѣсы Деревлянъ та бо
лота Дреговичѣвъ. Инакше вилывавъ на організмъ и вдачучо
ловѣка теплый та здоровый

кліматъ Улучѣвъ, якъ холодный

та рóвный кліматъ Ростовщины й Суздальщины, або вогкій клі
матъ вбтчины Кривичѣвъ.

"

Просторы, де сидѣли всѣ тій племена, були дуже великій,
а дороги довгй и непрохóднй.

Густій боры, непрохóднй болота

й широкй степы розрбжняли ихъ одно зъ другимъ.

Маса на- !

родцѣвъ мало знали однй другихъ; кождый мавъ выображеня
про сусѣдбвъ або жь не певне або жь вороже и надовго дер
жався его. Рѣчь певна, що ворогована мѣжь Полянами та Де
ревлянами повстало мабуть за дуже давній часы, а надѣятись
знайти слѣды того ворогованя у нашій часы,

се велика мрѣя.

„Арнимъ часомъ ще й дося зъявляться пось вороже въ по
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гіядахъ Украинця, нащадка Полянъ (чи наслѣдника его землѣ)
на сусѣда свого Полѣщука, потомка Деревлянъ и наслѣдника
ихъ имени. Полѣщукъ за для Украинція або жь знахарь, зда
тный тóлько на лихe дѣло, що обертая людей на вовкбвъ,
або жь дурень, надъ котрымъ
ныхъ побрехенькахъ.

смѣються въ кумедно выгада

Це выразнѣйше вызначавться въ погля

дахъ Украинця Литвинъ (пбдъ симъ именемъ не розумѣвться
справдѣ Литовскій нарóдъ, а Бѣлорускій), се бъ то нащадокъ
Кривичѣвъ та Дреговичѣвъ, що зветься у него одною загальною
назвою Литвина. Земля Литовска ще й доси здаеться Украин
цeви стороною дивъ, чарбвництва, тодѣ якъ Кривска земля
була стороною волхвóвъ ще за Всеслава Полоцкого.

Такимъ

робомъ народности збвсѣмъ однаковій пріймають видъ окрбм
ныхъ.
.
. .
Чимъ

меншь розвинена

маса

народна, тымъ вузшій ви

свѣтоглядъ, тымъ меншь у нея знаня, тымъ вуаще у нея ро
зумѣня того, що таке своя народнбсть.

Се розумѣне бóльшь

обмежовувться найтѣснѣйшимъ кругомъ ознакъ и все, що хочь
трошки не подóбне до свого, здается чужимъ,
такимъ, чого не слѣдъ переймати.

незвычайнымъ

Досить инодѣ рóжницѣ въ

мовѣ, навѣть вымовѣ, для того, що бъ склались про сусѣдóвъ
въ якóмъ не будь мѣсточку або жь околицѣ глумливй оповѣ
даня та глузованя. Такимъ робомъ и теперь ще сусѣды Пско
вичѣвъ та Новгородцѣвъ

глузують зъ нихъ за те, що вони

уживаютъ въ мовѣ ц а не ч, а Одоевцѣ та Мценяне навпаки
ч замѣсть ц.
Досить рóжницѣ въ одежѣ, въ будованю хатъ, у дрбныхъ
особливостяхъ щоденного побыту, що бъ сусѣды дали сусѣдамъ
прбзвище и

се одно вже пбддержуа; въ нихъ почутв свови

окремости. Такъ Ростовцѣвъ н. пр. дражнять „вислоухими“ за
те, що вони носять шашки зъ довгими вухами, и „лапшовика
ми“ за те, що ѣдять локшину (лашшу). Инколи навѣть мѣсце
вóсть став причиною образливого прбзвища; Дмитрóвцѣвъ н. пр.
дражнять жабами, бо бóля ихъ сѣлъ богато жабъ.

Въ цѣлбй

пóвденнóй частинѣ Воронѣжскои губерніи жіють Украинцѣ, що
у рожнй часы прійшли зъ рожныхъ краѣвъ Украины-Руси.
Предки одныхъ прійшли зъ Волынѣ, другй съ Подбля, третій
зъ Сѣверскои стороны; рбжнй діялвкты Украины-Руси вóдби
вались въ вымовѣ, въ тóмъ, якъ розмовляютъ, и одно село вва-.
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жав: друге за окремый нарóдъ. „Шо городъ, то й норовъ“, го
ворить приповѣдка.

У народа збстаються въ памяти не тя

вчинки и припадки, що вóдносяться до політичнoи исторіи на
роду, а тій (часомъ цѣлкомъ занедбанй историками), що вказу
зуютъ народнй звычаѣ.

Такъ Сѣверскій край, колись сторона

розбишацтва, и сусѣдна ѣй Орловска

губернія залишила на

довго въ памяти народу прикре враженв: Орловцѣвъ, Кромѣв
цѣвъ, Карачевцѣвъ дражнять злодѣями и шибениками. Въ на
шбмъ сельскóмъ побытѣ скрóзь можна встрѣтити такй прикла
ды, що село придбая собѣ вóдъ сусѣдóвъ недобру славу, коли
хто зъ мешканцѣвъ

его зробить

кóлька

разбвъ яке не будь

злочиньство. Усѣхъ мешканцѣвъ его дражнять злодѣями, коно
крадами, дурисвѣтами и другими такими назвицами; таке на
звище йде вже зъ роду въ рóдъ. У старовину дѣло скóнчалось
однымъ образливымъ назвищемъ; такй выпадки переходили въ
крбвавй бóйки, вони все бóльшь та бóльшь роздували ворого
ване и вкорѣняли такй погляды, котрй не давали имъ потóмъ
злитися. А до того историчнй обставины мѣшали имъ злитися
и зрбвняти племѣнну рóжницю.
на Славянъ розлучаючо.

Чужоземнй народы вплывали

Чужинцѣ, оденъ за другимъ, робили

напады, пбдбивали собѣ Рускихъ Славянъ, панували надъ ними,
звычайно не довго, и своею чергою поступались своею властею
для другихъ.

Такимъ робомъ Славянъ

пóдбивали то Обры,

то Татаре, то Хазары то Норманы. Але пбдъ чужу руку пóд
падали Славяне не всѣ разомъ

и

не пбдъ

одного для всѣхъ

завоювателя. Такъ ще до приходу Рурика на пбвночи панували
однй приходцѣ Норманы, на полудни другй Хазары, а полу
днево-захóдна сторона збставалась, якъ видно, незалежною, але
не минуда колотнечи съ прихожими племенами. Ше съ поконъ
вѣку по всѣй Пóвденно-Рускóй Землѣ кочували усе знищуючй,
дикй орды; вони змѣняли

одна другу и, хочь и були инодѣ

слабй для того, що бъ пóдбити Славянъ и опанувати ихъ, але
все жь таки все мѣшали имъ златися. Опбеля выразно вы
явилось, якъ то Печенѣги, Торки, Половцѣ, Ятвяги мѣшали на
Украинѣ-Руси укластися

справкнёму горожаньскому устрою

и выробитись твердому державномузвязкови. Такажь доля выпа
ла пбвденному краевизъ давныхъ давенъ. Рóжнй пригоды въ Зе
мляхъ Украиньско-Рускихъ выкликали ярбжнй интересы и симпа
„ди, коли нечего спинѣ политичный горожанскій ротокъ, то
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спбльне горе еднав не тóлько поодинокихъ людей, але й цѣлу
громаду.

Треба тóлько, що бъ горе однаково обгорнуло якъ

найбóльшу масу, такъ численну й мóщну,
боронитися.

що бъ вона могла

Коли народности Украиньско-Рускои Землѣ попа

лись у неволю Готóвъ, рѣчь певна, що вони могли вызволитися
всѣми

верствами съ тои неволѣ, тодѣ, якъ зъявились ватаги

Гунóвъ; але Славянамъ не досить було силы на те, що бъ вы
робити що небудь мбцнезамѣсть чужоземного угнѣту, не досить
бодай о стóлько, що бъ зъушинити вплывъ спиняючихъ обста
винъ. Треба було часу для того, треба було разъ-у-разъ вы
робляти розумѣня про горожаньску самостбйнбсть.

А Славя

намъ не було часу подумати про се. Держава Гуньска розпа
лася черезъ

свою величезнбсть и рóжновиднбсть

народныхъ

частинъ, зъ якихъ вона було склалася. Племена, що складали
вѣ, стратили

свóй взаимный звязокъ,

що бувъ на якій часъ

и почали давити одно другого; такимъ робомъ схóднй Славяне
зновъ

розбились

на

окремій частины, и зновъ повстала, якъ

и перше, стара вóдрубнбсть, запанували родовій усобицѣ й бóйка
народбвъ

съ чужоземцями

й спóлки мѣжь земляками.

безъ

жадного звязку взаимного

Шо бъ

племена злилися, треба

якои небудь ворожои силы, супроти котрои треба бъ було бо
ротися. Але тодѣ треба, що бъ ся сила опанувала многй, коли
тóлько не всѣ племена, що бъ вона налягла на таку масу на
роду, котра бъ мала силу скинути
всѣ тій племена мали одну межу.

ворожій угнѣтъ; тодѣ бъ
Такъ справдѣ й сталося въ

1Х. вѣцѣ, але тóлько въ однбй пбвнóчно-заходнóй частинѣ
Украиньско-Рускои Землѣ; а сего було мало, що бъ цѣлому
Схóдно-Славяньскому мірови дати змогу легко й швидко пе
рейти до одностайности.

Въ ГХ. вѣцѣ Славянъ,

що жили на

полудни и въ середнѣй Украинѣ-Руси, пбдбили Хазары, пбвнó
чнй стороны загорнули собѣ Норманы. Власть Хазарбвъ була
дуже легка и мягка и не збуджувала супроти себе енергічного
руху; — Славяне, очевидячки не дуже дорожили тою чужо
земною опѣкою, коли такъ легко пбддалися Русамъ, але ся
опѣка не такъ дуже й заважувала имъ, що бъ вони узбро
ились, вбддали житя свое въ боротьбѣ. Коли Русы вырушили,
що бъ загорнути собѣ рóжнй народности, вони, якъ каже лѣ
тописецъ, не пытали народбвъ, котрыхъ стрѣтили: „Чи вбльнй
вы?“ aбо жь „Кому данину даете?“ а просто: „Кому данину-.

даете?“
!

Певна рѣчь,

що нѣ лѣтописецъ, нѣ той, вóдъ кого

вóнъ вóдобравъ сю звѣстку, не чули самій, якъ то Русы пыта
лись про се у Славянъ, але оповѣдане, въ такóй формѣ пере
казане,

свѣдчить про те, що съ погляду лѣтописцѣвъ

симъ

Славяньскимъ народцямъ не можлива була рѣчь, истнувати, не
даючи кому небудь данины.

Такій погляды можна теперь по

дыбати у Черемісбвъ, або жь у Сибірскихъ инородцѣвъ. Вони
знають,

що дають данину російскому царю, розумѣють, що

можна давати данину ще й другому такому жь цареви, алежь
нѣкому не давати данины — се имъ здаеться не досить розу
мнымъ и можливымъ; почутв своеи народности ще не таке
дуже у нихъ, що бъ навернути ихъ

на думку выробити зъ

своеи народности самостбйну громаду; а

може думки про се

вони вже загубили, коли тóлько вони були колись у ихъ пра
дѣдóвъ.

Такимъ робомъ и Рускій Славяне легко пбддавалися

приходцямъ, бо були пóдъ властею другихъ чужинцѣвъ. На
впаки, труднѣйше було князямъ зъ Рурикового дому уговтати
Улучѣвъ, Тиверцѣвъ та Деревлянъ, котрй, очевиднки не пбд
пали пбдъ руку Хазарамъ.

Не такъ скоро можна було поко

рити й Вятичѣвъ, хочь вони вважались за Хазарскихъ пбд
даньцѣвъ.

Але вони жили далеко

вбдъ великихъ та прохóд

ныхъ шляхбвъ, якъ н. пр. Поляне, а тому й бóльше заховували
свою

самостбйнбсть.

Самe пбдданьство

ихъ Хазарамъ було

бóльшь номінальне. Нова власть варяжска була важпою вóдъ
Хазарскои; про се свѣдчить завзята

суперечка Радимичѣвъ

и Вятичѣвъ съ Кіевскими князями, тодѣ якъ сій народцѣ, зда
вться, жили супокóйно пбдъ властею далекихъ Хазарбвъ.

Але

ся нова власть Русбвъ, все жъ таки не могла выкликати одно
стайнoго й користного руху пбдлеглыхъ народбвъ; вона не була
така важка, що бъ збудити запекле ворогована и примусити
народы злучити

всѣ

свои

силы задля

власного

вызволеня.

Рускй князѣ тóлько збирали данину, такъ зване „полю дв.“.
Ся данина

и

способъ

ви збираня були то легкій, то бóльшь

важкй; се залежало вбдъ того, якій бувъ князь або жь стар
шина княжа (дружина), але вони не спадали на народы цѣлою
вагою сталого ряду,

не примушували

ихъ

переймати чужй

звычаѣ, не мѣшалися въ ихъ домовій справы. Кождый нарóдъ,
. що повиненъ бувъ давати данину, не сходивъ зъ дороги звы
начавъ дѣдовского побыту. Ему не треба було на все мати пе
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редъ

своими

очима

княжихъ челядникóвъ, въ загалѣ княжа

власть вплывала здалека.

Князѣ зъ своими дружинами нена

дѣйно зъявлялись, якъ блискавка, збирати що року данину
и хапали, що мога; днѣ ихъ наѣздóвъ були для народу не до
брыми днями, але короткими. Князямъ треба було объѣздити
великій просторы, нѣколи було зушинятися на довго въ однóмъ
мѣсци.

Вóдъѣжджавъ князь и нарóдъ збставався жити зновъ

по своѣй волѣ, не бачивъ надъ собою важкого ярма и по трохи
забувавъ ажь до нового

наѣзду хмару, що насунулась була.

Треба до того ще додати, що приходцѣ пóдбивали Славяньскій
племена черезъ нихъ же самыхъ. Такимъ побытомъ, поки Олегъ
дóйшовъ до Кіева, его дружина по дорозѣ збóльшалась новыми
силами; се були народы,

котрыхъ

вбнъ тóлько що пóдбивъ.

Чужинцѣвъ мѣжь ними було не богато и вони дуже скоро
зливалися зъ масою Полянъ. Коли князѣ осѣли въ Кіевѣ, имъ
дуже нá руку було

вороговане Полянъ зъ Деревлянами, бо

лекше було пбдбити сихъ останнихъ.

Певно,

що то жь само

було й тодѣ, якъ корилися i другй племена.

Старй переказы

про те, що повстававъ

оденъ

рбдъ на другій, свѣдчать про

истнована зъ давныхъ давенъ

взаимного ворогованя, а симъ

дуже покористувалась князѣвска

власть.

Покореніе племенъ

мало не всюды однаковый характеръ. Се залежало вбдъ того,
въ якихъ вóдносинахъ були пóдлеглй народы до Полянъ — тои
головнои покоряючои силы.

Такимъ робомъ Олегъ дуже гу

манно оббйшовся зъ Сѣверянами. Вони були найблизшими ро
дичами Полянамъ, a черезъ те мабуть и не дожили до такого
ворогованя, яке було мѣжь Полянами та Деревлянами; до того
ще поеднала ихъ имовѣрно

однакова залежнбсть вóдъ Хаза

рбвъ. Лѣтописець каже, що Олегъ наложивъ имъ легку дани
ну, а про Деревлянъ говорить, що Кіевскій князь примучи въ
ихъ. Съ того часу Деревлянъ ще треба було инодѣ вгамувати,
а на Сѣверянъ вже не роблено нападбвъ. Треба думати,

що

середъ Полянъ та Сѣверянъ були вже такй народній обошбльнй
погляды, що могли у свóй часъ выкликати при тыхъ або дру
гихъ обставинахъ обошóльне ворогована; такъ справдѣ й ста
лося тодѣ, якъ повстала боротьба мѣжь Ольговичами и Моно
маховичами; але жь колись давно сѣ народы, о скóлько можь
догадатися, не ворогували помѣжь себе и попередъ, тодѣ якъ
були сусѣдами, добре знаючи

оденъ другого, и теперь пбдъ

властею Рускихъ князѣвъ.

Сѣверянамъ

не здавався новиною

звязокъ съ Полянами; тому жь то й не було у нихъ
повставати супроти новои власти,

причины

коли не було ви у самыхъ

Полянъ, тымъ бóльшь, що и данина, яка призначена була Сѣ
верянамъ, не була тяжка.
Такимъ побытомъ Тиверцѣ й Улучѣ на однбмъ кбнци,
а на
другóмъ
Вятичѣ
и Радимичѣ, що найдовше вóдъ другихъ
.
. —- боронились, пóдлягають не такъ вже якъ було попередъ: вони
пбдлягають теперь не чужинцямъ а Руси-Полянамъ, Кіеву,
и такимъ робомъ Русь-Поляне стають вже племенемъ паную
чимъ, що всѣхъ завоевую. И Радимичѣ зъ Вятичами зъ одного
боку й Тиверцѣ зъ Улучами зъ другого — не могли разомъ
боронитися

супроти

нападаючои

силы, бо були подѣленй за

надто великими просторами, а зноситися зъ собою не могли,
бо имъ дорогу перехоплювала межi нападаючого народу —
Руси-Полянъ и Сѣверянъ, що побóчь першихъ жили; до того
треба додати, що й пбдлягали вони не одного часу, та, певно,
й мало знали оденъ другого, що бъ заводити зносины.

Пóвно

чнй народы въ вбдносинахъ до Рускихъ князѣвъ були въ дру
гóмъ станѣ, якъ пбвденнй и середнй. Тамъ очевидячки выбръ,
вбльне закликувана, тутъ — завоевана, съ подмогою одного зъ
народбвъ,

съ

котрымъ

злилися

зáйды.

Новгородцѣ

(коли

тóлько вѣрити переказови, що записавъ лѣтописець) збстаються
такй жь вбльнй, якъ и попереду, и въ часы Святослава выби
рають собѣ князя по своѣй волѣ.

Кривичѣ були роздѣленй съ

пóвденною Русею й жили своимъ окремымъ житемъ.

Вони не

давали Кіевскимъ князямъ д а н и н ы; значить, коли бъ вони
були й близшй, якъ въ дѣйсности, и тодѣ навѣть имъ не було
потребы пóдмагати Деревлянъ, Тиверцѣвъ, Радимичѣвъ й Вя
тичѣвъ, коли сій народцѣ боронили свою самостóйнбсть. "
Середъ самыхъ пóдлеглыхъ народбвъ повстали интересы
и взаемины, що сполучили ихъ дружбою съ побѣдниками. Сій
останнй запрошували

ихъ до свого вбйска; воювали зъ ними

Хазарбвъ, опбсля Грекбвъ; вони брали удѣлъ и въ славѣ вóй
сковóй и здобычѣ. Въ тій часы така праця була дуже користна
й принадлива: багато було охочихъ до сего. Въ додатокъ, за
хожій князѣ дуже скоро пославянились разомъ зъ своими во
внными товарищами и для пóдлеглыхъ народбвъ стратили ха
славактеръ свого чужородства. Пбсля того, якъ вони такъ пере
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родились, вже неможливе було таке повстанѣ Славяньскихъ
народбвъ, котре бъ мало на метѣ боротьбу супроти чужозе
много ярма.

А съ такою просвѣтою, яка була тодѣ, Славяне

могли злучитись помѣжь себе, хиба тóлько въ боротьбѣ супроти
чужоземного ярма, . бо тóлько таке ярмо було бъ однаково
важке задля всѣхъ. Такого ярма вже не було чути. Вятичамъ
або жь Радимичамъ

важке було вже не вóдъ чужоземцѣвъ

а вóдъ Руси-Полянъ, вбдъ того, якій бувъ князь. Повстаня Улу
чѣвъ та Тиверцѣвъ, котрй були близькими кревными Полянъ,
повстане супроти сихъ другихъ — мало бъ характеръ домовои
усобицѣ.

Однако жь, коли бъ власть довго й ненастанно ску

плялась у Кіевѣ, коли бъ воно

висѣло тягаромъ деспотизму

однаково по надъ всѣми народами, повстане кóлькохъ народбвъ
заразомъ було бъ ще й можливе; тодѣ бъ Тиверцѣ, Дулѣбы,
Радимичѣ, Вятичѣ, Деревляне ще бъ якъ небудь и могли пóд
помагати оденъ другому въ боротьбѣ

супроти Поляньского

угнѣту — звычайно въ лагбдныхъ обставинахъ, такихъ, що по
могли бъ имъ зноситись; але не такъ було въ дѣйсности: одно
часно зъ верховною властею Кіева по надъ народцями, кождый
зъ нихъ мавъ ще окремо свого власного князька.
Безъ потребы Кіевъ не мѣшая ихъ внутрѣшнѣй самостой
ности.

Ѳму було досить того, що князьки ей давали данину

и були пóдъ рукою великого Кіевского князя. По трохи сій
князьки були вытисненій и стратили свое значенія, а повагу ихъ
забрали

собѣ

князѣ съ прійшлого. Кіевского роду.

Властиво

вбдъ сего нѣчо не перемѣнилось въ народномъ побытѣ; вони
ще раньше призвычаились до князѣвъ.

У Деревлянъ, за часы

Ольги, бувъ якійсь Малъ, ошбcля князювавъ хтось зъ Рурико
вого дому. Сй князѣ, певна рѣчь, присвоювали собѣ и краеву
мову; вони збирали

собѣ

вóйско „дружину“ съ тубольцѣвъ

и такимъ робомъ переставали бути зайдами въ очахъ мешкан
цѣвъ тои стороны, де князювали.
Съ початку народы могли чути щось чуже по надъ со
бою, якъ приѣздивъ съ Кіева князь, або жь в о е в о да збирати
данину, але погляды перемѣнились съ того часу, якъ у тыхъ
народбвъ повстали свои власній князѣ.

Хочь вони й выводили

себе съ того роду, що князювавъ у Кіевѣ, але зъ вóдси вже
нѣхто не приѣздивъ до нихъ по данину. У Деревлянъ и Дулѣ
5óвъ бувъ тодѣ свóй князь такъ само, якъ колись бувъ у Де
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ревлянъ якій небудь Малъ; якъ вбнъ воювавъ съ Кіевомъ за
якй небудь свои родиннй справы, Деревляне, що служили въ
его в6йску, iшли на Полянъ съ такимъ же почутвмъ ворожли
вости до своихъ сусѣдбвъ, якъ и колись давно, або жь бодай
зъ останками того почутя, коли зъ одного боку единый княжій
р6дъ пбдмагавъ самымъ народамъ злучитись, зъ другого боку
те жь самe пбддержувало и особливій стихіи кождого съ тыхъ
народбвъ. Чимъ бóльшь дробилися удѣлы, тымъ бóльшь немо
жливымъ ставало злучена И союзъ

народбвъ — супроти кня

зѣвъ: народнй интересы й змаганя перепутались съ княжими.
Значенв й повага князя вóдповѣдали народнымъ поглядамъ.
Въ той самый часъ, якъ выробились и зъявились княжій инте
ресы, що повстали середъ князѣвъ пбдъ вплывомъ родовыхъ
та родинныхъ взаеминъ, почали высуватися на верхъ и трошки
притисненій интересы народу.
Правду кажучи, князѣ властиво при подѣлѣ своихъ воло
стей не звертали великои уваги на народности, не думали про
те, що бъ оденъ або другій зъ братбвъ княживъ доконче по
надъ тымъ або жь надъ другимъ племенемъ.

Коли Ярославъ

дѣливъ помѣжь своими сынами волости, вбнъ казавъ: „Одному
Кіевъ, другому Чернигбвъ, третёму Переяславъ, четвертому
Володимиръ, пятому Смоленьскъ“, а не казавъ: „Тому Полянъ,
другому Деревлянъ, третёму Волынянъ“

и такъ далѣ; що

бóльше: Всеволодъ бере собѣ въ удѣлъ Переяславъ и заразомъ
.

Ростбвъ, хочь тій удѣлы и зъ географіичного и етнографіичного

" -

взгляду мають мѣжь собою дуже малый звязокъ. Народнй инте

---

ресы самій зъ себе почали пробиватись на верхъ середъ запу
танины княжихъ усобицъ;

вони

пбдвлащували й пóдгорнули

собѣ княжй змаганя и хочь и самій змѣняли

свой характеръ,

але жь за те примушували и князѣвъ числитись зъ ними.
Попередня мѣсцева самостбйнбсть
або жь бóльше менше въ тóмъ

вызначалась въ тбмъ,

самбмъ,

напрямку; частины

одна за другою почали выявляти свое самостóйне жите. Правда,
декотрй найдрóбнѣйшй народности и злялися зъ собою, але жь
про те збвсѣмъ выразно сформувалися i змбщнѣли бóльшй на
родности, що повыроблювались зъ меншихъ. Такимъ побытомъ
шерша народнбсть,

що самостбйно выступила напередъ, була

народнбсть Славянъ Новгородскихъ, опбсля Кривичѣвъ. Новго
„дродцѣ покликавши собѣ князѣвъ, потбмъ мовь спроваджують
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ихъ водъ себе на пбвдень и не забавомъ выявляють ознаки
незалежности и окремѣшности.
нѣ съ княжимъ родомъ,

Новгородцѣ не тратили звязку

нѣ зъ останнёю Русею, були пбдъ

властею князѣвъ зъ одного роду, але жь вони стали выбирати
собѣ князѣвъ, хочь зъ сего жь таки роду, та по своѣй волѣ
и такимъ робомъ почали свою самостбйну исторію. Зъявилися
й розвивалися у нихъ

интересы,

що ихъ

одныхъ

обходили,

подвергалися чудекій племена выключно подъ ихъ руку, а не
цѣлóй Рускóй Землѣ, зъявилось розумѣне про Новгородску во
лость, яко окрему вóдъ другихъ волостей, почала вызначатися
бóльше-менше выразна межѣ. Выдѣляються i Кривичѣ зъ сво
имъ власнымъ житемъ, але сему численному племени недоста
вало едности и звязку.
чолѣ, починая жити

Одна частина ихъ, съ Полоцкомъ на

своимъ

власнымъ житіемъ спершу пбдъ

властею Рогволода, опбсля — нащадкóвъ (потомкóвъ) першого
сына Володимира; земля ихъ своею чергою дѣлилася на дрóбнй
частины; не разъ тій групы

воювали зъ собою, але завсѣгди

почували свою вднбсть, яко частины однои групы въ вбдноси
нахъ до другихъ частинъ Руси.

Въ другóй частинѣ Кривскои

землѣ, въ Смоленьску съ пригородами выробилась друга поло
вина, що те жь дробилася на частины, але вони всѣ заразомъ
складали одну групу, одну Землю.

Псковска народнбсть була

переходомъ до Новгородскои; тутъ племя Кривичѣвъ змѣша
лось съ племенемъ Ильменьскихъ Славянъ;зъ давныхъ давенъ,
мабуть, Славяне-захожй вóдъ Дунаю, селились тамъ помѣжь
тубольцѣвъ — Кривичѣвъ и дали початокъ мѣшанóй, перехб
днбй народности. Псковска Земля зъ своими пригородами була
съ початку частиною Новгородскои Землѣ, але народнбсть мала
свои вóдмѣннй ознаки, а черезъ те й закладъ

власного само

быту; вона не пристала до Кривскои народности, але дуже
слабко держалася едности зъ Новгородскою, домагалася окрбм
ного житя, и черезъ якій часъ добулась свого.

Ше й доси

Псковска мова в переходомъ водъ Бѣлорускои до Новгород
скои; такъ само Смоленьска мова в перехóдною вóдъ Бѣло
рускои до середніи Великорускои мовы. Початки рóжницѣ въ
мовѣ народбвъ истнували мабуть ще съ поконъ вѣку по тыхъ
же мѣсцяхъ, де й теперь, хиба тóлько не въ такóй силѣ.

Не

вѣдомо, коли Смоленьска Кривска Земля уложилася въ удѣльнй
устроѣ, чи за Мстислава Володимировича, пбеля котрого Г

е.
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леньскіе князѣвство лишилося на все его дѣтямъ, чи може ще
раньше; бо те, що бувъ посадженый на престóлъ кназь Вяче
славъ та Игоръ або жь те, що Земля злучилася съ Переяслав
скимъ князѣвствомъ, не свѣдчить ще про пбдлеглбсть народу
другóй краинѣ: то були случайнй, скоро минаючй объявы. На
родне житe

liшло

своимъ

шляхомъ, якъ бы тамъ не бувъ

адміністративно злученый чи подѣленый сей край.

Адміністра

ція, котра ще тóлько поверховно чѣпала нарóдъ, була бъ тóлько
тодѣ досить дужою й тревалою, коли бъ вона вóдповѣдала на
роднымъ змаганямъ, стояла завдно зъ ними. Смоленьскй Кри
вичѣ, якъ и попередъ до приходу Рурика, жили своимъ вóд
рубнымъ вóдъ другихъ Кривичѣвъ житемъ.
то, що вони

Про се свѣдчить

не брали удѣлу заразомъ зъ Новгородцями та

другими Кривичами тодѣ, якъ тій покликали собѣ князѣвъ и не
приставали до сего пбвнóчного союза, що бувъ у часы Олега.
Въ ХП. вѣцѣ Смоленьскъ вызначився бóльшимъ звязкомъ зъ
останнёю Украиною-Русею, якъ другй Кривичѣ та Новгородъ,
де сей звязокъ бувъ багато слабшимъ. По всѣй останнѣй Укра
инѣ-Руси съ половины ХП. вѣку вызначаеться якійсь свбй вла
сный напрямокъ житя; се значить,
побыту, що й впередъ

истнували,

що засновины народного

вызначилися багато выра

знѣйше вóдъ того, що послабшала власть, котра всѣхъ по пе
редъ злучала.

Але мы не маемъ

права думати,

що формы

ѳкремыхъ народностей тóлько й выникли тодѣ, якъ вони зъя
вилися по лѣтописнымъ переказамъ на політичнóй видбвнѣ зъ
своими власными ознаками самодѣяльности. Въ тій часы княжій
подѣлы и межѣ рóжныхъ князѣвствъ черезъ те, що вони були
дуже дрóбными,

стали въ рбвень зъ етнографіичною межою

й вóдповѣдали подѣлови пбеля народностей; тымъ той народный
елементъ, хочь
можна

вóнъ

ще й раньше истнувавъ (и вго слѣды

постерегти ранѣйше) теперь вызначавться далеко вы

разнѣйше. Такимъ побытомъ самостбйнбсть Чернигóвскои и Нов
городско-Сѣверскои краины съ половины ХП. вѣку вóдбиваеться
далеко выразнѣйше, якъ попередъ, але вѣ можна помѣтити ще
й тодѣ, якъ бувъ багато тѣснѣйшій звязокъ мѣжь Землями.
Половину ХП. вѣку можна вважати добою, коли княжій замѣры
злилися зъ народными

и заразомъ зъявилися формы устрою,

що самій зъ себе, вбльно, черезъ етнографіянй причины мусили
..азъявитися въ рбжныхъ частинахъ Рускои краины заразъ, якъ
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тблько послабшая взаимный звязокъ,

що се спинявъ.

Але ее

збвсѣмъ не була доба, коли зродилися народній стихіи, хиба
тóлько — формы.
разѣ

подѣломъ

Подѣлъ

на князѣвства змѣнився въ тóмъ

природнымъ

пбеля

народностей.

Въ своѣмъ

вѣчнбмъ дрóбленю дóйшовъ на останку свови межи; народности
вказали ему сю межу; правда, вони пце дѣлилися, але новй
44
вѣтки держалися вже купы й звязку въ такому крузѣ, якій,
вказували имъ народности.
багато

князѣвъ, значить

Такимъ робомъ на Волынѣ було
и

князѣвствъ, якъ и въ Бѣлоруси

або жь въ Кривскóй сторонѣ,

але тій князѣвства цо до межи

не були все однаковій; межа

мѣнялася, то ту, то тамъ зъя

влявся князь, але жь Волынь, або жь Кривска Земля, яко
окремій одиницѣ збсталися тяжь самій и всѣ князѣ одной землѣ
були зъ собою въ тѣснѣйшей звязи: ихъ удѣлы мали характеръ
мбщнои и тѣснои групы володарствъ, чогось одного неподѣль
ного, выробленого внутрѣшнею едностю краины.
Розумѣня про Землю обймае ту або другу Руску наро
днбсть на якбмъ небудь просторѣ вóдповѣдно тому,

якъ вона

мѣстилась на тбмъ просторѣ; се вóдбилося въ житю тымъ, що
пригороды узнавали верховеньство гóрода, до котрого вони на
лежали; вони вязалися зъ ними

спбльною народною управою

незалежно вбдъ княжои власти. Въ тóмъ або жь другóмъ при
городѣ зъявлявся той або жь другій князь, збиравъ свою да
нину, набиравъ дружину,

боронивъ гóродъ зъ его територіею

вбдъ ворогóвъ; але въ земскихъ справахъ пригороды горнулись
до гóрода, якъ каже лѣтописець: „Что старѣйшіе здума
ютъ, на томъ пригороды станутъ“. До кождого приго
рода горнулася волость, котра складалася зъ сѣлъ и мала собѣ
оборону въ гóродѣ.

Всѣ гóроды горнулися до головного.

Се

все й складало Землю. Таке розумѣне Землѣ вказуеться въ
актахъ сими словами: Русская Земля, Полоцкая Земля
Ростовская Земля, Новгородская Земля. Въ тóмъ зна
ченю давться ее назвище и другимъ сусѣднымъ сторонамъ. Та
кимъ побытомъ крбмъ Славянъ Ильменьскихъ, се бъ то Вели
кого Новгороду, Кривичѣвъ, се бъ то Смоленьскои й Полоцкои
Землѣ съ цѣлою системою Бѣлорускихъ князѣвствъ, що всѣ
складали одно розумѣнв.—Земля, крбмъ переходнои на останку
Псковскои народности съ територіею, що на около озера, крбмъ
усѣхъ тыхъ народностей, що съ поконъ вѣку вже,

да.
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ранѣйше сказали, були подѣленій одна зъ другою, — бачимо
мы середню Великоруску народнбсть зъ двома

вѣтками: Зе

млею Ростовско-Суздальскою и Землею Вятичѣвъ. Мѣжь тыми
народностями съ поконъ вѣку повинна була истнувати рóжниця.
Въ Ростовско-Суздальскóй Землѣ Славяньска люднбсть прійшла
мабуть зъ Новгородскои Землѣ, дальше посунулась зъ Смо
леньскои й Вятскои, а тамъ бóльшала переселенцями съ полу
дня, що приходили сюды въ натовпахъ княжои дружины пбсля
подѣлу Руского миру на окрбмнй князѣвства. Тай славяньскій
переселенцѣ позмѣшувалися съ тубольцями Схбдно-Фiньского
племени ій зъ сего змѣшаня выробився Великорускій нарóдъ.
Самостбйнбсть тои Землѣ выразно помѣчаеться въ лѣтописяхъ
ще съ половины ХП. вѣку. Земля Вятичѣвъ, дѣлючись зъ етно
графічного погляду на двѣ вѣтки, Схóдну — Рязаньску й За
хóдну, що зъ мешканцѣвъ по берегахъ Оки та ви притокахъ,—
ся Земля була злучена княжою властеюзъ Сѣверскою Землею,
але трохи згодомъ, тодѣ, якъ повóльнѣйшало народнымъ еле
ментамъ, вона выдѣляеться i займав натуральнй границѣ. Ря- "
зань стала осередкомъ, коло котрого громадилися другй части
ны.

На пбвденно-захбднбй сторонѣ вбдъ Землѣ Вятичѣвъ, ба

чимо мы Землю Сѣверску,
народностей на двѣ
Сѣверску.

котра то жь дѣлилася

пбеля

половины: Чернигóвску й Новгородско

Ажь до нашого часу нарóдъ збстався зъ своими

прикметами, що нагадуютъ его стародавный самоподѣлъ. Треба
тóлько пильнѣйше придивитися до народныхъ прикметъ въ по
вѣтахъ Суражскóмъ, Мглиньскóмъ, Стародубскóмъ и въ дру
гихъ Задесняньскихъ до самого Чернигова: по мовѣ, побыту,
фізичнбй навѣть

структурѣ,

нарóдъ

сей в серединою мѣжь

Украиньско-рускимъ, Великорускимъ и Бѣлорускимъ. Сѣверія
була въ удѣльный періодъ самостбйною одиницею, але бóльшь
хилилась на Пóвдень, якъ на Пóвнóчь. Велика й рбжнообразна
Украиньско-руска народнбсть въ удѣльный періодъ выдѣлилася
въ таку систему частинъ, котрй складали одну Землю. Старо
давнй Поляне мали два князѣвства: Руске и Переяславске, але
народнбсть була одна. Тымъ то й Переяславъ съ Кіевомъ все
були однымъ тѣломъ, мали мѣжь собою звязокъ, и самій князѣ,
1
що
тамъ сидѣли, въ своихъ змаганяхъ пбдпадали вплывовитои
1
1
вдности. Переяславскій князѣ не могли прямувати до того,
I
1
любъ выдѣлятся подъ ката, якъ се побили князь сталъ
I . 4444.
44. Роe. ист. каз. п. т.
5

— 66 —

народностей далекихъ

вóдъ Рускои, се бъ то вóдъ Полянъ.

Друга вѣтка Украиньско-рускои народности була Деревлянь
ска, — Полѣсе, народнбсть Полѣщукóвъ, що й теперь истнув,
але пбсля колишнёго погрому вóдъ Полянъ не розвинулась въ
такóй мѣрѣ, що бъ почати свое самостбйне жите, окрбмне вбдъ
другихъ частинъ Пбвденнои Руси.

Не далеко вбдъ Полѣся на

захóдъ сонця выдѣлилася Волыньска Земля зъ своими удѣлами
й князѣвствами; Земля Улучѣвъ — Подóле стало жити само
стóйно въ цѣлбй системѣ князѣвствъ Болохóвскихъ

князѣвъ,

про котрыхъ, на жаль, дуже мало знаемо; але й того, що в,
досить для того, що бъ добачити въ сѣй краинѣ прямоване до
самостбйного житя.
Тиверцѣ по Днѣстру й Хорваты у Червоной Руси (по гра
ницяхъ къ Карпатамъ) були мабуть, близькими вѣтками однй
до другихъ; вони уклалися въ самостбйнй, окремій князѣвства,
якъ и Кривска Земля, и сяЗемля выразно выявила прямоване
до бóльшои, якъ у другихъ Земель, окрóмности, хочь и не тра
тила морального звязку зъ Рускимъ миромъ, ажь поки не вы
ступила зъ него. Поляне, Улучѣ, Тиверцѣ, Хорваты, Волынцѣ
були вѣтки дуже рóднй одна до другои, и хочь Полянъ та Во
лынцѣвъ выводять вóдъ тыхъ Славянъ, що прійшли вóдъ Ду
наю, а про другихъ

кажуть,

що вони стародавній мешканцѣ,

але треба думати, що мабуть Поляне й Волынцѣ давно колись
мешкали бóля Дунаю, не далечко вóдъ Улучѣвъ. И навпаки
Деревляне й Дреговичѣ, що те жь вóдъ Дунаю прійшли, жили
мабуть куды далѣ вóдъ Улучѣвъ. И теперь Украинцѣ по мовѣ
й побыту близшй до Подолянъ та Волынцѣвъ, якъ до Полѣщу
кóвъ та Пинчукóвъ.

Тиверцѣ й Хорваты вернулись до старо

давнёи своеи самостбйнои вóдрубности.
Рурикового дому, сыны Ростислава,

Якъ тóлько князѣ зъ

стали князями у Галичѣ,

заразъ перенялися мѣсцевымъ прямованемъ до самостбйности.
Волынь та Подóлв довше держалися звязку съ Кіевомъ та По
лѣсемъ, але п5сля того, якъ пбдупавъ велико-княжій престóлъ
у Кіевѣ, вони пристали до Галича й почали жити пбдъ вплы
вомъ однаковыхъ політичныхъ обставинъ. Потóмъ и Полѣса, на
останку Украина навѣть хилились до нового політичного осе
редка, що складався у Галичѣ. Доля усѣхъ пбвденно-рускихъ
вѣтокъ була все нерозлучною ажъ до останнего забору Галича
до Польщи а Волыни, Подóля й Украины до Литвы.

Обыдвѣ
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сй державы сварилися за те, кому володѣти цѣлою Украиною
Русею, бо почували ви народну вднбсть; и на останку въ ХVІ.
вѣцѣ Украина-Русь зъ усѣма своими частинами i роздѣлами
етнографичными злучилася съ Польщею, якъ

окрбмне едине

тѣло, вóдрубне вóдъ Бѣлоруси, Землѣ Кривскои. Частины ви:
Украина (се бъ то Русь съ Подóлемъ), Полѣса, Волынь, Чер
вона Русь, у кождóмъ руху народнбмъ усе хилилися одно до
другого й почували свóй внутрѣшній звязокъ своеи неподѣльно
сти. Для того треба и Русь-Полянъ и Полѣсе и Волынь и По
дóлв и Червону Русь, усѣ частины Украиньско-рускои Землѣ,
Украиньско-рускои народности, вважати за едину, неподѣльну
Украиньско-руску Землю; всѣ частины ви тѣснѣйше злученй
одна зъ одною, якъ у Великóй Руси — Вятичѣ, Рязань та Су
здаль — Землѣ, що склались зъ елементóвъ Великорускои на
родности.
Такимъ побытомъ у першбй

половинѣ

нашои

исторіи,

у періодъ удѣльно-вѣчевого укладу загально-Руска народнбсть
складалась съ шести головныхъ народностей: 1) Украиньско
рускои, 2) Сѣверскои, 3) Велико-рускои, 4) Бѣло-рускои, 5)
Псковскои, i 6) Новгородскои. Теперь намъ треба вказати тій
засновины, що ставали звязкомъ мѣжь сими народностями, що
довели ихъ до одного назвища загально-Рускои Землѣ, котре
вони мали й повинній були мати; далѣ, якъ сій засновины були
причиною тому, що всѣ тай народности складали одно цѣле,
почували свою звязь навѣть тодѣ, якъ обставины се спиняли.
Сй засновины були:
1. Родовій, мова, побытъ;
2. Ѳдиный княжій рóдъ;
3. Христіяньска вѣра й едина Церква.
Славяне памятали, що вони всѣ прійшли зъ одного мѣеця
и се розбуджувало въ нихъ

почуте своёи

едности; по части

можна довѣдатись про се доволѣ ясно съ переказóвъ нашихъ
лѣтописей про прихóдъ Славянъ зъ надъ Дунаю. И теперь самe
назвище „Дунай“, мѣжь иншими загальными ознаками, в щось
властивого за для всѣхъ Рускихъ племенъ: у нѣсняхъ велико
рускихъ и украиньско-рускихъ однаково имя „Дунай“ ужива
вться, а такихъ однаковыхъ, заповѣтныхъ, власныхъ слбвъ не
багато. Певна рѣчь, що у старій часы були ше бóльше загаль
Iными, ще яснѣйшими, живѣйшими сій споминки народбвъ про
..
Сж
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приходъ предковъ зъ надъ Дунаю. Такимъ побытомъ приходцѣ
почували вднбсть свого спбльного походженя.

Полянинъ мóгъ

ворогувати зъ сусѣдомъ своимъ Деревляниномъ, але памятавъ,
що вонъ одного зъ нимъ роду, зъ одного мѣсця; ворогована
могло бути запеклымъ, але збставалось на все домовымъ;
у ворогóвъ були тій жь самій давнй переказы, що спорóдняли
ихъ, вказували й тымъ и другимъ

ихъ взаимну кревнбсть.

Память про спбльныхъ героѣвъ, дѣдбвъ,

предкóвъ, збсталась

мѣжь племенами въ творахъ народнои поeзіи. Якъ довго Сла
вяне памятали

про "те, що всѣ вони зъ одного роду, можна

бачити у тóмъ, що Новгородскій Славяне ще довго и довго хи
лилися до Кіева; се можна выяснити тымъ, що мешканцѣ по
берегахъ Ильмена були вѣткою Полянъ.

Ихъ мова ще й доси

дуже похожа на Украиньско-руску.
Заразомъ съ переказами про походжене, Славянъ спорóдняли
ще однаковій бóльше меншезвычаѣ й норовы. Хочь кожде племя,
якъ переказують намъ давній лѣтописцѣ, и мало свои звычаѣ, пе
реказы, законы своихъ отцѣвъ, але въ тóмъ, що було властивого
одному племени, все було багато такихъ загальныхъ ознакъ, якій
можна надыбати въ житю й другихъ племенъ. И теперь народнй
пѣснѣ усѣхъ Славянъ, хочь вони дуже рбзностайнй, мають багато
однакового загального. Можна побачити багато похожого у пѣ
"сняхъ народбвъ, далекихъ оденъ вбдъ одного и що до исторіи
и географіичного положеня. Такъ у пѣснѣ про „Марка Кралевича“
"розказуеться, що сего героя посадовили у темницю; довго сидѣвъ
вóнъ и не знавъ нѣзимы, нѣ лѣта, коли дѣвчата йшли бóля тюрмы,
тай кинули ему квѣтку, тодѣ вбнъ пбзнавъ, що було лѣто. Такій
самый образъ стрѣчаемо въ украиньскóй пѣснѣ про „Левченка“.
Въ сербскихъ пѣсняхъ оповѣдають про шлюбъ брата зъ се
” строю; ся жь сама исторія розказуеться у народныхъ велико
"рускихъ оповѣданяхъ й колись дуже самохóть переказувалась
" у житяхъ рбзныхъ

святыхъ; ви фрагменты

можна побачити

й въ украиньско-рускихъ пѣсняхъ. Можназнайти багато такихъ
” подѣй, що згадуються однаково въ пѣсняхъ рбзныхъ Славянь
скихъ народбвъ; се, певна рѣчь, фрагменты давныхъ мітольогі
чныхъ переказбвъ, однаковыхъ

бóльше менше у цѣлого пле

мени. На прикладъ описана того, якъ дѣвчина вытягала зъ воды
свого

судженого, або якъ молодиця перекинулася зозулею
уда
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(и такъ прилетѣла до своеи неньки); або про прихóдъ мертвои,
матери на труну до свого дитятка, або жь якъ невѣстка, ко
трóй дорѣкала люта свекруха,

стала деревомъ, далѣ, исторія

про пригоды богóвъ, переказы про змѣѣвъ та королѣвенъ, про
боротьбу зъ ними велетнѣвъ.
Такихъ прикметъ бóльше менше однаковыхъ не перелѣ
чити въ утворахъ Славяньскои

поeзіи.

Рбвняючи пѣснѣ обря

довй и самій обряды, дуже легко знайти мѣжь ними схожбсть
и що до тону и змѣсту.
вѣровань, зовсѣмъ
у Славяньскихъ

Багато старыхъ звычаѣвъ, обрядóвъ,

похожихъ

однй до другихъ, заховуеться

народбвъ, хоча

оденъ у другого.

вони не могли позичити ихъ

"

На прикладъ Купальный огонь и дерево Марень, похоронъ
лѣта у образѣ ляльки,

пѣснѣ на святки, хороводнй танцѣ та

гры, всѣ се — прикметы, однаковій у всѣхъ племенъ. Все те
выразно свѣдчить,

що у старовину Славяньскій племена уза

сновинахъ свого духовного житя мали однаковій вѣрованя, звы
чаѣ й релігійнй обряды.
Мѣжь, чимъ иншимъ вельми цѣкаво порбвняти дуже по
хожй релігійнй обряды

и

церемоніи,

що спровадили колись

у Прибалтійскихъ Славянъ бóля храму Святовита зъ нашими
хатными та ворожбицкими обрядами, отъ на прикладъ ворожбу
черезъ Святовитового коня зъ нашою такою жь ворожбою, якъ
коня переводять черезъ колоду, або жь мѣжь

обрядами

на

обжинки бóля храму Святовита и украиньско-рускими обря
дами на багату кутю. У насъ не достав фактбвъ про нашу
стародавну мѣсцеву мiтольогію и черезъ се може здатися, що
у Славяньскихъ народбвъ були такй божества, такй вѣрованя
й обряды, якй були зовсѣмъ чужими середъ другихъ супле
мѣнникбвъ. Алевъ дѣйсности сезовсѣмъ не такъ було: се досить
добре можна пбзнати, рбвняючи те,
й Ретрѣ, съ тымъ, що робиться
Мiтольогічнй имена,

що робилось въ Арконѣ

въ Украинѣ й Великоросіи.

що загинули

вже теперь и були знаній

тóлько у старовину зохбднымъ Славянамъ, трапляються дѣйсно
й у нашихъ повѣряхъ, на прикладъ Сварожичь, божество Лу
чижанъ, пбеля Датмара, являвться мiтольогичнымъ именемъ
у насъ. Назвище Вiлѣ, знане зъ сербскихъ пѣсень, у старовину,
якъ свѣдчить слово Христолюбця, надавалось и у насъ фанта
стичнымъ истотамъ; точнѣсенько такожь выявляеться, що Бере
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гинѣ, ческій богинѣ, були й нашими. Назвище Марены, про ко
тре мы знаемо зъ Забоя, Славоя и Людека, съ Краледворскои
рукописи та й съ Польскихъ лѣтописцѣвъ, що се — божество
смерти, — було й у насъ, якъ свѣдчить про се назвище дерева
Марены. Прочитавши въ „Любушинбмъ судѣ“ описъ того, якъ
Любуша сидѣла на тронѣ, а поручь неи дѣвчата держали сим
волiчнй знаки мечь и „праводатнй доски“, якъ бóля й нихъ
стояли вода й огонь,

мимохóть згадуешь украиньске весѣле,

коли молодый зъ молодою сидять на посадѣ, а передъ ними
старшій бояринъ та свѣтилко держать: мечь та свѣчу. У Чор
ногорскихъ дѣвчатъ

ажь до останнёго часу збстався звычай

вмыватися бóля воды. Крóмъ сихъ останкóвъ поганьскихъ ча
сбвъ, що загинули разомъ зъ розповсюдженымъ

христіянь

ствомъ, ще бóльшу для Славянъ вагу мали однаковій въ усѣхъ
засновины громадского житя.

Скрóзь пóдвалиною народного

житя став вѣче — народне зóбране. Саме назвище вѣче-одна
кове за для всѣхъ Рускихъ Славянъ, якъ у Кіевѣ й Волыни,
такъ и въ Ростовѣ й Новгородѣ. По всѣхъ куткахъ и краинахъ
Украины-Руси уживаеться те жь саме назвище найцѣннѣйшого,
найдорожшого обяву народнои самостбйности. Любовь до волѣ,
се заповѣтне почутв усего Славяньского племени (якъ пере
казують про свободолюбство Славянъ Прокопій, Маврикій и Левъ
Мудрый),

найдовше держалося у Рускихъ

у ворожихъ обставинахъ житя.

Славянъ навѣть

Вѣчевый укладъ збóльшувавъ

звязокъ и скрѣплявъ его мѣжь Украиньско-рускимъ народомъ.
Саме вже загальне назвище вѣча у всѣхъ Руско-славяньскихъ
народбвъ пóдсобляло сему. Народнй зборища зъединяли часто
людей рбзнорóдныхъ,
кóлькохъ гóродóвъ.

особливе тодѣ, якъ збирались люде съ
Въ загалѣ не було ще нѣгде выразныхъ

правилъ, по забороняли бъ тому, або жь другому прійти на
зборище, брати участь

на зборахъ.

Мы бачили навпаки, що

брали участь у такихъ зборахъ усѣ й малй й великій; прихо
дець зъ одного гóрода у другій, бачивъ таке жь зборище, якъ
и въ свому гóродѣ, таке жь вóльне, широкe, безъ якихъ небудь
обмежаючихъ правилъ и вбнъ легко безъ жадныхъ

перепонъ

пристававъ до него. Скрóзь бувъ подѣлъ на гóроды й пригоро
ды, що залежали вóдъ гóродóвъ, скрóзь гóроды були головами
й осередками Земель.

Всѣ головнй звычаѣ,

не тóлько хатнй

й религійнй, але й громадскй дуже похожій однй на другй у сво
—Лѣ
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ихъ засновинахъ повиннй були пбддержувати почуте едности
усего Руско-славяньского племени.
Хочь мѣжь рускими діялвктами й була рóзниця, але все жь
таки вони були мѣжь собою такй близькй й похожій, якъ треба
було, що бъ коженъ народецъ,

що розмовлявъ тымъ або жь

другимъ діялвктомъ, бачивъ у своихъ сусѣдбвъ единоплемѣн
ныхъ, щось рóдне, кревне собѣ.

Те, що мѣжь Славянами во

лочились та селились чужинцѣ, тежь пóддержувало у Рускихъ
племенъ почутв едности о стóлько, о скóлько зъ другого боку
й мѣшало народамъ «актично злитися. Кожне Славяньске пле
мя могло вважати друге чужимъ для себe до тóго, тóлько
часу,

поки не познакомились съ такимъ народомъ, що бувъ

однаково чужимъ за для сихъ обохъ. Тодѣ съ порбвнаня пов
ставало розумѣне про кревнбсть народбвъ.
жнбсть постерегти се у нашй часы.

Мы мали спромо

Великорусъ-селянинъ не

розумѣв своеи кревности съ Полякомъ, коли зустрѣне вго самъ
на самъ, але ее почутвзаразъ збуджувться, коли у якóй нагодѣ
доведеться вму прирбвняти Поляка до Нѣмця абожь Татарина.
Такимъ робомъ у старовину Полянинъ, зустрѣнувши Печенѣга,
повиненъ бувъ звернути увагу на те, що зъ нимъ нема нѣчого
похожого въ мовѣ, а навпаки взъ Вятичемъ, а зъ сего й вы
никало розумѣне того, що Вятичь ему кревнякъ.

Не можлива

рѣчь показати теперь у якихъ вóдносинахъ були мѣжь собою
народнй діялвкти у старовину въ порбвняню съ теперѣшнимъ
ихъ становищемъ.

У нашй часы

Схóднои Росіи й Кавказу,

середъ Фiньскихъ племенъ

сусѣднй одноплемѣннй народности

не розумѣють одна одну; се наводить на думку, що у старо
вину нашій діялвкты були ще дальше одинъ вбдъ одного, якъ
теперь. Зъ другого боку навшаки письменнй памятники пока
зують,

що въ загалѣ у Славяньскихъ народбвъ у мовѣ були

такй спбльнй формы й слова, якій теперь можна зустрѣнути
тóлько у провінціяльныхъ діялектахъ.

А що до звязку мѣжь

діялвктами властиво руско-славяньскими, то всѣ вони мали тій
загальнй прикметы, якй властивій имъ, яко окрбмнóй семьѣ
Славяньского рóду. Коли жь доводилось познакомитись зъ дру
гими Славяньскими народностями, на прикладъ съ Поляками,
чи Болгарами, заразъ впадала въ очи бóльша схожбсть наро
дбвъ рускои територіи мѣжь собою, якъ кожного зъ нихъ зъ
„другими славянами.

У старовину, якъ я теперь испугали
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однаковій за для всѣхъ рускихъ діялвктóвъ фильольoгivчнй при
кметы, котрыхъ не було, або жь вони инакше склалися у дру
гихъ Славянъ. Сй прикметы утрималися у нашихъ лѣтописяхъ
хочь и въ церковнописьменнбй одежѣ, але вони вказують истно
ване особливостей, що вóдрбзняли рускй діялвкты вóдъ другихъ
славяньскихъ. Отъ напр. якъ: мякшена приголосныхъ, вставка го
лосныхъ

о, и е,

съ перемѣною

а, въ о,

тамъ де въ другихъ

діялектахъ ставляться двѣ приголоснй: нравъ-норовъ, о за
мѣсть е у словахъ: олень, одинъ, замѣсть елень, еденъ,
закóнченя на

т, зъ ѣ

або жь

тѣ,

у третѣй особѣ твердящого

способу; замѣну глухихъ, та носовыхъ звуковъ чистыми и такіе
инше. Такимъ побытомъ Славянинъ зъ якои небудь Рускои на
родности бачивъ у Славянинѣ другои, своеи жь таки

вѣтки,

чоловѣка найбóльше ему близького, рóдного, у перве въ порбв
наню до не-Славяньскихъ племенъ, у друге въ порбвнаню й до
иншихъ зъ Славяньскихъ вѣтокъ. Полякъ Кіевлянинови мусивъ
здаватися бóльше далекимъ, якъ Славянинъ Новгородскій. Ха
рактеръ мовы й вымовы дуже пбдсобляе выробитися розумѣню
про кревнбсть або жь чужиннбсть народностей.

Чимъ близша

вымова, чимъ рóднѣйша мова чужого чоловѣка, тымъ бóльше
причины

вважати

своеи громады.

сего чоловѣка

своимъ, пригорнути его до

Саме собою найблизшй вѣтки, що найменше

вóдрóзнялися у вымовѣ, скорѣйше могли злитися у одно тѣло,
якъ тій, для котрыхъ мова е взаемною

перепоною зрозумѣти

одинъ одного, такъ саме сій другй вѣтки, що бóльшь далекій
одна вбдъ однои, могли бути близшими до першихъ, нѣ жь якій
небудь третій, и значить скорѣйше могли злитися мѣжь собою,
якъ зъ сими третими. На останку й сй третій вѣтки, хочь вони
и мали вóдмѣннй ознаки, все жъ таки мали багато й однако
выхъ ознакъ.

Черезъ то складалось розумѣнѣ про кревнбсть

усѣхъ вѣтокъ, мóгъ выробитися звязокъ мѣжь ними, хочь
а слабшій, звычайно, якъ зъ близшими вѣтами. Такимъ побы
томъ можна було зобачити въ рбзнбй мѣрѣ кревнбсть и зара
зомъ вднбсть. Кіевлянинъ бувъ рбднѣйшимъ Деревлянинови, якъ
кривичу та Вятичу, Галичанинъ почувавъ себе близшимъ до
Волынця, якъ до Кіевлянина, близшимъ до Кіевлянина, якъ до
Сѣверянина, близшимъ до Сѣверянина, якъ до Ростовця та Ря
занція.

И на такóй пóдставѣ выникав тѣсный звязокъ бóльшій

мѣжъ Галичемъ а Волыню, якъ съ Кіевомъ, съ Черниго

мъ Лайбъ

— 73 —

тѣснѣйшій якъ зъ Ростовомъ, але Ростовецъ хоча й мешкавъ
дуже далеко вóдъ Галичанина, все жъ таки бувъ рóднѣйшимъ
ему вбдъ Болгарина або Поляка, хочь не далеко вбдъ Гали
чанъ живуть Болгаре, Поляки и иншій.

Кіевлянинъ

почувавъ

себе вóдрубнымъ вóдъ Деревлянъ та Волынцѣвъ, але заразомъ
и зъ ними у такóй

самóй мѣрѣ

почувавъ себе вóдрубнымъ

и вбдъ Вятичѣвъ. На останку разомъ зъ Вятичами вóнъ памя
тувавъ про свою зъ ними вднбсть и вóдрубнбсть

вóдъ Поляка

та Болгарина, тымъ-то й мѣжь Кіевлянами, Деревлянами та
Галичанами повстав звязокъ далеко бóльшій та мбщнѣйшій,
якъ у кождого зъ сихъ народбвъ — зъ Вятичами, але зъ дру
гого боку вóдносины Вятичѣвъ-що до сихъ трехъ народбвъ—
були такй, що й имъ кревнбсть ихъ діялектбвъ не попустила
розбйтись на зовсѣмъ.

Такъ самe й Вятичь Рязаньскій почу

вавъ свою вóдрубнбсть вóдъ Ростовця чи Москвича, але у вóд
носинахъ до Кіева, вони творили зъ Москвичами та Ростовцями
одну народнбсть. Народности спорóдняються абожь зливаються
тодѣ, коли доведеться

имъ зустрѣнути такій единоплемѣнный

нарóдъ, у котрого властивій прикметы й особливости однаково
далекй й тымъ и другимъ. Такъ само племя, aбо жь яка его
вѣтка, що складаються зъ багато народбвъ, можуть тежь зли
тися, коли зустрѣнуться зъ масою чужоплемѣнникбвъ.
Але намъ вóдкажуть у сѣмъ разѣ, що мы бачимо удавнóй
давнинѣ такй етнографіичнй прикметы, якй, можлива рѣчь, пов
стали далеко пбзнѣйше. Ше недавно ученй сварилися за старо
давнбсть украиньскои мовы, и ся сварка доси не скóнчена якъ
слѣдъ; выходило таке,
вахъ и зворотахъ

що якъ тблько однй знаходили у сло

цѣлкомъ украиньско-рускій складъ мовы,

другй вышукували те жь

самe въ провінціяльныхъ

велико

рускихъ діялектахъ. Такъ сталося тому, що звертали увагу на
похожй або непохожій прикметы въ частинахъ, а не въ ихъ
суцѣльности.

Нема чого й казати, що вбдмѣны, якй теперь

истнують мѣжь мовами та діялвктами, були устаровину далеко
слабшими, але вони

все жъ таки

були у давнóй давнинѣ:

справдѣ вóдъ чого именно повстають системы удѣльнихъ земель,
точнѣсенько по тыхъ мѣсцяхъ, де якъ разъ теперь розмѣсти
лись рбзнй рускій діялвкты. Чому бѣлорускою мовою говорять
тамъ власне, де сидѣли Кривичѣ, и цѣла сторона, де говорятъ
„ащею мовою, складала Кривску землю, що добре знала про

— 74 —

свою власну еднбсть и вóдрубнбсть вóдъ другихъ? Не вже бѣ
лоруска мова выробилась, якъ думають декотрй, съ сумѣшу
великорускои й польскои. Чому жь тодѣ у Пóвденно-Захóднóй
сторонѣ, що те жь навѣть ще бóльше була злучена съ Поль
щею, такого жь сумѣшу мы не бачимо? Чому такій сумѣшь
удержався у Смоленьскóй губерніи,

котра хочь и була пбдъ

властею Польщи, але не такъ довго,

що бъ засвоити собѣ

сумѣшь однаковый зъ Бѣлорусами, котрй черезъ давнй часы
були злученй съ Польщею.

Нема чого казати, що и въ бѣло

рускóй и въ украиньско-рускóй мовѣ можна постерегти вплывъ
польщины у словахъ, конструкціяхъ, що опбсля увóйшли въ
мову, але, якъ у основѣ народностей були мовы зовсѣмъ са
мостóйнй, то й не однаково вóдзначився у сихъ мовахъ вплывъ
польского елементу.

Замѣсть

князѣвствъ, въ удѣльновѣчевый

періодъ выробились системы князѣвствъ та волостей, бóльше
менше вóдповѣдно тому подѣлу народностей, якій мы бачимо
й теперь, и про якій розказувться и съ початку нашихъ лѣто
писей.

Сй

системы

волостей

або жь

вóдповѣдно теперѣшнимъ етнографіичнымъ
були Кривичѣ, тамъ теперь Бѣлорусы.

Землѣ

груповались

особливостямъ. Де
Такъ

склалася Зе

мля,—система князѣвствъ та волостей, що мали взаемный звя
зокъ и такъ ся Земля и пбшла пóдъ власть Литвы. Де можна
постерегти перехбдъ вóдъ Бѣлорусбвъ до Новгородцѣвъ и по
мѣшану мову, тамъ склалася Псковска Земля, де були Русь
Поляне, тамъ теперь Украинцѣ, тамъ

була система волостей

Рускои Землѣ; де Деревляне, тамъ Полѣщуки, де Дулѣбы
й Волыняне — тамъ Волынцѣ — тамъ була система волостей
Волыньскои Землѣ; де Хорваты — тамъ Червоно-Русины, тамъ
Галицка Земля; де були Улучѣ, тамъ Подоляне, тамъ були
Болохóвскй князѣ.

На Волыни склалась група князѣвствъ та

волостей, що хилилися до Галича; и теперь мы бачимо на Во
лыни якусь вóдмѣну народности, що дуже близька доЧервоно
рускои, якъ колись у старовину Галицка Земля бóльше хили
лася до Волыни, нѣжь до Кіевскои Руси, такъ и теперь Укра
ина, що по Днѣпру зъ етнографіичного погляду трошки дальша
вóдъ Галича, нѣ жь Волынь. Але Украина Надднѣпряньска, не
такъ

вóдрóзняеться

вóдъ Червонои Руси, що бъ стратити зъ

нею звязокъ и не почувати своеи едности, такъ и въ удѣльный
еріодъ, сй Землѣ навѣть у неприхильныхъ обставинахъ,

въ „

и
жаться купы. Мѣжь усѣма діялектами Украиньско-рускои на
родности рóзниця така не велика,

що, якъ вóдкинути дрóбнй

вóдмѣны, збставться одна неподѣльна Украиньско-руска наро
днбсть. И теперь мы бачимо, що етнографіичнй особливости вóд
повѣдають подѣлу пóсля волостей въ удѣльный періодъ, але всѣ
сй етнографіичнй особливости складають одну народнбсть Укра
иньско-руску. Такимъ побытомъ князѣвства й волости у ста
ровину складали цось одно, цѣле, вóдповѣдно однаковымъ етно
графічнымъ прикметамъ и мовѣ. Але намъ можуть сказати на
се, що мы бачимо вплывъ етнографіичныхъ причинъ тамъ, де,
може, вплывало географіичне положене сусѣдныхъ земель. Въ
такóмъ разѣ мы звернемоувагу на Новгородъ, що довго и довго
хилився до Украиньско-рускои Землѣ и тóлько пбсля внутрѣ
шнёи боротьбы, тодѣ, якъ сплюндровано Кіевъ,

почавъ вóнъ

хилитися до Схóднои Руси, але все якось нерадо, зъ великою
охотою зновъ повернутись назадъ, коли бъ тóлько выпавъ та
кій случай. Прислухайтесь до мовы Новгородцѣвъ и вы заразъ
знайдете у нѣй слѣды

народности, близшои до Украиньско

рускои, якъ до Московскои и сихъ

слѣдбвъ доволѣ для того,

що бъ узнати, що зъ етнографіичного погляду Великій Новго
родъ и вѣткою далеко близшою до Украиньско-рускои, якъ до
Великорускои й Кривскои народности, тымъ то мѣжь нимъ та
Кіевомъ и зъявляються

очевидячки взавмины, хочь сй Землѣ

й були дуже далекими одна вóдъ однои. Прикметы Новгород
скои мовы майже тйжь самій якъ и Украиньско-рускои: замѣсть
ѣ,

мѣшаються часто

ёму а не его, вму;

и,

та

вы,

у замѣсть

мягке

о

замѣсть

в, выкидувана

и

е: его,

въ 6 пад.

мн. числа (замѣсть своими–свомá). Далѣ, склады такъ самe пе
реставляються якъ и въ украиньско-рускóй (на прикладъ нама
стырь замѣсть монастырь), удержуеться, о,
сбвъ та Бѣлорусбвъ перейшло въ а,

якeу Великору

выкидаеться ть у 3. особѣ

не тóлько един. алей мн. числа у глаголахъ, перемѣна
шбсля

ж,

ч,

ш,

щ,

е

ч,

о

на пр. жона не жена; неповнй окóнченя

приложникбвъ женьского роду, на пр. высока, добра, и
мѣсть

въ

ц за

вóдмѣна така, якъ у Карпатскóмъ говорѣ. Коли роз

бирати сій прикметы поодиноко, можна надыбати тe aбо другe
у рбзныхъ куткахъ Росіи, але суцѣльнбсть усѣхъ сихъ при
кметъ у однóй мовѣ, свѣдчить про таку надзвычайну кревнбсть
„я въ украиньско-рускою мовою, що Украинецъ-Русинъ здиву
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вться, коли тóлько ранѣйше про се не знавъ, и мимо волѣ
дóйде до тои думки,

що нарóдъ,

що

говорить такою мовою,

колись мабуть складавъ одну народнбсть зъ Украиньско-рускою.
Опбсля у Великорускóй Землѣ народнй елементы дуже поше
ремѣшувались; переродились Фiньскй народности, далѣ бувъ
сумѣшь съ Татарвою; робились адміністративнй переселеня по
примусу; на останку насувала сама собою люднбсть зъ опóв
ночи на пбвдень и на схóдъ сонця, котра мала на метѣ ку
пецкй цѣли, не зважаючи
якихъ

навѣть на все те, всѣ стороны, зъ

выробилась Великоруска краина, ще й доси мають не

однакову фізіономію: отъ поѣдьте черезъ Володимирску губер
нію, черезъ се стародавне Суздальскіе князѣвство — хиба не
вóдрóзняеться тамъ говóръ вóдъ Рязаньского та Московского?
Такъ само вóдрóзняються у сѣмъ самбмъ, вóдъ Московскои,
Рязаньскои та Володимирскои стороны, стародавня земля Вя
тичѣвъ, Орловщина, Курщина, Калужцина, Воронѣжщина.
Насъ докорятимуть за те, що мы говоримо безъ фактбвъ,
але мы думали, що нагадуемо читачамъ дуже добре й давно
знанй имъ речи. У насъ багато писали про етнографію, доволѣ
працювали коло неи, але наша праця якось то односторонна,
бракувало порбвнаючого выслѣджуваня; розводились про те, що
e, а не казали, чого нема у одныхъ съ того, що в у другихъ.
Нѣхто не брався, маючи на метѣ исторію народу, систематично
переглянути теперѣшній етнографіичнй прикметы; тодѣ, якъ пра
ця надъ исторіею народу и повинна зъ сего починатись. Треба
выслѣдити й выяснити усѣ вóдмѣны Рускои народности зъ усѣма
прикметами, що вóдрбзняють одну вѣтку вóдъ другои. Треба
выслѣдити, якъ вóдрóзняються краины одна вóдъ однои въ мовѣ,
говорѣ, житю, будóвлѣ, одежи, звычаяхъ, норовахъ. Треба по
мѣтити всѣ такій прикметы, що складають етнографіичный типъ
у ихъ сущѣльности; треба показати ихъ взаемный перехóдъ въ
ихъ географічнй границѣ, порбвняти сучасне становище наро
дностей зъ минувшиною ихъ. Тóлько тодѣ й доберемося мы до
путя, зрозумѣемо исторію народу й его житя.

Се очевидячки

нелегка праця; вона тымъ труднѣйша, що у найдокладнѣйшому
найдобросовѣстнѣйшому етнографіичному опису все збстанеться
те, чого не схопишь, не розкажешь жаднымъ перомъ–се фізіо
«т» «т»«т» «т»«т» «т»«т» «т»
-,
головна такъ по бѣ тотъ буль мою» житій,
...„
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Сe все говорилось тутъ для того, що бъ показати, якъ
бóльша або менша близкóсть
чи меншбй близкости мовъ,

народбвъ

вóдповѣдали бóльшбй

и якъ ся близкóсть, котру розу

мѣвъ нарóдъ, пóдсобляла й розвивала-середъ рбзностайного
почутя едности и солідарности.

"

Пбсля принятія христіяньскои

вѣры зъявилася на Руси

одна загальна мова-книжна; вона була наймбщнѣйшимъ звяз
комъ мѣжь усѣма Рускими народами, найпевнѣйшою пóдставою
ихъ духовнои неподѣльности. Мы кажемо: съ принятвмъ хри
стіяньскои вѣры, бо, коли умовы Олега та Игоря

писалися:

тодѣ жь, якъ и робилися, то ихъ, мабуть, перекладали рускій
христіяне, а якъ ій не вони, а поганцѣ, все жъ таки сій другій
повиннй були
ЯIIIЪ()ТЕВО,
Книжна

користуватись зъ

овочѣвъ, якй дало

христі

мова й розповсюджувала вѣру й пбддержувала

звѣстный горожаньскій укладъ; вона жь давала и загальнй
всѣмъ

погляды й розумѣня.

Разомъ

съ потребою

бóльшь

розвитого житя зъявилась

и форма,

въ якóй можна

задовольнити

Тодѣ

всѣхъ куткахъ

сѣй потребѣ.

въ якóй бы не було

вѣтцѣ

по

було
Росіи,

народнбй, у церквахъ чути було

одну мову, власть те жь силкувалась подати свóй голосъ тою
же мовою. Колишня бувальщина, де бъ вона не транилась, чи
въ Кривскóй Землѣ, чи въ Украинѣ, чи у Новгородѣ,—запису
валася тою же мовою. Знакомилися съ правилами вѣры и мо
рали опять же таки сею мовою. Зъявилися школы й по тыхъ
школахъ учили тою жь мовою, не вважаючи на те, зъ якого
племени були ученики. Такимъ побытомъ скрóзь на оденъ спо
сббъ говорено й писано про духовнй потребы житя. Доки пись
менна мова була чистою, духовна вднбсть не могла розбрва
тися у сѣмъ вóдношеню не тóлько мѣжь Росіянами и Сер
бами, але й мѣжь Росіянами iй Русинами, що були колись
, однымъ федеративнымъ тѣломъ, хоча воно нѣколи не було пбд
нерте другими політичными обставинами у такóй мѣрѣ, якъ
- частины Руского народу. Австрійска політика.”) дуже розумно
хоче и за нашихъ часбвъ знищити церковно-славяньску мову
по школахъ Червонои Руси. Вона зъ досвѣду минулои исторіи
- Славянъ знае, що ся мова була й найбóльшою силою, що спо

...„Л?") Поикрываючись добродѣйною прихильностею до народнои мовы!
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р6дняла племена, нагадуючи имъ взаемне братерство.

Мова

дала намъ вднбсть. Але самои мовы не досить за для едности
політичнои.

Вона не могла навѣть знищити діялвкты, або жь

стати на ихъ мѣсце найперше черезъ те, що–такъ чи не такъ,
а вона все жъ таки у такóй самóй мѣрѣ чужа народнбй речи,
якъ зъ другого боку й близька ѣй, — у друге для того, що
була знаною тóлько письменнымъ людямъ того часу, дотыкала
тблько духовныхъ обявбвъ житя невеличкои купки письмен
ныхъ людей и не тóлько не ставала на мѣсце народнои мовы,
але й сама навѣть пбдпадала ви вплывови, якъ се бачимо въ
лѣтописяхъ.

Въ сихъ лѣтописяхъ, що найчастѣйше писалися

людьми, котрй ще не гараздъ призвычаились до книжнои мовы,
найзручнѣйше можна постерегти, яку велику живучбсть мае
народна мова тодѣ навѣть, якъ истнуе вже друга мова — кни
жна.

Письменна мова здатна була тóлько на те, що бъ злу

чати частины, що дуже вже були самостбйнй й за надто вóд
р6знялися

одна

вóдъ

однои й етнографіичными

прикметами

й историчными обставинами житя, а тако жь на те, що бъ ко
жна частина мала у себе на рбвнѣ те, що було святe и для
другои частины, але письменна мова не могла зробити того,
що бъ усѣ частины перестали бути тымъ, чимъ вони були до
того часу, а зробилися тымъ, чимъ нѣ одна зъ нихъ не була.
Другимъ звязкомъ, що злучивъ частины Рускои Землѣ въ
сю першу половину Украиньско-рускои исторіи — бувъ княжій
р6дъ.

Вбнъ пбдсоблявъ едности навѣть своимъ подѣломъ на

вѣти, своею рбзностайностею.

Звычайно звыкли (се зъ давна

такъ ведеться) жалкувати на удѣльну систему, винуватити вѣ
за неладъ, думаючи, що вона зупиняла поступъ руского житя,
обвинувачувати за неи Ярослава, а коли й выбaчати вму, такъ
тóлько

съ поводу

Але Рускій миръ

неосвѣчености

и

варварства

того

вѣку,

не мóгъ бути на иншій способъ единымъ.

Симъ власне й пбддержувався звязокъ мѣжь частинами. Не за
Ярослава выгадано подѣляти дѣтямъ Русь,
лодимира.

навѣть не за Во

Въ умовѣ Олеговóй згадувться про свѣтлыхъ кня

зѣвъ, що були пóдъ вго рукою. За Володимира сій стародавній
удѣльнй князѣ були замѣненій иншими зъ одного роду. Се мало
довести тóлько до бóльшои едности, а не дрóбленя. Удѣльно
вѣчевый укладъ бувъ дуже нормальнымъ, розумнымъ для тыхъ
обставинъ, у якихъ були тодѣ народы, що зложили ошбеля.
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Руеку державу.

По бъ злучитя розкиданй, вóдрѣзанй однй

вбдъ одного племена, треба було того власне, що бъ кожному
народови начальниками були родичѣ (свояки); тодѣ й нарóдъ
яснѣйше розумѣв

свою еднбсть.

Чи шукати у такъ званбмъ

родовбмъ побыту схóдныхъ Славянъ причину народного звязку,
що державъ черезъ кревнбсть князѣвъ зъ одного роду? Вже-жь
такъ, о скóлько

всесвѣтній людскій розумѣня про кревнбсть

мали вплывъ на сформована середъ Славянъ суспбльного й дер
жавного укладу.

Шо народы звязуються неразъ кревностею

тыхъ, що стоять на чолѣ сихъ народбвъ, — се дѣло дуже мо
жливе й скрóзь знане. Людовикъ ХГV. думавъ, що вже не мая
Пiренеѣвъ, якъ вбнъ посадовивъ на Испаньскій престóль вну
ка; и Наполеонъ хотѣвъ утримати звязокъ съ пбдлеглыми вму
націями тымъ, що

садовивъ на престолы Германіи i Италіи

своихъ братбвъ та зятѣвъ. И въ середущій вѣки февдальнй во
лодарства

неразъ звязанй були одно зъ однымъ родинными

звязками. Тóлько скрóзь на Заходѣ се явище не мало въ такбій
мѣрѣ значеня за для всёго механізму громадского укладу, якъ
у насъ. У насъ вднане частинъ — ся пбдвалина

нашого дер

жавного житя — почалось пбеля закликаня князѣвъ съ чужои
стороны "). У насъ еднбсть черезъ Рурикóвъ рбдъ не була вже
единою можливою формою едности, що бъ не було вже спо
собу, якъ не будь инакше злитися частинамъ; вѣ межа була ви
дима. Значеніе князѣвъ, яко начальникбвъ землѣ почало змен
шуватися тодѣ, якъ подѣлъ пбеля князѣвствъ дóйшовъ своеи
межи й почавъ вóдповѣдати етнографіичному подѣлу пбеля на
родностей.

Вже въ ХП. вѣку видко, якъ елементъ народный

выплывъ у гору й перембгъ княжій. Замѣсть того, щобъ князь
наслѣдувавъ, вбнъ выбирався громадою.
бувъ

Замѣсть того, що бъ

единый начальный и проводирь, зъявляеться по кóлька

князѣвъ разомъ на однбмъ мѣсци и ихъ

посаду заразомъ бе

рутъ людей не княжого роду. Такимъ робомъ у 1180 року
у вóйску гóродбвъ Кривскои Землѣ-Витебска й Полоцка — ота
манують князѣ, а вбдъ двохъ другихъ городбвъ — не князѣ.
У Галичу князѣ до того збулися колишнёи славы, що й ихъ
судили i карали смертю, якъ простыхъ людей, а ихъ повагу

*) Прогнѣды бувше закликане Варягóвъ гл. Д. Иловайскій въ п.
г. . , томѣ Рус. ист. Библ. — Ред.
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намагалися дóстати й не съ княжого роду.

У Новгородѣ, ко

трый обминуло Татарске завоевана, розвиваються стародавній
заeновины, и въ Х1V. 1 ХV. вѣкахъ

вяже було потреба

мати

князѣвъ, a залежнбсть вóдъ великихъ князѣвъ здавалася тя
гаремъ, съ пбдъ якого тóлько важко було вызволитися. Въ ХIV.
вѣку зъявився новый рбдъ Гедыминбвъ, що змагавться звязати
Руско-славяньскій народы, але тодѣ Русь вже хилилася до мо
нархізму. Коли бъ навѣть удѣльный укладъ черезъ чужоземнй
вплывы й не замѣнився бъ у насъ монархіею, все-жь таки рано
чи пано вóнъ мусивъ быводсунутись передъ другими формами
політичного житя, бóльше

вбдповѣдными тымъ засновинамъ,

якй хочь и по трохи, але выроблялися народомъ. Сама вднбсть
княжого роду була

формою далеко

высшою вóдъ тои, яка

истнувала ранѣйше — вóдъ власти вѣча — „Кождо родомъ сво
имъ“, се бъ то своею

старшиною,

однымъ родинного звязку.

котра

не мала оденъ зъ

Пбдъ вплывомъ чужоземнои силы

еднбсть роду княжого мусила зникнути передъ высшою й дуж
шою — московскою монархіею; але й безъ сего вплыву му
сила выробитися нова форма едности, яку выробило бъ само
зъ себе народне жите.
Ббльше менше князѣ розмѣщалися вóдповѣдно народно
стямъ и такимъ побытомъ ихъ родиннй взаемины вóдповѣдали
народнымъ; почутв родиннои едности було у нихъ то дужше,
то слабше, у такóй самóй мѣрѣ, якъ у народбвъ почутв націо
нальнои едности.
Рóдъ Изъяслава Володимировича все княживъ у Полоцку
и по тыхъ Земляхъ, що хилилися до Полоцка. Рóдъ Святослава
Ярославича зъ усѣма вго вѣтами осѣвъ у Сѣверщинѣ; але якъ
Сѣверщина дѣлилася на двѣ частины — Чернигóвску властиву
й Новгородско-Сѣверску, то й княжій рóдъ розбився на двѣ
головнй вѣти. Князь Сѣверскій бувъ рóднѣйшимъ до Чернигóв
ского,

якъ до Кіевского; такъ, само й народнбсть Сѣверска

була близшою до Чернигóвскои, якъ до Кіевскои.

Але князѣ

Сѣверскій не стратили звязку зъ Рязаньскими та Суздальскими
князями. За для него вони були князями зъ одного роду, хочь
и бóльше далекими, якъ, на пр. Чернигóвскій.

Такъ и нарóдъ

у Сѣверщинѣ вважавъ нарóдъ Рязаньскій та Суздальскій рб
днымъ собѣ, хочь и не въ такóй мѣрѣ, якъ Чернигбвцѣвъ, але
все жъ таки и ихъ за Рускихъ,

якъ князь говоривъ: „я не
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Угринъ; я не Ляхъ, мнѣ часть въ Русьской Землѣ“, такъ само
кожный Рускій казавъ, що вбнъ не Ляхъ, не Угринъ, що вму
часть у тóй - широкóй Землѣ, де Сѣверянинъ, Русинъ-Подоля
нинъ, Волынець, Суздалець розумѣють свою кревну еднбсть.
Маючи дѣло зъ своими родичами (кревными) князями, князь
заразомъ мавъ дѣло й съ цѣлою Землею, якъ свѣдчить на при
кладъ такій выразъ: „бяшеть бо ему тяжа съ Рюрикомъ и съ
Давидомъ и Волыньскою Землею (1190 р. Ип. л. 140).
Князь могъ не миритися зъ своимъ

сусѣдомъ, а нарóдъ

подѣлявъ се невдоволене, але такъ, само й нарóдъ мóгъ посва
ритися зъ якою не будь вѣткою Руского народу и якъ у кня
зѣвъ сій сварки були усобицями, такъ и въ народѣ вóйна одного
краю зъ другимъ була все домовою а не заграничною.

Симъ

почутемъ кревности тóлько обясняеться те, чому Новгородцѣ.
такъ запекло воюючи зъ Суздальцями съ початку ХІП. вѣку,
пбеля того знову були зъ ними у звязку и пріймали звóдтбль
князѣвъ, а тако жь чому тій жь самій Новгородцѣ, якъ боро
нили свою самостбйнбсть вóдъ Москвы, нѣякъ не могли вбдпа
сти вóдъ Московскои Землѣ й поводитися зъ нею такъ само,
якъ съ чужими, на пр. зъ Нѣмцями або Шведами. Якъ бы на
Руси не було удѣльно-вѣчевого укладу, та якъ бы можливымъ
було, що бъ Ярославъ, пбдгорнувши Украиньско-рускй Землѣ
пбдъ свою руку,

вóддавъ

ихъ усѣ заразомъ котрому зъ сы

нбвъ, то, напевно Украиньско-руска Земля могла бъ позбутися.
свови едности швидше, якъ подѣлена на удѣлы. Тодѣ мусили бъ
збстати тій старѣйшины князѣ, що були до приходу Рурика абожь
правили бъ Землями намѣстники Кіевского князя. Коли бъ було
ее перше, тодѣ старѣйшины — мѣсцевй князѣ, бувши зъ рб
зныхъ родбвъ и не маючи оденъ зъ однымъ нѣякого родинного
звязку, пильнували бъ тóлько про свою Землю та еи самостбй
нбсть, вони дивилися бъ на власть Кіевского князя, якъ на ярмо,
котрого треба позбутись — звычайно якъ дивляться князѣ на
другого,

що пóдгорнувъ ихъ пбдъ свою руку. Видима рѣчь,

мѣжь усѣма такими князями було далеко менше звязку, якъ
мѣжь князями зъ одного роду. А якъ бы були намѣстники —
самій народы чули бъ важке ярмо власти чужои Землѣ по надъ
своею Землею и вважали бъ намѣстникбвъ за ворогóвъ та гно
бителѣвъ.

Кіевъ не мóгъ скупити всѣ свои силы на утримана

Iпбдгорненыхъ пбдъ себе народбвъ,

що жили на такому вели
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кому просторѣ. Се спиняли й географіичнй обставины та й не
минуча потреба невшинно боротися съ чужоземными ворогами.
Такимъ побытомъ геть чисто всѣ Землѣ бъ розшалися. Навѣтъ
тодѣ, якъ бы всѣ народы попризвычаювалися до намѣстникóвъ,
корилися бъ имъ, та слухали ихъ, навѣть тодѣ було бъ меншe
духовного звязку, якъ за удѣльно-вѣчевого укладу; бо все жь
таки намѣстники не були бъ такъ злученй оденъ зъ однымъ, якъ
князѣ зъ одного роду.

Звертають увагу на сумнй наслѣдки

княжихъ сварокъ та передѣловъ. Але певна рѣчь, що якъ бы
не було родовыхъ удѣловъ, то усобицѣ мѣжь народбвъ були бы
ще бóльше неминучими, далекозгубнѣйшими, бóльше запеклыми,
все руйнуючими.
Княжй усобицѣ навпаки
Руси,

бо знакомили частины

пóдсобляли

народнóй едности

однй зъ другою.

Безъ

сихъ

усобиць зносины мѣжь кревными племенами були бы рѣд
шй; не траплялось случаю, коли зразу багато людей вóдвѣду
вало далекій стороны, згадаймо напр. запеклу боротьбу.—Су
здальскихъ князѣвъ съ Кіевскими, що було у половинѣ ХП.
вѣку.

Наврядъ чи було зъ якого иншого поводу такъ багато

Суздальцѣвъ у Кіевѣ. Кожный, вертаючись до дому, оповѣдавъ
про далекій краины и такимъ побытомъ зъ роду въ рбдъ че
резъ родинній переказы вкорѣнялася думка, що мешканцѣ тои
або другои

стороны рбднй люде — такъ ширшавъ народный

краезбръ, розумѣне про те, що таке свое, а що чуже.
Ось якъ те, що на першій поглядъ здаёться бóльшь усего
перешкоджувало вдности, въ дѣйсности — пбддержувало вѣ.
Ранѣйше мы сказали про Гедыминовичѣвъ. . Тодѣ, якъ у Х1V.
вѣку княжа Рурикóвска лінія стала змѣнятися Гедыминовою,
послабшав звязокъ мѣжь Захбдною й Схóдною Русею.
Москва й Литва часто вважали себе за чужй одна однбй,
якъ за окрбмнй державы.

Нарóдъ и въ Москвѣ и Литвѣ зб

стaвся Рускимъ, а про те звязку було далеко менше, якъ за
князѣвъ зъ одного роду. Правда дуже часто повставала думка
про злучена; але, дивна рѣчь, ся думка повставала тóлько пó
сля вóйны тодѣ, якъ обыдва народы, якъ у старовину зновъ
спбзнавались одній зъ однымъ, хочь и у такихъ сумныхъ при
годахъ. Якъ не було вóйны, Москаль забувавъ, що Литвинъ
Бѣлорусъ его кревный; се зникало вму зъ головы, якъ вбнъ
довго не бачився зъ одноплемѣнцями-сусѣдами.
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Мѣжь причинами, що пбдпирали еднбсть Руси, треба звер
нути, увагу й на те,

що заразомъ и перешкоджувало вдности,

еи ще бóльше, якъ княжій усобицѣ — се невпиннй колотнечѣ съ
чужошлемѣнными ворогами, що снувались по Руси або жь осѣ
дали середъ Славяньско-рускихъ народбвъ.

Одна частина ихъ

була осѣла — Фiньска; вѣ по трохи покоряли Славяно-Русы:
друга навпаки волочилась и нападала, — се були Половцѣ зъ
другими кочуючими племенами, що руйнували горожаньскій
укладъ Славянъ, а то й воювали та полонили ихъ (якъ Тата
ред. и та й другй спиняли укластися, якъ слѣдъ державному
устрою, але зъ другого боку пбдмагали й розвивали мимохóть
на Руси почута національнои едности. Такъ, напр., якъ на Русь
робили напады Половцѣ,

неразъ

князѣ забували свои сварки

й збиралися наче у хрестовый похóдъ супроти ворогóвъ вѣры
й народности.

Такимъ побытомъ у Руского народу склалося

розумѣне, що в такй народы, якй ворожй всѣмъ вѣткамъ Ру
скои народности, а черезъ се повставала думка про кревнбсть
всѣхъ вѣтокъ та ихъ солідарнбсть мѣжь собою.

Се розумѣне

ще бóльше розвилося за часы Татарского завоёваня.

Тодѣ

скрóзь бóльше менше кожный, до якои бъ вóнъ вѣтки рускои
не належавъ, перенявся ворожимъ почутемъ до Татаръ.
вражда пбддержувала

Ся

навѣть опбеля колишній звязокъ Пбв

деннои й Захóднои Руси зъ Схóдною.

Такъ по Днѣпру и по

Дону склалося воёвниче товариство съ Козакóвъ, що бъ боро
тися съ Татарскимъ та Турецкимъ ярмомъ, и не разъ польскій
та рускй володарѣ середъ невинныхъ

обопбльныхъ

сварокъ

доходили тои думки, що треба злучитися i разомъ боротися
зъ спбльными ворогами.

Державамъ, що ворогували одна зъ

одною, неразъ впадало на думку злучитися якъ наймбщнѣйше,
и такимъ побытомъ спбльными силами надѣялись, що щастливѣй
ше будутъ боронитися вóдъ Туркóвъ та Татаръ. Вражда до сихъ
народбвъ перейшла до насъ вбдъ тыхъ вѣкóвъ, коли Славянь
ско-рускій народы боролися съ Туркскими племенами, що ко
чували колись по великихъ простороняхъ Росіи. Та сама вра
жда, яку Руска народнбсть зъявила у ІХ. та Х. вѣку у бо
ротьбѣ съ Печенѣгами, зъявилася опбеля у ХП. вѣку до по
ганыхъ Половцѣвъ, пбдъ вплывомъ релігіи, коли Рускій полки
ходили у Половецкій степь зъ Мономахомъ та Игоремъ на чолѣ;
ея вражда въ Х1V. вѣку за Димитрія Доньского злучила людей
434
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у боротьбѣ за власне вызволенв съ пóдъ Татарского ярма; вѣ
мы можемо постерегти ажъ до пбзнѣйшихъ

часбвъ у нашихъ

вóдносинахъ до Музульманьского Сходу. Трапляеться въ исто
ріи заповѣтне племѣнне ворогована одного народу до другого;
воно розвиваеться

вѣками, то розжарюеться пóдъ вплывомъ

тыхъ або другихъ обставинъ, то затихае, то зновъ прокидаеться;
таке вороговане переходить черезъ цѣлу исторію народу, вóд
биваеться у кожнбй подѣѣ его, дав. напрямокъ и тонъ наро
днымъ силамъ та думкамъ. Таке историчне вороговане бачимо
у вѣковой боротьбѣ Славяньского племени съ Турецкимъ або
Туркскимъ племенемъ.

Причины его ховаються у темрявѣ до

историчныхъ часбвъ. Мы знаемо тóлько, якъ воно дальше йде
й розвиваеться и не бачимо початку вго; для того мы й мо
жемо вважати такй ознаки народности корѣнными, властивыми
цѣлому племени. Мы все такъ робимо зъ усѣмъ, чому не вмѣ
вмо знайти початку у тій темній вѣки,
нѣчого певного.

про якй мы не знаемо.

Ше можна постерегти ознаки племѣннои вражды до дру
гого племени — се зъ давныхъ давенъ до Нѣмцѣвъ.

Але ся

вражда, що съ такою запеклостею переходить черезъ усю исто
рію Захбдныхъ Славянъ"була далеко слабшою у нашихъ Схó
дныхъ Славянъ. Ѳѣ мы можемо замѣтити у вóдносинахъ Нов
городу i Пскова до Лiвоньскихъ лицарѣвъ а тако жь у тому
поглядѣ, якій нашъ нарóдъ мавъ и доси маe що до Нѣмецкого
племени. Новгородцѣ й Псковичѣ, боронючи поганьску совѣсть,
помагали Естамъ у ихъ боротьбѣ съ Хрестоносцями а Фiн
ляндскóй Емѣ у боротьбѣ съ Пведами, що

силомбць хотѣли

охрестити поганцѣвъ. Усему ворогованю брали по трохи участь
и иншй рускій вѣти.

У полкахъ Великого Новгорода й Пскова

добували славы й Суздальцѣ й Смольняне й Полочане. Нѣмцѣ
зъ свого боку, закрѣпостили Надбалтійскихъ Славянъ и лаго
дилися

вже зробити те жь и съ пбвнóчными Рускими Славя

нами, въ ХП.
Псковъ,

вѣку.

Навѣть

встигли

вже пóдгорнути собѣ

коли були вóдбитй Новгородцями зъ Олександромъ

Невскимъ на чолѣ.

Съ того часу Псковщина стала видбвнею,

на котрóй ненастанно велася боротьба; розжарювалось старо
давне ворогована Славянъ до Нѣмцѣвъ, вороговане, першй по
чатки якого те жь не знайдешь у доисторичнбй темрявѣ. Ко
жныя, до ты бъ томъ чти пустой пеплетъ дитя на „
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Нѣмця, якъ

на щось таке важке, гордовите, що такъ мовь

и квапиться кожну хвилину на волю чоловѣка, хоче вѣзнести;
вóнъ усе Нѣмця вóдрбзнявъ вóдъ себе, становивъ на супроти,
незалежно вóдъ того, чи бувъ вбнъ Суздалець, чи Смольнянинъ
Псковитянинъ, Новгородець и т. д.
Найдужшимъ,

найважнѣйшимъ звязкомъ мѣжь Рускими

Землями зробилась православна христіяньска

вѣра вóдъ часу

ви заведеня и розповсюдженя по Руси. Не будемо рѣшучо го
дитися съ тою думкою, що нѣ бы то христіяньска вѣра надзвы
чайно швидко розповсюдилася мѣжь Руско-славяньскими наро
дами, хоча й не станемо й того перечити, що справдѣ середъ
багато народбвъ, якій у рóзнй часы повернули до христіяньства,
Руско-славяньскій миръ принявъ

свѣтло Христовоя вѣры зъ

меншимъ упоромъ, якъ багато иншихъ народбвъ.

Але те без

иерёчно, що якъ бы не христіяньска вѣра,–не досить бы було
всѣхъ тыхъ елементóвъ еднаючихъ, про якй мы высше сказали,
на те, що бъ бувъ мбщнымъ звязокъ мѣжь Рускими Землями,
що тревалою була ихъ еднбсть.
гальною для всѣхъ

Христіяньска вѣра була за

окрбмныхъ частинъ Рускои народности,

вона дала всѣмъ однаковій святощѣ, що всѣ однаково дуже ша
новали ихъ; тымъ то церква й злучала усѣхъ.

Православна

вѣра замѣсть багато малыхъ, зробила одну велику едину на
роднбсть. Православна вѣра скрóзь розповсюджувала однакову
мораль и завела однй церковнй обряды. Христіяньство збудило
потребу просвѣты. Ся потреба й задовольнялася тóлько черезъ
церкву. Хто тóлько бувъ у тй часы чоловѣкомъ просвѣченымъ,
то й належавъ до церкви, або жь бувъ пóдъ ви вплывомъ.
Маса инстінктивно поважав людей просвѣченыхъ; сій люде
выходили съ христіяньскои церкви, а вона була, загальною для
всѣхъ. Вона була загально-Руска.

Служба Божа выховувала

и у масѣ почутв едности. Новгородець у Суздалю, Черниговецъ
у Полоцку чули въ церквѣ ту жь саму мову, якъ въ себе
дома, бачили тій жь самій обряды, той самый церковный поря
докъ; усѣхъ учили держати тій жь самій посты, читати тій жь
самій молитвы,

почитати

одныхъ

святыхъ, у одному шукати

й спасеня iй вóдрады. Такимъ робомъ вкорѣнялася у кождого
думка, що святе его серцю, такежь саме святe й за для всѣхъ
другихъ вѣтвъ рускихъ, а значить, вóнъ зъ усѣма другими
кладае одно, едине. тѣло,
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Православна церква надала нашому житю багато новыхъ
формъ, звычаѣвъ, не тóлько церковныхъ, але й хатныхъ; и до
нихъ призвычаювались люде по всѣхъ рускихъ краинахъ. Вы
робилися звычаѣ, якъ, у якбмъ случаю, треба сѣсти або стати,
ѣсти або пити; склались рбзнй правила, погляды на те, якъ
треба поводитися зъ людьми, правила, що вóдповѣдали повазѣ
православного чоловѣка и черезъ се значить загальнй для всеи
Рускои Землѣ. Будувались монастырѣ, объявлялися мощи, чу
дотворнй иконы,

складалися переказы, котрымъ йнявъ вѣры

и Ростовець и Новгородець и Кіевлянинъ и Сѣверянинъ, о скóлько
кожный зъ нихъ вже бувъ христіяниномъ.

Деякій монастырѣ

прославилися дуже швидко и заробили собѣ поваги вóдъ усѣхъ ;
такимъ бувъ самый першій монастырь Печерскій. По рóзныхъ
мѣсцяхъ однй за одными зъявлялися громадки пустельникóвъ,
що вславлялися

своимъ житемъ та дѣлами.

Народови були

бóльше менше однаково святыми, де вони не покоились по Руси
и до нихъ на прощу ходили зъ рóзныхъ куткбвъ Рускои Землѣ.
Такимъ побытомъ выникало прочанство, що побóльшувало зъ
одного боку зносины краинъ, а зъ другого пбддержувало по
чутв едности святынѣ, однои для всѣхъ.
На останку уводились законы,

що розвивали у народѣ

юридичнй розумѣня и ширили по всѣхъ Рускихъ краинахъ по
гляды на святóсть права.

Христіяньска вѣра примусила й пе

ревернула погляды на багато де чого, и те що спершу пова
жалося моральнымъ, зробилось теперь незвычайнымъ, немо
ральнымъ, отъ на пр., якъ пбмста. Такъ само вѣра христіянь
ска знищила мѣсцевй идольскій святощѣ у рбзныхъ краинахъ,
а натомѣсць давала свои загальнй,

однаковій всѣмъ.

Нарóдъ

вже доживъ до тои добы, якъ звычаѣ по малу стають правомъ;
такъ бодай було по деякихъ сторонахъ, на пр. у Полянъ. До
казомъ буде „Русьская Правда“, зббрникъ звычаѣвъ та уста
новъ уряду, що були вже записаній i мали значена приводу
у такихъ выпадкахъ, якій вже траплялися i рѣшалися i першe.
Але на Руси не легко було черезъ ви велику рбзностайнбсть,
розповсюдити скрóзь однаковій законы й звычаѣ.
Кожный нарóдъ, що сидѣвъ
скои Землѣ, мавъ

и розвивавъ

на широкому просторѣ Ру
свóй власный горожаньскій

укладъ житя, часомъ зовсѣмъ не похожій, до того, якій бувъ
по другихъ краинахъ. Не було бъ потребы, не спалобъ на ""
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и на думку законодавцю пильнувати яку не будь еднбсть усѣхъ
частинъ; такъ що якъ бы по рóзныхъ краинахъ Руси звычаѣ
почали перероблятись на справкнй писаній законы, то ей за
коны швидше пóдмагали бъ частинамъ розъединятися, а не една
тися. Законы, що вóдрóзняли краину вóдъ краины, вкорѣняли
ся бъ й ставали писаными святощами у своѣй землѣ;— старо
давнй переказы й память про звычаѣ та дѣла батькбвъ не такъ
то легко було знищити безъ лютои боротьбы, а замѣсць нихъ
дати що не будь загальне. „Кормчая“, що прійшла до насъ
разомъ съ христіяньствомъ, надала, навшаки Рускому мирови
законодавчои едности и разомъ кинула у него идею про одна
кове для всѣхъ загальне право.
У сѣмъ разѣ треба звернути увагу на корпорацію духо
веньства, зъеднаного однымъ закономъ и скрóзь однаково вы
хованого.

Въ усѣхъ духовныхъ справахъ а навѣть въ багато

свѣтскихъ вóдносинахъ духовеньство було вызволене вбдъ уся
кого свѣтского суду, залежало вóдъ своихъ

епископбвъ, впи

скопы вбдъ митрополітбвъ, митрополіты — вóдъ патріярхóвъ.
Такимъ побытомъ

цѣла церковна адміністрація простягалася

мовъ оденъ здоровый ланцухъ; а конецъ ему бувъ по за ру
скими границями, у Цареградѣ. Духовеньство у своихъ вóдно
синахъ до народу по бóльшóй части зъявлялося просвѣченнѣй
шимъ вóдъ него, стояло высше народу своими поглядами та
звычаями, импонувало ему своею моральною силою i такимъ
побытомъ могло заводити замѣсць старыхъ народныхъ правилъ
новй, однаковій для всѣхъ частинъ Рускои Землѣ. У старовину
духовеньство мало далеко бóльшй права, якъ опбсля а суди
лось пóсля грецкихъ писаныхъ законовъ, апостольскихъ и со
борныхъ каноновъ. Такимъ робомъ люде, сeи верствы, маючи
права на загальну шанобу, жили пбсля своихъ власныхъ пра
вилъ та звычаѣвъ, проповѣдували те жь саме, того жь самого
навчали, вказували на одну мету.
Такъ выробилась идея церкви, громады, що не була при
вязана до якого не будь мѣсця, до якои не будь однои Землѣ;
разомъ зъ сею идеею росла — выростала друга — про вднбсть
усѣхъ Рускихъ Земель, цѣлого Руского народу. Священикъ, чи
бувъ вóнъ Новгородець, чи Кіевлянинъ, чи Суздалець повиненъ
бувъ кидати

свои

мѣсцевй интересы и вóддаватися цѣлкомъ

„чть
ты штатты»«т»
давай.
ЕТ.

— 88 —

духовеньства та

церковныхъ

справъ,

вони пóдгортали

пбдъ

свою власть багато й свѣтскихъ справъ; мали на пр. выклю
чне право судити родиннй взаемины й переступы обовязкóвъ
родинного побыту. У суперечкахъ про снадцину, у хатныхъ
сваркахъ те жь удавалися до духовного суду, а духовеньство
робило свои присуды, по бóльшбй части однаково якъ у Кіевѣ,
такъ у Новгородѣ й Ростовѣ, бо скрóзь передъ очима вго були
церковнй грецкій законы. Всѣ останки поганьства, народнй вѣ
рованя — пбдпадали духовному судови й пбдъ вго вилывомъ
перераблялися на христіяньскй, однаковій для всѣхъ. Святитель
скій судъ повиненъ бувъ вóдбуватись однаково по всѣй Руси.
Духовеньство

привыкло дивитись на всю Русь, якъ на едине

тѣло й, навчало того жь самого и князѣвъ. На пр. у 1189 р.,
якъ Угры захошили Галичь, митрополітъ

говоривъ князямъ

Святославу й Рурику: „Се иноплеменники отъяли отчину вашу
и лѣпо вамъ потрудитися“.

Такимъ

побытомъ вóнъ радивъ

князямъ, що бъ вони попередъ забули свои свары и вызволяли
Руску Землю съ пóдъ нерускои власти, не гадаючи проте, кому
съ князѣвъ дбстанеться потбмъ вызволена земля.
Разомъ съ церковными законами приходило до насъ, яко
. додатокъ до „Номоканона“ дещо зъ горожаньскихъ законовъ
Византійскои имперіи, такъ званій „городяньскй законы". Мы не
знаемо, чи мали вони

обовязкову силу загально для всѣхъ.

Але певна рѣчь сій законы дуже поважалися i у насъ и пе
реймалися у рускóмъ судѣ, бо ихъ звычайно додавали до цер
ковныхъ законобвъ, котрй мали силу обовязку для всѣхъ. Зъ
браку своихъ горожаньскихъ законовъ,
дныхъ справахъ мусили залежати

судъ и вырокъ у су

вóдъ розуму й дотепности

судіѣвъ. Сй судіѣ, чи були вони князѣ, чи тіуны, чи выбирались
народомъ, съ початку одержували просвѣту тóлько съ тыхъ
книгъ, що переложено зъ грецкого и котрй мѣстили въ собѣ
самій церковній гадки. Черезъ ее всѣ судіѣ неминучо удавались
инодѣ до сихъ кодексбвъ, де записаній були вже готовій выроки
на всякій припадки, якъ можуть выпасти; на якй не було пра
вилъ у рускому звычайному правѣ, або якъ вырокъ по стародав
ному праву противився христіяньскимъ поглядамъ. Нема нѣчого
дивного, що якъ князь, або судія не знавъ, якъ его присудити,
вóнъ удавався до сихъ кодексбвъ и позычавъ звóдтóля юриди
чну мудрбстъ.

Се було тымъ зручнѣйше, що горожаньскѣ.
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законы були додаткомъ до того,

що вже вважалося за святе.

Володимиръ Святый шукавъ у впископбвъ порады про земскій
устрóй.

Такъ само чинивъ и Ярославъ, а сій епископы були

Греки и певна рѣчь, вони радили не то, що въ сферѣ духовной,
але й свѣтскóй згóдно зъ „Номоканономъ“.

И ошбсля князѣ

неразъ зверталися у справахъ громадскихъ и судовыхъ за по
радою до впископбвъ, игуменбвъ та священикóвъ.
ство, розумѣючи обовязки вóдповѣдно

Дувовень

свому выхованю, неми

нучо мусило давати пораду, якои вымагало грецке законодав
ство. Кожный, мабуть, епископъ мавъ у себе примѣрникъ „Корм
чои“, зъ видодатками и впископъ мóгъ набиратись звóдтóль розу
му та чернати за для поученя судіѣвъ. И по всѣхъ сторонахъ
Рускои Землѣ впископы однаково вплывали на судовій присуды.
Такъ порóзныхъ Земляхъ нарóдъ призвычаювався до однаковыхъ
юридичныхъ поглядбвъ. Духовеньство вплывало въ громадскихъ
справахъ и судѣ не тóлько на князѣвъ, але й на народній ма
сы, на вѣча. У Новгородѣ за часбвъ найбóльшого розвитку вго
вóльности сила вплыву архіепископа
лика.

на суды була дуже ве

Владыки були заступниками не тóлько церковныхъ, але

й иолітичныхъ интересбвъ краю.
Наука духовеньства була одна.

Горожаньскй, моральній

й юридичнй погляды були однй, бо були выхованій на однóмъ
грунтѣ. Наслѣдки вплыву духовеньства на вѣча, скрóзь мусили
бути однаковій у народному житю, и у Новгородѣ, i у Полоцку,
й у Кieвѣ.
„Кормча книга“ зъ горожаньскими законами значно роз
ширила нашъ кравзбръ и надала новыхъ поглядóвъ—звычайно
тблько людямъ, що стояли на чолѣ народнои просвѣты.

Вона

привчала ихъ розумъ, доводити окремій факты до загальныхъ,
юридичныхъ розумѣнь.

Принесено дeякй новй погляды, другій

яснѣйше вызначилися i розвилися.
Це

можна

не

завважати, що „Кормча

книга“

пóдъ

вплывомъ духовеньства все помагала выраблятися монархі
чнымъ поглядамъ и такимъ побытомъ ставала въ помбчь кня
зямъ у ихъ

монархіяныхъ змаганяхъ.

Вбдповѣдно давнымъ

Славяньскимъ поглядамъ, князѣ були выборнй, вони залежали
вбдъ волѣ народнои, а христіяньство, що прійшло зъ Византіи,
почало надавати имъ значеня Византійскихъ царѣвъ.

Помбчь

духовеньства зъявлялась усе тамъ, де можна було постерегти
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прямована до монархізму.
родового старѣйшиньства

Духовеньство все стояло за право
князѣвъ тодѣ, якъ

нарóдъ хотѣвъ

выбору по вбльнóй волѣ. Андрѣй осѣдаву Володимирѣ, а лѣто
шисцѣ, що були духовного стану,

симпатизують ему й вго на

щадкамъ (потомкамъ) и пóддержують у сѣмъ прямованю до
власти по надъ усѣма Рускими Землями. Такъ само й митро
політы дають благословена

церковне на те, що бъ росла та

эмбщнялася Москва; Иванъ П. опять таки зъ благословенія цер
кви зруйнувавъ Новгородску вóльнбсть.
можна було вычитати зъ грецкихъ

Монархіянй погляды

книжокъ, що прійшли до

насъ у Х. та Х1. вѣкахъ а найбóльше у „Кормчбй“, де нашй
предки ще далеко ранѣйше панованя

монархіяного

принципу

вычитували таке, нѣ бы то народы, що не мають своихъ царѣвъ
а правляться самій собою по своѣй волѣ–варвары!... Аристо
кратизмъ, котрого тóлько дуже слабій початки можна у насъ посте
регти, розвиваеться у насъ пбдъ вплывомъ Византійскихъ по
*-— —- ------------- - - - ------ - - -------------глядóвъ про шляхотнбсть роду одныхъ, та нешляхотнбсть про
стыхъ людей.

Разомъ съ книгами, законами, обрядами, одна

ковымъ выхованемъ духовеньства, занесена до насъ зъ Византіи
любовь до церемоній, формальности. Славяне були однымъ съ
илеменъ, що мали найменшій нахилъ до сего въ часы хрещеня
Руси. Майже все, коли будиться самостбйне жите якои Сла
вяньскои Землѣ, зъявляеться зовсѣмъ инше бажане: вызволи
тися вóдъ усякои формальности, якъ не будь

обойтися безъ

правилъ, просто звернутися до змѣсту. Византія запровадила
такй погляды, нѣ бы то треба вважати святыми тій aбо другій
формы, обряды, дрóбнй звычаѣ.

Мы говоримо тутъ не тóлько

про церковнй обряды, але й свѣтскій, що вкорѣнялися въ житю
нашои старшины и иншихъ верховныхъ верствъ.
Хоча всѣ згаданй ранѣйше причины й допомагали й пóд
пирали й ширили идею едности Рускои Землѣ, але вони не
мали такои силы, що бъ швидко довести народній масы до мо
нархізму и цѣлкомъ злучити частины.
Правда княжій рóдъ и розумѣвъ свой родинный звязокъ,
але черезъ те саме,

що

вбнъ

бувъ родомъ, вóнъ повиненъ

бувъ подѣлятися, бо кожный его членъ мавъ право на волость,
се бъ то на орудоване Землею.

Далѣ

на такому великому

просторѣ, якъ Русь, не могли злитися діялвкты, а церковна
мова хочь и еднала письменныхъ людей усеи Руси, хочь вѣ .
«... дай
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й шановали всѣ й зрозумѣти вѣ могли

всѣ, але * все жь-таки

черезъ те, що вона була не народна, вона не могла стати по
денною, а все збставалась тóлько книжною мовою. На останку
й сама церква зъ усѣма своими елементами едности, не мала
силы довести нарóдъ до сеи едности безъ вплыву иншихъ при
чинъ. У перве для того, що церква по духу вже свому, нѣ
чого не робить

силомбщь, а проповѣдуючи кождому христі

яньске слово, дав рости й розвиватися i власнóй природѣ чо
ловѣка.

Коли поганьство, якъ кажуть „Вопросы Кирика“, зъяв

лявться ще й у ХП. вѣку, то значить, очевидячки не можна
було такъ швидко церковными правилами та проповѣдями пере
робити всѣ погляды народній, не можна було, навѣть заборо
нити народови выробити такй погляды безъ вплыву й участи
церкви.

Спершу поки найстарше духовеньство було зъ Гре

кóвъ, власть церкви могла якось то зверху

переробляти на

рóдъ и самбй нѣчого не позичити вóдъ него, але пбсля того,
якъ найстарше духовеньство та й просте настановлено зъ сво
ихъ — Русинóвъ, тодѣ народнй звычаѣ стали высуватися съ
пóдъ чернечои мантіи а рускій народный розумъ
глядати съ пóдъ клобукóвъ, пóдъ якими

почавъ вы

головы мусили ду

мати не по своему, а по Византійскому. Духовий почали при
глядатися до интересбвъ

краѣвъ, у якихъ

або зъ якихъ були родомъ.

були

впископами,

Вони вже не забували своеи вóт

чины й не цуралися поглядóвъ, якй одержали вони вóдъ бать
кóвъ.

Новгородскій владыки не разъ мусили коритися тому

горожаньскому укладу, середъ якого жили i працювали инодѣ
зовсѣмъ не такъ, якъ хотѣлося бъ того у Москвѣ. Простй ду
ховнй, що були зъ народу,

очевидячки не мали такого выхо

ваня, яке бъ змалку вóдрóзняло ихъ вóдъ народу; на останку
були вони жонатй и, значить, звязанй зъ народомъ и кревно
стею й щоденными потребами житя для того, що вони й пóд
падали вплывови своеи народности, якъ и у такóй саме мѣрѣ
вплывови Византійщины.
Такимъ побытомъ причины, що злучали всѣ землѣ одну
зъ одною, не давали й имъ розпастися ій почати кождóй свое
самостбйне зовсѣмъ вóдрубне вбдъ другихъ жите — са при
чины не були такй дужй, що бъ на зовсѣмъ знищити

само

стойнбсть рбзныхъ частинъ, переробити ихъ у одно цѣле, одно
„учше, и притомъ и историчій обстны-все тепло кри

иньско-рускій нарóдъ до такои самостбйности земель, цо бъ
усе таки мѣжь усѣма землями бувъ взавмный звязокъ.

Такъ

Русь прямымъ шляхомъ ишла до федеративного укладу; феде
рація була формою, у яку по трохи

вже й укладалась

вона,

коли зъ необачка татарске завоёване геть чисто перевернуло
весь укладъ нашого громадского й державного житя”).
1859 р.
Перекладъ К. Не-я.

*) Вперше надруковано сю монографію
1861 р. въ 1. книжцѣ. Ред

въ Основѣ
.
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Народнои Украиньско-рускои Исторіи,

I.
Украиньско-руска Земля. Поляне-Русь. Деревляне
Подóле. Червона Русь.

(Полѣсe). Волынь.

Давнѣйшй звѣстки про народы, що оселяли колись Укра
иньско-руску Землю, дуже убогій; а про тежь, взявши за основу
географіянй и етнографіичнй ознаки, слѣдъ бы, здаеться, зачи
слити до Украиньско-рускои исторіи давнй звѣстки про Антбвъ,
а бодай про пбвденно-захбдну частину сего народу. Якъ опо
вѣдав нашъ лѣтописецъ, — Улучѣ, Бужане та Тиверцѣ мали
багато гóродбвъ по Богу и Днѣстру ажь до самѣсенького гбрла
Дунаю и до моря; вони звалися у Грекбвъ Велика Скуфь.
По думцѣ нашого лѣтописця, тутъ треба розумѣти нарóдъ, що
звѣстный бувъ Грекамъ; и

справдѣ, мы бачимо у грецкихъ

письменникбвъ Антóвъ-нарóдъ славяньского роду, на тыхъ же
самыхъ мѣсцяхъ. Не можливо, що бъ пбдъ назвою Антбвъ ро
зумѣлися тóлько Днѣстряньскй поселенцѣ, певно сѣй назвѣ на
давалося ширше значене.

Якъ выяснюють ученй, антъ всть

призвище старонѣмецке (Шафарикъ 402.) и значить воно — вё
летень; ее наводить насъ на здóгадъ, що слово а нтъ мусить
бути все одно, що и Вел и к а Скуфь,

про котру йде рѣчь

у нашого лѣтописця. Мимоволѣ здыбуемось мы тутъ зъ укра
иньскимъ переказомъ про те, що въ Украинѣ, въ давну дав
нину, жили людe величного зросту — Велетнѣ, що ходили зъ
цѣлою сосною у руцѣ, опираючись на неи, мовь на палицію.
Отсе велетеньскіе племя лишило слѣды въ тыхъ земляныхъ
валахъ, та могилахъ, котрыми засѣяна Украина-Русь. За свои:
грѣхи та за вороговаяв промѣжь себe, вони були потопленій
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пбсля нихъ були иншй Велетнѣ, та й тй такъ само загинули,
и съ того часу рóдъ людскій почавъ дрóбнѣйшати.

Переказъ

про велетнѣвъ теперь вже затемрився, и здавться намъ, що въ
нѣмъ треба глядѣти двохъ переказóвъ: въ одному, нарóдъ вва
жав велетнѣвъ за своихъ предкóвъ, гадаючи, що колись рбдъ
людскій бувъ на зрбстъ бóльшій та здоровѣйшій, а вже потóмъ
перевѣвся, а въ другому — вважав ихъ за ворогóвъ того на
роду, до якого належать оповѣдачѣ, и часто навѣть — бóльше
за якихсь фантастичныхъ потворбвъ, нѣжъ за людей. Сй веле
тнѣ нѣ бы щось подббне до тыхъ змѣѣвъ, що займають такіе зна
чне мѣсце въ нашихъ казкахъ, и, мабуть, вони тежь саме, що
въ лѣтописныхъ переказахъ стародавній Обры (ческе Оbr, поль
скe Оlbrzуm — велетень) — вороги и каты Славяньского пле
мени.

Слово велетнѣ и

показують

на

переказы про давныхъ велетнѣвъ

схожбсть, а може й вднбсть ихъ зъ словомъ

Велы няне, котре, якъ каже нашъ лѣтописецъ, повстало за
мѣсть народнои назвы Бужанъ и Дулѣбóвъ. У нашого лѣто
писця въ однбмъ мѣсци мовиться: „Бужане, послѣ же Велы
няне“, а въ другóмъ, низше першого „Дулебы сидяху по Бугу,
гдѣ нынѣ Велыняне“.

Або Дулѣбы були славяньскою вѣткою,

замѣсть котрои потóмъ поселилася друга, або жь

стародавна

назва того самого народу перемѣнилася на другу.— Велыняне.
Слѣды назвы Дулѣбóвъ лишилися ще й доси въ де-якихъ

мѣ

сцяхъ по Горини. Такъ отъ на рѣчцѣ Туріи всть село Дулѣбы,
мѣжь Никополемъ и Гущою (въ Ровенскому повѣтѣ); три села
такои жь назвы у схбднбй Галичинѣ,

на рѣчцѣ Стрышѣ и на

Подблю; окрбмъ того, суголоснй назвы трапляються и въ ин
шихъ мѣсцяхъ Руси, навѣть не въ пóвденн6й,

на прикладъ

Дулебчина въ Гродненьскóй губерніи. Се розповсюджене назвы
Дулѣбóвъ на просторѣ руского свѣта показуе, що вона колись
мала ширше значена и не обмежовувалася однымъ тóлько кра
емъ на Волыни.
"
Слово Велыняне здаеться мае тожеамбсть зъ Велы ня
нами Массуді, що були
свого князя Мажека.

колись народомъ

сильнымъ и міали

Се неначе бъ то показуя,

що въ давну

давнину народы Украины-Руси складали зъ себе одну громаду,
бóльше чи менше мбщну, котра взяла собѣ назву Велынянъ, сe бъ
то великій нарóдъ. Велѣнный значить те жь саме, що й вели
кій, те жь саме, що й антъ. А якъ подъ назвою Антóвъ ро- I
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зумѣли, не яку: будь частинну етнографіичну ознаку, а великій
вóддѣлъ славяньского роду, то мабуть такъ, що й Велыняне
значитъ не оденъ якій будь нарóдъ, а цѣлый союзъ Украинь
ско-рускихъ народцѣвъ. Такимъ побытомъ назва Антóвъ и Ве
лынянъ и переказы про Велетнѣ въ мають мѣжь собою звя
зокъ и показують на давну еднбсть и спбльный звязокъ наро
дбвъ Украины-Руси.
Захóдна частина сего народу, вже бóля самыхъ гбръ Кар
патскихъ, звалася Хорватами.

Правдопод6бно выводять сю

назву вóдъ lirb — шпиль, и въ такому разѣ Хорваты будутъ
те жь саме, що Гуцулы (або гóрняки) — мешканцѣ Карпат
скихъ гбръ або ихъ пóдгóря. Чи звалися жь Хорватами меш
канцѣ схбднои Галичины, що бóля границѣ теперѣшнеи Росіи?
Трохи чи такъ. Надъ Днѣстромъ, якъ кажуть, сидѣли Улучѣ
та Тиверцѣ, значить Надднѣстряне не звалися Хорватами. Хор
ваты, звычайно, були родичѣ Тиверцямъ и Улучамъ, бо й те
перь ще нащадки (потомки) Хорватбвъ, якъ и нащадки Тивер
цѣвъ та. Улучѣвъ — тій жь Русины по мовѣ, зъ незначными
мѣсцевыми вóдмѣнами.
Давно знакомбсть зъ Греками, мабуть, сприяла цивілізаціи
Украиньско-руского народу и певно була бъ вона далеко выс
ша, коли бъ не зуниняли еѣ разъ-у-разъ напады хижои орды
зъ Сходу, що руйновали его. Вбнъ бувъ народомъ хлѣбороб
скимъ, про се свѣдчать Греки, описуючи Антóвъ, та се видко
и зъ нашихъ лѣтописцѣвъ, якъ

вказуе

Обры запрягали Дулѣбóвъ въ плуги.

переказъ
Звычай,

про те, що

що

вбдбував

батько семьѣ на святъ-вечѣръ, маючи подобу до звычаю Свя
товитовои службы божои въ Арконѣ, вказуе на свою стародав
нбсть и своимъ характеромъ свѣдчить, що и въ давнину води
лося хлѣборобетво въ Украиньско-рускихъ Славянъ. Багацько
гóродбвъ, що мали Надднѣстрянцѣ-Улучѣ, показуе зъ одного
боку — небезпечнбсть краю, де люде терпѣли вóдъ ворожихъ
набѣгóвъ и мусили ховатися въ гóродахъ, а зъ другого—бóль
шу чи меншу осѣлóсть и цивілізацію, бо, не вважаючи на не
безпечу, вони, замѣсть того, що бъ утѣкати геть, якъ водилось
ее у перехожихъ (кочовикбвъ), мали за лѣпше жити въ небез
печному краю и глядѣти способу до свого захисту. Устрой
гóродбвъ показуе разомъ,

що въ краю була адміністрація, бо

„де були гóроды, тамъ, звычайно, до нихъ належали околицѣ,

— 96 —

такъ було скрóзь у Славянъ.

Здавться,

що за тыхъ часбвъ

вони не були ще сильнымъ и жвавымъ народомъ, бо чужинцѣ
легко ихъ пóдгортали, якъ се пощастило и Олегови.

Ступень

цивилизаціи частинъ Украиньско-руского народу здавна бувъ
рбзный. Такъ отъ, якъ подяе. звѣстки нашъ лѣтописець, Поляне
були бóльшь освѣчеными, нѣ жь. Деревляне. У Полянъ брали,
шлюбъ; у Деревлянъ, якъ и въ иншихъ початковыхъ народбвъ,
затрималось ще умыка не дѣвчатъ. Хочь бы й геть-то здава
лася намъ непевною перевага, яку лѣтописецъ надaе Полянамъ:
передъ Деревлянами що до моральнои просвѣты, але справдѣ
Поляне мали бóльше добрыхъ обставинъ для цивілізаціи, нѣжь
Деревляне: першй пробували коло великои рѣки и, значить,
зручнѣйше имъ було завести знакомбсть съ просвѣченою Гре
iвко

и съ побережемъ Тавріи, де ще збереглися останки ста

родавнои просвѣты; похóдъ Кія пбдъ Царьгородъ, переселенв
Кія на Дунай и назадъ, — все се переказы, въ котрыхъ певно
одно: давна знакомбсть Полянъ зъ Греціею.
Умовы Олега та Игоря досить свѣдчать продавній зносины
Полянъ-Руси съ Полуднемъ.
Русь, повинно

Все, що в въ сихъ умовахъ про

належати не тóлько до чужоземнoи Руeи, що

прійшла на Кіевску Землю, але й до тубольцѣвъ — Руси.-По
лянъ, бо въ умовѣ Олега говориться про поновленіе бувшои
мѣжь христіянами и Русю любови.

Ся колишня любовь, звы

чайно, була мѣжь Славянами и Греками.

Знати, що вони ро

били човны и плавали Днѣпромъ, ходили и на море не на роз
бишацтва, а задля безпечныхъ зносинъ: однй ловили рыбу на
Бѣлобережи,

се бъ то у гбрляхъ Дунаю, другй за тымъ же

плавали до берегóвъ Тавріи.

Деякй ходили у Царгородъ

на

зар6бки або пробували на службѣ въ императорскому вóйску.
Очевидячки,

що ей звѣстки въ умовѣ дотыкалися не однои

захожои-Руси, але й до тыхъ, съ котрыми змѣшалася ся Русь.
Въ Царгородѣ проживали рускй крамарѣ и мабуть торгъ, якій
вони мали зъ Греками, бувъ користный Грекамъ,

коли гостѣ

брали вóдъ императора — мѣсячину. Умовы Олега та Игоря
багато свѣдчать про охорону, якъ Русинóвъ, такъ и Грекбвъ,
въ ихъ спбльныхъ зносинахъ вбдъ особистoи неволѣ.

Вбдсѣли

здаепіея певнымъ, що и войны Олега и Игоря повставали че
резъ суперечки мѣжь Полянами въ Кіевѣ и Византіи: цо при
водомъ до сихъ суперечокъ було те, що крамарѣ и промысловщѣ.
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попадалися въ неволю, бо та й друга умова дбають, що бъ
знести торгъ людьми и зобовязують обыдвѣ стороны вызволяти
й выкупляти зъ неволѣ, якъ Русинóвъ, такъ и Грекбвъ въ обо
пóльныхъ ихъ справахъ. Те, щоу Полянъ були гостѣ (купцѣ), по
казувзъ одного боку— чималый розвитокъ економічного побыту,
а зъ другого — нербвнóсть

подѣлу достаткóвъ.

Вже й тодѣ

були челядники. Невѣдомо, якъ вони вóдносилися до иншихъ
станбвъ громадскихъ: чи були вони наймиты, чи крепаки, и на
якихъ правахъ. У Русбвъ

були

продажнй невóльники въ Х.

вѣцѣ; се видко зъ слбвъ Святослава, що зъ Руси иде шка
ра, вбскъ и челядь. Такимъ побытомъ помѣжь иншимъ вы
вознымъ рускимъ крамомъ въ Грецію були й невóльники. Але
въ умовахъ Олега и Игоря хочь и згадуеться про утѣклого
челядника, але разомъ духъ сихъ умовъ схилявться до того,
що бъ знести неволю людей, такъ що пóдъ челядникомъ зда
вться можна розумѣти наймита, що втѣкъ вóдъ свого пана, бо
выразъ поработити (заневолити) рóвнозначный— убити; аще
обрящютъ Русь
коемъ любо

кубару

мѣстѣ, да

гречьсъ кую
не

въ вержену на

преобидятъ

ея; аще

ли

возметъ отъ нея кто что, ли человѣка поработить,
или убьетъ, — да будеть повиненъ закону руску
и гречьску.
Посылаючи въ Грецію шкóры, мѣдъ и вбскъ, Поляне до
бували звóдтóля паволоки,—тканину, що тодѣ вживалася, и оде
жу: ей речи були тодѣ ознакою заможности и багацтва. це
й. иншій крамъ прибувавъ зъ Греціи: вино, садовина и металѣ,
Поляне знали вже вживаніе металѣвъ и монеты. Вбдъ Грековъ
мали вони золотй номізмы, а зъ Дунаю (вóдъ Угрбвъ) срѣблю.
Въ умовахъ Олега та Игоря коштовнбсть вызначавться грец
кими златницами. Все се выявляв чималу вже заможность,
бодай декотрыхъ, и знакомость съ цивилизаціею, черезъ грецію
розповсюдилося мѣжь Полянами христіяньство. Ледви чи мо
жна гадати, що бъ христіяньство зайшло въ Кіевъ лишенъ въ
половинѣ 1Х. вѣку, се бъ то за часу Аскольда и Дира; пере
казъ про апостола Андрѣя всть не що инше, якъ апотеоза
згадки про стародавне христіяньство въ сему краю. Не можлива
рѣчь, що бъ христіяньскои вѣры не занесли туды здавна купцѣ
и, місіонеры. Съ половины 1Х. вѣку мы довѣдуемося вже вóдъ
то
византійскихъ
"—
—
-- - - - лѣтописцѣвъ

про
явне хрещенія
Т
" "
« Руси,
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патріархъ Фотій, въ окружной грамотѣ, околотупивъ главу
и щасливу для всеи христіяньскои церкви подѣю — хрещеня
Русбвъ.

Съ того часу христіаньска вѣра розцвитала и шири

лась въ Кіевѣ. Въ умовѣ Игоря зустрѣчаемо вже звѣстку и про
церкви, на пр. про соборну церкву Иліи.
були ще й нншй церкви,

не соборнй.

Съ того видно, що

Згадуючи про соборну

церкву, лѣтописець каже, що мѣжь Варягами було багато хре
щеныхъ. Мабуть христіяньство було вже доволѣ розповсюджене,
такъ, що скоро вабило до себе приходцѣвъ, бо инакше, христі
яньство не мало бъ на захожихъ такого вплыву, яко будучи
релігіею невеличнои купки людей.
спбзнати въ Кіевѣ: такъ

Христіяньство можна було

спбзнала

его и стала христіянкою

Святославова мати. Поганьство, що байдуже було ему до того,
якъ нова вѣра все бóльше та бóльше здобувала

собѣ

поля,

тóлько вже за Володимира выявило опозицію. Володимиръ по
становивъ на горѣ божкóвъ, якихъ можна було зббрати —
и славяньскихъ и литовскихъ.

Вбнъ, якъ здаеться, надававъ

поганьству выразнѣйше вызначенй формы.
лѣтописецъ оповѣдав про людску жертву,

Пбдъ 983 рокомъ
справлену Володи

миромъ; здаеться, се була не жертва а скорѣйше пóмста, бо
для жертвы выбрано христіянина, такъ само и Литовцѣ ошбсля
вызначалися нетерпимостю до христіяньства, — все опиралися
новóй вѣрѣ и жертвували своимъ богамъ христіянъ, на прикладъ
бранцѣвъ

нѣмецкихъ.

Коли

вѣра

й геть-то ширитись, Володимиръ

христіяньска

почала

вже

ставъ за поганьство и тодѣ

повстала опозиція вóдъ христіянъ. Володимиръ вызначався де
спотичною вдачею. Здаеться, що сему сприяли, зъ одного бо
ку — вплывъ Грекбвъ, котрй заносили до Кіева розумѣня про
царственность и величность

своихъ

царѣвъ; зъ другого —

вплывъ Хазаръ. Вже жь не даремно Яковъ въ своѣй промовѣ
на споминъ Володимира

назвавъ его „Каганомъ“. Коли вже

Хазарске слово „Каганъ“ стало вживатися на Руси, то, певно,
що й схóднй розумѣня зайшли сюды бóльшь чи меншь. Нѣчому
иншому, якъ Хазарскимъ звычаямъ треба приписати похóть
Володимира, що мавъ юрбу жѣнокъ и коханокъ. Вбнъ почавъ
утискати христіянъ и жертва Варяга була

одною зъ ознакъ

такого утиску. Пбдъ 988 рокомъ оповѣдавлѣтописецъ, що ра- .
зомъ зъявляються въ Кіевѣ учителѣ рбзныхъ вѣръ, всѣ вoни
бажали привернути до своеи вѣры князя и нарóдъ.

Шо жь.
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воно значить така несподѣвана поява? Вóдкóля мicioнеры до
вѣдалися, що Кіевляне можуть перейти на иншу вѣру?
примусило Володимира глядѣти иншои вѣры,

По

коли вóнъ доты

бувъ такимъ ревнымъ поганиномъ, а до того ще, якъ здавться,
опѣкуномъ поганьскои вѣры?
Мабуть опозиція

проти

И зразу сей князь зрадивъ вѣ!

поганьства

взяла

перевагу въ Кіевѣ,

и князь мусивъ поступитися, а може й самъ князь примуще
ный бувъ бóльшостю, и почавъ тратити вѣру въ божество, сво
ихъ идолбвъ. Такій натовшъ вѣроучителѣвъ разомъ могъ бути
хиба тодѣ, коли вони помѣтили, що внутрѣшнй обставины краю
имъ сприяють.

Майже зовсѣмъ певно, що Володимира нахи

ляла до христіяньства велика партія помѣжь Кіевлянъ, христі
янъ и до того ще — христіянъ православного обряду — сход
ного.

Пбсля звѣстки лѣтописця,

бояръ и мѣскихъ

старикóвъ

и

коли князь зббравъ

своихъ

почавъ зъ ними радитись, до

якои вму вѣры пристати, тодѣ бóльшбсть порадила вѣру грецку
и здалася въ сему на Ольгу, котру вважали за наймудрѣйшу
зъ людей. Звычайно, що коли вже зъявилася думка про пере
вагу грецкои вѣры надъ иншими, то се вже показуе намъ, що
вѣ бóльше знали и що вона бóльше була розповсюджена, нѣ жъ
иншй вѣры. На численность православныхъ христіянъ въ Кіевѣ
до хрещеня Володимира

вказуе

и та покорливбсть, зъ якою

Кіевляне йшли хреститися по наказу Кіевского князя.
такъ,

що чимало нехрещеныхъ було

вже

Мабуть

прихильныхъ до

христіяньства зъ намовы своихъ родичѣвъ и тóлько не вóдва
жувалися самій хреститися, а були дуже радй, коли князь пбд
дався загальному духови. Зовсѣмъ що иншого було въ Новго
родѣ,

куды христіяньство входило не такъ легко и не такъ

здавна, якъ въ Кіевѣ; тамъ Добрыня мусивъ оружно и мечемъ
силувати Новгородцѣвъ и навертати
ри (11124062НЯ.

ихъ

на дорогу правды

Неперечно, що перевага цивілізаціи Кіева и Полянъ, якъ
порбвняти до сусѣдбвъ, ще за часбвъ поганьства, запомагала
тому, що сей народецъ ставъ пбеля хрещеня осередкомъ, звя
зуючимъ иншй племена Славяньскій. Зовсѣмъ иншй Деревляне,
ихъ сусѣды. Тутъ зновъ треба сказати те саме, що вже було
говорено про Полянъ.

Описъ Деревлянъ чорными красками,

а супротивникбвъ ихъ — Полянъ — навпаки свѣтлыми, пока
...» «мамамъ, по лѣтописешь не вызволився зъ наполнои шептичными
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до Деревлянъ и прихильности до Полянъ. А вже коли мы зна
вмо, що й географіичнй

обставины

сприяли Полянамъ до роз

витку бóльшои просвѣты, то зъ другого боку, Деревлянъ такй
обставины спиняли осягнути просвѣту. Деревляне сидѣли въ не
прохóдныхъ темныхъ лѣсахъ, а лѣсове жите, вѣдома рѣчь, пóд
мага хижбсть; земля ихъ була не така родюча, менше було
шляхбвъ,
людомъ.

котрй бъ вели ихъ до знакомости зъ освѣченымъ
Зъ оповѣдань,

якй лѣтописець мѣстить про прибутв

послбвъ Мала до Ольги, знати, що про нихъ були такйжь самій
анекдоты, показуючй ихъ дурноту, якій теперь ходять про По
лѣщукбвъ, нащадкóвъ давныхъ Деревлянъ. Такъ отъ ихъ послы
не до речи кажуть: „Мы не йдемо и не ѣдемо на коняхъ,
а несѣть насъ въ човнахъ“ и коли несли ихъ въ човнѣ — про
нихъ каже лѣтописецъ, що вони въ

перего!ѣхъ въ

вели

кихъ суетугѣхъ городящіеся. Ольга заманила ихъ въ за
сѣдку. Оповѣданв мая показати недогадливбсть и нерозумъ Де
ревлянъ, що вони не вгадали своеи пригоды. Того вѣку, коли
зовсѣмъ

малй були звязки

громадъ, сила и хитрощѣ брали

гору и розумъ людскій мѣрявся лишенъ тымъ, що бъ не по
пасти въ оману.

Оповѣдане не докоряв Ользѣ за вѣ зрадливй

вчинки, але показуе безглуздымъ нарóдъ,
було обдурити.

котрый такъ легко

Деревляне не знали духа пóмсты и черезъ те

такъ легко повѣрили; се показуе,

що у Славянъ пóмста не

дуже була розвита, бо инакше, коли бъ навѣть спогадати,

що

Поляне панували святбсть пóмсты, а Деревляне нѣ, то все жь
вони не повѣрили бъ такъ своимъ

ворогамъ, але ще не зна

ючи захожихъ зъ Балтійского поморя, вони гадали, що зъ ними
можна посваритися, а по тóмъ и помиритися безпечно.

Ольга

користувться новиною звычаю, а поважна рѣчь оповѣданя про
Ольгу показуе, що Славяне почали й самій уживати сего звы
чаю: ошбсля вóнъ неначе гине, бо навѣть въ драчахъ

пбзнѣй

шихъ нашихъ князѣвъ примѣчаеться, якъ вбнъ лекшавъ и зни
кавъ,— безпечно, що окрбмъ христіяньства въ сѣмъ разѣ мала
силу перевага славяньского елементу надъ захожимъ.
дованіе. Деревлянъ на тризнѣ (поминкахъ),

Замор

що була справлена

Ольгою въ честь Игоря, и сама выгадлива пбмста княгинѣ за
помочю горобцѣвъ и голуббвъ — все се показуе, що Деревлянъ
вважали придурковатыми и простаками.
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Пóсля всѣхъ звѣстокъ, якій переказавъ нашъ лѣтописецъ,
видно, що у сего народузбереглися предковѣчнй звычаѣ, котрй
у Полянъ вже змѣнилися пóдъ вплывомъ трохи высшихъ ро
зумѣнь. У Деревлянъ, не до сподобы лѣтописцю, було умыкане
дѣвчатъ бóля воды — звычай спбльный трохи чи не всѣмъ по
чатковымъ народамъ. Вони вже знаютъ хлѣборобство, бо Ольга!
вмовляючи Коростенянъ покоритися, каже про другихъ Дерев
лянъ, що вони обрабляютъ

ни вы

свои и землю свою;

вони займалися скотарствомъ и вбвчарствомъ, коли вживаютъ
порбвнаня Игоря зъ вовкомъ, якъ сей звѣръ вóрветься мѣжь
овецъ; якъ у лѣсового народу,

було у нихъ доволѣ

пасѣкъ,

ловбвъ на звѣря, бо давали данину шкóрами и медомъ.

Були

вони, здаеться, подѣленй на дрóбнй краины, бо кажуть: нашй
князѣ.

За одного зъ нихъ, може

бóльшого, Мала,

сватали

Ольгу; але се безталанне сватана закбньчилося завоеваніемъ
Деревлянъ.
Живучи въ лѣсовыхъ селахъ, Деревляне

будували гóро

ды, котрй, якъ водилося у всѣхъ Славянъ, мали силу паную
чихъ мѣстъ. Разомъ съ тымъ по гóродахъ було бóльше цивілі
заціи хлѣборобскои; гóроды деревляньскй не були тымъ, чимъ,
ошбеля вызначилася ся назва, а селами:
хлѣборобствомъ.

Въ селахъ же бóльше

мешканцѣ займалися
полювали на звѣря.

Всѣ гóроды зъ землями складали одну сполученуЗемлю, а свѣ
домóсть сеи едности мала вся Земля,

бо коли Ольга пбдбила

Деревлянъ, то обходила зъ сыномъ Святославомъ всю Дерев
ляньску Землю.
Пóдгорнувши Деревляньску Землю, Ольга завела въ нѣй
ловища, себъ то мѣсця за для лову и складу звѣрячихъ шкóръ,
котрыми платилася данина.

Деревляне повиннй були ловити

звѣря и достарчати шкóры въ Кіевъ и Вышгородъ.

Завоёване

Деревлянъ було не тóлько пбдданьствомъ, але й невóльництвомъ.
Ольга лишила на волѣ тóлько

прокъ ихъ (частины) за для

платы тяжкои данины, а иншихъ

вбддала въ неволю своимъ

порадникамъ. Вважаючи на богацтва Украиньско-рускои Землѣ,
що, пбсля слбвъ Святослава, iшли въ Грецію, помѣчаемо, що
накинена на Деревлянъ данина була користною Кіеву въ тор
гахъ зъ Греціею. Пожитки працѣ Деревлянъ переходили въ Кi
въ въ руки князѣвъ

и бояръ и посылалися въ Византію; —

„демъ ты читать

на та части и, то
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самй Деревляне не мали тутъ жаднои користи: якозаневоленій,
вони мусили працювати на панбвъ.
Завоёвана Деревлянъ

помагало

.
сформувати

и змбщнити

людей высшого стану, осѣлости захожихъ Русбвъ и мѣшанинѣ
народностей. Коли бъ пріймати споруджену самохóть нашими
историками теорію родового побыту съ патріярхами-родоначаль
никами, коли бъ родовый звязокъ справдѣ нищивъ семейный,
тодѣ треба було бъ признати споконвѣчну аристократичну за
сновину, пбдвысшенв. кóлькохъ родинъ, пониженe й неволю ин
шихъ. Але знаючи исторію Славяньскихъ народбвъ, а найпаче
Руского, примѣчаючи давнй слѣды въ старыхъ памятникахъ,
не знати, та й спогадати не можна, що бъ на родовыхъ осно
вахъ проживали семьѣ въ якóй не будь залежности
доначальникóвъ, тымъ то й не могла

вóдъ ро

выробитися родова не

воля, се бъ то така неволя, де власть батькóвска,
тому, якъ вóддалялися вóдъ неи тй кревняки,

вóдповѣдно

що стояли до

неи, якъ то кажуть, въ сыновныхъ вбдносинахъ, перейшла въ
паньску власть.

Семьѣ выдѣлялись вóдъ неи и кожна семья,

хочъ бы й не цуралася звязку зъ другою, та не залежала одна
вóдъ другои.
Завоёване! Деревлянъ, коли й не приносило неволѣ въ жи
тю Украиньско-рускихъ Славянъ, то збóльшало вѣ, розповсю
джувало, змбщняло тій засновины, якй були здавна, бо весь на
рóдъ повернутый бувъ въ неволю. И се пбдняло высшій станъ
людей. Вбдсѣля жь то ей бояре, дужй, що, подобно князямъ,
мали свои дружины въ Кіевѣ, про котрыхъ лишилася згадка
навѣть въ пѣсняхъ (на прикладъ Иванъ Годиновичь, Чурило
Пленковичь).

По своему родоводу сій бояре, якъ вони зва

лися, були або Варяги-приходцѣ, або Русины-Поляне, съ ко
трыми пбдбито Деревляньскій нарóдъ.

Поляне, и перше були

въ рбвнѣ съ приходцями, що незабаромъ переняли ихъ наро
днбсть, теперь ще бóльше зливалися зъ ними; вони мали одна
ковй паньскій права

надъ завоёванымъ

народомъ: и захожій

Русинъ и Полянинъ-Русинъ однаково були панами, высшимъ
станомъ надъ Деревлянами. Частина заневоленого народу була
переселена въ Землю Полянъ — Украиньско-руску, друга ли
шилася на мѣсци,

и Русы съ Полянами

Землѣ Деревляньскóй.

Такъ

сталися

воно й повинно

було тримати въ покóрливости

панами

въ

бути: треба жь

пóдгорненый нарóдъ.

Слово
...„Л

— 103 —

становища, котре згадувться въ лѣтописи разомъ зъ словомъ
ловища, вказуе, що заводилися новій селища, котрй мали бути
адміністративными мѣсцями.

Ихъ можна було поручити хиба

тóлько Русамъ або Полянамъ, а не Деревлянамъ. Про стано
вища мовиться,

що то були ви (Ольги)

становища, значить

тутъ рѣчь про ту частину забранои землѣ, що дóсталась саме
княжнѣ и ви семьѣ.

Коли завважати, що тодѣ й иншимъ по

вóддавано Деревлянъ въ неволю, то выходить,
ляньскóй Землѣ було два роды панбвъ:

що въ Дерев

однй — паны тыхъ,

котрыхъ вбддали въ неволю, другй — урядники, що доглядали
на становищахъ. Ольга завела уставы и уроки, значить були
вызначенй повинности. Слово уроки показуе, що була панщи
на; доглядати за роботами и збирати данину пбсля уставъ по
виннй були, звычайно, тій, котрыхъ
щахъ.

постановлено на станови

Тутъ наша исторія мимоволѣ,

по схожости обставинъ,

приподоблюеться до захóднои, де панувало роздаване земель.
Частину землѣ Ольга лишав. собѣ въ данину, другу роздае сво
имъ дружинникамъ. Не вѣдомо тóлько, яка частина Деревлянь
скои Землѣ була такимъ побытомъ завоёвана? Не можна га
дати, що бъ оденъ Искоростѣнь, бо хочь Ольга и каже Иско
ростенянамъ: „Всѣ вашй гóроды пбддалися менѣ и згодилися
платити данину и обрабляти свои нивы и землѣ, а вы хочете
Вмерти зъ голоду, не пбддавшись и не плативши данины — але
тутъ Ольга, по своему звычаю, обдурюв. Деревлянъ; се знати
съ того, що лѣтописецъ перше сего замѣтивъ,
втѣкли и зачинилися въ своихъ
далися, якъ запевняла Ольга.
стеня вся Земля Деревлянъ

що Деревляне

гóродахъ, — значить не пóд

Хочь пбсля завоеваня Искоро

була заневолена и Ольга завела

въ нѣй панщину, становища и ловища,

але мабуть не всѣмъ

довелась така гóрка доля, якъ Искоростеню, бо сей мусивъ
пбдпасти особливбй пóмстѣ. Такъ мабуть Искоростѣнь бóльше
бувъ заневоленый, нѣ жь иншй; звычайно тій, котрй по волѣ
пбддавалися, мали бóльше вóльности, нѣ жь тій, що супротиви
лись. Але, якъ видно, Ольга скрóзь по Деревляньскóй Землѣ
настановила своихъ дружинникбвъ.
Такй вóдносины двохъ сусѣдныхъ народбвъ повиннй були
розвити въ обохъ рбзнй погляды и рбзну вдачу.

Поляне-побѣ

дники, Деревляне.— нарóдъ завоёваный, першй — паны, другій—
невольники, и, певно що черезъ

се повиннй були повстати
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рóзнй проявы громадского й домашнего побыту, рбзна течія
исторіи. Кіевъ стававъ осередкомъ управы народбвъ не тóлько
близькихъ, а й бóльше далекихъ. Завоёвана Деревлянъ, що вы
являло силу Рускои Землѣ, повинно було ще дужше змбщнити
думку, що ся Земля

мае перевагу мѣжь

иншими народами.

Але якъ обставины того часу не спиняли "шанованю централі
заціи, та й розумѣня про неи не розвивалося, то разомъ зъ ин
- шими Землями и Деревляне незабаромъ стали жити самостбй
нымъ житіемъ удѣльного ладу; отсе зачалося тодѣ, коли Свя
тославъ давъ одному зъ сыновъ своихъ, Олегу, на удѣлъ Де
ревляньску або Деревску Землю. Осередкомъ всеи Деревлянь
скои Землѣ ставъ тодѣ Овручь.

Межа Деревляньскои Землѣ

простягалася сумежно ажь по Кіевъ, бо ѣхавши съ Кіева на
полёване, можна було полювати въ Деревляньскóй Землѣ. Хто
знае, чи не выявилось повстане завоеваныхъ Деревлянъ въ во
рогованю двохъ братбвъ и чи часомъ не завоеваній намовили
Олега вбити сына Свинельдового? Се було 975 року, за 5 лѣтъ
щóсля того, якъ Олегъ ставъ княжити въ Деревляньскóй Землѣ
и за 20 лѣтъ пóсля завоёваня Деревляньскои Землѣ.
Олегъ выйшовъ на Ярополка, то въ него

Коли

бувъ полкъ, а не

дружина; значить, (якъ выходить воно зъ значенія слова полкъ)
були узброеній мешканцѣ, скликанй до бою. Тутъ зновъ Дерев
ляне збройною силою повстаютъ на Полянъ, хочь и за иншихъ
вже обставинъ.

Але, якъ Олега убито, Ярополкъ, забравши

землю свого брата,

не стрѣтивъ уже жадного

супротивленя.

Въ протягу 30 лѣтъ Русины, розселившись по Деревляньскóй
Землѣ, вспѣли розбудити въ народѣ таку идею, що надъ ними
маe панувати княжій рóдъ; тому хочъ бы й було яке супро
тивлена, то вже воно велося пóдъ вплывомъ такихъ новыхъ
втихомиряючихъ засновинъ.
Шкода, що мы не знаемо вóдносинъ Полянъ до иншихъ:
Украиньско-рускихъ народбвъ: Дулѣбóвъ, Улучѣвъ, Тиверцѣвъ
и Хорватóвъ.

Ше на останку ІХ. вѣку, Олегъ не спромбгся

упоратись зъ Улучами и Тиверцями и пбдъ 884-885 роками
сказано, що Олегъ мавъ зъ ними „рать“ (вóйну). Коли жь бувъ
похóдъ у Царгородъ (904—907), сй народы, а разомъ и Хор
ваты, були въ его вóйску проти Грекбвъ.
додумуються,

що тодѣ

Зъ отсихъ звѣстокъ

вже народы сій були

пóдъ властею

Олега. Олегъ бравъ ихъ у свое вóйско, а се либонь чи було бъ
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можливe, коли бъ ихъ такъ заневоливъ, якъ Ольга Деревлянъ,
бо въ тóмъ вѣку на вбйнѣ брали участь тóлько вбльнй люде.
Въ умовѣ Олега говориться, що ся умова зъ Греками робилася
„вбдъ имени его, великаго
подъ его рукою“.

князя

и свѣтлыхъ князей сущихъ

Мабуть пбеля вóйны зъ Улучами и Тивер

цями, Олегъ якъ небудь мусивъ зъ ними погодитися и вони
пбддалися ему на користныхъ для себе умовахъ. А що до Хор
ватóвъ, то ихъ вперше завоювали а вóдтакъ вбдобрали у По
лякóвъ вже за Володимира.
Приплывъ захожого Варяго-руского народу, надавъ нову
вóдмѣну вдачѣ Полянъ и розвивъ у нихъ воёвничій елементъ.
Сего духа пбддержували походы на Грекбвъ.
якй причины выкликали

сій

Мы не знаемо,

походы Русóвъ, але се не були

розбишацкій напады, бо зъ умовъ знати, що се бувъ нарóдъ ку
пецкій и Греки шанували вóдносины до него.

Скорѣйше всего

треба думати, що оповѣдачь, пбеля звычаю лѣтописцѣвъ, мов
чить за причины, не выявляе пружинъ,

якй спонукали до по

ходбвъ Русбвъ, окрбмъ походу Святослава, а сими причинами
були мабуть якійсь непорозумѣня зъ Греками въ справахъ ку
пецкихъ. Поляне, здаеться, довго не спромоглися выявити своеи
самостбйности и мусили поступатися Грекамъ; коли жь при
були до нихъ воёвничй мореплавцѣ, — коли збйшлись вони съ
Полянами,

котрй те жъ були плавцями, та тóлько мирными,

тодѣ й Поляне перенялися духомъ вóдваги и пбмсты Грекамъ
за тій вчинки, якй вони вважали несправедливыми. Походы въ
Грецію змбцняли власть княжу и помагали зъеднаню народбвъ.
То була принада для вдатныхъ людей того вѣку — збиратися
пóдъ корогви вѣщого князя, iти въ далеку краину и вернутися
вóдтóля зъ здобычею, привезти паволоки и золота, выхвалятися
передъ тыми, хто сидѣвъ дома, передавати здобычь дѣтямъ на
згадку про батькбвску славу. Ватажки народцѣвъ лекше кори
лися Кіевскому князеви, коли вóнъ збогачавъ ихъ. Такимъ спо
собомъ народцѣ трохи по троху привыкали жити пбдъ рукою
единого роду и призвычаювалися до нового ладу, коли въ рб
зныхъ сторонахъ руского свѣту повинній були зъявитися князѣ,
хочь и окремій, але звязанй мѣжь собою и родомъ и едностю
краины.
Пбсля розумѣня того часу у Руского народу — успѣхъ
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вбачали

вплывъ таемничои силы.

щимъ, вѣщуномъ.

Такъ Олега прозвали вѣ

А коли вбнъ бувъ вѣщій народови, то

й треба ему коритися.

Слава побѣдъ спонукувала й до даль

шихъ вчинкóвъ. Найбóльшь розвився духъ вдатности и вóдваги
за Святослава, коли ему такъ щастило. Завзятій ватаги ходили
зъ нимъ у степы, побили Хазарбвъ,

котрымъ ихъ предки ко

лись данину платили. Се повинно було дуже пóдняти духъ на
родный, ще бóльше привернутн народбвъ до Кіева и защѣплю
вати повагу до него; бо съ Кіева самe выходили такй славнй
подѣѣ. Ватага охочихъ пбшла за Святославомъ въ Переяславъ,
а щасте все бóльше розжарювало духа воевничого.

Завоёване

Болгаріи, пбсля теперѣшнего розумѣня, не вóдрбзнялося вбдъ
завоеваня Деревлянъ и Тиверцѣвъ, або прилученя ихъ до Кi
вва.

Болгаре — ее була найблизша до Русинóвъ Славяньска

народнбсть: тодѣ ще мовы ихъ и звычаѣ не такъ вóдрóзнялися,
якъ опбсля; мѣжь ними такъ багато було спбльного, що Кіев
ляне йшли туды не зъ думкою завоювати чуже, а гадали,

що

сей найблизшій до нихъ нарóдъ Славяньскій повиненъ увбйти
въ складъ новои державы.

Мéжѣ сеи державы ширшали вóд

повѣдно тому, якъ народный поглядъ бачивъ схожбсть зъ сво
ею народностю. Про Болгаръ зъявилася та жь думка, що вони
повиннй пристати до руского миру.

Разомъ зъ симъ можна

зрозумѣти, якимъ побытомъ Святославу и товариству вго впало
на думку поселитися въ Переяславѣ-Дунайскому. Звычайно, съ
першого погляду зъявляеться тутъ, неначе бракъ

осѣлости.

Але нѣ, — Поляне були нарóдъ осѣлый, бо були хлѣборобы,
а вешталися хиба тй, що жили купецѣвомъ, але жь умова по
казуе, що й сй, живучи въ Царгородѣ,
родиною, бо коли гбсть (купецъ)

не тратили звязку зъ

вмиравъ на Грецкóй Землѣ,

добро его треба було перенести въ Русь до любои родины. Зъ
сеи то умовы знати,

що рускй купцѣ тóлько на якійсь часъ

ѣхали въ Царгородъ и Грецію а все верталися до дому. Се не
могло розвити у Полянъ

охоты

перемѣняти на все свою до

мóвку. Духъ мусивъ змѣнятися вóдъ того, що въ княжу дру
жину сходилися понаки зъ рбзныхъ Славяньско-рускихъ народ
цѣвъ.

Князѣ походами приманювали ихъ зъ рóзныхъ краѣвъ

Славяньско-рускои Землѣ, складали зъ нихъ рухливй ватаги пе
рехожихъ юнакбвъ, наѣздникóвъ и морскихъ розбишакбвъ, охо
ихъ жити скрóзь, не жалкуючи за родиною: море або стенъ Емь.31

— 107 —

ставали имъ за батькóвщину, — то були Запорожцѣ свого часу;
отъ сихъ то завзятыхъ и повѣвъ Святославъ у Болгарію. Зъя
вилися Печенѣги. Въ 968 року вони облягли Кіевъ. Лѣтописецъ
повѣдае, що тодѣ нѣкому було обороняти мѣсто
слава.

безъ Свято

Зъявлявться воевода зъ другого боку Днѣпра, значить

не Кіевскій, а въ Кіевѣ

не було

кому обороняти его.

Такій

пригоды повиннй були непохибно навчити Русинóвъ, що имъ не
слѣдъ

пускатися

въ далекій походы и

безъ збройнои силы.

кидати свози землѣ

Поeзія лицарскои вóдваги почала знахо

дити собѣ поле на рбднбй землѣ,

а

не на чужому полудни,

и не на морѣ. Переказы про Печенѣгóвъ, записаній въ лѣтопи
сяхъ, украшеній оздобами царского
казки про кожумъяку.

ешосу, якъ се видно съ

Ся казка, ще й доси ходить въ наро

дныхъ переказахъ. Але такій духъ панувавъ не довго. Поляне
тóлько на якійсь тамъ часъ перенялися духомъ мѣжь ними
захожого народу. Воевничій духъ, що прокинувся у народу за
Олега, Игоря и Святослава, незабаромъ занешавъ, бо вбнъ зъя
вився тóлько до часу, яко наслѣдокъ руху, що йшовъ вóдъ
приходцѣвъ.

Не безъ того,

що сю воёвничу вдачу вгамувало

и христіяньство, але неперечный тe жь и племѣнный вплывъ;
бо само христіяньство, хочъ бы й захистило Византію вóдъ на
падбвъ Русбвъ, то звернуло бъ воёвничбсть ихъ въ иншу сто
рону.

Але христіяньство не перервало навѣть вóдъ разу звы

чайного вже ворогованя до Греціи, бо за Ярослава, вже пбсля
христіяньства, сынъ великого князя зъ Вишатою зробивъ мор
скій похóдъ на Византію.

То вже бувъ

прежнёго, гаснувшого теперь лицарства.

останній вóдгомóнъ
Воевничбсть

народу

вже й ранѣйше почала повертатися не до завоеваня, а до того,
що бъ захистити межѣ своеи родины. Сѣй змѣнѣ помагали без
перестаннй наѣзды народбвъ Турецкого роду.

Половцѣ замѣ

нили Печенѣгóвъ, вóдрѣзали у Русбвъ море, розвѣялися скрóзь
по степахъ и зупинили розрбстъ
и пбвдень степами.

руского

елементу на схóдъ

Оточенй перехожими чужоземцями, Ру

сины вже не могли дбати про завоёване.

Не мало спиняли до

змѣны воёвничости Кіевлянъ и тій усобицѣ, якй завелися мѣжь
ихъ князями.

Якъ нарóдъ молодый, Славяне легко переймали

вóдъ чужихъ воёвничій духъ и лицарство завоёваня блыснуло
у нихъ на малу годину, але Украиньско-рускій нарóдъ ше ра
нѣйше спбзнавъ мирне житs и сподобавъ его за для вго выгодъ,
...„См...мнѣеме-- . .
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Якъ бы не приббльшались у Дітмара оповѣданя

про багацтво

Кіева, багацько церковь, про вбсьмь базарбвъ, — все сіе мало
свою историчну основу. Шо Кіевъ справдѣ бувъ богатый, видко
съ того, що тутъ здавна було важнѣйше купецке мѣсце для
Пбвночи зъ Византіею. А до того, Олеговій и Игоревій грабѣжѣ
ще бóльше збогачували его; а данина, що збиралася зъ завоё
ваныхъ народбвъ — помагала

нагромадженю бога цтвъ у Кi

евлянъ. Славяньскій народы, пóдлеглй Кіеву, платили вызначену
данину, котра йшла

князеви, але князь паювавъ зъ боярами

и дружиною; такимъ

побытомъ данина збогачувала и Кіевъ.

Зъ нашои лѣтописи мы дóзнавмось, що оденъ Новгородъ пла
тивъ що року 2000 гривенъ въ Кіевъ, а 1000 гривенъ гриднямъ,
тримаючи залогу при князеви. Пбдъ конецъ житя Володимира
сынъ его Ярославъ наважився було,

не вóддавати батькови

данины и батько хотѣвъ було воювати его, але вмеръ зъ жур
бы.

У Кіевлянъ тодѣ мимоволѣ выробився трохи гордовитый

поглядъ на иншй рускій народы. Такъ за часбвъ боротьбы Свя
тополка зъ Ярославомъ, коли Святополкóвъ воевода

побачивъ

проти себе Новгородцѣвъ, то назвавъ ихъ зневажливо „хором
никами и теслями“ и казавъ, що приневолить ихъ ставити имъ
(Кіевлянамъ) хоромы!

Але се було выразомъ

завоёваня, а скорѣйше чванливого паньства,

не воёвничого

що звыкло добре

жити съ працѣ другихъ.
Вдача Кіевлянъ мала въ собѣ щось мягкого, розкóшного,
спанѣлого.

Не бóльше якъ за 20 лѣтъ пбсля хрещеня, Боле

славъ, що прійшовъ

помагати Святополкови и самъ утративъ

свою царско-побѣдну силу, и вóйско

свое довѣвъ до розпусти

и знесиливъ. Кіевске жѣноцтво славилося розпустою. Багацтво,
розкбшь и веселе жите манили до себе кожного, хто тóлько
мóгъ поселитися мѣжь Кіевлянами.

За пбвъ вѣку пбеля при

годы зъ Болеславомъ Хоробрымъ, те жь самe скоилося зъ его
внукомъ Болеславомъ Смѣливымъ: ту то Поляки забули и про
жѣнокъ своихъ въ Польщѣ, и свои дворы, и господарство. Якъ
звѣстки нашихъ лѣтописцѣвъ про бенкеты Володимировій, такъ
и пѣснѣ давного часу, що збереглися у Росіянъ, свѣдчать про
розкóшне жите, якимъ славився Кіевъ на Заходѣ.

Залицяне

вважалося вдатностею — розпустники хвалилися своими зали
цянями и бачили въ нихъ свою славу, якъ въ лицарскихъ на
ѣздахъ. Отъ, на прикладъ, на бенкетѣ красного-сонечка-Воло

— 109 —

димира оденъ лицарь выхваляеться и каже, що гулявъ моло
дець вбдъ Землѣ до Землѣ, завитавъ и до короля:
Король мене любивъ — милувавъ,
Тай королева бачь такъ саме,
А Настя королѣвна на серденьку мав!
Батьки держали своихъ дочокъ, якъ у пѣснѣ спѣваеться,
за тридевятьма замками, за тридевятьма ключами, що бъ и вѣ
теръ не повѣявъ и сонце не запекло!
Про кокетство Кіевлянокъ згадуе и Даніилъ Заточникъ,
кажучи: „нѣкогда же видѣхъ жену злообразну, при
ничющю зерцалу и мажущюся румянцемъ.“

Здаеться,

що вплывъ княжого двору, гридницѣ, пóдтримувавъ сій розко
ши и розпусту жѣнокъ,

коли,

на прикладъ въ пѣснѣ спѣва

вться про Марину:
Волочилася зъ дѣтьми княжими.
Въ переказахъ, якій збереглися въ пѣсняхъ,
жѣноцтво лишилася згадка

про Кіевске

пустоты, розпусты и разомъ съ

тымъ чарбвництво. Кіевска Марина причаровуе въ пѣснѣ про
Добрыню, збирае до себе дѣвчатъ и жѣнокъ, зводить ихъ съ
парубками и сама водиться зъ дѣтьми княжими и зъ Змѣемъ
Горынчищемъ, що бувъ уособленвмъ силы,
елементу, чужоземнои,

ворожои рускому

що свѣдчить про пробуванія въ Кіевѣ

всѣлякихъ племенъ. Вона причаровуe до себе лицарѣвъ.
Розпалюе: дрова палючимъ огнемъ;
И сама до дровъ промовляв:
„Якъ жарко дрова розпалюються
За тыми слѣдами молодецкими,
Такъ нехай горить серце молодецкев
Якъ у молодця, у Добрынѣ Микитовича.
Разомъ съ тымъ вона вмѣв перевертати людей въ звѣрбвъ:
А, я, бачь, обернула девять молодцѣвъ
Дужихъ, могучихъ лицарѣвъ гнѣдыми турами,
Та й теперь, бачь, запустила десятому молодцю
Добрынѣ Микитовичу:
Вбнъ всѣмъ отаманъ — золотй роги!
Друга така жь кокетка похвалявться перевернути еѣ въ сучку:
5...

А хочь, и я тебе въ сучку переверну.
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И сама чарбвниця вмѣе перекидатися:
А й жѣноче тѣло звабливeв,.
Звабливее, перенадливе:
Перекинулася Марина ластóвочкою.
Вбдсѣля, звычайно, вкоренилося въ народѣ прозвище: Кi
ввска вѣдьма. Кокетство злучалося съ чарами, бо коли жѣнки
вабили до себе мужчинъ, то се приписувано чарамъ.
Типы добрыхъ жѣнокъ трапляються рѣдко; можиа пока
зати на прикладъ на Василису Микулбвну Денисову, котразго
дилась краще вмерти, нѣ жь зрадити чоловѣкови, а за то сама
княгиня, жѣнка Володимира, выставлявться зовсѣмъ не мораль
ною, и про княжихъ жѣнокъ лишився въ народѣ такій же по
глядъ, якъ и про всѣхъ жѣнокъ. Жѣнка Володимира-красного
сонечка женихаеться зъ Змѣемъ Тугариномъ.
Типъ розпещеного розпустника выразно выступае въ Чу
рилѣ-Пленковичу. Се — баламутъ жѣночихъ

головъ, старо

руекій Донъ-Жуанъ або Ловелясъ. Вбнъ такъ пестить себе, що
коли ѣде по своему двору, то передъ нимъ несутъ соняшникъ,
що бъ его лице бѣле не засмалилось вóдъ сонця. Володимиръ
князь нѣ на що бóльше не мóгъ повернути его при своему
дворѣ, якъ тблько на те, що бъ скликати гостей на бенкетъ.
Бенкетъ тягнеться черезъ цѣлу нбчь, а коли лицарѣ розъѣзжа
ються до дому,
Того дня выпавъ снѣгъ бѣлый,
И найшли вони свѣжій слѣдъ.
Самій вони дивуються:
Чи то зайчикъ скакавъ, чи то бѣлый горностай.
А иншй тутъ усмѣхаються, —
Кажуть:

Мабуть се не зайчикъ скакавъ, и не бѣлый горностай,
Сe йшовъ Чурило Пленковичь
До старого Берляты Василевича,
До дружины его молодои, Катерины гарнои!

Похóть Володимира погана и численность

коханокъ,

що

вóнъ державъ въ своему загородному двóрци, все се якъ мога
бóльше годилося зъ розпустою того часу въ загалѣ.
бувъ душею громадского житя.

Бенкетъ

Пѣкаво, що коли Володимиръ

хрестився и, звычайно, черезъ се вго вдача мала бути лагó
ѣйшаго. то. пбеля незмѣнного народного позумѣнія. вбнъ по
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казувавъ сю мягкóсть, лагоднбсть и любовь христіяньску — въ
бенкетахъ, що справлявъ народови.

Бенкеты справлявъ вóнъ

пбсля кожнои радóснои народнои подѣѣ, найпаче пбсля побѣды,
якъ на прикладъ

бенкетъ пбсля побѣды въ день Спаса надъ

Печенѣгами, коли збудували и церкву въ Василевѣ. Посвящена
вѣ назнаменовано святомъ.

Шо недѣлѣ князь бенкетувавъ въ

гридницяхъ на дворѣ. На сихъ бенкетахъ ѣли яловичину и ди
чину, рыбу и овочѣ, а пили вино, мѣдъ, котрый мѣряли про
варами (варячи 300 проваръ меду!). Мѣдъ бувъ національнымъ
напиткомъ. На "бенкеты скликали не тóлько Кіевлянъ, а изъ
иншихъ

мѣсць.

Въ

гридницю

пускали

бенкетувати

бояръ,

гриднѣвъ, соцкихъ, десяцкихъ, нарóдъ; простый людъ и бѣднота
обѣдали на дворѣ; окрбмъ того по мѣсту возили ѣду (хлѣбъ,
мясо, рыбу, овочѣ) и роздавали тымъ,

що не здужали прійти

на княжій двóръ.
Бенкеты сій бували тодѣ

не тóлько въ Кіевѣ, але и въ

другихъ мѣстахъ, черезъ се въ пригородахъ Кіевскихъ, князь
мавъ запасы напоѣвъ, такъ званѣ медушѣ.
О скóлько сi бенкеты були приманливй, можна бачити съ
того, що на довгй вѣки пбшла згадка про нихъ и бенкетуючій
князь

стався божкомъ руского розкóшного житя, а Володи

миръ-красне-сонечко — стався синонімомъ доброго и веселого
князя въ загалѣ. Въ пѣсняхъ вóнъ выявляеться не просвѣтни
комъ Рускои Землѣ, а идеаломъ розкóшного пана, черезъ те
вбнъ зостаеться на стóлько поганьскимъ, якъ и христіяньскимъ
княземъ: одно, що надав ему трохи христіяньского кольoриту,
се те, що вóнъ частую и старцѣвъ и калѣкъ.

Пбсля стародав

ного розумѣня, бенкетъ

обходитись безъ

не повиненъ бувъ

частованя старцѣвъ и калѣкъ.

Загаломъ въ казкахъ украинь

скихъ, добрый князь або король, коли

справляе бенкетъ, то

безпремѣнно скликав ихъ. Навѣть коли князь бувъ чимъ замо
роченый або бажавъ выблагати що вбдъ долѣ, то бучный бен
кетъ и частованіе бѣдноты вважалося за спосóбъ здобути успѣ
ху.

Споминомъ давнои свѣдомости багацтва и достатку Кіева

и вго Землѣ зостаеться въ лѣтописи
лодця Бѣлгородця,

оповѣдане

про того мо

що обдуривъ Печенѣга (а Печенѣгóвъ Кi

ввскй Русины вважали такими жь придурковатыми, якъ и Де
ревлянъ). Приводячи его до колодязя, де стояла дѣжка съ ки
. .удемъ, Русинъ запевняя Печенѣга, що зъ самои землѣ добу

.
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вавться кисѣль.

Тутъ мимоволѣ згадуються кисѣльнй береги,

медовій та молочній рѣчки. Таке жь розумѣне розкошѣвъ и ба
гацтва

краю показуе

оповѣдане лѣтописця про те, якъ дру

жина (товариство) сказала Володимиру: „Зло
ло вамъ! да

нашимъ

го

намъ ѣсть деревяными лгъ жица ми, а не

сребряными!“ Кіевскій князь звелѣвъ выкувати срѣбнй ложки
для товариства и каже: „Я срѣбломъ
дружины, а дружиною добуду срѣбло

и золотомъ не знайду
и золото, якъ батько

мбй и дѣдъ добувся дружиною срѣбла и золота!“
Сей достатокъ принаджувавъ въ Кіевъ и въ Украиньско
руску Землю людей зъ рбзныхъ

сторбнъ.

Люднбсть Кіева

и Украиньско-рускои Землѣ була не одного роду; тутъ були
и Греки, и Варяги, Пведы и Даньчане, и Поляки, и Печенѣги,
и Нѣмцѣ, и Жиды, и Болгаре.

Ся розмаитóсть людности вы

ясняе и переказы про запросины Володимира до тои або иншои
вѣры; коли тутъ треба глядѣти историчнои правды, то тій, що
предкладали Володимирови
нѣ жь чужоземнй місіонеры.

вѣру, були

скорѣйше Кіевляне,

За Володимира, пбсля хрещеня,

за Святополка и Ярослава, Кіевъ швидко розростався и про
цвѣтавъ.

Середъ

веселого и розпустного житя, Кіевляне

не

мали нѣчого суворого, гнетючого; отже черезъ се, якъ звѣщае
Дiтмаръ, въ Кіевъ и въ Украиньско-руску Землю збѣгалися
р6знй утѣкачѣ-невóльники; тутъ вони знаходили собѣ приту
локъ и прожитокъ.

Мабуть и робочй люде мали "тутъ добрій

зар6бки; охота будуватись, оздоблювати будынки, принаджувала
робочій людъ. Въ Кіевскóй Землѣ менше нѣ жь де инде мóгъ
зберегтися чистый типъ однои народности, бо тутъ громадились
люде всякого стану и ремесла зъ всѣхъ усюдбвъ.

Навѣть тй,

съ котрихъ складалася княжа дружина, люде высшого стану,
що мали бóльшу вагу й силу, були родомъ не Кіевляне, а при
ходцѣ. Се бачимовъ думахъ стародавного часу Володимирового
циклю. Лицарѣ приѣздять на службу до Володимира, — хто зъ
Мурома, хто зъ Ростова, хто зъ Царгорода або зъ берегóвъ
Дунаю, съ чужихъ далекихъ краѣвъ. Зъ усего того можна до
гадуватись, що Кіевъ похожій бувъ на тій гóроды, де натовшъ
розмаитыхъ народбвъ
мѣшанины.
мѣшаниною.

Навѣть

надавлюдности загаломъ видъ якоисъ

и Земля Кіевска була оселена такою-жь

За Володимира, на лѣвому березѣ Днѣпра, лю

днбсть приббльшалася не природнымъ приплодомъ людей и не
—443-444—
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переходомъ съ правого боку Днѣпра, а переселенвмъ зъ рб
зныхъ, бóльше або менше далекихъ краинъ Украиньско-рускои
Землѣ. „И нача,–мовить нашъ лѣтописець (пóдъ 988 рокомъ)—
ставити гóроды по Деснѣ, и по Востри, и по Трубе
жеви, и по Сулѣ, и по Стугнѣ, и нача нарубати мужи
лучьшіѣ

отъ Словенъ, и отъ Кривичь, и отъ Чюды,

и отъ Вятичь, и отъ сихъ насели грады“. Въ 99о рощѣ
вóнъ оселивъ Бѣлгородъ такъ само: „наруби въ не отъ
инѣхъ гóродовъ и много людій сведе въ онь“. И тутъ
такъ само оселився гóродъ захожимъ людомъ зъ рбзныхъ сто
рбнъ и гóродбвъ. (Шо значить наруби?

Мабуть якъ зводили

людей на нову оселю, то бувъ якій небудь звычай робити за
рубки, або кидати жеребъ). Такимъ побытомъ въ Украинь
ско-руску Землю переселялися зъ Бѣлоруси, зъ Середнеи Ро
сіи, зъ Новгородскои Землѣ, и на останку, съ Чуди. Не можна
думати, що бъ се було перше заселеніе лѣвого берегу, бо мы
вѣдаемо, що тамъ жили вже народы, а ще до того лѣтописецъ
надав Володимирови слова: „се малъ

гóродъ около Кi

вва“, се бъ то мало гóродбвъ, а не мало мешканцѣвъ. Людe
жили въ селахъ и для обороны ихъ не треба було гóродбвъ,
тымъ то вбнъ закликавъ або переселявъ лѣпшихъ людей съ
чужихъ народбвъ — не хлѣборобвъ,
але здатныхъ до зброѣ.

не смердбвъ (хлопбвъ),

Се повинно було помагати тому, що

выробився мовь бы то "высшій станъ людей, бо тогочаснй люде,
що йшли до вбйсковои службы и вóддавалися оборонѣ краю,
повиннй були мати шанобу и перевагу передъ простымъ лю
домъ; а вбйсковй люде — мужѣ гóрода — були люде рбзного
роду и, значить, самій складали товариство, окрбмне вóдъ на
роднои

мовы

и

не звязане зъ нею

етнографичною

вдностію

Отже звернувши увагу на ту волю и розпусту,

на той

и мѣсцевыми переказами.

натовшъ розмаитого люду зъ близькихъ и далекихъ краинъ, не
дивно, що зъ сего стародавного часу нашои исторіи збереглися
слѣды недоброго стану моральности.

Въ Кіевѣ и въ Украинь

ско-рускóй Землѣ дѣялися душогубства и злочинства. Лѣтопи
сець каже: „умножишася разбоеве“. Слово „разбоевe“, якъ
видно зъ „Рускои Правды“, не слѣдъ брати въ тому розумѣню,
якъ мы его теперь вживаемо; воно тодѣ значило: сварки, по
единки та бóйки. Якъ и скрóзь въ купецкому мѣстѣ, де лю
Бела.... то.... гла- 1655 т. т.
9
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блять багацтво, де розкошамъ давться перевага надъ усe, — въ
Кіевѣ чоловѣкъ стававъ продажнымъ.

Ся продажнбсть дуже

выказуеться и тымъ, що епископы и старцѣ сказали про кару
душогубцѣвъ: „у насъ вóйны частй, а коли виру брати, тодѣ
выстарчить и на зброю и на коней“

(рать

много; оже вира,

то на оружіи и на конихъ буди). У князѣвъ Святополка и Яро
слава помѣчаемо ознаки, плеканй на Кіевскому грунтѣ: и ди
кóсть поганьства и розпуста столицѣ. Святополкъ бувъ пяниця
и ледарь, гільтяй и чоловѣкъ нагальный, злочинець: „Лютѣ бѣ
граду тому, въ немже князь юнъ, любяй пиры,

вино пити съ

гусльми и съ младыми съвѣтники“. Святополкъ любивъ пороз
кошувати, повеселитися и не зупинявся нѣ передъ якимъ зло
чиньствомъ. Ѳму були на завадѣ браты. На що дѣлитися зъ ни
ми, коли можна усе одному загарбати?

Наврядъ чи до сего

спонукала его пбмста за батька Ярополка, якъ де хто гадав,
и вже нѣ за що не було тутъ розсудливого змаганя до вдино
властя съ політичными замѣрами: то були порывы невпинного
пяницѣ, розпустного гільтяя и легко було ему здобути пóдруч
никбвъ въ натовпѣ рбзноплемѣнного и розпустного краю; имена
ихъ показують, що то були чужинцѣ. Имя Ѳловитъ — неначе
сербске; имя Лешко показуе, що батько его бувъ Ляхъ родомъ.
И зновъ, у Бориса бувъ хлопецъ Угринъ. Заподѣваючи злочинь
ства, Святополкови треба було забезпечити себе вóдъ Кіевлянъ.
Справдѣ, якъ же имъ

вважати за князя чоловѣка,

котрый

убивъ брата? Але Кіевлянъ легко було пбдвести на те, що бъ
признали злочинця княземъ: „Созвавъ люди, нача даяти овѣмъ
коръзна (одежу), а другимъ кунами, и розда множество“. Хто
були

сй люде — чи передовій въ гóродѣ, бояре, чи простый

людъ? Можливо, що те й друге, одначе неяснбсть не дав намъ
шевну дати вóдповѣдь въ сему дѣлѣ. Вбдъ кого бъ тодѣ не за
лежала доля Кіева, а разомъ зъ нимъ и цѣлои Украины-Руси:
вбдъ горѣшнихъ верстовъ, чи вбдъ народу, — въ тому и дру
гому разѣ легко було кривдѣ взяти верхъ и заслонити про
дажнбсть. То й справдѣ, Святополкъ мóгъ навѣть обдарувати
цѣлый Кіевъ.

Все бъ вернулося ему, якъ тóлько почне вбнъ

збирати данину съ пóдлеглыхъ ему народбвъ и краинъ.

Тутъ

то й выказуеться народна мѣсцева вдача. Ше нарóдъ Кіевскій
не попавъ въ невольничу покору, але мóгъ пбддатися пбдъ
кожну неправу власть,

спокусившись на матеріяльнй выгс
Т
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Зъ другого боку, Ярославъ, вславленый лѣтописцемъ, не дуже
вóдрóзнявся своими моральными розумѣнями вóдъ Святополка:
бувъ вóнъ хитрый и жорстокій; найкрасше вóнъ, весь малю
вться въ своему поступку зъ Новгородцями, котрыхъ вóнъ по
убивавъ, закликавши

нишкомъ до себе за те, що поубивали

чужоземцѣвъ—Варягóвъ. Другій не менше поганый поступокъ
сего князя бувъ зъ рбднымъ братомъ своимъ Судиславомъ.
Похóть, бажане розкошувати въ житю, не вбивали однакъ
въ народѣ воёвничого духа, не доводили его до такои розпе
щенности, коли нарóдъ, став нездатнымъ

нѣ до якого спбль

ного дѣла, нѣ до спбльнои самообороны. Напады чужоземцѣвъ,
якъ высше мы сказали, не давали заснути вго молодымъ си
ламъ. Въ пѣсняхъ великорускихъ про кіевскій періодъ, на ко
трй хочь минувшй вѣки дуже таки наложили свой кольoритъ,
але все жъ таки не можна

не бачити

основы глибокодавнои:

у тодѣшнихъ лицарѣвъ разомъ съ похотню вызначавться и вóд
вага и лицарство.

На самыхъ

бенкетахъ вóдбувалися рбзнй

пробы юнацтва: боротьба, стрѣльба зъ лука до меты:
Буде день — за пбвъ дня,
Буде обѣдъ въ пбвъ обѣда,
Лицарѣ хвалилися юнацтвомъ.
Олексѣй Поповичь боротися здатный,
А Добрыня Микитовичь — здатнѣйшій вго,
А Дунай Иваненко зъ лука стрѣляти;
По тóй метѣ стрѣляти въ золотый перстень,
Та въ ту мету поливъяну.
Навѣть жѣнки вызначаються вдатностю. Така отъ жѣнка
Дунаева, що несподѣвано погибла вóдъ свого чоловѣка, що лю
бивъ вѣ; вбнъ гбрше нѣ жь вона стрѣлявъ до меты. Така жь
жѣнка Ставра-боярина, героиня, що вызволила свого чоловѣка
зъ неволѣ.

Всѣ вони не Кіевлянки.

Але въ Кіевъ разомъ съ

христіяньствомъ и розпустою, завитали й свѣжій моральнй еле
менты житя. Розкбшному, веселому житю Кіевлянъ перебивали
разъ-у-разъ напады Печенѣгóвъ. Бóйки зъ ними мають поeти
чный характеръ. До насъ перейшли черезъ лѣтопись два ощо
вѣданя, дуже поетичнй про бóйки на мѣсци теперѣшнего Пе
реяслава и про хитрощѣ въ Бѣлгородѣ.

О скóлько

народній

були ей оповѣданя и разомъ съ тымъ, якъ народна и значна
класс. У.
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були тодѣшнй вóйны съ Печенѣгами, показуе се, що оповѣдане
про лицаря, що подужавъ Печенѣговъ, и доси щеживе въ на
роднбй тямцѣ.

Въ давну годину, такъ оповѣдав переказъ —

зъявився пóдъ Кіевомъ змѣй и покоривши Кіевлянъ, накинувъ
на нихъ данину — по хлопцю и по дѣвчинѣ. Давали городяне;
прійшла черга й до князя.

(Мимоходомъ завважаемо, пцо про

се порбвнане правъ князя съ простымъ людомъ въ теперѣшнѣй
пѣснѣ есть останокъ давного погляду, коли справдѣ про князя,
хочъ бы й сильного и самовластного пбсля обставинъ, не мали
такого розумѣня, якъ про державця). Князь давъ змѣеви свою
доньку.

Змѣй полюбивъ вѣ пристрастно.

Разъ якось Кіевска

князѣвна пригорнулася до него та й каже: „а що, змѣюню, чи
в такій на свѣтѣ, шо бъ тебе подужавъ?“

„Ѳсть, каже змѣй,

не далеко бóля Кіева, Кожумяка Кирило: якъ затопить печь,
такъ дымъ стелиться по пбдъ хмары, а якъ выѣде на Днѣпро
мочити шкóры, то не одну несе, а разомъ дванайцять штукъ;
а якъ набрякнуть вони, то такъ поважчають, що я чѣплявся,
думавъ, бачь, вытягти, та — ба; а ему й байдуже, якъ по
перъ, та й мене зъ ними трохи бувъ не вытягъ“.
Бувъ у князѣвны голубчикъ,
до змѣя.

съ котрымъ

вона

прійшла

Вона написала карточку, та й привязала до голуб

чика; въ нѣй вона подала звѣстку батькови:

„Ѳсть у Кіевѣ

чоловѣкъ Кирило Кожумяка, благайте его черезъ старыхъ лю
дей, чи не захоче вóнъ побитися зъ змѣемъ, чи не вызволить
вóнъ мене бѣдолашну?“ Коли голубчикъ злинувъ на землю въ
княжому подвoрю, — княжій дѣти гралися на дворѣ и, поба
чивши голубчика, загукали: „Татусю, Татусю! голубчикъ вбдъ
сестрицѣ прилинувъ!“

Зловили голубчика.

Прочитавши кар

точку, князь скликавъ старшину и допытався про того велетія
дужака. Пбслали старикóвъ до Кирила Кожумяки. Вóдчинивши
хату, вони застали его за роботою, якъ вóнъ сидѣвъ спиною
до нихъ: мявъ шкóры.

Старики кахикнули, якъ звычайно ро

блять Украинцѣ-Русины, коли хочутъ, що бъ знали про нихъ.
Кожумяка здрбгнувся, злякавшись не сподѣванки, и розбрвавъ
дванайцять шкóръ,

що тримавъ въ рукахъ, и ажь надто роз

лютувався на гостей, що стурбували вго и наробили ему шко
ды. Нѣякъ не вблагали вго. Князь пбславъ до него молодшихъ
(дружину) — та й тій не вблагали розлютованого лицаря.
останку пбслали до него дѣтей: тій вже вблагали его.

На

Вбщъ "
«у
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прійшовъ до князя,

потребувавъ двaнайцять

бочокъ смолы

и дванайцять

конопляныхъ

посмоливъ по

возбвъ

повѣсемъ,

вѣсма, обгорнувся ними, взявъ у руку десятипудову булаву
и пóшовъ до змѣя. Змѣй, побачивши его, пытав-: „Шо, Кирило,
чого прійшовъ до мене; биться, чи мириться?“ — „Де вже
тамъ мириться!–вóдповѣвъ лицарь: прійшовъ съ тобою биться“.
Змѣй выдиравъ съ Кожумяки зубами коноплю; Кожумяка бивъ
его булавою по головѣ. И коли змѣй розлютувавшись, не стер
пѣвъ, бѣгъ до Днѣпра пити воду, що бъ хочь трохи набратися
свѣжои силы.

Кожумяка тымъ часомъ зновъ обгортувавъ ко

ноплями тій мѣсця, що повыскублювавъ змѣй зубами; и зновъ
починалася бóйка.

Кожумяка бивъ булавою змѣя по головѣ

и скрóзь по околицѣ лунавъ такій стукбтъ, неначе въ багато
кузняхъ разомъ ковалѣ кували.

Въ Кіевѣ тымъ часомъ даво

нили въ дзвоны, правили молебнѣ, а нарóдъ стоявъ на горахъ,
пбднявши руки въ гору, благавъ у Бога помочи своему лица
рю. На останку повалився. Кирило спаливъ убитого змѣя и роз
вѣявъ попѣлъ его на всѣ чотыри стороны свѣта, — и не добре
вбнъ вчинивъ, бо съ того попѣлу розмножилася

всяка погань

на свѣтѣ: комарѣ, мухи, вшицѣ. Але сего вже опбсля зазнали
люде, а въ той день, коли Кирило привѣвъ до князя вызволену
доньку его, радбсть въ Кіевѣ була нечувана.
Ся народна казка, по своѣй основѣ, всть останкомъ дав
ного поганьского епосу. Звязокъ его зъ исторіею того лицаря,
про якого мовиться въ лѣтописи, есть певный. Вдача его: гнѣвъ,
упертбсть, працёвитóсть — все се показуе схожбсть зъ оповѣ
данемъ нашого лѣтописця. И доси ще пбдъ Кіевомъ всть бай
ракъ съ хатками, на двохъ стрбмкихъ горахъ.

Се мѣсце зо

веться Кожу мяками и нарóдъ звязуе сю назву зъ именемъ
Кирила Кожумяки.
Найбóльше замѣтною ознакою давного часу, було побра
тимство або названіе брацтво. Се було товариство двохъ,
трёхъ або й бóльше сторонныхъ людей, не родичѣвъ (кревныхъ)
мѣжь собою; вони обѣцялися помагати оденъ другому, битися
одинъ за одного, вызволяти зъ усякои пригоды, вмерти другъ
за друга и держати приязнь и братерство непохибно. Сей звы
чай дуже давный. Его слѣды здыбаемоу Скитóвъ. П. Новосѣль
скій, въ своему дѣлѣ — „Lud Пкraitiski“, дуже до ладу подавъ
„рту лукна по трехъ столѣ, по отдался мѣхъ со

— из

бою въ братерску спóлку.

Греки дивувалися тодѣ сему, вар

варскому звычаю. Якй водносины мали до насъ Скиты, про те
нема що говорити ведучи рѣчь про вагу- нашого побратимства
або названого брацтва; доволѣ сказати, що воно здавна води
лося на нашому грунтѣ. Подббнй обставины мають подóбнй на
слѣдки. „У васъ, Грекбвъ,

казавъ имъ Скитъ, немае щирои

дружбы, а у насъ, де безъ вóйны не обйдеся, де треба або
самому нападати, або чекати нападу, або обороняти свои нивы,
або грабити чужй, —дружбá потрѣбна; треба мати приятелѣвъ,
котрй бъ на кожну пригоду вóдважились“. Въ такóмъ самóмъ
станѣ була тодѣ и Украина-Русь. Лицарѣ, котрыхъ имена блы
щать такимъ епічнымъ сявомъ, зовсѣмъ не мiтъ. Володимиръ
часто мусивъ посылати удатныхъ лицарѣвъ выглядати, — чи не
мае часомъ Печенѣгóвъ; опбсля доводилося такъ иншимъ кня
зямъ — съ Половцями; иншй мусили ѣздити вóдъ князѣвъ до
князѣвъ, або помагати

имъ въ зборѣ данины; и тамъ и тутъ

було имъ небезпечно: треба було дбати про приятелѣвъ. Свято
шанувалася ся назва братерство або побратимство: зрада брата
здавалася важпою надъ усяку втрату. Въ думцѣ про Василису
Данилову, коли, годивши безупиннбй волѣ похóтливого князя,
пóшовъ на ви чоловѣка, Данила Денисовича,

названый братъ

Добрыня Микитовичь, Данило заплакавъ гбркими:
И де се чувано, де се видано:
Братъ на брата зъ боемъ иде?
И Данило не переживъ такои пригоды:
Бере Данило свой гострый списъ
Тупицею страмляе въ сиру землю,
А на гострый кóнецъ самъ упавъ.
Ся то повага до святости дружбы зродила

болгарскій

утвбръ и розширила переказъ про брацтво, де Исусъ Христосъ
установляе его.
Ось де початокъ того брацтва,

котре такъ рóдне Укра

иньско-рускому народови и становить характеристичну ознаку
пóзнѣйшои вго исторіи.
Разомъ зъ лицарскимъ

побратимствомъ

або

названымъ

братерствомъ зъявляеться подóбне жь и въ монастыряхъ — ду
ховне братерство. Названй братерства Олексѣя Поповича, Иліи
Муромця, вóдозвалися онбсля въ Запорожской Сѣчи, а духовне
братерство першихъ монастырѣвъ

. „Т.
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нымъ

брацтвамъ ХVП.

вѣку,

що заступали

вѣру грецку

вбдъ захóдного надсиля.
Побратимство

нѣколи не переводилось на Украинѣ, якъ

п у Дунайскихъ Славяньскихъ Земляхъ.

Головнѣйшій и дав

нѣйшій символічный знакъ сего морального звычаю всть обмѣна
коштовныхъ рѣчей або обошóльный даръ.

Теперь сей звычай

водиться не тóлько мѣжь чоловѣками, або красше — не стóлько
мѣжь чоловѣками, якъ мѣжь жѣноцтвомъ — посё стримство.
Воно вызначаеться мѣньбою хрестóвъ. Такій звычай побратим
ства бачимо и въ розмовѣ воеводы Претича съ Печенѣжскимъ
княземъ въ 962 роцѣ: рече же князь печенѣжскій къ
Прѣтичу: буди ми другъ. Онъ же рече: тако створю.
И подаста руку межю собою, и въ дасть печенѣжскій
князь Претичю: конь, саблю, стрѣлы; онъ же дастъ
ему: броню, щитъ, мечь.
За часбвъ

боротьбы Святополка зъ Ярославомъ, Кіевъ

вперше попадае въ руки чужоземцѣвъ. Болеславу такъ подо
балося въ Кіевѣ, якъ колись Святославу въ Переяславци. На
рóдъ Украиньско-рускій бувъ въ такихъ же вóдносинахъ до
Польского, якъ Болгарскій до Украиньско-руского. Якъ Русины
за Святослава могли вважати Болгарію нѣ бы за дальшу ча
стину Руси, такъ и Болеславъ —

уважавъ Украину-Русь за

дальшу частину Польщи. Русины не супротивлялись, коли Бо
леславъ поставивъ свои дружины на прожитокъ по гóродахъ,
а самъ засѣвъ въ Кіевѣ. Але потóмъ, коли чужоземне сусѣд
ство навкучилось имъ, стали вони вживати не лицарскихъ спо
собóвъ, а саме такихъ, якій були вóдповѣднй до характеру на
родного.

Святополкъ, князь Кіевскій, верховодивъ народомъ:

Полякóвъ убивали нишкомъ, Поляки втѣкали.

Ярославъ зро

бився княземъ Кіевскимъ и орудувавъ, мавши коло себе чужу
силу.

Замѣсць одныхъ чужоземцѣвъ, выступили другій — Ва

ряги-Шведы. Се була та година, коли Скандинавы, просвѣченй
христіяньствомъ, почали выявляти жваву дѣяльнбсть въ новой
сферѣ; охота вештатися по свѣту за для розбишацтва, змѣни
лася трохи бóльше законнымъ дѣломъ — вони стали найматися
у войско до Грецкихъ цѣсарѣвъ. Зъявилися властиво такъ званій
Варенги або Варяги; велика сила ихъ переходила черезъ Русь
Днѣпромъ.

Кіевъ бувъ тодѣ часовымъ ихъ пристановищемъ.

Тодѣ князямъ
. . . . . 584-1....... ....

було выгóдно запрошувати ихъ до себе и ось
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вони зъявляються у насъ, такъ само якъ и въ Греціи, яко на
емнй люде (затяжцѣ). Звязокъ зъ Норманами бувъ уже чима
лый за Володимира, якъ се показуе сага Олафа Тригвасона.
Князь Ярославъ, живучи ще въ Новгородѣ, одружився зъ Ии
гeгердою, донькою короля Свенона. Черезъ сей шлюбъ багато
Норманóвъ приходило до насъ.

Черезъ звязокъ зъ Швеціею,

Ярославъ выховувавъ у себе Олафового сына, Магнуса, и вóд
давъ доньку свою за Гаральда Гардраде, Норвежского короля.
Коло княгинь були земляки.

Пбсля шлюбнои умовы зъ Инге

гердою, уступлено Ладогу Ярлу Рагвальду.

Съ пбдмогою Ва

рягóвъ князь вдержався на престолѣ кіевскому. Але, якъ видно,
Варяги незабаромъ

навкучились

ему, и Ярославъ, бачивши,

що сидить вбнъ мбщно, вырядивъ ихъ въ Грецію. Тымъ и по
кóнчався недовгій
рокóвъ.

Намъ

норманьскій

вплывъ,

що тривавъ коло 70

невѣдомій подробищѣ про управу Кіева и ин

шихъ гóродбвъ Украиньско-руского

краю

на стóлько, що бъ

осудити вóдносины ви до народного побыту. Про темы бачимо
зъ деякихъ мѣсць, що нарóдъ дѣлився на сотнѣ й десятки, —
були соцкій i десяцкй, мабуть, выборнй.

По гóродахъ замѣсць

князя були княжій посадники (намѣстники) и старшина съ ту
больцѣвъ. Близькй до князя люде звалися дружиною; вони
були разомъ и вóйсковымъ станомъ, и сторожею княжою, и по
радниками его. Володимиръ, якъ каже лѣтописецъ, радився зъ
дружиною „о строи землянѣмъ, и о ротахъ и уставѣ земскѣмъ“.
Пбдъ словомъ боляре розумѣлося въ иншихъ мѣсцяхъ най
першь особы, котрй не належали до дружины. Бояре, здаеться,
були старшиною землѣ або народу. Якъ тóлько бувъ нарóдъ,
була й Земля, зъ Землею звязувалося слово — бояре. Такъ вóд
рбзняються бояре по гóродахъ, що були осередками землѣ або
частинъ ви, на прикладъ бояре Вышгородскій, Бѣлгородскій: се
були особы, котрыхъ сила едналася зъ мѣсцемъ, пбсля якого
вони прозывалися. Шо бояре вóдрбзнялися вбдъ мужѣвъ кня
жихъ,

се видно въ житю св. Володимира, де мовиться,

що

князь справлявъ трапезу собѣ и бояромъ своимъ и всѣмъ
мужемъ

своимъ.

Частина дружины,

що оточувала князя,

була те, що звалося гриди (лит. greitis-помагачѣ, челядники).
У важныхъ

справахъ

князь самъ не починавъ нѣчого, а ра

дився зъ боярами, дружиною и стариками.

Сій останнй були

мабуть выбраній народомъ урядники. Якъ ихъ выбирали и яка"...
" ибѣ.
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була ихъ власть, шкода було бъ теперь выясняти.

Съ часбвъ

побѣды надъ Хазарами и знакомства зъ Греціею, вóдбиваеться
на князеви, проводиреви дружины, по трохи ознака схóдного
вплыву.

Цѣкаво, що въ словѣ Иляріона Володимиръ прозыва

вться Хаганомъ.
менту,

Се вказуе на вплывъ схóдно-хазарского еле

котрый въ купѣ зъ византійскимъ мóгъ бы завести,

ствердити и змбщнити

единовластей и силу царственности кня

жои поваги, коли бъ тóльки розвитокъ удѣльщины не спинивъ
сего тодѣ жь.

Не можна означити, що брало гору — чи схó

дный елементъ, чи свобода; и те и друге було въ зародѣ, якъ
и удѣльщина, и единовласте. Пóдвысшена чоловѣка за послуги
могло бути по волѣ князя. Такъ отъ лицаря, що подужавъ
печенѣжского

велетня

Володимиръ зробивъ

на мѣсци, де збудовано Переяславъ,
великимъ мужемъ.

розумѣне про надане высшого стану,

про

Значить, було вже
вынагороду.

навѣть зверхній оздобы, що вважалися за вóдзнаку.

Були

Такъ отъ

на Юрію Угрину, хлопцеви Бориса, була золота гривня, почѣ
плена ему княземъ на щію,

на ознаку особливои

прихиль

ности.
Недостача жерелъ не даё намъ права показати, въ якóй
мѣрѣ сила князя мала проглинути особисту дѣяльнбсть народу
и громадску.
власть, нѣ

Не було институцій — нѣ пбдпиравшихъ княжу

обмежовуючихъ вѣ.

Неперечно те,

що зъ одного:

боку князь не выробивъ ще собѣ розумѣня про царственность
и неприступнбсть своеи особы для иншихъ смертныхъ; зъ дру
гого — и нарóдъ ше не выробивъ собѣ поглядóвъ про свободу
въ вóдносинахъ до власти.

Князь Володимиръ радився зъ бо

ярами и старшиною, закликавъ на пораду до себе и соцкихъ
и десяцкихъ.

Але нѣ тодѣ,

нѣ опбеля мы не бачимо нѣчого

такого,

що бъ ставило князя на недоступну высокóсть вели

чности.

Володимиръ бенкетувавъ зъ своими лицарями якъ зъ

рбвными, хоча не такъ, якъ съ крепаками. Але бояре и дру
жина не мали, здаеться,

нѣчого справдѣ родового, бо пoсля

смерти Володимира, якъ каже лѣтописець, оплакали его два
роды людей: боляре и убогіи.

Вóдрóзняючи такимъ побы

томъ людей, лѣтописецъ мавъ на думцѣ

вызначити словомъ

боляре — людей заможныхъ, вóдъ бѣдноты — убогихъ.

Ра

зомъ, въ тóмъ же мѣсци слово боляре выясняеться такимъ вы
разомъ;

плакашася

боляре,

аки

заступники

ихъ
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земли, убозіи, аки заступника и кормителя. Такимъ
побытомъ бояре були володарями землѣ,

бо земля була ихъ

добромъ; оберегаючи землю, князь оберегавъ бояръ. Въ „Ру
скóй Правдѣ“ слово бояринъ те жь вживявться въ значеню во
лодаря землѣ. Звычайно, що тій, котрй мали землю, мали й го
лосъ и въ купѣ съ княземъ

становили

власть; дружина жь

складалася съ тыхъ, котрй оберегали князя и гóроды, що разъ
у-разъ подпадали знищеню.
Про те въ загалѣ стародавный духъ Украиньско-руского
народу показуе рóвноважну основу громадскихъ умовъ, якъ се
можна бачити зъ стародавныхъ казокъ,

на

котрыхъ лежитъ

ознака найдавнѣйшои старовины. Хочь и зъявляються въ нихъ
князѣ, королѣ и королевичѣ,

про те казка все мае показати

свого лицаря зъ незначного роду, або коли навѣть королевича,
то надае ему становище чимъ небудь нижше передъ

иншими,

що бъ опбсля выявити ту думку, що ось, мовь, той, що спершу
бувъ меншій вóдъ усѣхъ пбсля людского розумѣня, гóдный по
ваги; на кого менше покладали надѣлѣ, той выйшовъ и бóльше
вдатный и користный надъ усѣхъ. Багато есть казокъ, де грав
ролю мужицкій сынъ и до того щe сынъ убогого мужика, а въ
однóй, фантастичнбй казцѣ, сынъ собаки (сучець) бере гору
надъ сыномъ королѣвскимъ и вызваляе его зъ усякои пригоды.
Саме въ ту годину,

коли въ Кіевѣ

склалося такіе, якъ

здаеться, розпустне товариство, въ монастырѣ Печерскому зъя
вилася моральна

опозиція сѣй розпустѣ.

Зъ самого початку

христіяньства, новый духовный елементъ мусивъ змагатися съ
поганьскимъ розумѣнемъ и цѣлою ходою житя — съ погань
скими навычками. Замѣсць самолюбнои прихильностн и догоды
своимъ похотямъ, зъявляються приклады любови до ближнего,
порады въ терпѣню. Духовеньство зъявляеться узбровне лише
словомъ и став на чолѣ народу, живущою матеріяльною силою.
Шаноба новохрещеного Володимира до впископбвъ выяв
ляе бажане пóдчинити поганьску пыху и нездержнбсть христі
яньскóй покóрливости. Князь збудувавъ Десятинну церкву,—зъ
усего его прибутку призначена була десятина на сю церкву;
зъ житія св. Володимира, писаного близькою до него съ того
часу особою, видно, що десятина

призначалася на прожитокъ

духовеньства и на подмогу сиротамъ и вдовамъ (Христ. Чт.,
1849 р. П, 307.)
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Замѣсць

шанобы

силы и погорды до безсиля (се такъ

звычайно въ першй часы цивілізаціи) зъявлявться навпаки то
му — повага бѣдноты и навѣть обожуваня муки. Вѣра христі
яньска показуе иншу мету житя, вóдкрывав надѣю добра на .
тбмъ свѣтѣ; все жите на сѣмъ свѣтѣ не мае нѣякои ваги само
для себе.

Муки, терпѣня за правду дають спосббъ осягнути

царство Боже.

Хто терпить на сѣмъ свѣтѣ, той матимe наго

роду за свои муки пбсля смерти.

Вбдъ

сеи

думки

выйшла

друга: не тóлько не треба утѣкати вóдъ муки, але треба гля
дѣти вѣ.

Ся нова для Русинóвъ думка,

разомъ съ православіемъ,
загалѣ, придбала

що прійшла до насъ

якъ и всякій новый напрямокъ въ

собѣ заразъ же

щирихъ

прихильникóвъ.

Склався такій поглядъ на нову вѣру, що суть ви въ постѣ, не
выгодахъ тѣла и въ самохóтныхъ мукахъ. Заманенй сею дум
кою — глядѣли мукъ.

Симонъ, впископъ Володимирскій, вы

хованецъ Печерского монастыря, въ своему посланію выска
зався такъ: вопрошаю же тя: чимъ хощеши спастися?
аще и постникъ еси или трезвитель о всемъ и нищь
и безъ сна пребывая, а досажденія не терпя, не оуз
риши спасенія.

Пбдъ вплывомъ сеи, занесенои до насъ зъ

иншихъ сторбнъ, думки про потребу мукъ и терпѣня, що бъ
вгодити Богови,

склався у насъ незабаромъ пбсля христіянь

ства аскетичный напрямокъ: монастырске пустельництво, зне
маганв себе голодомъ, безсонностю,

працею и безнастаннымъ

обертанемъ думокъ и чутя въ духовный свѣтъ. Напрямокъ сей,
звычайно, рознесли у насъ Греки, черцѣ и прочане, котрй за
разъ

пбеля хрещенія Руси

вешталися по гóродахъ и селахъ

Украиньско-рускои Землѣ. Се видно зъ житя Теодозія. Настро
вный вже до всёго чудесного, до чого вже й по своѣй вдачѣ
мавъ нахилъ, Теодозій зустрѣнувся зъ стариками и любезнѣ
цѣлова ихъ и вопроси ихъ: откуда суть и камо гря
дутъ? Онѣмъ же рекшимъ, яко отъ святыхъ мѣстъ
есма. Ось, мабуть, незабаромъ вже пóсля заведеня христіянь
ства вешталися у насъ схóднй прочане мѣжь народомъ и вони
то своими оповѣданями,

своею наукою, своими образами ща

сливости посмертного житя,

кинули

насѣне аскетичного на

прямку на Руси. Разомъ почали розходитися книжки, перело
женй зъ грецкои мовы, — житія святыхъ, — дe аскетичне жите
выставлялося яко взорецъ
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Въ широкому розумѣню, православна

наука

про муки

и терпѣня за правду и вѣру — може бути дуже розмаита
и здатна выбрати той, другій чи третій конець, дивлячись пбсля
того, якій буде напрямокъ и характеръ народного побыту. Идея
терпѣня може рбзно выявлятися. У насъ, якъ здаеться, съ по
чатку сей аскетичный напрямокъ ставъ выявлятися въ прочань
ствѣ або ходженю

по святыхъ мѣсцяхъ, бо Антоній, першій

изъ подвигоположникбвъ, пбшовъ на Атоньску гору.
те жь було полинувъ до святыхъ мѣсць,

напрямокъ змѣнився и повернувся до рбдного краю.
комъ подвижничества

стався Кіевъ.

Теодозій

але незабаромъ сей
Осеред

Чуднымъ може здатися

де-кому те, що люде, котрй глядѣли самоты,
бóля людного и, якъ мы вже показали,

выбрали мѣсце

ласолюбного гóрода,

а не де-небудь вóддалеки вóдъ осередку цивілізаціи и купец
тва. Але разомъ зъ бажанемъ

спастися въ самотѣ аскетами

керувало ще бажане и иншихъ знадити до такого жь самохó
тного терпѣнія, а Кіевъ мѣжь всѣма гóродами того часу бувъ
найбóльше христіяньскій, значитъ, яка бъ не була христіяньска
проповѣдь, нѣгде инде не мала бъ вона такого успѣху и непри
дбала бъ собѣ стóлько прихильникбвъ. Прикладъ Теодозія, по
котрóмъ лишилося кóлька проповѣдей, показуе, що аскеты були
не тóлько роботящій люде,

але й проповѣдники, учителѣ, про

пагаторы монастырского житя.
Разомъ зъ релігійными переказами Сходу, зайшли до насъ
повѣсти про богоугодныхъ Тиваидскихъ

отцѣвъ,

що жили не

въ хатахъ, а въ печерахъ, и самій собѣ ихъ копали. Въ давну
давнину, якъ вѣдомо, окрбмъ аскетичного настрою, до сего на
водивъ и угнѣтъ

христіяньства и потреба ховатися вóдъ гно

бителѣвъ и ворогóвъ.

Сe подобалось у насъ и збереглося на

вѣть до познѣйшого часу. Багато було такихъ, що, бажаючи вго
дити Богу, копали печеры. Першій, що почавъ копати печеру,
бувъ Иляріонъ,

священикъ, що бувъ въ Берестовѣ,

котрого

опóсля Ярославъ настановивъ Кіевскимъ митрополітомъ. Догода
Богу въ копаню печеръ була въ тому,

що чоловѣкъ моривъ

себе самохóтною працею, маючи на думцѣ, самого себе пожер
твувати.

Явився Антоній.

Жите, вписане въ лѣтопись, не вы

являе того, якъ ему прійшло на думку йти на Атоньску гору
и хто бувъ вго учителемъ. Мабуть, Любецкій хлопецъ, будучій
гачальникъ чернецпва на Руси, доставъ перше насѣна сего
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аскетизму вóдъ якихъ небудь Грекбвъ, якъ и Теодозій,

про

котрого мовиться, що вóнъ зустрѣвъ старикóвъ зъ Святои Зе
млѣ и забажавъ йти зъ ними на Схóдъ.

Невѣдомбсть, якимъ

побытомъ Антонію прійшло на думку йти на Святу Гору и съ
кимъ вбнъ дóйшовъ туды — велика для насъ втрата. Однакъ
непохибно те, що въ повнѣ розвинувся въ нѣмъ аскетизмъ вже
на Святóй Горѣ, бо й жите его (въ нашбй лѣтописи) говорить,
що вóнъ, обйшовши Атоньскій монастырѣ, забажавъ постригтись
въ чернецѣво; тодѣ черцѣ грецкій вырядили его въ Русь и зро
били зъ него проповѣдника аскетичнои побожности. Ѳму про
рокували, що вбдъ него черньцы мнози быти имуть. Анто
ній, значить,

вертався въ рбдный край зъ думкою про

свое

призначене, що вму судилося закласти на Руси чернече жите.
Вбнъ явився въ Кіевъ, а

не куды

инде, бо тамъ були вже

и монастырѣ, заведенй прозелітами заразъ же пбсля хрещеня.
Але, якъ видно, сй монастырѣ були не такй, якъ святогорскій,
и жите въ нихъ було не те, якого образъ зложився въ замы
сленбй головѣ Антонія.

Антоній поселився въ печерѣ, выкопа

нóй Иляріономъ; обнявши митрополішу посаду, Иляріонъ

по

кинувъ ту печеру; Антоній вподобавъ се мѣсце и почавъ тамъ
жити, морячи себе здержливостю, вживаючи тóлько хлѣбъ та во
ду, и то черезъ день. Незабаромъ, однакъ, слава его пбшла по
Кіеву; христіяне, знаючи зъ науки

своихъ

священикóвъ, що

стародавній святій жили въ печерахъ и тамъ годили Богу, при
ходили до Антонія, приносили ему, що треба, и дивувалися его
подѣямъ. Такъ се була перша школа, що не тóлько словомъ,
а й на дѣлѣ и прикладомъ розповсюджувала и крѣпила въ на
родѣ те незмѣнне до сего часу розумѣна, що суть христіянь
ского спасеня добувавться самохóтною працею, знемогою и вся
кими терпѣнями и муками.

Антоній не належавъ до такихъ

осóбъ, що здатнй енергічною практичною дѣяльностю заложити,
змбщнити и пóдтримати споруджену будóвлю.
якъ видно, тиха, мягка.

Біографъ его,

Се була вдача,

не вагаючись, каже,

що вóнъ бувъ простъ умомъ. Коли до него зббралося кóль
канайцять братчикóвъ, то вбнъ сшорудивъ имъ церкву, наста
новивъ

игумена, а самъ" вóдóйшовъ въ печеру, де пробувъ

сорокъ лѣтъ. Лѣтописне жите каже, що вбнъ не выходивъ вóд
тóля нѣкуды; въ житю св. Теодозія сказано, що вбнъ выйшовъ
до его матери,
1 ... "гайдаль-.
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Отже другій святый мужъ, Теодозій, що пóшовъ у слѣдъ
за Антоніемъ, бувъ зовсѣмъ иншои вдачи.

Се бувъ чоловѣкъ

о стóлько суворого аскетизму, якъ и практичнои дѣяльности.
Се бувъ чоловѣкъ,

котрому годѣ було дбати тóлько про вла

сне спасеніе: вóнъ чувъ въ собѣ силу працювати на ближнихъ,
вóнъ бажавъ и другихъ спасти; се бувъ чоловѣкъ, що дав по
чинъ

и

верховодить

духомъ часу.

Въ терпѣню

вóнъ

не

уступавъ Антонію. „Въ ночи, каже его житеписецъ, св. Те
одозій выходивъ съ печеры, роздягався до пояса и въ такому
станѣ прявъ вовну, коли мѣжь тымъ его тѣло кусали до крови
комарѣ та вшицѣ, а вбнъ тодѣ спѣвавъ псальмы“. Але сей чо
ловѣкъ не вдовольнявся самотнымъ житемъ въ печерѣ.

Вбнъ

спорудивъ монастырь, впорядкувавъ товариство -здержливости
и самохóтного терпѣня и мукъ.

Вбнъ выступае яко законода

вець, будбвничій; вóнъ насампередъ выписавъ зъ Греціи Сту
дійскій уставъ и вырядивъ за тымъ въ Царгородъ

одного зъ

братей. Коли принесли сей уставъ, впорядчикъ звелѣвъ читати
его передъ братіею, завѣвъ суворый порядокъ у всѣхъ спра
вахъ щоденного житя“. Перше нѣ жь поставлено монастырь,
братя жили пбдъ землею въ тѣсныхъ печерахъ, подóбно Ти
вайскимъ отцямъ, и дуже сумували, каже ихъ житеписецъ,
вбдъ тѣсноты мѣсця“. Звычайно, для рускои вдачи, що глядить
прóстору и скрóзь выявляе до того нахилъ, не могло бути нѣ
чого гбршого, якъ тѣснота.

Братя жили хлѣбомъ та водою,

въ суботу же и въ недѣлю сочива вкушаху; многа
жды и въ тѣ два дни, не обрѣтающуся сочиву, зелія
сварившіе, и то ядяху едино.

Безнастанна праця вважа

лася за потребу; пустельникъ мусивъ годуватися, конечно жити
своею працею: аще же руками своими дѣлаху — ово ли
копытця

плетуще и

клобуки

и иная ручная дѣла

строюще и тако, носящіе въ градъ, продаваху и тымъ
жито купляху и

се роздѣляху, да

кождо въ нощи

свою часть измѣльше, на оустроеніе хлѣбомъ; таже
потомъ начатокъ пѣнію утреннему створяху, и тако
паки дѣлаху ручное свое дѣло; другой ци же въ огра
дѣ копаху зеленнаго ради растенія —дондеже быва
ше

утреннему

славословію,

и того часа

въ купѣ

съшедшеся въ церкви, пѣнія часовъ творяху, и тако
святую литургію свершивше и тако вкусивши мало
« — и"
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хлѣба,

и паки дѣло свое кождо имѣяше, и тако по

вся дни трудящіеся.

Коли на останку збудували Печерскій

монастырь и Теодозій бувъ его головою,

вóнъ дбавъ про те,

що бъ черцѣвъ було бóльше, пріймавъ кожного, але тримавъ
ихъ въ пóдлеглости и все доглядавъ, щобъ братя пильно дбали
про спасена.

Вже тодѣ братя жили въ келіяхъ; що ночи Те

одозій обходивъ келіи и доглядавъ за тымъ, хто що робить;
не входячи, въ келію, часто подслухувавъ пбдъ дверима и коли
чувъ, що въ келіи черцѣ розмовляють помѣжь себе, вóнъ сту
кавъ палицею въ двери и вóдходивъ, а другого дня прикли
кавъ до себе и коривъ за те.

По его наказу, черцѣ не могли

розмавляти пбсля вечернѣ, але вóдслухавши вечерню и пове
черницю, кожный мусивъ вóдходити въ свою келію и тамъ мо
литися.

Нѣхто не повиненъ бувъ

мати нѣчого

власного, бо

инакше св. Теодозій кидавъ въ огонь все, що знаходивъ въ келіи
черця. Суворый пóслухъ наказувавъ вóнъ усѣмъ безъ выимки
и на кожный случай. Яке бъ добре дѣло не починавъ чернець,
вбнъ мусивъ попереду спытатися дозволу и благословеня игу
мена, а безъ сего — и добре дѣло вважалося за не добре. Те
одозій, наказуючи другимъ строгбсть,

не тóлько не вылучавъ

себе съ того, але накладавъ на себе ще важншй тягарѣ, нѣ жь
на пóдлеглыхъ ему.

Вбнъ

самъ часто

носивъ воду, рубавъ

дрова, топивъ печь, ходивъ въ поганбй, обóрванóй одежѣ.

Те

одозій любивъ складати науки и говоривъ ихъ черцямъ.
Дбаючи про монастырь, вóнъ працювавъ и для свѣта сво
ими науками, не зовсѣмъ, якъ Антоній,
справъ.

цурався

свѣтскихъ

До него часто приходивъ князь Изъяславъ Ярославо

вичь и бояре радились зъ нимъ про жите, вóнъ подававъ спа
сенну пораду,

сповѣдавъ грѣхи, розрѣшавъ и накладавъ по

куты. Цѣкаво, що въ поученю до князя про пóстъ, вбнъ бóль
ше поблажливый для свѣтскихъ людей въ постѣ, нѣжь можна
було сподѣватися вóдъ такого ревного аскета. Та за тe — сe
найголовнѣйше, вбнъ вымагавъ пбдлеглости духовеньству, ду
ховнóй власти. Ось чимъ вóдрóзнявться духъ его посланія. Не
вважаючи на те, що пбстъ для него есть высшою проявою хри
стіяньства, вбнъ навѣть и постити не дозваляе,

коли

свяще

никъ не звелить. Не мѣркуй и корися духовнóй власти — ось
суть его аскетичнoи науки; пóслухъ безъ роздумувaня се по
„винность.

Воротить печерскаго монастыря не пустивъ навѣтъ
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князя Изъяслава, коли игуменъ звелѣвъ не пускати нѣкого.
Житвписецъ Теодозія оповѣдае, що въ дитиньствѣ верховодила
шимъ мати: вóнъ утѣкъ вбдъ неи у монастырь и може вплывъ
суворости материньскои проявився въ тóмъ суворóмъ поряд
ку, якій вбнъ завѣвъ въ монастырѣ, и якій зъ вóдтамъ пере
ходивъ

и въ свѣтъ разомъ съ побожными розумѣнями.

На

прикладъ келяря (шафаря) винуватили за те, що вонъ навпаки
игумену Теодозію подавъ братямъ дарованый хлѣбъ не того
дня, якъ звелѣвъ игуменъ, а на другій. Та се ще не все: самій
хлѣбы черезъ те вважали

нечистыми, и св. мужь звелѣвъ

повкидати ихъ въ огонь, яко враждую часть.
Разомъ зъ симъ духомъ безумовнои покóрливости, Теодо
зій перестерегавъ братей, що бъ не зналися зъ иншевѣрцями
въ загалѣ. Житеписецъ Теодозія каже, що „часто выходивъ
вбнъ нишкомъ съ келіи и монастыря до жидбвъ и лаявъ ихъ
въ очи недовѣрками и безбожниками, бажаючи, що бъ вони
его вбили, и що бъ такимъ побытомъ сподобитись потерпѣти за
христіяньску вѣру“.
Въ ѣдѣ проповѣдувавъ вздержливбсть, наказувавъ выми
нати похотей и раявъ найбóльшу мѣрнбсть. Та ще святій отцѣ
мали те за заслугу, щобъ ѣсти погане ѣдло и несмачне. Такъ
оденъ зъ нихъ, Прохоръ, званый Лебедникомъ, въ голодну го
дину засудивъ себе ѣсти хлѣбъ зъ лободы; вóнъ бувъ гóркій
и гидкій, але Богъ вчинивъ его смачнымъ!
Церква дбала про аскетичну досконалбсть чоловѣка, пб
сля его силы, починаючи вóдъ суворои здержливости печер
скихъ пустельникóвъ, до легкихъ

постбвъ людей свѣтскихъ.

Цуратися того, що тобѣ подобаеться, — ось въ чому була за
слуга; на сему операвться те поважане постбвъ, яке выроби
лося у Руского народу заразъ же пбсля заведеня христіянь
ства. И першй релігійнй суперечки нашй були за пбстъ, бо ще
Изъяславъ Ярославовичь пытався у Теодозія про те, чи можна
ѣсти мясо въ Господній свята.

Теодозій не тóлько дозволивъ

ему, але вважавъ незаконнымъ пбстъ у великій свята: такъ по
блажавъ вóнъ свѣтскимъ людямъ,

коли

вóдъ черцѣвъ выма

гавъ такои суворои здержливости.
Здержливбсть лучилася съ поважанемъ

працѣ;

инодѣ

праця зачиналася безъ жаднои меты, aбо, красше сказати,
мета була сама въ собѣ; працювати мали за для спасеня,

бо

- „Е
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ce Богови любо, хочъ бы й не було съ того нѣякои користи.
Такъ працювали мужѣ святій по келіяхъ;

одначе найбóльша

праця, якъ воно розумѣлося въ Печерскому монастырѣ, лучи
лася зъ зневагою и покóрливостю.

Такъ,

на прикладъ, игу

менъ Теодозій носивъ братямъ дрова въ хату и се вважали
его заслугою, бо вóнъ бувъ начальникъ и тымъ то вже за для
свого становища, не повиненъ бувъ трудитися. Великою заслу
гою вважали те,

що

князь Микола Святоша послугувавъ въ

монастырскóй пекарнѣ, потбмъ бувъ воротаремъ; — се самe
вважали ему заслугою, бо вбнъ бувъ князь.
жаня до невинности бачимо въ повѣсти

Прикладъ пова

про Мойcея Угрина,

зложенóй очевидно такими, що, живучи въ монастырѣ, не знали
свѣта и уявляли его собѣ такимъ, якимъ вóнъ мóгъ здаватися
хиба тымъ, хто вызволився вбдъ вго клопотбвъ. Мойcея поло
нивъ Болеславъ (братъ его бувъ челядиномъ Бориса и разомъ
зъ нимъ бувъ убитый). Якась значна Полька хотѣла одружи
тися зъ нимъ, — вóнъ

оперався; вона жалувалась королеви

и король хотѣвъ его примусити, але св. мужь замѣсць того
зробився евнухомъ (скопцемъ).

Печерскій монастырь надавъ

нашому релігійному розумѣню вражду до всёго веселого, до
всёго, що може надати принаду земному житю. Разомъ зъ бен
кетами заказувалися всякій смѣшки, всяка навѣть невинна за
бава. Теодозій, зустрѣнувши князя Святослава, якъ той бенке
тувавъ зъ боярами и бандуристами, зъ слѣзми казавъ ему, що
того не буде на тóмъ свѣтѣ.
На слёзы и журбу дивилися, якъ на щось священе. Оденъ
зъ святыхъ, Теофилъ (въ житю Марка Печерника), выплакавъ
очи; сподѣваючись багато рокóвъ смерти, що вѣщувавъ ему
Марко, вбнъ безъ перестанку мучився сподѣванкою смерти, —
и коли вмиравъ, то ангелъ показавъ ему посудину съ паху
чимъ масломъ, въ котре обернулися его слёзы. Однакъ слѣзъ
було такъ не багато, що ихъ було менше вóдъ тыхъ, що при
падкомъ скотилися до долу и збсталися на хустцѣ та що свя
тый, плачучи, терпеливо збиравъ въ посудину, котру пóдста
влявъ усе, коли мавъ плакати.

Про одного съ пустельникóвъ

сказано: оттолѣ розумѣша вси, яко угоди Господеви:
н и когда же бо изыйде и видѣ сонце, и 12 лѣтъ и пла
" ча

не преста день

и

нощь; ядяше бо мало хлѣба

— и воды, поскуду піяше и то черезъ день.
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Муки, хоробы пріймалися за добро.

Пименъ великопер

пецъ терпѣвъ страшеннй хоробы и признававъ, що коли бъ
вбнъ захотѣвъ, Богъ

помилувавъ бы его,

але вóнъ самъ не

хоче, и лежачи въ гнилбй хоробѣ, другихъ сцѣлявъ: „здѣ убо
скорби и туга и недугъ вмалѣ, а тамъ радость и ве
селіе, идѣже нѣсть болѣзни,

ни печали, ни возды

ханія, но жизнь вѣчная; того бо ради, брате, сія тер
плю; Богъ же, иже тебе много исцѣливый отъ не
дуга твоего, той можетъ и мене въ ставити отъ одра
сего и

немощь мою исцѣлити, но не хощу: претер

пѣвый же до конца, тай спасенъ будетъ“, и такъ далѣ.
Можна думати, що саме правило: робити добро ближнимъ
и не робити имъ лиха, звязувалося съ тымъ розумѣнемъ,

що

въ серцѣ лежить побудка робити зле, а добрб робити трудно.
Въ загалѣ, праця и невыгоды,

ось що клалося на першому

мѣсци въ справѣ спасеня. Зробити добре дѣло, мало вагу не
для того, кому воно зроблено, а для того, хто его робить и дае:
бо давати и робити добре, по тодѣшнёму розумѣню — було не
милымъ и черезъ те спасеннымъ дѣломъ. Черезъ се руска мо
ральна наука и не дбала про те,

що бъ усѣмъ було добре

тутъ, — що бъ въ громадѣ кожный тѣшився житемъ.

Се не

було ви намѣромъ; бо прикрости, муки ведуть въ царство не
бесне, и значить все добродѣйство, яке тóлько церква

могла

надати, вóдносилося до окремыхъ осóбъ, а не цѣлои громады.
Богацтво само по собѣ вважалося яко корѣнь зла.

Хто

бажавъ спастись, нѣчого красшого не мавъ зробити, якъ роз
дати убогимъ свое майно и йти въ монастырь на доброхóтну
бѣднбсть. Святый Теодоръ, що черезъ бѣсову спокусу знай
шовъ скарбъ въ землѣ, закопавъ его зновъ въ землю и бла
гавъ Бога, що бъ забувъ про те мѣсце, де вóнъ сховавъ его.
Коли роздавалося добро убогимъ, не малося на думцѣ збога
тити своихъ ближнихъ, а тóлько самому добути царство Боже.
Цѣкаво, що святому, котрый жалувався, що прогайнувавъ свое
добрó, другій святый згожувався вернути ему все, що бы тóлько
милостиня вбдъ Бога ему припала въ заслугу.
Ся фільософія, зрѣкаючись земного набутку, одяглася въ
оповѣданія про Іоана и Сергія въ „Патерику“. Іоанъ и Сергій
поедналися въ духовному брацтвѣ (давне побратимство,
освящене теперь

церквою) и Іоанъ лишивъ

сынови

с
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захару,

снадцину, та поручивъ названому братови,

сей же

вважавъ, що лучше самому покористуватись и не вóддавъ За
хару, коли той домагався батькóвского добра, не вернувъ на
вѣть и тодѣ, коли Захаръ

просивъ половины, навѣть третёи

частины. Тодѣ Захаръ завóзвавъ его до клятьбы передъ обра
зомъ Богородицѣ въ Печерскому монастырѣ.

Обманецъ

не

змбгъ пбдóйти до образа и мусивъ признатися до вины. Крас
шого кóнця не показуе намъ повѣсть, окрбмъ того, що Захаръ
все золото и срѣбло дарувавъ на монастырь, а самъ вóнъ и его
обманець постриглися въ монастырь.
Бѣднбсть вважалася першою прикметою чернечого житя.
Про те не цуралися щирости давцѣвъ и незабаромъ монастырь
ставъ богатый.

Давати

на

монастырь

вважалося за раке жь

добре дѣло, якъ подавати старцямъ и годувати ихъ. Печерскій
монастырь обдарили богатыми, на той часъ, вкладами звеню
чого металю, рбзныхъ коштовныхъ рѣчей, — записували ему на
вѣки маетности, села.

И приношаху ему (князѣ и бояре)

отъ имѣній своихъ на утѣшеніе братіи и на устро
еніе монастыря, друзіи же села вдающе на церков
ную потребу.

"

Монастырѣ постали двома

способами, або 1) будували

ихъ князѣ и значнй богатырѣ зъ щирости за для

обѣцянки,

коли прохали собѣ у Бога якои особливои порады; 2) закла
далися и такъ, якъ отъ Печерскій монастырь: збиралися до
бровольцѣ, що любувалися въ аскетичному житю.
Засноване церкви Печерскои приписують Варяги Шимо
ну — мабуть Шведу родомъ; се бувъ сынъ Африкана, брата
Якуна-Слѣпого, того самого, що помагавъ Ярославу проти Мсти
- слава Володимировича

въ Листвѣньскóй битвѣ и збувся зо

лотои луды. Якъ умеръ Африканъ, браты его выгнализъ бать
кóвщины Пимона, якъ се звычайно

водилося въ Скандинав

скому свѣтѣ. Вбнъ утѣкъ до Ярослава въ Гардарикъ.
Слѣпый

пбсля

службы у Ярослава

Якунъ

вернувся въ батькóвщину

и тамъ бравъ участь въ кривдахъ проти небожа. Потóмъ Ши
монъ оповѣдавъ про себе такъ: „Бувъ у мого батька, Афри
кана, хрестъ зъ образомъ Христа зробленый вапномъ, дуже
великій, мѣрою въ десять лбктѣвъ,

якоже латины имуть.

На сему образѣ бувъ поясъ въ вбсьмь гривенъ золота и золо
тый вѣнецъ на головѣ. Коли Шимону довелось втѣкати зъ бать
...„......” .
О«
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кóвщины, вбнъ захопивъ зъ собою сей поясъ и вѣнецъ. Тогда
ему гласъ бысть, никакоже сего не возложи на гла
ву свою,

неси

ится церковь

сія на уготованное мѣсто, гдѣ стро
матери

моея и отдай въ руки

препо

добнаго Ѳеодосія, онъ же повѣситъ надъ жертвен
никомъ.

ПЕсля сего привиду, коли вóнъ плывъ моремъ въ

Гардарикъ, настала хуртовина; Шимонъ злякався и подумавъ,
що Богъ карае его за те, що вбнъ взявъ оздобы съ Христо
вого образа, — почавъ вóнъ каятися и тодѣ

побачивъ у воз

дусѣ образъ церкви и почувъ голосъ, выясняючій, яка се цер
ква: се церковь, которая хощетъ создатися

отъ пре

подобныхъ во имя Божіей Матери, — въ ней и ты бу
дешь положенъ; размѣръ поясомъ 20 локтей въ вы
шину, 30 въ длину и 30 въ ширину“. Не вважаючи на
те, коли Шимонъ приѣхавъ въ Кіевъ, довго ще мабуть не ду
мавъ вóнъ будувати церкву; опбсля казавъ вбнъ, що не знавъ
и мѣсця, де призначено вóдъ Бога бути сѣй церквѣ. Пимонъ
прибувъ въ Кіевъ ще за Ярослава и служивъ сынови его, Все
володу; коли жь

пбсля

смерти

князя Ярослава зъявилися

вперше Половцѣ, Пимонъ пбшовъ на нихъ зъ рускимъ вбй
скомъ и удався разомъ съ князями Изъяславомъ, Святосла
вомъ и Всеволодомъ до преподобного Антонія.
старецъ всѣмъ имъ вѣщувавъ

пригоду.

Богодуховный

Шимонъ по щирости

серця припавъ до нбгъ преподобного и благавъ его оберегти
вбдъ меча ворожого.

.

Преподобный вóдповѣвъ ему: „Сыну мóй! багацько погине
вбдъ меча острого и втѣкатимуть

вóдъ ворогóвъ, будутъ по

топтанй и раненій, будуть тонути въ водѣ; ты жь спасешся, бо
тобѣ судилося лежати въ Печерскóй церквѣ, котра твоею доба
лостею буде споруджена“. Нещасливо выпала для Русинóвъ би
тва на Альтѣ; Шимона ранили и вóнъ лежавъ на поли помѣжь
трупбвъ и

вмираючихъ,

коли жь разомъ

побачивъ у горѣ

образъ церкви, котра показалася вму колись надъ балтійскими
хвилями. Вбнъ тодѣ згадавъ, що було зъ нимъ перше, почавъ
молитися за спасеніе.

Потóмъ вóнъ выдужавъ. Тодѣ прійшовъ

вбнъ до Антонія, вбдавъ ему поясъ для розмѣру церкви и вѣ
нець, що треба було повѣсити надъ трапезою.

Потóмъ прій

шовъ вóнъ до Теодозія и прохавъ благословеня не тóлько за
-птя, а й по смерти. Теодозій вóдповѣвъ, що самъ ще г-----
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чи угодить Богу своими
казавъ,

молитвами

по смерти; але Пимонъ

що вóнъ чувъ вóдъ образа голосъ, котрый свѣдчивъ

про святóсть Теодозія и про те,

що

ему судилося заложити

церкву; черезъ

се Шимонъ

сына его Юрія.

Теодозій згодився молитися за него и семью

благавъ

молитися за него и за

его такъ само, якъ и за всѣхъ христіянъ. Шимонъ не вдоволь
нився симъ: вóнъ просивъ, що бъ Теодозій давъ благословеніе
на письмѣ. Теодозій згодився и давъ ему молитву. Вóдъ сего
водиться звычай на Руси, давати въ руки мертвыхъ похоронну
молитву.

Шимонъ,

мавши будувати храмъ, хотѣвъ мати для

себе выгóднѣйшй умовы:

вóнъ

просивъ

вóдъ

прощеня грѣхбвъ для своихъ родителѣвъ.

святого мужа

Теодозій пóднявши

руки въ гору, сказавъ: „Нехай благословить тебе Господь вóдъ
Сіона и до останнихъ роду твого“. Шимонъ перейшовъ на пра
вославну вѣру и бувъ названый Симономъ.

Про рóдъ Симона

„Печерскій Патерикъ“ додaе, що сына его Юрія выряжено зъ
Мономахомъ, зъ сыномъ
и потóмъ

его Юріемъ, въ Суздальску Землю

настановлено орудувати всею Землею Суздальскою.

Повѣсть ся чималу вагу мае въ исторіи житя руского.
Се було у насъ первообразомъ багато такихъ же дѣлъ, коли
черезъ те, що вкоренилася вѣра въ спасенія душѣ будованемъ
монастырѣвъ, богатій люде запомагали монастырѣ, давали имъ
села, добутки, и такимъ

побытомъ

помагали розвитку мона

стырского житя.

.

Слѣдомъ за повѣстю про Шимона, зъявилися тодѣ жь ста
родавнй переказы про прихóдъ церковныхъ майстрбвъ зъ Гре
ціи и про заложена Печерскои церкви. Додаючи ще бóльше
святости Печерскóй оселѣ,
стрбвъ,

повѣсть

выводить зъ Греціи май

котрй вóдъ Пресвятои Богородицѣ мають наказъ ійти

въ Русь и будувати

церкву.

Ангелы зъявляються

на взбръ

благообразныхъ скопцевъ — кликати ихъ до Богородицѣ
у Влахернѣ. Образъ ангелбвъ на взбръ скопцѣвъ — се часто
трапляеться въ византійскому легендарному письменьствѣ. Аске
тизмъ и катованіе

самого

себе доходятъ до знѣвеченія тѣла

и помагають невинному житю.

Той же переказъ говорить, що

образъ, котрый потóмъ ставъ намѣстнымъ въ Печерскому мо
настырѣ, принесли прибувшй грецкій майстры; — его доручила
сама Богородиця а вóнъ есть утворомъ не земнои, а небеснои,
. вадзвычайноя штуки. Ось де початокъ побожнои почести зъяв
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леныхъ

образóвъ, такъ розповсюдженои потóмъ

въ релігій

нóй сферѣ Украиньско-руского житя. Сю вѣру въ зъявленй зъ
Сходу образы занесено до насъ насампередъ въ Печерскій мо
настырь, на Кіевску Землю, такъ само якъ и багато иншихъ
вѣровань.
Обóбрали мѣсце для церкви, и разомъ съ тымъ, якъ вона
закладалася, дѣялися чуда, подóбній схóднымъ чудамъ Старого
Завѣту и схожимъ зъ ними пбзнѣйшимъ

церковнымъ перека

замъ Сходу. Якъ Гедeонъ та Илія, такъ и св. Теодозій, бажа
ючи д6знатися, яке самe мѣсце Богу миле для збудованя цер
кви, молився, що бъ скрóзь була роса, а тамъ, де треба бути
церквѣ, що бъ не було росы; а другои ночи благавъ навпаки
що бъ самe тамъ була роса, а скрóзь не було ви. Все сталося,
якъ вóнъ хотѣвъ.

Тамъ, де высше знамя показало мѣсце для

церкви, — росли кущѣ: ихъ

сшаливъ огонь,

що збйшовъ зъ

неба силою молитвы св. Теодозія. Коли треба було копати
рбвъ для заложеня храма, сю працю розпочавъ першій — кн.
Святославъ и богачѣ жертвували на збудованіе святынѣ, що бы
ихъ поховали на сему благословенному мѣсци.

Вже повѣсти

про Варяга Симона и про грецкихъ майстрбвъ надають
бливу вагу похорону въ Печерскóй церквѣ.

осо

Въ „Словѣ“, що

всть частиною „Патерика“ и зоветься: Слово,

еже когда

основана бысть церковь Печерская, сказано: блаженъ
и треблаженъ

сподобивыйся

женъ и треблаженъ

положенъ

быти; бла

сподобивыйся въ той написанъ

быти, яко оставленіе пріиметъ грѣховъ. Преп. Теодозій
каже:

всякъ

положенный здѣ,

Ось яку вагу мала тодѣ Печерска

помилованъ

будетъ.

церква и Печерска

оселя!

Не дивно, що вона незабаромъ процвила. До збудованія церкви
Теодозій каже Варягу Симону, що прійшовъ до него: а вѣси,
чадо, убожество наше, иже иногда многажды и хлѣ
ба

не

обрѣтается въ дневную

пóсля того, якъ Теодозій,

пищу.

Але незабаромъ

пбсля обявленя Божого, мавъ вже

покинути сей свѣтъ и збиравъ братей, то вже багато зъ бра
тей жило въ рбзныхъ селахъ монастырскихъ. Князѣ и княгинѣ
записували и дарували на монастырь щедрй датки, маетности.
Такъ князь Ярополкъ Изъяславовичь подарувавъ на монастырь
Неблоску волость, Деревску и Лучску и коло Кіева; зять его
Глѣбъ Всеславовичь — 60 гривенъ золота и 50 срѣбла, а посл.
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смерти — 600 гривенъ срѣбла и 50 гривенъ золота и села зъ
челядею.

(Ип. сп. лѣт. 82).

Монастырь Печерскій ставъ на

вѣть сховкомъ чужихъ скарбóвъ. Въ той вѣкъ достатки не були
дуже вбезпеченй вóдъ якои пригоды и черезъ те багато людей
давало туды на сховокъ и срѣбло, и золото — сей звычай пе
рейшовъ на всѣ монастырѣ.
Преп. Теодозій захистивъ

свой монастырь на будущину

вóдъ угнѣту князѣвъ и духовныхъ достойникóвъ.
записаный въ „Патерику“, повѣдае,

що

передъ

Переказъ,

смертю вóнъ

бачивъ кн. Святослава и благавъ вго, що бъ церква Печерска
була вызволена съ пóдъ власти князя и владыкъ, бо не люде,
а сама Богородиця вѣ спорудила. Такъ на довго монастырска
оселя була вóльнымъ товариствомъ.
установивъ
оселѣ.

мóщный звязокъ

Вбнъ добачавъ,

Мудрый Теодозій самъ

мѣжь всѣми братьми Печерскои

що вона буде росадникомъ игуменбвъ

и владыкъ на Руси. Звычайно, що й ранѣйше мабуть вона по
чала вже набирати великои

силы; черезъ

се вóнъ загадавъ,

що коли хто зъ братей запрошеный буде на яке небудь на
чальне мѣсце на Руси, то мае право выйти зъ монастыря тóлько
зъ дозволу старшихъ и все повиненъ

шукати вѣчного супо

чинку въ Печерскому монастырѣ, тóлько за такихъ обѣцяе св.
Теодозій молитися передъ Богомъ. Ясно, якъ по такому запо
вѣту, опóсля Печерскій черцѣ, де бъ вони не були, не тратили
звязку зъ монастыремъ,
Володимирского.

якъ показуе листъ Симона впископа

Зъ благословеніемъ великого основателя мо

настыря, такій выхованецъ Печерского монастыря, де бъ вонъ
не бувъ, чи въ Ростовѣ, чи у Володимирѣ, чи въ Новгородѣ
або въ Полоцку — вóнъ усе обертався серцемъ до Кіева, до
святои оселѣ, якъ до заповѣтнои землѣ спасеня, хоронивъ тій
переказы, тій вѣрованя и правила, якй вóдобравъ въ сему мо
настырѣ, и розповсюджувавъ ихъ скрóзь, де мавъ силу.
Печерскій монастырь

надавъ

рускóй релігійности и той

напрямокъ, якій въ громадскихъ справахъ звертавъ силу хри
стіяньскои науки зъ усѣми народами тóлько на сповнену по
дѣю, а не дотыкався самого громадского порядку. Преподобнй
святй печерскій розвинули сей напрямокъ. Антоній бувъ ласка
вый и до Изъяслава, и до Всеслава, и за сего бувъ выгнаный
першимъ.

Теодозій живъ въ згодѣ зъ Изъяславомъ и щедро

„ударявъ благословеніемъ его, а по тбмъ выгнавшого его брата
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Святослава. Вбнъ менше докорявъ его за те, що выгнавъ Свя
тослава та добувъ княжій кіевскій престóлъ, нѣжь тодѣ, коли
заставъ Святослава

на бенкетѣ зъ бандуристами, и хваливъ

его, коли князь усувавъ веселй сцены вóдъ преподобного, коли
той приходивъ до князя. Разъ якось прійшла до Теодозія бѣдна
вдовиця жалуватись на судію за здирство и за те, що неспра
ведливо розсудивъ ви справу. Теодозій упросивъ судію вернути
ѣй хабарѣ. Але Теодозій думавъ, що се не его рѣчь дбати про
те, що бъ такихъ судіѣвъ не було.
ваго житю, заступався за

Вбнъ, якъ оповѣдавтся въ

скривдженыхъ

княземъ и судіями,

я ее вважали его заслугою; але съ погляду Теодозія не було
потребы змѣняти той порядокъ,

що доводивъ до того угнѣту,

вбдъ котрого его заступство давало пбльгу. Такій саме напря
мокъ мавъ и пбсля него вплывъ церковныхъ мужѣвъ на гро
мадскe житя. Побожнбсть зъ радостею давала пораду терпля
щимъ, скривдженымъ, але мало повставала на тыхъ, що запо
дѣвали лихо,

що кривдили тыхъ,

котрй глядѣли вóдрады въ

вѣрѣ; вона не зазирала въ середину земныхъ побудокъ. Покора
теперѣшнему, недостатокъ думки про громадскій рухъ — були
основою морального розумѣня,

выробленого на

релігійному

грунтѣ. Нехай тóлько кожный про себе дбая, про свое спасены
гадав, — се було моральне правило; такимъ побытомъ навѣть
слово Христовe — не осуджуй брата

свого — прикладалося

бóльше до власного пониженя, нѣжь до охороны чужои чести.
На що тобѣ мѣркувати и розумомъ розберати, —- памятай, що
ты гбршій вóдъ усѣхъ людей,
тися!...

повиненъ Христа ради кори

Всѣмъ треба годити, всѣхъ хвалити, всѣмъ коритися;

тóлько тодѣ й можна спастися. Самостбйнымъ треба бути тóлько
тодѣ, коли рѣчь про пбстъ и вóдбуване церковныхъ правилъ
и звычаѣвъ: тутъ треба вóдвертатися вóдъ свѣтовыхъ утѣхъ,—
треба бути упертымъ и не схилятися

нѣ передъ якою силою,

а що до всёго иншого — не треба бути супротивнымъ.
На скóлько простягалася повага покóрливости старшинѣ
и вважалася за найпершу чесноту, видко съ того, що въ однóй
повѣсти вмерлець, воскреснувши, не мóгъ сказати своимъ бра
тямъ бóльшои правды, якои дóзнавъ на тóмъ свѣтѣ, якъ тóлько
те, що треба коритися игумену. Цѣкаво, що навѣть самый су
ворый аскетизмъ и нѣвечена тѣла не поможуть,
е буде славитись безумовнымъ пóслухомъ.

коли чернецъ
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Вóйна, зъ усѣмъ ви страхомъ, мало турбувала побожнóсть,
що, розвинувшись

на

грунтѣ Печерского

монастыря, дбала

тóлько про те, що бъ нещастя вóйны обминало монастырь и не
вóднимало у него правного достатку.
горій, Симонбвъ сынъ,

Ось, на прикладъ, Гри

що бувъ въ Суздалѣ, признавться, що

коли вóнъ зъ КОріемъ Довгорукимъ воювавъ съ пбдмогою По
ловцѣвъ Изъяслава Мстиславовича, то напавъ съ Половцями на
якесь мѣсто; але се було село монастырске, котре показалося
имъ гóродомъ,

що бъ Половцѣ вго не ограбили, бо Половцѣ,

бачивши его твердынѣ, не важилися на приступъ. Такимъ по
бытомъ,

пбсля тодѣшнéго розумѣня, воювати и руйнувати гó

роды и села не вважалося дѣломъ поганымъ, треба було тóлько
щадити монастырске добро.
Головнѣйшій признаки аскетичного настрою: покора, здер
жливбсть и наказаный правилами страхъ мысли,

страхъ зем

ныхъ утѣхъ и внутрѣшня боротьба зъ злымъ духомъ. Пóсля за
веденія христіяньства настала въ печерскому монастырѣ война
зъ бѣсами. Бѣсъ—се темный, злый духъ... Якъ тóлько святый
мужь призначить себе на подвóйну здержливбсть, запреться въ
тѣснóй келіи або печерѣ, почне день и нбчь высиляти тѣло свое
поклонами, языкъ — мовчанамъ,

а розумъ — нагóнкою грѣ

шныхъ думокъ, такъ заразъ зъявляються до него спокусники,
вóдтягають его вóдъ набожныхъ думокъ и силкуються зробити
вму яку небудь пакóсть!

Святый мужь повиненъ не пбддава

тися и мужно боротися зъ ними.
видимо, а потóмъ и явно.

Съ початку духи коять не

Вони перекидаються въ малпу, въ

шерсти, съ пазурами, съ хвостомъ, та ще до того, чого вже
и не ма умали, въ рогами и крѣлами; але инодѣ эъявля
ються зовсѣмъ таки въ образѣ людины, найчастѣйше —людины
не православнои.

Разъ якось оденъ святый, вельми быстрого

розуму, побачивъ бѣса въ образѣ Ляха, — вóнъ сыпавъ квѣт
ками на братей въ утренѣ: на кого впаде квѣтка и прилышне,
той братъ охлявавъ, выходивъ съ церкви и лягавъ спати; але
були й такй щирй подвижники,

що квѣтки не прилышали до

нихъ. Тутъ квѣтка — символъ грѣшнои утѣхи. Коли братъ вы
ходивъ зъ монастыря, оттутъ то й була бѣсамъ розкóшь-воля.
Оденъ святый побачивъ разъ бѣса, що ѣхавъ верхи на свинѣ;
лукавый духъ пышався и глузувавъ
„вспѣвъ

выхошитись

надъ черцемъ, котрый

пóсля утренѣ за монастырску огорожу,
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Звычайно бѣсы змагалися розважити, — наклонити до чого не
будь подвижника и перешкодити ему,

коли вóнъ постановивъ

собѣ мовчане и нѣвечивъ себе, и чимъ дужше змагався уго
дникъ перемогти лукавого, тымъ бóльше лукавый пильнувавъ
спокусити его. Прикладъ спокусы въ исторіи пустельника Иса
кія, котрого бѣсы змусили протанцювати, а потóмъ знѣвeчили
вго до повного высиленя, такъ, що треба було скóлька рокóвъ,
що бъ святый мóгъ одужати. Торопецкій купець зъ роду, на
призвище Чернь, вóйшовъ у монастырь, роздавъ свое добро на
монастырь и старцѣвъ, и бувъ принятый; по тóмъ облечеся
въ власяницу и повелѣ купити себѣ козлищь и одра
ти его мѣхомъ и

възвлече

на

власяницу и

о сше

около его; затворися въ печерѣ въ единой улици въ
кельици малѣ, яко четырь локотъ сущи, и ту моля
ще Бога со слезами; снѣдь же бяше просфира едина
и то чрезъ день. Пбсля багато даремныхъ пробъ, бѣсы зъя
вилися вму въ образѣ ангеловъ и Исакій

спрóста поклонився

имъ, тодѣ оденъ зъ бѣсбвъ сказавъ: возмѣте сопѣли и бу
бны и гусли, и ударяйте, атъ Исакій намъ спляшеть.
И удариша въ сопѣли и въ бубны и въ гусли и нача
ша имъ играти и утомиша его и оставиша и оле жи
ва суща, и отыдоша, поругавшеся ему.

Іоана велико

терпця бѣсы нѣвeчили похотню и св. мужь мучивъ себе спершу
тѣснымъ замыканемъ, голодомъ и мовчанемъ, носивъ на тѣлѣ
залѣзнй ланцухи, а потóмъ зарывся на пóстъ въ землю, лиша
ючи зверху тóлько руки та голову.

Бѣсы

або лякали его

огнемъ зъ низу и вму здавалося нѣ бы вóнъ горить, або зъяв
лявся змѣй и мавъ его проглянути,

1оанъ выстоявъ всѣ спо

кусы. Святый найбóльше зазнававъ спокусы въ замкненю и му
сивъ памятати, що коли хто приходить до него, треба конечно,
що бъ вóнъ прочитавъ молитву Исусову,

а

коли бъ вóнъ не

захотѣвъ сего зробити, то се вже явный доказъ, що то — бѣсъ,
(не даждь ему бесѣдовати съ тобою и прежде, даже
молитву сотворить, тогда розумѣеши яко бѣсъ есть).
Одному пустельнику бѣсъ зъявився въ образѣ его приятеля
и спбльника, помбгъ ему вóдшукати золото и провадивъ его до
того,

що вбнъ лагодився утѣчи зъ монастыря, та, на щастіе,

омана вóдкрылася

незабаромъ и св. отець (Теодоръ) розпра

вся зъ бѣсомъ лучше, нѣ жь Исакій.

Коли треба було

"

.
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тися лукавыхъ думокъ, що приходили, бо не мавъ нѣчого робити,
пустельникъ засудивъ себе на тяжкій роботы,—спершу молоти
муку на ручному млынку зъ ручнымъ жорномъ; вдругe, коли
згорѣла Печерска церква — таскати дерево зъ берега Днѣпро
вого на гору.

Бѣсъ задумавъ було спокусити его и коли свя

тый спочивавъ якось вóдъ своеи мукомельнои працѣ, бѣсъ по
чавъ молоти, але святый своими заклинаючими молитвами при
мусивъ вго справдѣ працювати и вести роботу далѣ на жор
нахъ, а самъ тымъ часомъ молився. Потóмъ, коли святый та
скавъ дерево на гору, тодѣ зббралося вже до чорта бѣсбвъ —
товаришѣвъ шкóдника, що робивъ пакости святому:

вони по

скидали геть зъ горы те дерево. Тодѣ святый силою молитвы
своеи примусивъ бѣсбвъ перетаскати на гору за одну нбчь все
дерево,

що було наготовлене пбдъ горою.

Бѣсы наважились

пóмститися за таку наругу, котра тымъ бóльше доскуляла имъ,
що вони не могли забути, якъ люде колись почитували ихъ
пóдъ назвою идолбвъ. Спершу навчили вони вóзникóвъ, що зго
дилися возити въ монастырь дерево, що бъ вони домагались
грошей за те дерево, котрого вони не возили а замѣсць нихъ
возили самій бѣсы.

Коли дѣло дóйшло до суду, то судія, вы

слухавши щирй оправданя святого, сказавъ ему, що бѣсы певно
поможуть и заплатити, якъ помогли звезти. Невѣдомо, якій на
слѣдки мавъ сей позовъ; але бѣсъ зъявився въ образѣ Василія
до одного съ княжихъ порадникóвъ, боярина Святополка и сына
его Мстислава, завзятого и злого, якъ князѣ вго, и доводивъ, що
Теодоръ знайшовъ

скарбы въ варяжскóй печерѣ и не каже

князямъ. За сe позвали Теодора и почали катувати, коли вóнъ
вóдмовлявся, и казавъ, що забувъ, де зновъ закопавъ скарбъ.
Потбмъ

пбслали за Василемъ, що не выходивъ съ печери вже

15 лѣтъ; Василь, звычайно, не знаючи, що дѣялось пбдъ вго
именемъ, своими неясными вóдмовами збивъ съ пантелику
и розсердивъ князя Мстислава.

Князь, думаючи,

що той за

тявся, коли самъ перше доносивъ ему, застрѣливъ вго стрѣлою.
Василь,

вмираючи,

вѣщувавъ Мстиславу люту смерть и такъ

воно й сталося въ битвѣ зъ Давидомъ Игоревичемъ.
При духовóй покóрливости — знанія не поважалося. Въ по
вѣстяхъ Печерского монастыря знаніе и земна мудрбсть выхо
дять яко даръ бѣсбвъ. Такъ про преподобного Микиту оповѣ
„дають, що до него прійшовъ бѣсъ и навчивъ вго розумѣти
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тóлько книжки Старого Завѣту, такъ, що вбнъ мавъ силу про
рокувати. Якъ склалося колись ране розумѣне про знане, ра
зомъ зъ нимъ лучилася вѣра въ пророкована; знати, бути му
дрымъ, значило разомъ—творити чуда, казати те, чого другій
не зумѣе, словомъ, робити те, чого нѣхто иншій не зможе зро
бити и для чого не можна

пригадати звычайного

способу.

А коли святій отцѣ, зббравшись коло Микиты, геть прогнали
бѣсбвъ, Микита ставъ неукомъ, якъ и бувъ, и сподобився по
тóмъ насылати дощь зъ неба на земній рослины. Про Лаврентія
пустельника оповѣдаеться,

що коли вóнъ заперся и одержавъ

ласку сцѣляти бѣснуватыхъ и до него приводили недужихъ,
бѣсы навчили его грецкои мовы, выправили его зд6бнбсть; але
якъ другій святый молитвами вылѣчивъ его вóдъ бѣсбвскои
спокусы, Лаврентій геть чисто забувъ свое знаніе.
Печерскій монастырь неласкавымъ бувъ до иншевѣрцѣвъ.
Такъ въ житю св. Агапита, неплатного лѣкаря, оповѣдаеться,
що коли до него прійшовъ лѣкарь Вóрменинъ, то не вважа
ючи на свою смиренность, якъ тóлько

вбнъ пбзнавъ, що се

Вбрменинъ, заразъ кликнувъ:

смѣлъ еси

почто

внити

и осквернити келію мою и держати за грѣшную мою
руку? Изыди отъ мене, невѣрне и нечестиве!

У вóд

повѣди св. Теодозія Изъяславу Ярославовичу на пытане
варяжску вѣру,

про

св. мужь ганивъ варяжску вѣру; тамъ

не

тóлько вынуватять сторонникбвъ захóдного христіяньства, що
вони ѣдять котóвъ и собакъ, але кажуть и про надъ мѣру ве
ликй незвычайности при шлюбѣ.
даеться рада — не давати

Въ поученю и вóдповѣди по

католикамъ ѣсти ій шити зъ своеи

посудины, а коли iй прійдеться часомъ съ конечности дати, то
конче треба вымыти посудину, наказуеться не тóлько не прій
мати до себе иншевѣрця, але проклинати всяку чужу вѣру.
Якъ роздача богацтва бѣднымъ не мала меты, а сама по
собѣ була метою, такъ однаково й праця зачиналася и вважа
лася користною сама по себѣ, яко справа, а не по тому, якій
хосенъ зъ неи. Видно, що въ Украинѣ-Руси збсталися погань
скй звычаѣ; довго

ще" Русины дивилися на жите скрóзь по

ганьске покрывало и навѣть въ христіяньскій звычаѣ

вносили

поганьскій змѣстъ. Отъ, на прикладъ, Теодозій заборонявъ, що
за его часбвъ багато було такихъ, що ставили на кутю яйця,
приставляли до кутѣ воду, справляли

обѣды по умершихъ «
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и носили въ церкву ѣдло, словомъ — вóдбувалися тризны (по
минки), бо у поганъ на похоронахъ выправляли піятику. Свя
тый, жалкуючи, повстававъ проти знадного цѣлованя мужчинъ
зъ женщинами на бенкетахъ.

Черезъ се христіяньство съ по

ганьскою похóтливостею змагалося суворою стороною свои
духовнои чыстоты, а аскетична наука ставала единою мораль
ною фильозофіею за для всего христіяньства въ загалѣ.
Саме свѣтёке жите, съ церковного погляду,

не мало

иншого идеалу, якъ аскетизмъ. Се було тымъ бóльше звычай
нымъ дѣломъ, що отъ, на прикладъ, въ „Словѣ отця сынови“
(сынъ очевидячки не лагодився въ монастырь, а мавъ жити въ
свѣтѣ семейно), батько,

показавши ему взорець чесноты по

движникóвъ, иже мало свѣта сего причащахуся, каже:
изволи себѣ тѣхъ житье и тѣхъ правый путь пріими,
тѣхъ нравы и ты, чадо мое, взыщи со всею силою
и со всею крѣпостью. Въ тóмъ же „Словѣ“ батько наказуе
сынови давати десяту частку свого добра Господеви (се бъ то
на монастырѣ и духовеньству).

Такимъ

побытомъ видно,

що

розумѣне про десятину переходило съ княжого побыту въ при
ватный, домашный.
Ясно,

що при такому напрямку,

коли

кожный дбавъ

тóлько про свое власне спасеніе, не вдержалася вповнѣ згода,
миръ и братерство въ Печерскому монастырѣ и вже въ ранню
годину добачаемо

слѣды

взаимныхъ заздрощѣвъ, ворогованя

и облудъ помѣжь братьми. Такъ въ житю Алимпія иконописця
оповѣдаеться,

що черцѣ брали грошѣ въ одного боярина, що

замавлявъ у Алимпія образъ, але Алимпію про се нѣ слова,
а бояринови казали, що Алимпій вымагае въ трое.
Не вважаючи

на

аскетичный напрямокъ,

"
въ церквахъ

однакъ читали поученя, переложенй зъ грецкои мовы, де уяв
лялося, що одного аскетизму ще не досить буде безъ доброго
чутя и любови; аще ли кто отъ хлѣба ся оудержитъ,
а гнѣвъ

и мать, и таковый

подобенъ есть звѣрю; тъ

бо не ѣстъ хлѣбъ; аще же отъ питія и отъ рыбы кто
оудержится и на голѣ землѣ легаетъ, а злобу имѣя
и неправду дѣя, хвалиться оубо: пущи есть и скота.
Чеснотами вважалися: пбстъ, журба; а смѣхъ и весело
щѣ — за грѣхъ. Оденъ подвижникъ, на имя Памва, давъ обѣ
, „дянку нѣколи не смѣятся. Бѣсы пускался на всякій хитроцѣ,
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що бы розсмѣшити святого, — та довго все було дармо; на
останку бѣсы привязали маленьке перце до здоровои колоды
и потягли мимо пустельника, выгукуючи: „Алой, алой“. Памва
усмѣхнувся, и бѣсы заплескали и заскакали зъ радоцѣвъ, гу
каючи: „Авва Памва засмѣявся! Авва Памва засмѣявся!“—„Я
засмѣявся зъ немочи вашои, вóдповѣвъ

имъ

святый, що вы

ледво здолѣвте зворушити сю колоду“. Въ однóй давнóй поуча
ючбй розмовѣ сказано: „смѣхъ не съзидаетъ, не хра
нить,

но

погубляетъ

и

съ зиданія

раздроушаетъ,

смѣхъ Духа Святаго печалить, не пользуеть и тѣло
растливаетъ;

смѣхъ

добродѣтели

прогонить,

не

и мать бо памяти смертныя, ни по оученія моукамъ.
Отъ ими, Господи, отъ мене смѣхъ и дароу и плачь
и рыданіе, его же присно ищеши отъ мене“ (Имп. Пуб.
Биб. Погод. Сб. N. 1297, ст. 91.).
Зъ женщинами не годилося навѣть розмавляти, жѣнка
вважалася истотою, що спокушувала до грѣха: „Не достоить
мнихоу ясти съ женою или пити, или что промы
шляти съ женами или инакъ како разоумъ имѣти свь
ними; прелюбодѣйство есть, велико прелюбодѣйство
женское соужитство. Еда камень еси? человѣкъ еси,
общему естеству подлежа и въ паденіи, огнь и маши
въ лонѣ — не изгориши ли? Како имать слово: поло
жи свѣщу на сѣно, тогда възможеши рещи, яко

не

горитъ сѣно? Аще не отмещешися, яко горитъ сѣно,
не мнѣ, глаголи, но не вѣдущему тайныхъ“.
Выминаючи жѣноцкихъ
про жѣнокъ: „Всякъ

очей, треба ухилятися и думки

бо възрѣвый

на

жену

съ грѣ

шаетъ“. Треба все мати блѣде лице и погану одежу: блѣдъ
и щоуби видъ и рызы хоуды

подобаетъ имѣти. (Пог.

Сб. N. 1288, ст. 226.)
Чернече самонѣвечена, ухилюване вóдъ усего, що мало
матеріяльну втѣху на землѣ, вóдкрывало идею побѣды духовнои
надъ грубою силою. Замѣсць лицаря узброеного, що вандруe
чужоземными краями, шукав пригодъ, перемагав ихъ и за се
вóдбирав. въ нагороду богацтва и т. п., зъявляються лицарѣ
духа, вандруючй въ тавмнóй краинѣ маръ, вступаючй въ бо
ротьбу зъ духами: вони одужують ихъ, вóдважуютьея само
хоть на всякій неволи, и за все терпите мнѣ высшу милу.
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на небѣ. Якъ лицарь не сидитъ на мѣсци, а глядить приклю
чокъ, такъ и въ сферѣ духовного лицарства зъявилися ван
дрбвнй лицарѣ — прочане (паломники), що вешталися по свя
тыхъ

мѣецяхъ и съ пбвночи ходили въ Палестину.

Вони то

звалися въ стародавныхъ пѣсняхъ калѣками перехожими.
Вандрóвки въ Ѳрусалимъ

були мабуть частй на Руси

скоро

пбеля введеня христіяньскои вѣры, коли имя калѣкъ надыбу
вться такъ часто въ пѣсняхъ стародавного походженя. Въ ван
дрбвцѣ Данила Паломника сказано, що за его часбвъ було
багато такихъ, що доходили до Ѳрусалима.

Се було такимъ

звычайнымъ дѣломъ, що деякй здавться силкувалися ходити
якъ мога швидше (тщащеся

вборзѣ)

и за се дорѣкали имъ

щиро-побожнй;Даніилъ каже, що се то путь вборзѣ нельзя
ходити, и докоряе ихъ за те, що вони багато добра не ба
чивши вешталися; але вандрóвки були тодѣ загальнымъ пред
метомъ розмовъ а тій, що бували въ Ѳрусалимѣ мали повагу;
ихъ скрóзь шанували и черезъ те вони, якъ каже Даніилъ, —
вознесшеся умомъ, яко
fi о губляютъ

мзду труда

надъ матеріяльною

силою,

нѣчто добра
своего.

сотворивше,

Идея побѣды розуму

въ народному розумовому житю

протоптала собѣ не одну релігійну стежку.

Про потребу ви

свѣдчать и такій оповѣданя, де дурный або дитина, слаба и дур
ненька, бере гору надъ сильнымъ. Така отъ знаменита повѣсть
про Кіевското купця Дмитра и его сына Борзомысла Дмитро
вича, семилѣтного мудрця, що хочь збереглася вона въ пбзнѣй
шихъ спискахъ, про те мае ознаки давнои кіевскои добы нашои
просвѣты. Дѣвться воно на полудни; богатый купецъ съ кора
блями выѣздить съ Кіева,

вандруs

по далекихъ чужихъ зем

ляхъ. Проплывши 30 днѣвъ по морю, купецъ приставъ до бе
рега и побачивъ приморскій гóродъ, бóля котрого на пристани
стояло безъ лѣку кораблѣвъ. Здивувався Дмитро Кіевскій ку
пець и каже: чого сихъ кораблѣвъ безъ лѣку багато стоить?
мабуть земля дуже добра и багато купцѣвъ крамарить тутъ. Збй
шовъ

вонъ съ корабля и пошовъ въ городъ и стрѣнули его

городяне и пытають его: звóдки вóнъ, зъ якои землѣ?

Вбнъ

вóдпoвѣвъ имъ: „Язъ Рускои Землѣ и вѣрую въ Отця и Сына
и Святого Духа“. И кажуть вму городяне: „Брате, кунче! единои
вѣры зъ нами Руска Земля, — тóлько за грѣхи нашій пбелавъ
„вамъ Богъ царя злочинія и водступника вбдъ Бога и грецкой
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вѣры, и неволить вóнъ насъ, щобъ привернути до своеи вѣры;
мы жь силы не маемо терпѣти такого лиха, що бъ пóдклони
тися идолу, страшенно бѣдуемо: все бояре мучать насъ; инодѣ
на силу приводять
домъ

морять

насъ до своихъ идолбвъ, инодѣ жь голо

насъ,

кажучи хлѣбъ на базарь печи; ось ба

чишь, купче, въ пристани 300 кораблѣвъ стоить,

се купцѣ зъ

усѣхъ сторбнъ поприходили до насъ и принесли дары цареви,
бажаючи торгъ мати въ его царствѣ. Царь принявъ дары и за
гадавъ

имъ три загадки

вóдгадувати, що бы

привернути до

своеи вѣры; вони тыхъ загадокъ не вóдгадали и царь сказавъ
имъ: коли вы моихъ загадокъ не вóдгадаете, то пбдклонѣться
моимъ идоламъ; купцѣ не здалися на се и за се вкинули ихъ
въ темницю, де терпѣли и нужду и голодъ, и тяготу и тугу,
ради Христа; царь же звелѣвъ три роки хлѣба не печи, що бы
вони, вóдъ голоду померли“.
Почувши про се, купець Дмитро мавъ було заразъ вóдъ
ѣхати и повернувъ на свóй корабель, але якъ прійшовъ туды,
побачивъ, що тамъ вже була варта. Нѣчого робити, треба було
до царя явитися. Паря звали Несмѣянъ Гордѣевичъ.

Донесли

цареви, що прійшовъ купчикъ зъ Рускои Землѣ, принѣсъ да
рунки и просить дозволу крамарювати въ его царствѣ. Царь ла
скаво запросивъ его на обѣдъ до себe, а пбсля обѣду спытавъ:
„Купче! якои ты вѣры?“ Купець вóдповѣвъ, що вѣруе. въ Отця,
и Сына и Святого Духа. „А я сподѣвався, сказавъ

царь, що

у насъ вѣра однакова, ты жь признаешся, кажешь, що не на
шои, а рускои вѣры. Я хотѣвъ, було дозволити тодѣ крамарю
вати и мавъ вóдпустити тебе въ твою Землю; а теперь вóдга
дай, купче, три загадки,
я даю тобѣ

волю

що тодѣ загадаю; коли вóдгадаешь,

крамарювати въ моѣмъ царствѣ всякимъ

крамомъ, и зъ дарунками и съ провóдниками пущу тебe въ
свою землю; коли жь не вóдгадавшь нѣ однои загадки и до
вѣры мови не прихилишся, нехай тобѣ, купче, вѣдомо буде, що
велю тебе смертю покарати, а весь

крамъ твбй пбде въ мою

царску скарбону“.
Купець

выпросивъ

собѣ у царя рeчинець

и прійшовши на свóй корабель,

на три днѣ

плакавъ, бачивши неминучу

смерть. Семилѣтокъ сынъ его грався на корабели и самe тодѣ
ѣздивъ верхи на палочшѣ: „на древцѣ сѣдяще, рукою за
древцы конецъ держаше, а другою рукою плечочь
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побиваше, и ѣздяше, аки на конѣ скакаше.“

Побачив

ши, що батько плаче, дитина стала пытати вго; батько спершу
не хотѣвъ и оповѣдати ему, але якъ

сынъ розумно обѣцявъ

ему въ пригодѣ стати, батько оповѣвъ. Сынъ сказавъ, що вонъ
за него вóдгадав: „А ты, батьку, не журись, не тужи, ѣджѣ,
шій, веселися и молися Богови,-всѣ подѣѣ покладай на Бога,
Сынъ и далѣ ще забавлявся на корабли.
покликали ихъ до царя.

На четвертый день

Хлопецъ сказавъ, що вбнъ вóдгадав

загадки за батька и попросивъ пити. Царь наливъ золоту чашу
медомъ и подавъ дитинѣ; хлопецъ давъ батькови и коли батька
хотѣвъ вернути чашу, хлопець сказавъ: „Отче! не отдавая
чаши-закрой въ нѣдра своя!“ Царь давъ другу и съ тою
те жь саме зроблено; такъ само царь домагався, що бъ ему
вернули чашу; хлопецъ вбдповѣвъ: „Да н н о е царево в с пятъ
не возвращается“. Загадка царева була осьяка: „Чи багать
того, чи мало, вбдъ сходу до заходу?“

Дитина

на сe вбдка.

зала: „Вбдъ сходу и до заходу день и нбчь, весь кругъ небе
сный единымъ днемъ и единою нбчю едине сонце перейде водъ
пбвночи до полудня, то на твою загадку моя вóдповѣдь". царь
здивувався, давъ третю чашу купцеви и купецъ сховавъ вѣ за
пазуху. Друга загадка вóдкладена до другого дня.
На другій день зббралися „инаты, и тираны, и стратилаты,
и воеводы, и князи, и бояре, и

вси людіе, маліи и велиціи,

и вси граждане на предивное чудо отрока, якоже всѣмъ граж
данамъ

не вмѣститися

въ царевѣ дворѣ“.

Царь

зашытавъ:

„Чого десята частина зъ моря въ день убувае, а въ ночи при
бував49 Вбдповѣдь була така: „Того, царю, що десяту частяну
воды сонце выпаровуе, а въ ночи прибувае, бо сонце зайшло
и не сушить, — ото тобѣ, царю, моя вóдгадка“.
Здивувався царь и домагався третёи
выпросився на три днѣ,
вбдъ малого до старого:

вóдгадки; хлопецъ

що бъ були скликанй всѣ городяне,
що бъ имъ заявили,

що имъ добре

буде по вѣкъ. Такъ и зроблено. Люди зббралися по волѣ царя.
Хлопець домагався,

що бъ царь збйшовъ зъ свого престолу,

давъ ему одежу царску и берло, тодѣ вбнъ вóдгадае загадку,
Царь давъ ему свои клейноды и разомъ зъ ними мечь.

Тодѣ

хлопець, знаючи, що мѣжь людьми есть христіяне, що не лю
били невѣрного царя, гукнувъ: „Чи хочете вѣрувати въ Святу
... «А!... по.... и.... такъ т 110
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Тройцю?“ Всѣ вóдповѣли: „Хочемо“. Хлопець стявъ мечемъ
голову цареви, сказавши: „Ось тобѣ моя третя вóдгадка!“
На друге вóдтакъ пытаніе хлопця: кого вони хочуть по
ставити собѣ царемъ? всѣ

одностайне дали ему власть, якъ

своему вызволителю. Пбслали за патріярхомъ, котрый бувъ въ
замкненю.

6го стрѣнули пышно и вбнъ

вóдправивъ

службу.

Поставивъ патріярхъ надъ головою хлопця золотый рóгъ зъ
оливою и поблагословивъ его на царство; люде жь всѣ вóдъ
малого до

старого въ оденъ голосъ

гукнули: „Многй лѣта

тобѣ, царю нашь, Борзомыслъ Дмитровичь, на царствѣ пробу
вати!“ И зрадѣли всѣ люде вельми; царь же справивъ того
дня великій бенкетъ. Потóмъ выявилося, щоу прежнёи царицѣ
була донька восьми лѣтъ; Борзомыслъ одружився зъ нею, охре
стивши вѣ впередъ, и взявъ зъ нею шлюбъ въ сорокъ днѣвъ
пбсля хрещеня (сороковицею). Въ сѣй казцѣ проявилося розу
мѣнѣ про страдальне становище жѣнки, котре вóдбиваеться въ
рускóй, найпаче въ великорускóй поeзіи.

Коли Борзомыслъ

прикликав царицю и дóзнавться, що въ неи всть донька,

вóнъ

не пытав вѣ—чи хоче вона вóддати доньку за него; не пытав
й дѣвчины, а просто каже хрестити еѣ и потóмъ березажѣнку
и тóлько на прохана матери дае ѣй речинецъ на сѣмь днѣвъ.
Семилѣтокъ царь звелѣвъ привести всѣхъ замкнутыхъ купцѣвъ
и здивувався царь, дивлячись на нихъ; були бо лиця ихъ, якъ
земля, и волося

вóдросло до пояса, и одежа на нихъ подер

лася, бо лежали мѣжь гадами въ тѣснотѣ, а голосы ихъ були,
якъ пчолинй“. Царь справивъ имъ празникъ и, вернувши имъ
добрó ихъ,

пустивъ кожного въ свою землю.

По волѣ царя,

батько поѣхавъ до дому и привѣзъ жѣнку свою — матѣрь ца
реву. Вони жили въ купѣ, и царь Борзомыслъ поховавъ старого
батька свого, Дмитра, купця Кіевского.
Основа сеи повѣсти показуя стародавнбсть ви походженя.
Побѣда черезъ вóдгадку всть вóдмѣна тои початковои канвы,
по котрóй склалися всѣлякй редакціи переказу про вѣщу му
дру дѣвчину, що выйшла съ простого стану и черезъ вóдгаду
ване вымудрованыхъ загадокъ выйшла замѣжь за значного чо
ловѣка.

Переказъ сей выявився въ украиньско-рускóмъ наро

днóмъ письменствѣ въ повѣсти про дѣвку семилѣтку. Цѣ
каво, що сынъ Дмитра те жь семилѣтокъ. Мала дитина явля
еться не тóлько дужшою вóдъ дорослыхъ и сильныхъ, але .
«АцЛё

*
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змѣняе долю цѣлого краю своею второпностею. Нарóдъ неначе
тутъ выявляв себе: вóнъ нѣкчемный и молодый, але мав таку
силу, котра може подужати

могучбсть силы и оманы.

Вбнъ

мае свѣдомбсть, що розумова сила высша надъ тѣлесну; треба
тóлько розуму, и можна все подужати, побороти.

Розумъ сей

выявляеться, якъ воно й повинно бути у молодого народу, що
тóлько входить въ жите,

не теоріею, не льогічною послѣдо

вальностю розумѣнь и процесомъ мѣрковань, а швидкостю, до
гадливостю и спрытностю у свóй часъ. Вбдгадка вымудрованои
загадки — форма, въ котрóй выявляеться розумъ.

Годѣ при

сему не звернути уваги на рбзне значеніе двохъ загадокъ, за
гаданыхъ царемъ; одна зъ нихъ

основувться

на вымудрова

нбмъ выразѣ того, що само по собѣ есть просте. Ясно, що тутъ
неначе глумъ надъ выгадливостю выразу, котрый тóлько для
простака — мудрощѣ; а само по собѣ рѣчь звычайна, и ро
зумна голова вóдгадуя его безъ жаднои замороки.

Друга «за

гадка — предметъ знаня. Хлопець не тóлько вóдгадув те, що
крываться въ тайнѣ, але выявляе свое знаніе природного фено
мену; такимъ побытомъ нарóдъ признае, що природознавство
те жь всть мудрбсть и заслуга

мудрого чоловѣка.

Хлопецъ

обдуривъ царя — розумѣна народу таке, що обдурити лихого
не мае въ собѣ нѣчого морально-поганого, навпаки вважаеться
доказомъ розуму и дотенности. Вбнъ убивъ царя — але убивъ
справедливо,

спытавъ

спершу нарóдъ, для того домагався,

що бъ збйшлись усѣ вóдъ

малого до старого; вóнъ вчинивъ

справедливо самe тымъ, що воля всёго народу вважавться мѣ
рою справедливости.

Нарóдъ

наклонювався до христіяньства

и навѣть вѣрувавъ въ христіяньство; власть мала инше пере
свѣдченіе и силувала до него нарóдъ.

Тутъ народный розумъ

выказуя свѣдомбсть, що народна воля може проявитися тóлько
тодѣ, коли ѣй треба буде вбдповѣсти на пытанв и той буде по
правдѣ мудрый, хто найде змогу задати вму пытаня.

Власть

несправедливого царя тымъ и держалася, що нарóдъ не мавъ
нагоды высказати свою волю вóдповѣдею. Втѣлена молода му
др6сть дав перевагу народнбй волѣ;

новый царь выбиравться

по волѣ народу. Дитячій образъ мудрости, що осоромила тыхъ,
котрй зъявлялися въ звычайному еи образѣ земному,–въ образѣ
старыхъ и сильныхъ властею, показуя въ народному розумѣню
свѣдомбсть, що молоде поколѣнія, не вважаючи на
1 I 46
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те, що граючись, ска ч е верхи на палочшѣ, ма ее
въ собѣ зарóдъ того, до чого вж е н е з д а т н й до
рослiй люде...

II.
Кіевска Русь вóдъ Ярослава до зруйнованя Кieва Татарами.
Коли Ярославъ понастановлювавъ

осóбныхъ князѣвъ по

Украиньско-рускихъ Земляхъ, позаводивъ удѣлы, то се вытво
рило въ житю Украиньско-руского народу новый ладъ вóдру
бности и самостбйности. Перше иншй Украиньско-рускй Землѣ
перебували пóдъ верховодствомъ Кіевского князя,

вони хочь

кермували и жили самій собѣ незалежно, але жь складали его
вбтчину.

Теперь,

коли завелися удѣлы, то поменшала вага

верховодства Кіевскои Землѣ а звязокъ Земель не то,

що не

послабшавъ, а ставъ ще мóщнѣйшимъ. Верховодство Кіева по
меншало черезъ те, що старѣйшй князѣ другихъ Земель були
вже не данниками Кіевского князя.

По своихъ Земляхъ воно

робилося старѣйшими надъ молодшими; а молодшій князѣ вы
знавали старшинованіе

надъ

собою не Кіевского

князя, а го

ловного князя своеи Землѣ. Звязокъ Земель стягався мбщнѣйше
черезъ те, що керманичѣ Земель

выходили зъ одного роду:

всѣ вoни памятали про свой родовóдъ и повиннй були складати
одну семью; тымъ то и кожда Руска Земля вважала себе за
частину

однои загальнои державы.

устрбй показуеться
князѣвску власть

намъ ось якимъ:

надъ

Пбсля смерти Ярослава
корѣнне розумѣне

про

народомъ задержало въ Украиньско

рускóй Землѣ стародавну свою вдачу, але головнй его ознаки
перемѣнялися въ житю вóдповѣдно обставинамъ.
Народна свѣдомбсть про князя — вызнавала, що его не
минучо потрѣбно для удержаня ладу и за для проводу вóйска
проти ворогóвъ. Сталося звычаемъ, що бъ князѣвске достоинь
ство переважно держалося въ Руриковóмъ поколѣню; закоре
нилося розумѣне, що бъ Кіевскій князь бувъ зъ сего поколѣня;
але ще не зложилося розумѣна

права спадкового мѣжь кня

зями. Воля живого народу стояла на версѣ всякого права и на
вѣтъ звычаю.
Въ другóй половинѣ ХП. вѣку показалися

новій чужинцѣ

вороги, съ котрыми Кіеву и Украиньско-рускóй Землѣ

—---— я
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довелося мѣрятися силою. То були Половчане (Половцѣ). Нашй
лѣтописи повѣдають, що Половчане въ перше напали на Укра
иньско-руску Землю въ рoцѣ 1061 и першій бóй зъ ними бувъ
бóля Переяслава (Гóродъ сей стоявъ на сторожѣ Украиньско
рускои Землѣ.). Ся справа
вела на нарóдъ

великій

скóнчилась

недобре и мабуть на

переполохъ и выгляды на лихолѣтв.

Се видко зъ лѣтописного оповѣданя

про рóзнй знамена; ма

буть, що першій успѣхъ, або неуспѣхъ вважалися за знамена,
якъ се звычайно у всхóдныхъ народóвъ. Того часу всякій фе
номенъ, — абы хочь трохи чимъ вóнъ вызначався зъ звычай
ного, вважався за якесь вѣщованіе. Черцѣ и духовеньство ми
мохóть пóддержували и пóдкрѣпляли старій поганьскій забобоны.
По византійскихъ книжкахъ переложеныхъ на Славяньску мову
и занесеныхъ на Русь, вони знаходили

пбдпору повѣрію, що

незвычайнй зъявища трапляються не передъ добромъ и вѣщу
ють щось лихе.

Року 1066 на заходѣ показалася „звѣзда ко

смата“; въ промѣни ви добачали

щось

крбвавои краски; цѣ

лыхъ сѣмь днѣвъ, пбсля заходу сонця, вона лякала Кіевлянъ,
„проявляющи кровопролитье“. Дальше рыбалки вытягли нево
домъ зъ рѣчки Сѣтомли якусь дитину-потвору; мабуть вѣ за
кинула въ воду перелякана

мати и жахалася признатись до

неи. Отже нѣчого бóльше не придумали съ тою дитиною, якъ
зновъ кинути вѣ въ воду. На останку настало затмѣне сонця.
„Ото вѣдьмы ѣдять сонце“, говорилось тодѣ по розумѣню по
ганъ. О скóлько сi забобоны давнй, видно съ того, що й доси
въ народѣ водиться повѣре, по чарбвницѣ мають спроможнбсть
правити природными зъявищами, и зменшивши обвмъ небесныхъ
свѣтилъ, закрывати ихъ на якійсь часъ.
Справдѣ загальне причутs збулося.

Отой нападъ Полов

чанъ бувъ початкомъ другихъ безъ перервы нападбвъ Полов
чаньекихъ.

Сего лиха було мало; князѣ Украиньско-рускои

Землѣ почали ворогувати мѣжь себе; завелися усобицѣ. Въ той
часъ не було свѣдомости
синъ;

непорозумѣня

надъ усею землею

про

про

святощѣ горожаньскихъ вóдно

принципъ

власти

выкликали невпиннбсть

нукань. Мало коли князѣ зупинялися передъ

цѣлого

роду

особистыхъ спо
выборомъ того,

чи иншого способу: егоизмъ бравъ гору. Тыхъ самыхъ Полов
чанъ, що руйнували Украиньско-руску Землю, князѣ закликали
„; до себе на пóдмогу.
„вый.

Принципъ моральный змагався зъ особи
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стымъ порывомъ. Зъ одного боку було такъ: розумѣня про
суцѣльнбсть Украиньско-рускои державы, свѣдом6сть народнои
вдности, почутв. обовязку, що вказувала церква,

примушувало

князѣвъ и дружинникбвъ бажати згоды, едности, и одностайно
стояти проти загальныхъ ворогóвъ. Зъ другого боку — не було
умѣлости уладнатися

помѣжь

себе,

спинити особистй спону

каня; а все отсе тягло до того, що бъ пóрвати звязки,

котрй

самй князѣ вважали за святощѣ. Народнй спонуканя ійшли по
тóй же стежцѣ, по якóй и князѣвскй. Князѣ не могли здобути
въ народѣ супротивности своимъ егоистичнымъ прямованямъ;
бо въ народѣ, такъ

само якъ и въ князѣвъ не достигла ще

свѣдомость про способы, якими слѣдъ змбцняти вднбсть, котру
бóльше почували, нѣжь розумѣли. Усобицѣ князѣвъ мѣшалися
зъ ворожими спонуканями Земель помѣжь себе; князеви легко
було з6брати вóйско и йти зъ нимъ на своихъ родичѣвъ (сво
якóвъ) въ другу Руску Землю; бо и въ тыхъ кого вóнъ зби
равъ пбдъ свóй стягъ ворушилося ворогована до тыхъ, котрй
выступали за свого князя.

Якими бъ своевольными замѣрами

не спонукувався князь, вóнъ все мóгъ зóбрати ватагу вдатныхъ,
готовыхъ стояти за него; завсѣгды водились люде вдатнй зло
жити воёвничу ватагу на послугу князеви и его егоистичнымъ
замѣрамъ. Отсій ватаги и звалися дружинами. Князѣ водили
ихъ за собою, даючи имъ коштъ на прожитокъ, и дружины сій
готовй були битися проти такихъ

самыхъ дружинъ другого

князя, що бы задовольнити честилюбство, зажирливбсть и зма
ганя свого князя. Таке жите подпирало выникавше зъ него жъ
почуте

вóйсковои

славы и вдатности.

оскарженымъ, боронивъ свою славу,

Князь, вважаючи себе

а дружина его вважала

собѣ за повагу помагати князеви и брала за те нагороду. Отакъ
Русины билися самій зъ собою „ищучи себѣ чти, а князю славы“.
Хоробрóсть, скорбсть, вóдвага, вмѣлóсть, невтомливбсть—
вважалися чеснотами. Юнакъ соромився жити сидюхомъ. Шо бъ
спóзнати, яка дѣяльнбсть

складала тодѣ характеръ того, хто

бажавъ добути собѣ славы и поваги — треба прочитати Моно
махове научуване: треба було разъ-у-разъ перебувати въ до
розѣ, въ працѣ, небезпечности и боротьбѣ.

Найспокóйнѣйшій

часъ ишовъ на полёваня; а се жь подóбне вóйнѣ; ту юнакови
в и праця, и небезпеченьство, и голоднеча. Дружинники часто
самій баламутили своихъ князѣвъ, пбдбиваючи ихъ одного на
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другого; тымъ лѣтописцѣ инодѣ выбачають князямъ ихъ не
справедливій вчинки, тямлючи, що вони чинили те съ пбдмовы
дружины.

Дружинники купилися по мѣстахъ, тымъ то мѣскй

мешканцѣ пóдносилися и складали зъ себе дѣяльну масу; се
ляне мали рóлю страдальну.
мусили

Давнй засновины самостбйности

все бóльше-а-бóльше вянути, бо довго не було имъ

можливости показати себе и треба було пбдлягати пóдъ при
гнѣчуючу силу. Проти такого ладу не могла повстати опозиція,
бо Украина-Русь була оточена чужинцями, котрыхъ усе могли
покликати князѣ собѣ на пбдмогу.

Такъ воно и скоилося за

Изъяслава: року 1067, Половчане напали на всхóдну частину
Рускои Землѣ. Изъяславъ выступивъ проти нихъ; его побили
Половчане;

самій розбѣглись по околицяхъ и почали грабити

и руйнувати. Кіевляне скликали вѣче; вѣче вымагало, що бъ
князь давъ дружину и коней; Изъяславъ не послухавъ. Съ того
показуеться, що ще перше була партія небезпечна для власти
князя. Маючи бóля себе узбровну дружину, князь не хотѣвъ,
що бъ иншій хто крбмъ дружинникбвъ, — бувъ узброеный;
а стерѣгся, щобъ не выбухло повстане. Значить князѣ не разъ
у-разъ перебували въ згодѣ зъ народомъ.

Мабуть треба було

добре пильнувати, що бъ держати нарóдъ въ покóрливости, бо
Изъяславъ не выдавъ народови зброѣ навѣть и тодѣ, коли чу
жинцѣ явно загрожували кравви.

Такъ статися могло лишенъ

черезъ те, що вже бувъ колись передъ тымъ такій выпадокъ,
котрый свѣдчивъ, що для князѣвскои власти небезпечно, коли
нарóдъ набереться воёвничои вдачи.

Народна злбсть впала на

воеводу Коснячка, ватажка князѣвского вóйска. Вбнъ съ пере
ляку сховався.

Тодѣ Кіевляне пригадали, що въ пóгребѣ си

дить бранець, Полоцкій князь Всеславъ, полоненый въ бою.
Вони швидше ослобонили его и постановили его княземъ. Отке,
хочь якъ Кіевляне були

обуренй на князѣвску власть, а не

змогли обйтися безъ князя, бо вже опанувало и закоренилося
розумѣне, що князя неминучо треба яко керманича и нѣхто не
може заступити его.

Чій бы то князь не бувъ, а досить було

поважаня до его особы.

Обурене

Кіевлянъ

проти Изъяслава

було небезпечне для него, пóдручники зъ его дружины, що пе
ребували зъ нимъ въ теремѣ, радили
порада свѣдчить,

що

вбити Всеслава.

Така

способами тодѣ не перебирали, що мо

„црута стояла низко, такъ сама,

якъ и въ порадни
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кбвъ Святополка-Окаянного.

Видко, що вони тямили, що якъ

князя не стане, то й колотнеча не втихомириться; бо Кіевляне
безъ князя не знатимуть, що дѣяти. Дружинѣ не довелося вы
конати своихъ замѣрóвъ: Кіевляне вызволили Всеслава, Изъя
славъ не спромóгся боротися зъ народомъ; бо за нимъ не було
на Руси мóщнои партіи.

Коли вго прогнали, вóнъ не здобувъ

и мѣжь своими спочутя до себе и втѣкъ на чужину до Ляхбвъ.
ѲЕго добро заграбили; такъ воно слѣдъ було зробити;
розумѣня того часу — хто провинився,
добро йшло „на потокъ“.

пбсля

кого осуджено, того

Выгнаный князь, зóбравши чужин

цѣвъ, прибувъ за 7 мѣсяцѣвъ до Кіева. Всеславъ перелякався
и втѣкъ, Кіевляне лишилися безъ князя; не було у нихъ свѣ
домости, що бъ въ Украиньско-рускóй Землѣ хто иншій окрбмъ
природного князя мóгъ ватажкувати надъ вóйскомъ, тымъ то
вони не тямили, що й дѣяти.

Ихъ страхало чужинецке пано

ване; вони вырядили послóвъ до Святослава и Всеволода и про
сили помирити зъ ними Изъяслава, а то вони запалять мѣсто
а самій втѣчуть до Греціи. Имовѣрно, що се промовили не всѣ
Кіевляне, не весь нарóдъ, а якась тамъ партія; бо чи можна жь
таки гадати, що бъ въ великому мѣстѣ, якъ Кіевъ,

всѣ ме

шканцѣ однодушно згодилися на таку рѣчь! Запрошеній князѣ
звели на мирову дорогу Кіевлянъ зъ Изъяславомъ. Умовилися,
що Изъяславъ прійде „въ малѣ дружинѣ“ и не наводитиме зъ
собою Ляхбвъ. Але Изъяславъ вырядивъ на передъ свого сына
Мстислава зъ дружиною Ляхóвъ. Мстиславъ перебивъ 70 чоло
вѣкъ Кіевлянъ, котрыхъ вважавъ за виноватыхъ иншихъ ослѣ
пивъ и багато, якъ повѣдае: лѣтопись пострадало неповинныхъ.
Тодѣ Русины селяне, зъ околицѣ Кіева, тихцемъ пóмсти
лися надъ Ляхами,

що привѣвъ Изъяславъ и розвѣвъ по се

лахъ на харчоване. Селяне потайно вбивали Ляхбвъ и приму
сили ихъ вертатися до дому. Одначе не всѣ були такъ озвѣреній
проти чужинцѣвъ; бодай въ Кіевѣ Ляхамъ було весело жити.
Моральности мѣжь Кіевлянами о стóлько не було, що хочь
яка силомбцна не добра справа могла здобути собѣ прихиль
никóвъ и пбдпору.
Изъяславъ сидѣвъ въ Кіевѣ вóдъ року 1068 до року 1073,
спершу пóдъ охороною Ляхóвъ.

Вороговане до него Кіевлянъ

не могло остигнути пбсля тыхъ злочиньствъ, якій заподѣявъ его
сынъ Мстиславъ.

Але треба сказати, що Кіевляне не вважали,
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виноватымъ вго самого; вони лишень зневажали его, бо вóнъ
бувъ простоумный.
гóвскій
друге.

Зъ сеи зневаги покористувався Черни

князь Святославъ; и Изъяславу довелося втѣкати въ
Чотыри роки вештався вóнъ по Европѣ.

Въ Могунціи

вóнъ обертався за запомогою до императора, признаючи его за
голову всѣхъ державцѣвъ.

Сынъ его клопотався въ Римѣ пе

редъ папою, що бъ вернути батькови его право. Тодѣ помѣжъ
Русею и Европою не

стоявъ

ще той муръ,

що выбудовано

ошбсля. Русь и захóдна Европа належали до однои політичнои
семьѣ, зносины у нихъ були частй и щирй. Императоръ на про
хане Изъяслава вырядивъ до Святослава посломъ Святославо
вого шурина.

(Святославъ бувъ

Одою; братъ

ви Бурхардъ

бувъ

подруженый съ

князѣвною

посломъ въ Кіевѣ и бувъ

Тревскимъ духовнымъ сановникомъ).

Отся звѣстка про крев

нбсть Святослава зъ нѣмецкою князѣвною варта уваги черезъ
то, що вона подана при нагодѣ, а не якъ такій фактъ, що бъ
стоявъ вóнъ уваги самъ по собѣ, за свою незвычайнбсть. Певно,
що про сей фактъ не споминали бъ, коли бъ не довелося при
гадати про него, говорячи про иншу, важнѣйшу подѣю. Певно,
що багато такихъ

фактóвъ

пропустили лѣтописцѣ черезъ те

лишень, що не траплялося причины споминати про нихъ.
Якъ вмеръ Святославъ, такъ Всеволодъ Переяславскій за
бравъ Кіевъ, але не спромбгся проти Изъяслава и не вóдва
жився йти проти него на боротьбу:

вóнъ сподѣвався, що бъ

небожѣ” не повернулися до него зъ ворогованамъ.

Тымъ то

вóнъ поступився Изъяславови Кіевомъ, а собѣ здобувъ Черни
гóвъ, прежній Святославóвъ удѣлъ.
Тодѣ Олегъ набравши Половчанъ, прійшовъ доруйновувати
батькóвщяну. Изъяслава вбито. Лѣтопись повѣдае, що Кіевляне
вельми плакали за нимъ. Здавться не було причины жалкувати
за нимъ и лѣтописець мусивъ додати, що Изъяславъ бувъ до
брымъ чоловѣкомъ, а злочиньства
вóнъ, а сынъ его.

надъ Кіевлянами коивъ не

За для насъ варто те, що се жалкованіе за

Изъяславомъ, (котрый чи бувъ, чи не бувъ виноватымъ за зло
чиньства свого сына, а все жъ таки потакувавъ имъ, бо того жъ
сына вырядивъ княземъ до Полоцка, та й самъ нѣчого доброго
не вчинивъ за для Кіевлянъ)–то отсе жалкована вказуе на до
бродушне пошанована Кіевлянъ для своихъ керманичѣвъ. Тутъ
,, мы вбачаемо не жадобу пóмсты, а силу народнои памяти
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Пбдбурити славяньску масу-було легко; але запалъ ви швидко
холонувъ. Власть хочь якъ багато заподѣе народови лиха, але
нарóдъ легко мириться зъ нею, що бы тóлько вона погладила
его по головѣ.
Въ першй роки пóсля Ярослава зробилася

перемѣна въ

правничому побытѣ Руси, якъ про се свѣдчить „Руска Правда“.
Князѣ Изъяславъ, Всеволодъ и Святославъ зъ своими мужами
Коснячкомъ, Перенѣгомъ и Никифоромъ (Ничипóръ) зóбравшись
отложили убівніе за голову,

се бъ то знесли пóмсту,

що водилася до того часу и постановили выкуплятися кунами,
а все останны лишили по давному: яко же Ярославъ

су

дилъ, такоже и сынове его уставиша.
За певно мы не вѣдаемо подробиць, що зъ „Рускои Пра
вды“ припадая самому Ярославови, а що заведено въ нѣй пó
сля него вже; тымъ то й не можемо вызначити, якй статіи
були Ярослава, а якй заведено вже за Изъяслава и братóвъ
вго, окрбмъ того знесеня пóмсты, про котре вже говорено було
въ горѣ.

Не слѣдъ думати, помѣтимо ще, що платнею виры

за душегубства, вóдбувалася вся кара за злочиньство. Навпаки:
вира належала лишень до деякихъ выпадкóвъ; на прикладъ:
„будетъ ли стоялъ на разбоѣ безъ всякія свады, то за разбой
ника люди не платятъ и выдадутъ его самаго всего и съ же
ною и съ дѣтьми на потокъ и разрабленіе“. Властиво — вира
була не карою, а лишень дохóдъ князеви
чиньствъ.

вóдъ карныхъ зло

Вирою душегубъ — вóдбувався тодѣ тóлько, коли

душегубство выникло въ сварцѣ, або на бенкетѣ, коли жь хто
вбe въ свадѣ, или въ ширу явлено, то тако вму пла
тити по вервинѣ, еже ся при клади вають вирою. Таке
душегубство лягало

на

всю громаду, aбо вервь, мабуть за

тымъ, що при сварцѣ були свѣдки, и вони повиннй були зупи
нити душегубство. Душегубъ выплачувавъ лишень частину всеи
виры. Громада (вервь) мусила платити и тодѣ, якъ „мужь убі
етъ мужа въ розбои; но не ищутъ имени;“ себъ то, коли не
ма кому обвинувачувати душегуба. Такъ само вервь плати
лась и тодѣ, коли вона на своѣй землѣ знаходила тѣло заби
того, а душегуба не вышукано:

се звалось дикою

инша рѣчь, коли душегуба обвинувачували,

тодѣ

вирою,

г о л о в ни

чество самому гол о в н и ку. Тутъ вже душегубство розу
мѣется яко злочинство, въ талѣ „Руску правду: не слѣдъ.
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вважати яко

кодексъ права, а лишень яко статутъ збираня

князѣвскихъ доходбвъ. Судъ творився на основѣ старыхъ сла
вяньскихъ звычаѣвъ.
Обставины исторіи Изъяслава Ярославовича досить свѣдчать
про неспромбжнбсть Кіева за для будущины и неможливбсть роз
ростися

на Украинѣ.-Руси

Украину-Русь

властивому народному устроeви.

отачали чужинцѣ готовій вмѣшуватися до ви

власныхъ справъ. Зъ Сходу, мовь темнй хмары, налѣтали на
товцы степовыхъ номадóвъ Азіи, зажирливыхъ грабити и руй
нувати. Простуючи на Захóдъ, одна въ слѣдъ другои, вони пе
реходили черезъ Украину-Русь: тій що йшли позаду завсѣгды;
були для Украины-Руси страшнѣйшй попереднихъ. Въ Х. и Х1.
вѣку молода ще и не мóцна цивілізація украиньско-руска тер
пѣла вóдъ нападбвъ Печенѣгóвъ, але сій ще не були такими
лютыми якъ Половчане, що прійшли въ слѣдъ ихъ. Проти Пе
ченѣгóвъ Украина-Русь устояла; побѣда надала Русинамъ смѣ
ливости и пóднесла

мѣжь

ними духа вдатности; дѣяльнбсть

сего духа може бъ занѣмѣла, коли бъ житs iшло цѣлкомъ
супокóйно. Суплемѣнники и близькй родичѣ Печенѣгóвъ-Торки
и Берендѣ-ще менше здавалися страшною силою. Коли чимъ
вони и шкодили Украинѣ-Руси, то хиба тымъ, що осѣвшись на
берегахъ рѣчки Роси и помѣшавшись мѣжь Украинцѣвъ-Руси
нбвъ надавали украиньско-рускому житю нового хижого еле
менту и спиняли розвóй цивілізаціи. Инша рѣчь Половчане. Се
бувъ нарóдъ численный, розчахненый на орды, перехожій, не
привязаный до селищь, и черезъ те готовый нападати великими
масами; Половчане не займались

хлѣборобствомъ, тымъ то

охочй до грабoваня и руйнованя чужого добра.

Съ Половча

нами труднѣйше було справитись, нѣ жь съ Печенѣгами. На
лихо ще народови — рускій князѣ, якъ отъ Олегъ, не вважали
на совѣсть, коли ради своихъ егоистичныхъ замѣрóвъ доводи
лося въ рускій справы вмѣшати Половчанъ.

Зъ другого боку

Поляки стали лѣзти на Украиньско-руску Землю.

Святополкъ

показавъ имъ шляхъ до Кіева, а вго слѣдомъ потращивъ и Изъ
яславъ. У Полякóвъ выникла думка, що Украина-Русь, то ихъ
пóдручна Земля. Князѣ надавали имъ вельми щедрыхъ обѣця
нокъ. За Поляками потяглися Угры. Нашй князѣ порóднилися
зъ Угорскими королями; королѣ стали давати
„ и разомъ
...„да, В

гадати; чи не можна

имъ помочи

пóдгорнути пбдъ свою руку
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Украиньско-руску Землю, користаючи съ того, що Украина
Русь, нѣ бы сама йшла въ руки чужинцѣвъ.
"
Отъ за такихъ обставинъ не можна вже було народнóй
самодѣяльности здобути собѣ простору.

Споконвѣчна Славянь

ска воля, придавлена князями и дружинами попробувала була
выбитися на свѣтъ и не змогла. Вѣче выгнало Изъяслава, вѣчe
выбрало иншого князя, вѣче ставало керманичемъ долѣ свого
краю, та не на довго.

На помбчь выгнаному князеви прибула

силачужинцѣвъ. Мусило вѣче замовкнути. Святославъ прогнавъ
брата и забравъ Кіевску Землю; имовѣрно, що на се була воля
Кіевлянъ; бо не могли жь вони такъ швидко забути Изъясла
вового вчинку и имовѣрно,

що теперь вони забажали пóмсти

тися надъ нимъ, бо здобули собѣ такого князя, на якого мо
жна було опертися.

Але сего

князя

не стало, а Изъяславъ

ишовъ на нихъ съ чужинцями. Польскій вѣдомости кажуть, що
Болеславъ того часу перебувавъ въ Кіевѣ.

Отъ тодѣ то тра

пилася ота розпустна пригода, що отруила норовы Кіевлянъ
и за котру польскій князь позбувся короны. Ся вѣдомбсть спра
ведлива и нѣчимъ не йде въ перекбръ зъ нашими лѣтописями,
але въ нашихъ лѣтописяхъ нѣчого не сказано про другоразне
перебувана Болеслава въ Кіевѣ. Можна гадати, що остання
звѣстка выплыла якось зъ нашихъ лѣсописей. Опбсля Изъя
славъ повиненъ бувъ поступитися Польщѣ Червеньскими мѣ
стами за ту помбчь,

що подали

ему Поляки, и лишенъ тою

платою вдержався на своѣмъ столѣ.

Видима рѣчь, що коли

князямъ такъ легко було зазывати до себе на помбчь чужин
цѣвъ, то трудно було народови

вóдборонити свои права вóдъ

князѣвскои самоволѣ и настановити свою громадску волю зверху
князѣвскои самоволѣ.
одначе не можна було ротостей, замощѣти Макорен
тися и князѣвскому деспотизмови. Князѣвъ було доволѣ и мѣжь
ними доволѣ охочихъ князювати въ Кіевѣ, якъ само и по ин
шихъ мѣстахъ: вони оденъ другого выганяли. Твердого и мó
цного права наступованя князѣвъ не було.

Удѣльна система

ще й доси добре не выяснена, хочь надъ симъ вельми богато
працювали. Дося надавали великои ваги рудиментарнымъ ста
тутамъ про „столонаслѣдія“ въ ХП. вѣку; але вони и въ са
мыхъ князѣвъ були тодѣ ще не вызначеными, не выроблеными,
а нарóдъ зовсѣмъ

ихъ не вызнававъ; нарóдъ тямивъ одно
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лишень свое властивe право, право выбору; але се право разъ
у-разъ дусило право силы и зброѣ.
Выпадки одного роду, идучи оденъ слѣдомъ другого, ро
билися звычаемъ на якійсь часъ; одначе вони въ свою чергу
выпыхались иншими, новыми выпадками. Право князя — кня
зювати въ Кіевѣ, все жъ таки залежало вóдъ выбору народного;
але жь, на перекбръ народнóй волѣ можна було придбати якои
супротивности на свою користь. Таке й трапилося двѣчи за
Изъяслава, коли замѣсть народнои волѣ верховодила воля вóй
скового натовпу, а коли сей не бувъ въ силѣ, такъ воля По
ловчанъ, Угрбвъ, або й Славянъ зъ иншихъ Рускихъ Земель.
Однымъ словомъ — замѣсть волѣ — кермувала сила. Тою ма
сою, що правила въ розумѣ горожаньскому, політичному, бувъ
вóйсковый натовшъ зъ усякихъ людей, котрыхъ сила обставинъ
пóдносила въ гору и котрый орудувавъ справами краю и вго
долею.
"
Вже хочь якъ злиденнй лѣтописній звѣстки про народне
жите, а и зъ нихъ досить видко, що съ часу смерти Ярослава
ажь до татарскои руины, на Украинѣ-Руси разъ-по-разъ було
повно чужинцѣвъ.

Кіевскій бояре и дружинники

князѣвъ не

складали спадковыхъ станбвъ мѣсцевыхъ; новій приходцѣ не
переводилися, однй вóдходили, другій натомѣсть приходили, пе
реходячи вóдъ одного князя до другого: сегодня вони перебу
вали въ Черниговѣ, завтра въ Кіевѣ, потóмъ въ Галичи и т. д.
Стоявши близько коло князѣвъ, вони мали не великій мораль
ный звязокъ зъ народомъ и пильнували лишенъ того,
самымъ поживитися зъ народу.
зустрѣчаються доволѣ часто.
князямъ и одержували
приходцѣвъ

вóдъ

вóдрóжняли

що бы

Нарѣканя на такй надужитя

Новій приходцѣ пбдлещувались
нихъ урядовй посады.

вóдъ

Новыхъ

прежнихъ назвою —- молод

шихъ або уныхъ. Всеволодови дорѣкають за те, що вбнъ ко
рився унымъ.

Съ кождои вóйны, бóльше чи менше вдачнои,

князѣ приводили бранцѣвъ и селили ихъ на Земляхъ Украины
Руси.

Мѣжь бранцями були и Русины и чужинцѣ. Такъ отъ

съ походбвъ

проти Половчанъ 1103 и 1111 р. приведено чи

сленно бранцѣвъ

и

вони збóльшили

люднбсть Украиньско

рускои Землѣ. Въ рощѣ 1116 люднбсть Украины-Руси збóльши
, лась приходцями зъ рбзныхъ

краинъ.

Володимиръ воювавъ

съ княземъ Кривичѣвъ — Глѣбомъ. Сынъ его Ярополкъ зъ сво
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имъ стрывчнымъ братомъ Давидомъ забрали Друтескъ, мешкан
цѣвъ его полонили и перегнали на Украину-Русь въ ново оса
джене мѣсто Жовню. Того жъ року Мономахъ выряжавъ кня
зѣвъ на Донъ и тамъ вони полонили

мешканцѣвъ съ трёхъ

мѣстъ. Мабуть сй бранцѣ були Половчаньского або Туркского
племени. Ихъ поселено на Украинѣ-Руси. Тодѣ жь таки Яро
полкъ одружився зъ бранкою, донькою Яского князя.

Певно,

що вбнъ полонивъ не саму вѣ, а взявъ и иншихъ зъ нею и та
кимъ чиномъ

въ люднбсть Украины-Руси зайшла частина

Яского племени.

Року 1128 Мстиславъ ходивъ воювати Бѣлу

Русь и зъ вóдти привѣвъ чимало бранцѣвъ.
1130 Мстиславъ

выславъ до Греціи

А коли въ роцѣ

полоненыхъ Кривицкихъ

князѣвъ, то въ Кривицкихъ мѣстахъ порозсаджувавъ своихъ му
жѣвъ и черезъ то мешканцѣ зъ Украины-Руси понаходили въ
Землю Кривичѣвъ. Въ 1116 р. Володимиръ Мономахъ осадивъ
своихъ посадникóвъ на Дунаю. Сего цѣкавого выпадку доси ще
добре не выяснено: певно, що посадникъ не самъ оденъ перей
шовъ на далеку краину, а зъ нимъ выряджено чимало людей,
повинныхъ удержувати въ чужбій краинѣ Кіевску власть. Ота
кимъ побытомъ коли на Украину-Русь

прибувала

сила захо

жихъ чужородцѣвъ, самій Украинцѣ-Русины переселювалися на
чужину и тымъ знесилювали

власный елементъ въ рбднбмъ

краю.
Съ кóнцемъ ХП. вѣку Торки, Берендѣѣ и Печенѣги по
чали втручатися до руского житя и зложили зъ себе частину
людности Украины-Руси. Въ рокахъ 1054 и 1060 вони ворожо
выступають проти Русинóвъ. Въ лѣтописи пбдъ остатнимъ ро
комъ повѣдаеться,

що ихъ выгнали, але за 20 лѣтъ бачимо,

що вони сидятъ бóля Переяслава; пбзнѣйше вони показалися
на правóмъ боцѣ Днѣпра бóля устя Роси, де заложили мѣсто
Торческъ. Новый натовпъ отсихъ приходцѣвъ на Украину-Русь
прибувъ въ рощѣ 1116 за Володимира Мономаха зъ Дону, коли
Половчане напали на Торкбвъ, побили ихъ и прогнали. Съ того
часу отсій Торки, Берендѣѣ и Печенѣги зложили люднбсть на
берегахъ Роси (Порося) и брали участь въ усобицяхъ князѣвъ.
Чорными Клобуками Украинцѣ-Русины звали всѣхъ ихъ въ за
галѣ, за ихъ зверхню ознаку. Окрбмъ сихъ трехъ назвъ зустрѣ
чаемо ще назвы: Ковуѣ, Кавпичѣ, Турпѣѣ. Частина ихъ сидѣла
на лѣвóмъ боцѣ Днѣпра бóля Переяслава, въ Чернигбвщинѣ
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и прозывалася рбжными
Не можна

гадати,

що

племѣнными и мѣсцевыми

се бувъ

назвами.

цѣлкомъ перехожій нарóдъ.

Якъ осѣлися вони на Украинѣ-Руси, то въ нихъ, крбмъ мѣстъ,
потрѣбныхъ яко захистъ, були и села; значить, вони повинній
були займатися хлѣборобствомъ.

Отъ н. пр. коли року 1128

розбйшлася вѣстка, що на Торкóвъ напали запеклій вороги ихъ
Половчане, то наказано було зганяти Торкóвъ въ Баручь и ин
шй мѣста на Днѣпровбмъ лѣвобережу.
пбвъ

перехожимъ, Торки

складали

Бувши народомъ на

князѣвске вóйско, и не

мавши въ собѣ любови до краю, вони перебѣгали вóдъ одного
князя до другого. Въ половинѣ ХП. вѣку, якъ разъ въ годину
самои силы усобиць Торки и тодѣ повернули долею краю. Ве
лика вага ихъ особливо примѣтна въ усобицѣ Изъяслава Мсти
славовичазъ Юріемъ, коли Изъяславъ перембгъ —въ рощѣ 1149
Ольговичѣвъ. Торки запомагаютъ выбрати Изъяслава („ты нашь
князь, а Ольговича не хотимъ“).

Яка вага ихъ була за для

Изъяслава, свѣдчить лѣтопись; року 1150 сказано: „аще уже
въ Чорныа Клобукы въѣдемъ, а съ ними ся скупимъ, то на
дѣемся на Бога, то не боимся Гюргія ни Володимера“. Князѣ
пильнували переманити Торкбвъ на свою руку,

сподѣваючись

зъ ними панувати. Пбдъ рокомъ 1154 въ лѣтописи сказано, що
за Изъяславомъ плакали Кіевляне и Чорнй Клобуки; споминъ
отутъ про нихъ свѣдчить, шо вони мали велику вагу въ исто
ріи краю.

За ихъ воёвничбсть — ихъ шанували.

Изъяславъ,

запевняючи Угорского короля въ своѣй силѣ, додав, що за одно
зъ нимъ и Чорнй Клобуки.

Року 1161 Ростиславъ пбдмовляв

Святослава — вырядити до Кіева свого сына, щобъ вóнъ спб
знавъ людей лучшихъ Торкóвъ и Берендѣѣвъ.

Року 1159

Изъяславъ мусивъ кинути надѣю князювати въ Кіевѣ, бо ему
зрадили Торки и Берендѣ. Такъ само и року 1172 Мстиславъ
зъ своими союзными князями мусили пбддатися

силѣ Андрѣя

Боголюбского, спостерѣгши, що Чорнй Клобуки не щиро трима
ються бóля нихъ. Року 1192 Святославъ, выбравшись походомъ
за Днѣпро на Половчанъ, мусивъ

вернутися, черезъ те, що

Клобуки хотѣли йти за Днѣпро. Клобуковъ було численно; бо
инакше не було бъ за ними такои

ваги, та и въ лѣтописяхъ

мовиться, що имъ належало чимало мѣстъ. Року 1156 Берендѣ,
у котрыхъ були мѣста по Роси,

вымагали вóдъ князя Мсти

слава Изъяславовича, щобъ давъ имъ ще по мѣсту, за те, що
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вони покинуть Изъяслава Давидовича. Року 1177 згадуе лѣто
шись про шѣсть мѣстъ забраныхъ Половчанами. Трохи по-троху
вони залишали жите перехожихъ и призвычаювалися до осѣло
сти, одержуючи

вóдъ князѣвъ въ нагороду за пбдмогу мѣста

и землѣ належачй до тыхъ мѣстъ. Мѣста були для нихъ при
становищемъ, де вони захищали свои семьѣ и худобу. Про чи
сленнбсть ихъ свѣдчать тій ватаги, якй вони выряджали: року
1183 зъ Святославомъ Кіевскимъ

було въ походѣ на Полов

чанъ 2100 Берендѣѣвъ; року 1185 „увидѣвше Кончака,
бѣжавша, посласта по Кунту вдѣя въ 6000.
Здаеться буде правдиво, въ отсему чужинецкому племени,
що осѣло середъ Украинцѣвъ-Русинóвъ и згодя приподобилося
до нихъ, шукати корѣнь козацтва.

Въ ХП. столѣтю по Кіев

скóй Украинѣ, той натовшъ вóйсковый, що орудувавъ долею
князѣвъ и краю, складався не зъ самыхъ вже Русинóвъ, але
и съ чужинцѣвъ. Князь цѣлкомъ залежавъ вóдъ прихильности
до него дружинникбвъ и вóйскового натовпу, тымъ вóнъ и му
сивъ свои выгоды — подѣляти зъ дружиною; тымъ то и въ по
хвалахъ князеви, разъ-у-разъ

пóдноситься, що добрый князь

не збиравъ для себе худобы, а надѣлявъ нею дружину; „бѣ
бо любя дружину и злата не собирашеть, имѣнія не щадяшеть,
но даяшеть дружинѣ“. (Л. 139). Коли Кіевъ здобули князѣ зъ
другихъ Земель, вони наводили зъ вóдтóль своихъ людей, ко
трымъ и роздавали урядовй посады. Сій урядники дбали нажи
тися зъ своихъ посадъ и черезъ те добували

собѣ въ народѣ

ненависть, котрый пóдбурювали ще и тій значнй тубольцѣ,
черезъ захожихъ самій не отримали урядовыхъ посадъ.
князя выганяли або вóнъ вмиравъ, народна

що

Коли

пóмста йшла на

его мужѣвъ; ихъ грабили, а часомъ и мордували. Таке выпа
дав за Святополка Изъяславовича. А коли Всеволодъ Ольговичь
навѣвъ

своихъ

пóдручникóвъ, мабуть съ Чернигова, а згодя

Ольговичѣ въ особѣ Игоря повинній були поступитися передъ
Изъяславомъ Мстиславовичемъ, то Кіевляне пограбували Игоре
выхъ мужѣвъ. Таке жь сталося и зъ Суздальцями, якъ вмеръ
Юрій Довгорукій.
Все отсе доводить — яка то нестала люднбсть
Кіевѣ и Землѣ его.

була въ

Мужѣ-бояре и дружина — що кермували

краемъ, то прибували, то зникали; то пóдносилися, то упа
дали: — нѣ мбцна власть князя,

нѣ родова аристократія,
——-44—
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нѣ

ще

менше

народоправство

не

могли

утвердитися

на

Руси.
Такій ладъ не мóгъ спріяти розвовви горожаньства, розво
вви засновинъ громадского житя, одначе жь христіяньство сы
пало зерна просвѣченого житія, а вони й не давали народови ни
дѣти въ хижбй темнотѣ.

Зносины зъ Греками, зъ захóдною

Европою, давній купецкій звязки спонукали прямована до горо
жаньства. Христіяньство розповсюдило въ народѣ розумѣна про
духове жите, зазнавмило

нарóдъ съ книжною просвѣтою.

За

часу удѣльщины, до татарскои руины, на Украинѣ-Руси пере
кладали грецкій книжки, особливо релігійного змѣсту. Трапля
лися и власній

оригінальнй письменники якъ духовнй, такъ

и миряне: се свѣдчить Пѣсня (Слово) о Полку Игоревбмъ. —
Боянъ сeи пѣснѣ и дещо инше съ творóвъ того часу — дово
дить, що самостбйна

поезія досягла

вже тодѣ до лiтератур

ного розуму. Отакъ зъедналися на Украинѣ-Руси горожаньство
и духова просвѣта съ хижостею и номадствомъ, засновины гро
”

мадскои волѣ зъ деспотичнымъ самовольствомъ. Князѣвъ выби
равъ и зазывавъ

народный голосъ; але — на лихо, народна

вага скуплялася на товщѣ выпадковыхъ завзятцѣвъ.
и антинароднй подѣѣ

каравъ

Угнѣты

судъ масы, але маса не мала

доброи організаціи. Не було тутъ вóдрубности станбвъ, не було
родовои аристократіи, переваги станбвъ, алежь разомъ съ тымъ
самовольство сильного,
сильными.

гнобительство надъ незначными и не

Въ усѣхъ тыхъ зернахъ народного житя видко за

вязокъ козацтва.
Въ кбнци ХП. вѣку по Украиньско-рускóй Землѣ вызна
чуються народности. Въ Чернигóвщинѣ вызначилася самостбйна
Земля, то жь само на Волыни и въ Галичинѣ (Червона Русь).
Доля народбвъ

отсихъ

вѣтокъ Украины-Руси не заведена въ

исторію, бо лѣтописи обертаються лишенъ коло Кіева, а що до
иншихъ краинъ, то згадують тóлько про князѣвъ. Осередкомъ
Волыни

ставъ Володимиръ.

Князя Ярополка Изъяславовича,

посадженого Всеволодомъ, выгнали сыны Ростислава, Яросла
вовoго

внука; згодя Ростиславовичѣвъ

попроганявъ Великій

князь Всеволодъ и посадивъ князювати свого сына Володимира.
Ярополкъ навѣвъ Полякóвъ, що бъ вернути свóй престóлъ: —
Володимиръ поступився мѣстомъ Володимиромъ и Волыньскимъ
враамъ
собѣ
...аыйдева?..
ты....давидови,
то.... гм... ат.
..... задержавъ Луцкъ.

Потомъ 1поляк
1
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запомогли Ярополкови прогнати Давида Игоревича.
шися зъ Володимиромъ Всеволодовичемъ, Ярополкъ

Погодив
не спи

нявся воювати зъ Ростиславовичами, але року 1086 бóля Звени
городу его вбито.
Въ усѣхъ отсихъ оповѣданяхъ не видно народнои участи;
ясно лишень, що доля сего краю не мала нѣчого мбщного; во
лодѣне нимъ не було вызначене и переходило до того князя,
якій зъ запомогою Ляхбвъ-сусѣдóвъ спромбгся осѣсти, не пы
таючись у народнои волѣ.

Але прямоване осѣстись въ вызна

ченому мѣстѣ доводить, що въ народѣ истнували розумѣня про
старѣйшиньство деякихъ мѣстъ въ своѣй Землѣ.
стами були: Володимиръ и Луцкъ.

Такими мѣ

Року 1089 завелося само

стбйне князѣвство Святополка въ Землѣ Дреговичѣвъ, въ Туровѣ.
Лѣтописецъ сучасный вельми выразно вызначае той часъ,
коли Кіевъ и вся Украиньско-руска Земля були пбдъ кермо
ваніямъ князя Всеволода.

Всеволодова побожнбсть,

шанована

черцѣвъ и священикóвъ, христіяньске благочеств, надбали ему
въ народѣ хвалы и любови, але та жь лѣтопись кермованіе его
малюе недобрыми красками: нача любити смыслъ уныхъ,
совѣтъ створя съ ними; си же начаша заводити и не
годовати дружины своея первыя и людемъ не дохо
дити княжея правды, начаша тіуны грабити, людей
продавати, сему невѣдущу въ болѣзнехъ своихъ.
За отсихъ уныхъ лѣтопись розумѣв. новыхъ приходцѣвъ,
що недавно пóднеслися и не мали

родовыхъ стародавныхъ

звязкбвъ зъ народомъ. Натурально вони дбали бóльшь про его
истичну користь, нѣ жь правду.

На бóльше ще народне лихо

показалися недуги, люде вмирали зъ усякихъ недугóвъ.

Въ

осени и зимою 1092 року вмирала така велика сила людей,
що вóдъ заговѣнь на Пилипбвку до Рóздва въ Кіевѣ продано
7000 домовинъ. Половчане переважно нападали на села и мѣ
ста лѣвобережнои Украины, але траплялося, що набѣгали и на
правый берегъ. Нарóдъ лякався всѣлякими знаменами; примѣ
ромъ, повѣдали, що коли Всеволодъ полювавъ за Вышгородомъ,
то зъ неба впавъ величезный змѣй.
землѣ.

Траплялося ще трясена

Посередъ неба показався якійсь ббóдъ (кругъ), стали

верзти, що вóнъ вѣщуе щось вельми недобре. Трапилась велика
посуха; земля ажь попадалася; хто его знаё вбдъ чого стали
горѣти боры и болота.

Зъ усѣхъ

сторбнъ заносили

""

Т”
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вѣстки про рбзнй чуда и знамена; але нѣчо такъ не лякала
и не здавалось такимъ
Кривичѣвъ и съ Полѣся.

страшеннымъ,

якъ

вѣстки зъ Землѣ

Верзли, що тамъ чортяки ѣздятъ на

коняхъ по улицяхъ и хто тóлько

покажеться на улицѣ, того

заразъ задавлять. На останку верзли,

що чортяки ѣздятъ вхе

й середъ дня; але нѣхто ихъ не бачивъ, додая лѣтопись, „але
конъ ихъ видѣти копыта“.
Сподѣване народомъ лихо выбухло справдѣ только за
Святослава Изъяславовича, якъ ставъ вóнъ Кіевскимъ княземъ,
Прійшовши съ Турова, вóнъ роздававъ урядовй посады тымъ,
котрыхъ

понаводивъ зъ собою; вони були его порадниками,

а до Кіевлянъ вóнъ не бувъ певнымъ. Половчане вырядили до
Святополка послóвъ, просити у него мира.

Дехто радивъ ми

ритися; але Турбвцѣ, супротивники партіи Кіевлянъ, змагалися
воювати. Святополкъ запросивъ съ Чернигова Володимира Все
володовича и пбшли воювати; одначе въ вóйску ихъ не було
згоды. Дружины чинили одна другой на перекоръ.

Половчане

бóля Триполя розбили князѣвъ и страшенною хмарою ринули
на Украиньско-руску Землю.

Грабили,

руйнували,

полоняли.

Забрали мѣсто Торческъ, спалили его, а мешканцѣвъ полонили.
Такій вже у Половчанъ бувъ звычай. Тодѣ вельми пострадали
христіяне, говорить лѣтопись: „печальни мучими, зимою оцѣ
пляеми, въ алчи и въ жажи и въ бѣдѣ, опустнѣвше лици, по
чернѣвше тѣлесы,

незнаемою страною,

языкомъ испаленымъ,

нази ходяще и боси, ноги имуще збодены терніемъ, со слезами
отвѣщаваху другъ ко другу, глаголюще: азъ бѣхъ сего города,
а другіа: азъ сея веси; тако съупрашаются со слезами, родъ
свой повѣдающе и вздышюще, очи возводяще на небо къ Вы
шнему“. (Лавр. Сп. 96). На бóльше щелихо налетѣла шараньча
и пожерла весь хлѣбъ на стеблѣ.

До того ще Святославóвъ

сынъ Олегъ здружився съ Половчанами

и за ихъ запомогою

выгнавъ Володимира Всеволодовича съ Чернигова, де княживъ
колись его батько.
Отъ у таку годину загального лиха зъявився оденъ енер
гічный чоловѣкъ — то бувъ отсей Володимиръ, що Олегъ вы
перъ его съ Чернигова; вóнъ теперь перебувавъ въ Переяславѣ
и зумѣвъ вóдбити Половчанъ.
удѣльщины

Володимиръ бувъ за весь часъ

единымъ чоловѣкомъ, що мѣркувавъ завести мó

„ щный звязокъ мѣжь князѣвствами. Року 1094 Тмутороканьскій
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Олегъ, набравши натовпъ Половчанъ,

прибувъ въ Сѣверщину

и выгнавъ Володимира. Зъ сего пбшло мѣжь ними вороговане.
Володимиръ

ставъ пильнувати, зббрати проти Половчанъ всю

силу Рускихъ Земель; але Олегъ шкодивъ тому и тримався
Половчанъ, бо вони дали ему Чернигбвъ. Въ Переяславѣ вбито
двохъ Половчаньскихъ князѣвъ,
союзъ.

Володимиръ довго

котрй прибули туды зробити

не хотѣвъ

ити на таку зрадливу

рѣчь, то дружина Кіевского тысячника Ратибора

присудила

вбити тыхъ князѣвъ, бо вони кóлька вже разóвъ ломали свою
присягу.

Мабуть на сей разъ дружина мала вагу вѣча и Во

лодимиръ мусивъ послухати присуду.

Вóдъ Олега вымагали,

що бъ вóнъ выдавъ одного съ Половчаньскихъ князѣвъ; Олегъ
не послухавъ. Тодѣ Володимиръ взывавъ Олега и иншихъ кня
зѣвъ зъѣхатися до Кіева и тутъ „передъ епископами, игуме
нами и мужами и людьми градскими“ порадитись, якъ оборо
нити Руску Землю вóдъ чужинцѣвъ. Се було щось нѣ бы вѣче
всѣхъ Земель; бо

мусили

прибути тутъ и зъ другихъ кня

зѣвствъ. Олегъ вóдповѣвъ, що ему не пристало давати себе на
судъ епископбвъ, игуменбвъ и смердбвъ.

Пбсля

сего загорѣ

лася вóйна и розвернулась на Ростовскй Землѣ, забранй Оле
гомъ. Тымчасомъ Половчане напали на Кіевъ, пограбили и за
палили передмѣстя и Печерскій монастырь.

Року 1097 вóйна

скбнчилася на тóмъ, що Олегъ мусивъ поступитися и затихо
миритися. Князѣ зъѣхались въ Любечь и тутъ урадили, що бъ
кождый князь вдовольнявся своимъ удѣломъ. Головною метою
сего збору було, оборона проти Половчанъ и спбльный на нихъ
похóдъ. Полагодженз князѣвскихъ володѣнь було лишень спо
собомъ, що бъ зручнѣйше повести спбльну вóйну проти воро
гбвъ. До того жь не всѣ князѣ одержали надѣлы.

Святопол

ковй и Володимировій дѣти не одержали надѣлбвъ, а про По
лоцкихъ,

Кривицкихъ

князѣвъ

и

про

Новгородъ

нема

й спомину.
Слѣдомъ за тымъ Святополкъ и князь зъ Володимира Во
лыньского — Давидъ Игоревичь, заманили до Кіева Галицкого
князя Василька, зрадливо забрали его, и Давидъ ослѣпивъ его.
За таке незвычайно лютезлочиньство Володимиръ пбшовъ вою
вати Кіевъ. Кіевлянамъ можна було сподѣватися кары; бо Свя
тополкъ, забравши Василька, пытавъ у вѣча, що заподѣяти
«очти чточта”? Кіевляне пали евому печатаемыя по то чинить пламя.
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свой вподобѣ. За се Володимиръ, мавъ право помститися надъ
Кіевлянами.

Справдѣ такй въ Кіевѣ були люде, що, бажаючи

догодити князеви, радили ему отакъ зрадливо заподѣяти зъ Ва
силькомъ. Святополкъ хотѣвъ утѣчи, але Кіевляне зупинили
его, вырядили до Володимира послóвъ и помирили князѣвъ, зъ
умовою, що бы вони въ купѣ пбшли покарати Давида. Давида
выгнали, на его мѣсце Святополкъ

посадивъ

своихъ

сынбвъ.

Небавомъ Святополкъ загадався вóдобрати у Ростиславовичѣвъ
Червону Русь. Отодѣ Волынь стала видбвнею вóйны, котра руй
нувала край. Святополкъ покликавъ до себе на пóдмогуУгрбвъ,
а Давидъ Половчанъ. Половчане перемогли. Але Волынцѣ обу
рилися на Давида и вдалися до Кіевского князя. Отся усобиця
затихомирилася тымъ, що Давидови дали Дорогобужь, ослобо
нили его вбдъ кары за злочивьство надъ Василькомъ, а пока
рали на смерть тóлько его мужѣвъ — порадникбвъ.
Затихомиривши

колотнечу, Володимиръ Всеволодовичь,

зробився головнымъ керманичемъ подѣй и душею свого часу;
вбнъ зъеднавъ князѣвъ и дружины
чанъ въ рокахъ 1103 и 1110.
руку.

ихъ до походу на Полов

Обыдва походы выпали на его

Князѣ не вдовольнилися

обороною Украиньско-рускои

Землѣ вóдъ хижихъ нападбвъ, а умовилися простувати на По
ловчаньскй степы, навести на Половчанъ острахъ и выбити зъ
нихъ коли не на вѣки, то на довгій часъ, вóдвагу нападати на
Украину-Русь. Въ вбйску були не тóлько князѣвскй дружины,
але й простый нарóдъ и смерды вóдъ рблѣ; бо се була справа
народна. Дружинники суперечили, що не добре на веснѣ вóд
рывати смердбвъ

вóдъ

сохи; на

сe Володимиръ вóдповѣвъ:

„Дивно отсе, що васъ такій жаль бере за смердбвъ и ихъ ко
ней, а про те й не погадаете, що Половчанинъ весною нападе
на смерда, вóдóйме у него коня; самого зъ жѣнкою и дѣтьми
забере въ неволю, а клуню (стодолу) его спалить“. Володимиръ
бажавъ надати

сему походови

релігійнои

ваги и покликавъ

священикбвъ зъ образами: духовеньство йшло попередъ вóйска
спѣваючи

кондаки Честному Хресту и канонъ Прес. Богоро

дицѣ. Отсе мало свой моральный вплывъ. Русины побили По
ловчанъ; половчаньске мѣсто Шарукань здалося, а мѣсто Су
грбвъ було спалене.
великои страты.

Бóля рѣчки Сальницѣ Половчане добули

Говорили тодѣ, що Русинамъ запомагали ан

. гелы и невидимою рукою стинали головы у недовѣркбвъ, Якъ
...«вы
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попровадили бранцѣвъ до Кіева, вони мовили: „Де вже намъ
зъ вами битися!

Онъ поверхъ васъ ѣздятъ другй въ свѣтлбй

зброѣ, такй страшній, и дають вамъ помочи!“
похóдъ на Половчанъ

порадили зъ неба,

Говорилося, що

що Володимиръ въ

ночи въ Радосынѣ бачивъ знамена въ Печерскóмъ монастырѣ:
огненый стовпъ стоявъ надъ трапезницею, перейшовъ поверхъ
церкви, дальше полетѣвъ за Днѣпро,

прямуючи на Городокъ.

Се вказувало Русинамъ шляхъ на ворогóвъ Христового хреста.
Великій вплывъ зробивъ отсей похóдъ на народне почутe. Про
него то мабуть и зложивъ пѣсню вѣщій Боянъ; а лѣтописецъ
повѣдае,

що

слава

про

сей похóдъ

рознеслася до Грекбвъ

и Угрбвъ, до Ляхбвъ и Чехбвъ, дондеже и до Рима про
йде.

Римъ здавався народови мѣстомъ незвычайно славнымъ

и шановнымъ, и кбнцемъ вѣдомого; дальше вже не йшло и ге
ографіяне знаніе. Таке поважане Риму пбдпирали латиняне, що
перебували въ Кіевѣ.
Славній походы на Половчанъ,

невтомима оборона Укра

иньско-рускои Землѣ, почуте до народа, жвавбсть и шпаркбсть
Володимировои вдачи, котра малюеться въ его „Поученію дѣ
темъ“, его дбалбсть завести въ Украиньско-рускóй Землѣ щось
нового, загального, все отсе свѣдчитъ, що Мономахъ бувъ чо
ловѣкомъ,

котрый стоявъ поверхъ усѣхъ, тымъ то нема нѣ

чого дивного, що нарóдъ любивъ его и на довго зберѣгъ спо
минки про него. Теперь намъ трудно оцѣнювати якъ слѣдъ его
ворогована зъ Олегомъ и усобицю ихъ.

Колись про сю рѣчь

велася суперечка въ письменьствѣ, але вѣ выводили и буду
вали на самыхъ лишень гадкахъ

про родовій права князѣвъ;

въ загалѣ тй нрава були не вызначенй, то й доси вони мѣша
ються въ темрявѣ.

Нарóдъ

не вельми вважавъ на тій права:

Тодѣ ще не потухла цѣлкомъ самодѣяльнбсть народного житя
и право

выбору стояло надъ правомъ родовымъ.

Ярославъ,

хочь и понадававъ сынамъ удѣловъ, але симъ чиномъ вóнъ не
завѣвъ ще твердого ладу,

якъ дѣлитися нащадкамъ (потом

камъ), и не установивъ того родового права, пбсля котрого бъ
кождый князь бравъ

собѣ ту або иншу краину Украиньско

рускои Землѣ. Спадковый принципъ розвивався и закорѣнявся
протягомъ довгихъ вѣкóвъ.
Не можна

признавати

выключно за Олегомъ права на

"Чернигóвъ; бо хочь его батька Ярославъ и надѣливъ Чернаго-3,
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вомъ, але жь вóнъ згодя забравъ Кіевъ и ставъ княземъ Кi
евскимъ, а не Чернигóвскимъ: таке жь право було на Черни
гóвъ и за Всеволодомъ а дальше й за Мономахомъ, котрый
князювавъ въ Черниговѣ. (Лаврент. Спис. 85—87). Ученй хо
тѣли найти ладъ и систему въ наступованю князѣвъ; але пы
тана легко выяснити участею народу; за нарóдъ–траплялося.—
вважали инколи ватагу дружинникбвъ, инколи громадку бога
тырѣвъ, а инколи просто натовпъ удатныхъ головъ.

Користу

ючись силою на якійсь часъ, вони вымагали, що бъ князювавъ
той, або иншій князь, отъ и все право!

За такого права пре

тендентамъ не важко було допильнувати своеи меты: зббрали
натовпъ прихильникóвъ; сей натовпъ помагавъ имъ добути въ
свои руки власть. За кимъ бувъ таланъ и сила — того и верхъ
бувъ. Наступоване по праву—було, такъ мовити, ще зародомъ:
була свѣдомбсть, що Украиньско-рускою Землею повиненъ кер
мувати княжій рбдъ; але зъ якимъ ладомъ — се ще тодѣ не
вызначилося.

Найбóльше вóдповѣдною формою, яка переходила

въ свѣдомбсть, наступованв сынбвъ за батьками: кермувавъ
батько, нехай кермуs сынъ; сѣде на столѣ отца и дѣда
с в о е г о. Одначе жь — такихъ, що дѣды и батьки ихъ сидѣли
„на столахъ“ — було много, то кого зъ нихъ выбрати и якъ
ихъ погодити, залежало вбдъ народнои волѣ; а народна воля
не могла бути нѣчимъ иншимъ, якъ
товцу.

волею выпадкового на

Мономахъ першимъ зрозумѣвъ его шкоду и пустивъ

думку про те, якимъ бы побытомъ поладнати

сю рѣчь такъ,

щобъ справдешня народна воля зъявлялася правдиво; але жь,
видко, що й самъ вóнъ не тямивъ добре, яку для сего треба
заложити організацію.
Зъ усѣхъ бокóвъ тяжкимъ було за для народу кермоване
Святополка: разъ, що Половчане безъ перервы нападали и по
бивали, а въ друге зажирливбсть князя и его урядникóвъ —
тягаремъ обкладали нарóдъ. Спершу князь оточивъ себе наве
деными нимъ Турбвцями, котрй дбали лишень про свою власну
користь; вони, перебуваючи въ чужбмъ мѣстѣ, спріяли тóлько
князеви, а не Землѣ; згодя вже, коли князь вжився въ Кіевѣ,
коло него купилися и кивляне и выходили боярами, ее бъ то
людьми значными, богатырями. И захожій и бояре — тубольцѣ
однаково тягли зъ народу на користь собѣ и князеви; купецѣво
вóддали до рукъ жидбвъ. Зъ оповѣданя про Печерского черця
-Ла-Се
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видко, до якого невшинного самовольства доходивъ и князь,
и вго дѣти, и бояре: на черця хтось набрехавъ, нѣ бы вóнъ
знайшовъ скарбъ и его

мучили

страшенными

муками, що бъ

признався, де той скарбъ. Нарóдъ мусивъ по неволѣ терпѣти,
боячись, що бъ не сталося ще гбрше. Половчане руйнували
край; коли бъ нарóдъ выгнавъ князя, вбнъ певно бъ утѣкъ до
Половчанъ, бо вóнъ мавъ за жѣнку доньку Половчаньского
хана, набравъ бы тамъ натовшъ ординцѣвъ и прійшовъ руйну
вати край. Тодѣ бъ було пце гбрше. Такъ воно вже траплялось
тодѣ, якъ прогнали Святополкового батька.
Народне невдоволене,

що таилося за житя Святополка,

вынирнуло пбсля его смерти.

Жорстокій и зажирливый князь

мавъ партію своихъ пóдручникóвъ-то були дружинники и бо
яре, котрй пбдъ крыломъ князя ссали нарóдъ. Жиды–крамарѣ
и лихвярѣ, дехто зъ духовеньства

и черцѣвъ тягли до тои

партіи. Князь будувавъ церкви, закладавъ монастырѣ, вбнъ за
ложивъ Золотоверхій монастырь Св. Михайла.

За мѣсяцъ до

смерти князя мѣнилося сонце, стали верзти, що се не передъ
добромъ. На похоронѣ его плакали бояре и дружина. Та й було
чого имъ плакати: вони позбулись свого патрона и бачили пе
редъ

собою

суворый

поглядъ

прійшла година: розрахуватися.

народу, котрый почувавъ, що
Княгиня вдова, бажаючи спа

сеня душѣ помершого грѣшника-князя, роздавала милостыню
старцямъ, попамъ и на монастырѣ. Милостыня ся вельми була
щедрою: княгиня

гадала

спокутовати грѣхи князя,

порозда

вавши не добромъ нажите и втерши слёзы тымъ убогимъ, ко
трыхъ знищила зажирливбсть помершого князя. Другого дня,
17. цвѣтня 1113 року, Кіевляне зббралися на вѣче и порадили
кликати Володимира до себе на князя.
княземъ черезъ те,

що за

Бажали вони вго собѣ

нимъ було родовe право, бо его

отець бувъ Кіевскимъ княземъ. Але у Святополка бувъ сынъ,
и сей мóгъ змагатися сѣсти на батькóвскóмъ престолѣ. Воло
димиръ спершу зрѣкався, не хотѣвъ, здаеться черезъ те, що не
хотѣвъ судити тыхъ, котрй вже неминучо мусили бути пока
раными народомъ: вóнъ мѣркувавъ, що осудивши наживе собѣ
ворогóвъ, а не осудивши не догодить народови; то вже нехай
самъ нарóдъ справиться зъ ними перше, нѣ жь вóнъ, Володи
миръ, прибуде князювати. Тодѣ на Украинѣ-Руси бувъ звычай—
вóддавати на потокъ, се бъ то на грабоване тыхъ, що були
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выноватыми.

Тымъ чиномъ ограбили жидбвъ, ограбили Путя

тынъ двóръ, ограбили тысячника и сотникóвъ. Тодѣ, щобъ зу
шинити дальше народну пóмсту, деякй Кіевляне вырядили зновъ
до Володимира

просити,

що бъ швидше прибувавъ, а то пи

сали до него: — пойдутъ на ятровь твою и на бояръ
и на манастырѣ, и будеши отвѣтъ имѣлъ,
же, — о ж е т и манастырѣ розграбять.

кня

Пбсля розумѣня принесеного христіяньствомъ, мѣжь ин
шими горожаньскими розумѣнями, монастырѣвъ не можна було
займати и свѣтскому судови вважали ихъ не пбдлеглыми. На
рóдъ хочь и почувавъ страхъ займати монастырѣ, одначе не
такій великій,

що бъ вóнъ мóгъ зупинити розгаръ народного

суду. Святополкъ грабивъ нарóдъ и зъ награбленого надѣлявъ
монастырѣ. Ограбивши жидбвъ, тысячника, сотниковъ, вертали
лишень то, що вони награбили зъ народу, коли такъ, то чомъ
же и зъ монастырями того не вчинити? чомъ не вóдняти и въ
нихъ неправедно придбаного добра? Духовеньство похвалялося,
що кривда надъ монастырями выкличe божу кару и на нарóдъ
и на цѣлый край, тымъ то люде поважній повинній були засту
питися за монастырѣ, що бъ вóдвернути Божу кару вóдъ на
роду и краю. Такій були тодѣ розумѣня.
Нарóдъ щиро радѣвъ, якъ Володимиръ Мономахъ всту
пивъ до Кіева:

народна колотнеча втихомирилася.

Любимый

народомъ князь скликавъ Кіевлянъ и зложивъ законъ о рѣ
захъ, се бъ то заборону лихвярамъ брати проценты бóльше
трохъ разбвъ, а коли

набере

процентóвъ за рóвно съ пожи

чкою, то тодѣ годѣ вже бóльше брати процентóвъ.
Володимѣръ Всеволодовичъ по Святополцѣ созва
дружину свою на Берестовомъ, Ратибора Кіевскаго
тысячьского, Прокопію Бѣлогородского тысячьского,
Станислава

Переяславского тысячьского, Нажира,

Мирослава, Иванка Чюдиновича Ольгова мужа, и оу
ставили до третьяго рѣза, оже емлеть въ треть куны:
аже кто

возметь два рѣза, тъ то взяти емоу исто,

шаки ли возметъ три рѣзы, то иста ему не взяти. При
значеный процентъ бувъ 10 кунъ на гривню.

Ся справа инте

ресувала Переяславцѣвъ и Чернигóвцѣвъ, бувъ съ Переяслава
тысяцкій и вóдъ Олега, значить съ Чернигова.

Ся рѣчь зро

„зумѣла; Черниговъ стоявъ въ безпосередныхъ купецкихъ зно
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синахъ съ Кіевомъ, значить,

вплывъ

великои лихвы вóдкли

кався и тамъ. Треба гадати, що того жъ часу зложенй и иншій
статьѣ, котрй въ „Рускóй Правдѣ“ iдуть за отсею, якъ отъ
про купцѣвъ, про пожички, про закупы.
Скупилися тамъ обставины, що заморочили пытаня. Вóйна
за вóйною и напады Половчанъ

поруйнували

капіталы;

вы

никли банкротства. Помѣжь безталанныхъ банкротóвъ — були
и шахраѣ. Якимъ робомъ розвелося въ Кіевѣ лихвярство, свѣд
чить „Руска Правда“:
шедъ съ чужими
меть,

или

огнь,

Аже которій купецъ

кдѣ любо

кунами истопиться, любо рать воз
то не насилити

ему,

ни предати

его. Зъ сего видко, що коли одній ставили въ небезпечнбсть го
«х. дить жить, тотъ тота тѣла имъ та та т.
центы. Котрй мали грошѣ, тій не вóдважувалися нѣ на що, —
имъ до вподобы було сидѣти въ Кіевѣ, роздавати пожички, та

1

дерти проценты, иншй вóдважнй пожичали грошей, и йшли на
працю и ризико,

сподѣваючись заробити и розжитися.

А то

иншй були у купцѣвъ нѣ бы за коміcіонерóвъ, забирали у нихъ
крамъ въ наббръ, спродували его и тодѣ квітували. Проценты
росли, та й росли въ гору; капіталістамъ бóльшь

и бóльшь

ставало небезпечнымъ пускати грошѣ въ купецкій справы, роз
давати пожички було зручнѣйше; тымъ, що брали пожичку, не
щастило, користи не було, поквітувати нѣ съ чого, а проценты
росли. Черезъ се и рбзный крамъ все дорожѣвъ, дорожня
пригнѣтала нарóдъ. Черезъ численность банкротствъ — мусили
перепутатись и правничй розумѣня, выникли численнй шахрай
ства.

Ото жь за Володимира и розпутались отсti обставины

и порадили вóдрóзняти банкрота,
нещасте,

вóдъ

того, котрый

котрого довело до того яке

шропіется,

и въ безуміи чижь товаръ испортитъ.

оли

пробіется

Въ словѣ „про

піется“ спостерѣгаемо звычайну вдачу украиньско-руского чо
ловѣка; а зъ слова „пробіется“ мабуть треба выводити те, що
пяницѣ-гульвѣсы заводили свары, бóйки и за те платили впру.
Здаеться тутъ вже не можна було вóдмовлятися, що мовь ce
не мое, а чуже добро; а треба

було заразъ же выплачувати

виру, а нѣ, то на неѣ забирали у виноватого, що попадалося.
Доси, здаеться, вважали такъ, коли пожичивъ, то й заплати
чимъ маешь; але частй нещастя примусили перемѣнити отакій
поглядѣ; тымъ то й постановлено; коли купець збанкротуе, дыь

— 171 —

звертати увагу: що довело его до банкротства? Бувало й такъ,
що дехтобравъ грошѣ частинами у всякихъ людей, инодѣ и князѣ
вступали въ справу и давали свои грошѣ на крамарство. Се
було щось нѣ бы товариство, котре препоручало одному кому
вести за всѣхъ товаришѣвъ купецку справу. Коли

отакій ку

пецъ — банкротувавъ, его судили прилюдно; его выводили на
торгъ, або продавали его добро. До Володимира Мономаха було
за звычай, що той, хто збанкротованому купцеви на самъ пе
редъ дававъ грошѣ, той мавъ перевагу передъ всѣми вернути
свои грошѣ; а за Володимира постановлено,
мае перевагу — гбсть, а за нимъ князь.

що першь всѣхъ

Отъ изъ водси мо

жна спостерегти, якъ давнй розумѣня рóвности особистыхъ
правъ перемѣняються на розумѣня про перевагу. Гостемъ, про
котрого тутъ мовиться,

вважався чоловѣкъ

изъ иного

го

рода или чужеземецъ: гбсть, даючи товаръ, не вѣдавъ, що
купець вже завинився у многихъ. Окрбмъ справедливости по
станова про перевагу гостей зложена ще й за тымъ, що бъ
не вбдбилися вбдъ Кіева чужоземнй купцѣ.
станову треба розумѣти такъ, що

Здаеться, сю по

гостеви давться перевага

передъ самымъ княземъ. Тодѣ жь таки выступили пытаня про
наймитовъ и про закупы, постановы про ее въ „Рускóй Пра
вдѣ“ — очевидячки — належать до часу Мономаха.
Напады Половчанъ, дорожня, лихвярство, зажирливбсть
князѣвъ, здирство урядникóвъ, — все вело на те, що бъ нарóдъ
убожѣвъ, а збогачалася невелика купка людей. Зубожѣлй люде
не мали спроможности пригадуватися черезъ велику дорожню.
Поруйнованй Половчанами, вбиваючись за полонеными родича
ми, ишли за наймитóвъ до дукóвъ. Мабуть у наймитóвъ выни
кли непорозумѣня зъ господарями; мабуть вспбльныхъ

нарѣ

кань було вельми багато, черезъ що и довелося зложити ста
туты

про

оборону и

наймитóвъ и господарѣвъ.

Мабуть що

й отсй за купы — побравши грошѣ, кидали господарѣвъ и втѣ
кали, а господарѣ гнѣтили ихъ, прикидаючи имъ всяку шкоду
въ господарствѣ. Новый статутъ дозвалявъ закупу жалѣтися
на господаря князеви, або въ судъ и вызначивъ, яку покладати
на господаря пеню за образы и утиски за купа. Постановлена
була и оборона закупа,

коли

одначе коли виноватый, то

вóнъ

не

повинный въ шкодѣ,

господарь мавъ право карати его

тѣлесно: „оже господинъ бьеть закупа про дѣло его — безъ
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вины есть“; коли жь закупъ втѣкавъ, за се загрожувала ему
повна неволя. Окрбмъ закупбвъ, що служили по дворахъ, були
ще закупы рóлевй, се бъ то тій, котрыхъ поселено було на
земляхъ, и котрй повиннй були робити на властникбвъ землѣ.
Дeякимъ съ такихъ властники надѣляли плуги и бороны.

И се

свѣдчить про убожество народу; бо нѣ въ статутѣ, нѣ въ звы
чаю не було заведено. що бъ

отакихъ рóльныхъ закупбвъ

господарѣ безпримѣнно надѣляли хлѣборобскими снастями.
Зъ сего видко,
удержуватися
наймы.

що хлѣборобы зубожѣвши и не мóгши

вольною працею,

примушеными

стали ити въ

Надъ такими наймитами и закупами — господарѣ по

казували незвычайне своевольство; выряжаючи ихъ на роботы,
докоряли, чомъ не беруть снастей; коли траплялась яка кра
дѣжь — ихъ обвиновачували

и потручували за те съ платнѣ

имъ за роботу. Такимъ побытомъ голота не тямила, що й дѣ
яти и якъ вызволитися съ такои

неволѣ вóдъ дукбвъ.

Було

навѣть и такъ, що господарѣ, користуючись силою своею, про
давали наймитбвъ въ неволю.
скaсоване.

Все отсе за Володимира

було

Здаеться, того жъ часу повыходили и законы, що

вызначили становище раббвъ (холопбвъ-невóльникóвъ). Видима
рѣчь, що неминучо треба було,

що бы застеречи голоту вбдъ

неволѣ, и вызначити -- що такіе холопство и кого треба вва
жати за вóльного чоловѣка. Холопство вызначили тодѣ на три
роды: перше — коли чоловѣкъ зъ власнои доброи волѣ самъ
себе продававъ; на

сей разъ треба було, що бъ волю того,

хто продавався, затвердили свѣдки; такъ само треба було свѣд
кóвъ и тодѣ, коли хто купувавъ невбльникбвъ у господарѣвъ.
Другого рода холопство було, коли хто бравъ шлюбъ зъ жень
щиною невóльницкого роду и не ставивъ жаднои умовы. Третій
рóдъ холопства — коли вóльный чоловѣкъ безъ жаднои умовы
стане за урядника у приватного чоловѣка: тивунство безъ
ряду, или привяжетъ къ собѣ ключь безъ ряду. Зна
чить служба особѣ сама по собѣ прирбвнювалась до неволѣ;
а що бъ се не сталося, треба було неминучо зложити умову.
Имовѣрно такъ выходило черезъ те, що чимало холопбвъ вы
кручувалося зъ неволѣ, якъ тóлько робилися якими урядни
ками; се разъ; а въ друге те, що вóльнй люде, взявши поса
ду, робили неладъ,

шахрували; господарѣ, не маючи зъ ними

умовы, не могли шукати на нихъ суду.

Тóлько названій - те
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могли стати холопами, а останнй-нѣ. Варто уваги, що полоне
никóвъ „Руска Правда“ не обертав вже на холопбвъ.
Холопы

втѣкали

вóдъ

господарѣвъ; се була звычайна

рѣчь; тымъ то выникли законы про пóймана холопбвъ.
чайно

Звы

втѣкалй холопы, liшли на послугу за пристановище до

другихъ

господарѣвъ; коли жь

и сій надопѣкали имъ, вони

и вóдъ нихъ втѣкали до иншихъ. Отке, що бъ вóдвернути отсе,
постановлено було: той платитимe, хто вѣдаючи, що холопъ
утѣкае, дастъ ему хлѣбъ, або покаже шляхъ; навпаки вызна
чено нагороду тому, хто спóймае волоцюгу холопа. Траплялося,
що паны-господарѣ

повѣряли своимъ холопамъ всякій справы

и препоручали имъ крамарювати.

Такимъ чиномъ по закону

холопъ бувъ тѣсно привязанымъ до свого пана, бувъ вѣткою
(членомъ) его дому, такъ,

що панъ-господарь бувъ вóдповѣ

днымъ за свого холопа. Примѣромъ — холопъ пожичае грошѣ
и той, хто дав въ пожичку — вѣдае, що дав холопови, то вбнъ
пожичав не холопови а его панови и панъ мусивъ, — aбо вер
нути пожичку, aбожь стерегти холопа. Такъ само було й тодѣ,
якъ холопъ пóймавться на злодѣйствѣ:

панъ мусивъ вóддати

холопа обкраденому або выкупити его, сплативши цѣну кра
Дежи.
Холопа вважали низше всякого вбльного, але здаеться за
той часъ становище холопа було лучше, нѣжъ за Ярослава.
Перше, коли холопъ побивъ вóльного чоловѣка, то за се й его
самого треба було вбити; за Ярославовыхъ дѣтей заведенй були
куны. Свѣдкомъ холошъ не мóгъ въ загалѣ ставати; хиба що
вже въ конець неминучо

выпадало здатися на такого холопа,

котрый у свого пана бувъ за урядника.
Съ часу Володимира и его сына Мстислава (1113—1125),
мало чимъ вызначавться участь

народна въ житю Украины

Руси; бодай по нашихъ лѣтописяхъ вѣ нѣ бы покрыто иншими
подѣями. Имовѣрно однако жь, що нарóдъ, заспокоеный Моно
махомъ, менше терпѣвъ угнѣту и посторонного и внутрѣшнёго.
Прецѣнъ въ рощѣ 1124 стояла велика

посуха, черезъ

котру,

натурально, мусило бути убожество, та въ Кіевѣ выбухла ве
лика пожека.

За сихъ двохъ князѣвъ на Украину-Русь при

було богато переселенцѣвъ.
Не вѣдомо, за якихъ обставинъ наступали на князѣвство
...посля Мономаха его сыны однй слѣдомъ другого; але тутъ не
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держались права наступованя по батькови.
князювавъ не сынъ его, а братъ.

Пбсля Мстислава

Певно, що такъ бажали Кi

ввляне; але розпочалася на Украинѣ-Руси колотнеча, що тяжко
вплывала на долю народа.
князь Всеволодъ:

вóнъ

Розшочавъ колотнечу Чернигóвскій

бувъ лютый и невшиннои вдачи; пе

перше напавъ вóнъ въ Черниговѣ на свого дядька Ярослава,
выгнавъ его, а дружину его перенѣвeчивъ.

Мстиславъ бажавъ

помогти Ярославови и покарати Всеволода; але Андрѣѣвскій
игуменъ Григорій, чоловѣкъ благочестного житя, усовѣстивъ его
залишити сей замѣръ. Певно, що за Всеволодомъ була въ Чер
ниговѣ велика партія, бо инакше нѣчого бъ було побоюватися.
Всеволодъ потбмъ жалкувавъ, що послухавъ игумена Григорія.
Одначе жь зъ наступникомъ Ярослава, Ярополкомъ, Всеволодъ
завѣвъ

таки, колотнечу.

Почалося

съ того,

що

Ярополкóвъ

братъ, Ростовско-Суздальскій князь, вымагавъ собѣ Переяславъ,
а Ярополкови вóддававъ Ростовъ и Суздаль. Народови отся
колотнеча князѣвъ стала руиною. Спершу Ярополкъ съ Кіев
лянами поруйнувавъ и полонивъ села бóля Чернигова.
лодъ побачивъ,

що

Всево

вму доводиться боротися не зъ самымъ

рускимъ княземъ а зъ дѣтьми Мономаха; щобъ лучше пбмсти
тися, вбнъ покликавъ Половчанъ. Справа такъ запуталася, що
Мономаховій дѣти, нéбожѣ Ярополковій, невдовольнй на дядька,
поприставали до Всеволода.

Половчане напали на Переяслав

щину, по дорозѣ вони мордували людей,
шовши пóдъ Кіевъ спалили на лѣвбмъ

палили села и прій

березѣ Днѣпра

мѣсто,

а людей, кого замордували, кого полонили. Люде кинулися втѣ
кати до Кіева, але не поспѣвали, бо тодѣ на Днѣпрѣ лѣдъ бувъ
вже хрупкій. Другого року.—1136—Всеволодъ зновъ обложивъ
Переяславъ: завзявся бóй бóля рѣчки Супою и потбмъ пбдхо
дивъ до Кіева. Слѣдомъ сихъ походбвъ була руина по селахъ
и полонъ людей.
Князѣ то смирилися, то зновъ пóдóймали усобицѣ.

Яро

полкъ съ Кіевскимъ вóйскомъ вступивъ въ Чернигóвщину и за
ходився пустошити вѣ, але року 1139 Чернигóвцѣ намоглися,
що Всеволодъ помирився и не втѣкавъ до Половчанъ: своихъ
силъ у него бракувало и вбнъ мусивъ помиритися. Сей фактъ
свѣдчитъ, що усобицѣ загаломъ пбддержували баламуты и по
вставали вони якъ изъ народныхъ, такъ и зъ князѣвскихъ но
ровбвъ.

Нарóдъ змбгъ бы ихъ зунинити, коли бъ того
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якъ князѣ воювали помѣжь

себe, не обурювалися и народній

страсти, а вдатнбсть не заманювала охочихъ на воёвничу ниву.
Якъ тóлько Ярополкъ вмеръ, а братъ его Вячеславъ всту
пивъ до Кіева, Всеволодъ зновъ прибувъ пбдъ Кіевъ и почавъ
палити оселѣ на Коширевому кутку. — Вячеславъ поступився
зъ доброи волѣ, а Кіевляне мусили узнати Всеволода за свого
ЕIIIIIIIIIII.
Всеволодъ понаводивъ зъ собою Чернигóвцѣвъ и порозда
вавъ имъ

посады.

Певно,

що его силою були Чернигбвцѣ,

а симъ влещувало те, що вони зъ своимъ

княземъ зробилися

керманичами долѣ Украиньско-рускои Землѣ.
отсю силу, Всеволодъ нагло вымагавъ,

Опершись на

що бъ князѣ попере

мѣнювалися князѣвствами. Року 1146 почувъ вбнъ, що смерть
его близько и бажавъ замѣсть себе посадити Игоря и почавъ
просити Кіевлянъ, що бы вони узнали Игоря за князя.
ляне ненавидѣли Всеволода и его рóдъ,

Кіев

одначе прикинулися,

що готовій взяти до себе на князя Всеволодового брата. Зóбра
лося вѣче и заприсягло Игореви.

Шо бъ власть его була мó

цнѣйша, Вышгородцѣ заприсягли особливо.
родъ тодѣ лишень
Кіевскимъ

ставъ

вóльнымъ

Здаеться Вышго

мѣстомъ, а до того бувъ

пригородомъ, а Кіевскій князь бувъ и Вышгород

скимъ. Отке теперь Вышгородъ заприсягавъ особливо; значитъ
вбнъ здобувся на бóльшу самостбйнбсть.
Доки Всеволодъ не вмеръ, Кіевляне хитрували и повинній
були триматися звычайнои невбльницкои вдачи-прикидуватися;
а якъ тблько Всеволодъ вмеръ — заразъ зббрали вѣчe и по
звали туды Игоря. Игоръ замѣсть себе вырядивъ на вѣче свого
брата Святослава. Кіевляне дорѣкали, що у нихъ княжій тiу
ны, що податки збирають, люде зажирливй и лихй, и змага
лися, що бъ Святославъ заприсягъ за свого брата заступатися
за покривдженыхъ. Святославъ злѣзъ съ коня и заприсягъ на
хрестѣ, що тіуны будуть выборнй, по волѣ народа.
евляне пограбували Всеволодовыхъ
пився,

мечникóвъ.

Тодѣ Кi

Игоръ всту

велѣвъ зупинити колотнечу; за сe Кіевляне, замѣсть

Игоря взяли собѣ на князя сына Мстислава Мономаховича —
Изъяслава, що князювавъ тодѣ въ Переяславѣ. На выбóръ Изъ
яслава пристали не тóлько Вышгородцѣ и Кіевляне, але и зъ
Бѣлгороду и Василева, зъ усёго Порося и вóдъ Чорныхъ Кло
буковъ були до него запросны, по бъ сталъ княземъ кава
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и Украиньско-рускои Землѣ.

Отсе,

впершь ще постерѣгаемо

выббръ князя всею Украиньско-рускою Землею (Землею По
лянъ) правого боку Днѣпра. Видко нарóдъ спбзнавъ, що може
самъ орудувати своею долею на перекóръ тóй зверхнбй силѣ,
що такъ довго гнѣтила его. Про сей выббръ Кіевляне мовчали,
таилися передъ Игоремъ, ажь доки Изъяславъ не прибувъ пбдъ
Кіевъ; се новый доказъ на те, що въ Игоря окрбмъ Кіевскои
була ще чужа Чернигóвска дружина; якъ Всеволода пбдпирали
Чернигбвцѣ въ Кіевѣ, такъ и Игоръ не вóдважувався ще по
кладатися на Кіевлянъ. Вбнъ годився зъ ними, уступавъ имъ,
а тымъ часомъ тримавъ бóля себе силу —- чужу Кіевлянамъ.
Отсе жь вагана и попсувало его справу.
зрадити Игореви тодѣ, якъ Изъяславъ

Кіевляне умовилися
розпóчне бóй.

и зробили. Вбйско Игореве и его брата було побите.
Игоря

пóймали

на

болотѣ

Такъ
Самого

и закинули въ пóдземну тюрму.

Тодѣ не вважали на те, що вбнъ князь и черезъ те треба по
водитися зъ нимъ ввѣчливо; въ такихъ выпадкахъ и съ кня
зями поводилися такъ само, якъ и съ простыми людьми. Игоръ
въ тюрмѣ занедужавъ и забажавъ ити въ черцѣ. Тымъ часомъ
братъ его Святославъ Чернигбвскій замѣрився

вызволити его

зъ неволѣ. Розпочалася вóйна въ Сѣверцинѣ, вóйна досить руй
нуюча, особливо для мешканцѣвъ Новгороду-Сѣверского.

Во

роги найбóльше руйнували села князѣвъ, съ котрыми воювали:
палили стодолы (клунѣ), стырты хлѣба, забирали скотину, въ
пóгребахъ мѣдъ, зелѣзо, мѣдь.

Перкви

князѣвъ

вважали за

княже добро и грабили ихъ; княжими невóльниками дѣлилися
мовъ скотиною. У Святослава забрали 700 невóльникóвъ. Тым
часомъ князѣ, браты

стрывчнй Святослава и Игоря,

спершу

простягали руку за Изъяслава, сподѣваючись пригорнути собѣ
всю Чернигбвску волость, а згодя зрадили его.

Кіевляне, якъ

дочулись про таку зраду, кинулися зъ озвѣренемъ на мона
стырь, де сидѣвъ Игорь,
не по людски.

вытягли его на вѣче и замордували

Игорь тодѣ бувъ вже черцемъ, тымъ то духо

веньство обурилося за него. Пбшли потóмъ поговоры, що надъ
тѣломъ замордованого Игоря горѣли свѣчки. Опбсля его узнали
за святого.
"
Кіевляне

щиро шанували Мономахову память, тымъ то

вони, хочь и були прихильнй до выбраного ними князя, одначе
безъ завзятя вóдивилися вбдъ его дядька, Суздальского ——-4—44—
князя,
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Юрія Довгорукого, коли сей, злучившись зъ Ольговичемъ, за
ходився добувати собѣ Кіевъ. Кóлька разбвъ переходивъ Кіевъ
то до Изъяслава, то до Юрія.
и зновъ вертався.

Изъяславъ втѣкавъ на Волынь

Отакъ стояла справа до року 1154.

колотнеча повалила на Украинѣ-Руси ладъ кермованя.

Отся
Чорнй

Клобуки, Торки, Берендѣѣ — люде захожій —- своею участею
повертають долю Украины-Руси; зъ одного боку Угры, зъ дру
гого Поляки, съ третёго Половчане,

влазять въ украиньско

рускій справы и сила рѣшае долю! Варто уваги отъ що: коли
вмеръ Изъяславъ, то выникла така колотнеча, що въ Кіевѣ не
було жадного князя; тодѣ Кіевляне выбрали собѣ першого, хто
навинувся зъ роду Ольговичѣвъ, — Изъяслава Давидовича, бо
лишитися цѣлкомъ безъ князя — здавалося

имъ за щось не

можливе. Коли жь Юрій вступивъ въ Кіевъ,-Изъяславъ утѣкъ,
а Кіевляне радо привитали Юрія.

За два роки (1158) Юрій

вмеръ и пбеля смерти его трапилося таке саме, якъ и пбеля
смерти Святополка и Всеволода.

Юрій навѣвъ за собою Су

здальцѣвъ и пороздававъ имъ села и мѣста: коли Юрій вмеръ —
Кіевляне всѣхъ ихъ поубивали, а добро ихъ ограбили; ограбили
и двóръ самого Юрія, котрый вóнъ прозвавъ равмъ. Юрія Кi
ввляне довго шанували, яко сына любимого ними Мстислава;
але не мали силы бóльше таитися зъ своею ненавистeю до Су
здальцѣвъ. Съ того часу князѣ сѣдали въ Кіевѣ зъ волѣ вой
сковыхъ ватагъ, не вважаючи на яке-будь право. Спершу отакъ
сѣвъ Изъяславъ Чернигóвскій, за нимъ Ростиславъ Смоленьскій,
дальше Изъяславóвъ сынъ, Мстиславъ: останній перебувавъ на
Волынѣ, вго запросили

княжити Кіевляне вóдъ себe, а Чорнй

Клобуки вóдъ себе и вбнъ мусивъ складати рядъ (умову) съ
тыми й зъ другими.
Але по 1168 рощѣ въ житю народномъ не видко нѣчого
прикметного.

На Украинѣ.-Руси ворушилися дрóбнй усобицѣ.

Року 1159 князь Изъяславъ Давидовичъ покликавъ Половчанъ
на помбчь проти Ольговичѣвъ; Половчане нашкодили Черни
гову и выпалили околицѣ его.

Одначе князѣ, закликуючи по

мóчниками въ своихъ усобицяхъ орды Половчаньскй, вважали
за обовязокъ обороняти вóдъ нихъ купецкій шляхи.
шляхбвъ

Зъ сихъ

оденъ звався гречниковымъ, се бъ то грецкимъ,

другій залознымъ. Першимъ ишовъ крамъ зъ Греціи на Укра
ину и зъ Украины до Греціи: самымъ небезпечнымъ мѣсцемъ
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у Грекбвъ були Днѣпровій пороги: разъ, що плавóа черезъ
нихъ

вельми трудна; а въ друге,

шо Половчане розбивали

и грабили бóля тыхъ мѣстъ. Князѣ мусили водити туды вóйско
на оборону купцѣвъ.
мусило вартувати

Року 1167 кóлька князѣвъ зъ вóйскомъ

бóля Канева, доки не проплыли гречники

и залозники. Року 1169 князѣ мусили зновъ обороняти купецкій
шляхи. Помѣжь шляхбвъ небезпечныхъ вóдъ Половчанъ,

спо

минавться про соляный, мабуть се бувъ шляхъ съ Крыму, де
на озерахъ збирали сбль.

"

Вóйны съ Половчанами йшли вдачно, але 1169 р. для Кіева
выпала така руина, якои вбнъ давно не зазнавъ.

Князь Су

здальскій Андрѣй, заводячи на свому Сходѣ новый ладъ, вы
рядивъ до Кіева вóйско зъ одинайцятьма князями. Сю справу рѣ
шили Берендѣлѣ: вони зрадили Кіевскому князеви Мстиславу и пе
рейшли до Андрѣя: 8. березня Андрѣй взявъ Кіевъ и два днѣ гра
блено вго. Отсю тяжку годину лѣтописецъ описуе такъ: взятъ же
бысть

градъ Кіе въ мѣсяца марта 8, въ второѣ не

дѣлѣ поста въ среду, и грабиша за два дни весь градъ,
Подолье и Гору, и монастыри, и Софью и Десятин
ную Богородицю, и не бысть помилованія никому же
ниоткудуже, церквамъ горящимъ, крестьяномъ уби
ваемымъ, другымъ вяжемымъ; жены ведом и быша въ
плѣнъ, разлучаемы

нужею отъ мужей своихъ;

мла

денци рыда ху, зряще матерій своихъ. И взяша имѣнія
множество и церкви обнажиша

иконами и книгами

и ризами, и колоколы изнесоша вси, Смольяне, Суж
дальцы, и Черниговци, и Олгова дружина, и вся свя
тыня взята бысть; зажьженъ бысть и монастырь Пе
черскій святыя Богородицы отъ поганыхъ, но Богъ
молитвами святыя Богородицы съ блюде и отъ тако
выя нужа. И бысть въ Кіевѣ на всихъ человѣцѣхъ
стенаніе и туга и скорбь неутѣшимая и слезы не
престаньныя.

Се же все сдѣяшася

грѣхъ ради

на

шихъ (Ип. Сп., 100).
. Съ того часу доля Кіева ще бóльше почала залежати
вóдъ

сильнѣйшого. Андрѣй гадавъ

було посадити

въ Кіевѣ

свого пóдручника княземъ, а самому верховодити надъ всёю
Украиньско-рускою Землею зъ свого Володимира, але проти ,
него выступили супротивниками сыны Смоленьского кад...
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Ростислава. Зъ нихъ Мстиславъ съ Кіевлянами завзято стоявъ
и хоробро вбдбивъ съ пбдъ Вышгороду Андрѣевe вóйско. Су
здальскому князеви не довелося прикувати Кіевъ и Украину
Русь до нового осередка рускои федераціи; але и въ Украинь
ско-рускихъ князѣвъ була

вже ясна

свѣдомбсть, що

нѣ за

однымъ зъ нихъ нема родового права на споконвѣчну столицю,
и кождый зъ нихъ пильнувавъ забрати Кіевъ и зробити съ того
користнй для своеи выгоды обставины. Отакъ, коли року 1174
Луцкій князь Нрославъ забравъ Кіевъ, то Святославъ Чернигов
скій мовивъ до него, що вонъ не вдаеться въ те, чи по праву,
чи безъ права вóнъ сѣвъ въ Кіевѣ, але всѣ вони, князѣ, внуки
одного дѣда, а за те и треба вму щось дати съ Кіевскои Землѣ.
Пóсля Ярослава забравъ Кіевъ Романъ Ростиславовичъ,
Вбнъ змагався, що на се призволивъ Андрѣй Боголюбскій, ко
трый починавъ тодѣ верховодити надъ князями.

Коли жь Ан

дрѣй померъ, то Святославъ Чернигóвскій примусивъ Романа
залишити Кіевъ и самъ сѣвъ тутъ княземъ. Участи народу въ
сихъ справахъ не видко, але певно, що вона була и вызнача
лася тымъ, що дружинники простягали руку то за того, то за
иншого князя, передавалися то одному, то другому, колотилися
помѣжь себе, грабили и мордували

оденъ другого,

садовили

своихъ князѣвъ, баламутили ихъ одного проти другого и руй
нували край. Коли князь не хотѣвъ годитися зъ ватагою, котра
посадила его княжити, вбнъ тративъ свою справу. „Князю! ты
отсe замысливъ самъ зъ себе. Не ѣдь, мы нѣчого не вѣдаемо“,
промовили до Володимира Мстиславовича его бояре; а Чорнй
Клобуки,

помѣтивши, що дружина не йде съ княземъ, то жь

почали повертати вóдъ него; князь мусивъ залишити свои за
мѣры.

Маса Чорныхъ Клобукбвъ, Берендѣѣвъ, Торкбвъ запо

магала руйнованю стихій, що злучали князѣвъ.
У сихъ чужинцѣвъ

не було

свѣдомости

про

вбтчину,

тымъ то не було у нихъ хочь бы и на короткій часъ вызначе
ного прямованы. Боронячи князя, вони легко вóдрѣкалися вóдъ
него, переходили до другого. Князѣ залишили й думку, що бъ
мбщно осѣстися на престолѣ, зъ власного досвѣду и зъ дово
дóвъ надъ иншими

вони

и задовольнилися и тымъ,

призвычаилися до
що

несталости долѣ

поспѣвали забрати до евоихъ

рукъ хочь не на довго. Отъ на пр. року 1174 Святославъ Оль
говичь напавъ въ Кіевъ на Ярослава Изъяславовича. Ярославъ

— 180 —

утѣкъ, а вóнъ ограбивъ его прихильникбвъ, а дружину поло
нивъ и пóшовъ собѣ.

Ярославъ вернувся, скликавъ Кіевлянъ

на вѣче и промовлявъ до нихъ: „Теперь промышляйте, чимъ
менѣ выкупити княгиню и дружину“. Вóдповѣдати своимъ до
бромъ треба було Кіевлянамъ, що вже ограбленій були перше
Святославомъ.

Ярославъ накинувъ платню

на всѣхъ: духо

вныхъ, мирянъ и чужинцѣвъ, якй перебували въ Кіевѣ. Такого
самосиля не мóгъ бы вóнъ заподѣяти инакше, якъ за запомогою
Волынцѣвъ, що поприходили зъ Луцка, бо передъ тымъ сей
самый князь, якъ прійшовъ Святославъ, то не вóдважився

за

творитися одинъ, а втѣкъ до Луцка,
Незабаромъ Святославъ и Ярославъ
мавъ тóлько Кіевскій нарóдъ,
Отся рѣчь показуе,

погодилися, шкоду

котрого двѣчи грабили князѣ.

якій вплывъ на нарóдъ

робили усобицѣ

князѣвъ. Запевно, що найбóльше мусили терпѣти селяне.

По

сварилися Святославъ зъ Олегомъ Сѣверскимъ и пожже во
лость его и много зла сотвори. Якъ тóлько посварилися
князѣ и розпочалася усобиця, заразъ коло князѣвъ збираються
вдатники и мстяться за своихъ

князѣвъ надъ сельскимъ лю

домъ; бѣдолашнй хлѣборобы безнастанно пють гóркои и пере
даютъ еѣ дѣтямъ и внукамъ, яко заповѣтъ своеи тяжкои долѣ.
Ось якъ малюё отсю народну долю спѣвакъ Игоря: въ княжихъ
крамолахъ вѣци человѣкомъ скратишась. Тогда въ
Русскій земли рѣдко ратаeве кикахуть,

но часто

враны граяхутъ, трупіе себѣ дѣляче, а галици свою
рѣчь говоряхутъ, хотятъ полѣтѣти на уедie.
Яке лихолѣтіе терпѣвъ нарóдъ вóдъ усобиць князѣвъ, коли
князѣ приступомъ брали мѣста, свѣдчить Кіевска лѣтопись, де
Игоря Сѣверского, полоненого Половчанами описув ось якъ:
азъ не пощадѣхъ хрестьянъ,

но взявъ на

щитъ го

родъ Глѣбовъ у Переяславля; тогда бо не мало зло
подъяша безвиньніи хрестьяни,
женій своихъ, братъ

отъ

отлучаеми

брата, другъ

отъ ро

отъ друга

своего, жены отъ подружій своихъ, и дщери отъ ма
терій своихъ и

подруга

отъ

подругы своея; и все

смя гено плѣномъ и скорбью, тогда бывшею; живіи
мертвымъ завидятъ, а мертвіи радовахуся, аки му
ченици святіи огнемъ отъ жизни сея искушеніе прi
мше; старцѣ порѣвахуться, уноты же лютыя
«ка

.
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милостивныя раны

подъяша, и такъ далѣ. (П. С. Л.

т. П., 131).
Коли Святославъ Чернигóвскій разомъ зъ иншими князями
вóдбиравъ у Ростиславовичѣвъ Кіевъ, князѣ збйшлися на таку
мирову —- якои ще й не бувало: Святославъ сѣвъ княземъ въ
Кіевѣ, а Рурикъ

княживъ надъ всею Украиньско-рускою Зе

млею. Зъ одного боку помбчниками були Половчане, а зъ дру
гого Чорнй Клобуки.

Отакъ то чужинцѣ,

мѣшаючись въ усо

бицѣ князѣвъ, загнѣжджувалися въ нашбмъ житю.

Половча

намъ було на користь вднане зъ нами; бо тодѣ велися вже
Украиною купецкій справы и гостѣ, се бъ то купцѣ, простували
вызначеными

шляхами съ Половчаньскои Землѣ на Украину

и зъ вóдси назадъ.

Коли жь Святославъ, погодившись зъ Ро

стиславовичами, почавъ

князювати

въ Кіевѣ, Украина-Русь

встала на Половчанъ, якъ на чужинцѣвъ-ворогóвъ. Отодѣ Укра
ина-Русь нѣ бы ожила, нѣ бы розцвила свѣдомбсть, шо Полов- "
чане знесилили Украину-Русь,

спиняють

ви

купецкій справы

и нѣвeчать хлѣборобство.
Князѣ почали збиратися на зъѣзды пóдъ проводомъ Кіев
ского князя, якъ було за Володимира Мономаха: року 1183
Кіевскій князь Святославъ скликавъ проти Половчанъ князѣвъ
съ Чернигбвщины и Сѣверщины, рускихъ

князѣвъ зъ Волыни

и Червонои Руси (Галичины) и зъ иншихъ Украиньско-рускихъ
земель, ввежь печь, по съ книгами была участь и дру
жина, бо безъ нихъ князѣ нѣ на що не вóдважувалися. Дотои
вбйсковой

спóлки

пристали и Чорнй Клобуки, яко вбдрубна

частина Украиньско-рускои Землѣ. Давне вороговане Чорныхъ
Клобукóвъ съ Половчанами злучало

ихъ зъ Русинами

проти

ворогóвъ. Одначе зъ сего не треба выводити, що розумѣня про
суцѣльнбсть и еднбсть Украиньско-рускои Землѣ доросло вже
до свѣдомости неминучои потребы, всѣмъ частинамъ Землѣ сто
яти за одно; такои

свѣдомости тодѣ ще не було, бо незаба

вомъ до новыхъ походбвъ на Половчанъ пристали лишень По
ляне-Русь та Полѣсв. Въ походахъ 1183, 1184, 1187 и 1190 р.
пощастило Русинамъ.

Похóдъ року 1183 бувъ ради обороны

Украиньско-рускои Землѣ на Сходѣ: тодѣ Русины ходили до
берегóвъ рѣчки Мерлы. За иншихъ походбвъ вóйна съ Полов
чанами велася по Днѣпровому побережу; се була оборона ку
пецкихъ шляховъ; въ отсихъ походахъ Русины забирали че
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реды скотины и приводили бранцѣвъ: черезъ останне; турецкій
елементъ збóльшувався на Украиньско-рускóй Землѣ.
Не пощастивъ похóдъ Игоря Сѣверского и зъ нимъ всѣхъ
князѣвъ зъ Сѣверщины: зъ Игоремъ ходили Куряне, Трубчане,
Рыльчане, Путивляне и Чернигóвскй Ковуѣ. Отсе вóйско зайшло
въ далеку маловѣдому стенову краину мѣжь рѣками Осколомъ
и Дономъ.
Побѣда

Ббля рѣчки Каялы побили его и полонили князя.

пбддала

Половчанамъ

вóдваги и вони

кинулися

на

схóднй краины Рускои Землѣ и спустошили Переяславщину.
Мѣжь иншими нашали тодѣ Половчане на мѣсто Рымовъ; хто
зъ мешканцѣвъ встигъ утѣчи, а хто нѣ, той попався въ неволю.
За сей похóдъ Половчане багато людей полонили и тымъ вчи
нили велику перемѣну въ людносту схóднои половины–Рускои,
Поляньскои Землѣ. Друга ватага руйнувала по берегахъ Сейма.
Певно, що

сій напады

були тяжкими за для народу, бо въ

„Пѣснѣ про Игоря“ сказано: Уже бо, братіе, не веселая
година встала, уже пустыни силу прикрыли. Встала
обида въ силахъ Дажьбожа
на землю трояню,

внука, вступилъ дѣвою

въсплескала лебедиными крылы

на синѣмъ морѣ, у Дону плещучи, убуди жирня вре
мена... кликну Карна

и Жля,

поскочи

по Рускѣй

земли, смагу мы чючи въ пламянѣ розѣ; жени Рускія
въ сплакашась, аркучи: уже намъ
ладъ ни мыслію смысл ити,

своихъ

ни думою

милыхъ

сдумати, ни

очами съ глядати, а злата и сребра ни мало того по
трепати. А въ сто на бо, братіе, Кieвъ тугою,“ а Чер
ниговъ напастьми, тоска разлiяся по Руской земли,
печаль жирна тече средь земли Рускыя.
Игоръ покористувався тымъ,

що Половчане перепилися,

а оденъ зъ нихъ Овлуръ помóгъ вму утечи съ полону.
Вплывъ Суздальско-володимирского

князя Всеволода на

Украиньско-рускихъ князѣвъ и на політичну долю народу ши
рився бóльше и бóльше.

Року 1195 вóнъ намóгся,

рикъ поступився ему кóлькома мѣстами.
дитися и зломавъ

свое

слово,

що бъ Ру

Рурикъ мусивъ зго

що перше давъ зятеви свому

Романови. Варто уваги, що коли Рурикъ спытавъ порады у ми
трополіты, то сей порадивъ на руку Всеволодови: се вказуе на
те, що церква въ особѣ

свого

святителя

починала

надавати

санкцію прямованямъ до верховодства Володимирского князя
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щетодѣ, коли тóлько що заклюнулся на Сходѣ тѣ политичнй
засновины, котрй потóмъ такъ поширилися на Сходѣ и довели
весь Рускій свѣтъ до единовластя.

Тодѣ по Володимирщинѣ

багато будували церковь и пóдлещували духовеньству,

тымто

духовеньство Володимирскихъ князѣвъ благословляло верхово
дити съ царскими, перенятыми въ Византіи,
стого единовластя.

ознаками особи

Духовеньство було зъ людей освѣченыхъ,

единою стежкою до добра вбтчины ему здавалася еднбсть,
але идеаломъ сего добра для него не мóгъ бути жадный окрбмъ
того, якій воно спбзнало зъ византійскои
мавъ силы супротивлятися и боронити

просвѣты.

Кіевъ не

свое верховодство. Въ

Кіевѣ за надто закоренилися и розрослися старославяньскій за
сновины,

але того часу вони за надто вже були попсованй

и покалѣченй азіятщиною и не вóдповѣдали вони тому ладови,
якого бажали передовики пбдъ вплывомъ византійского выхо
вaня и просвѣты. Мѣшанина людности, несталбсть громадского
устрою, безнастанна руина, значить, и небезпечность горожань
ского житя на Украинѣ-Руси доводила до руины: съ прежнихъ
елементóвъ можна було выникнути якимсь новымъ формамъ,
але вони ще не вызначалися.

Зникло старе, але не выникло

ще новe. Тымто Кіевску Русь не вельми трудно було сильному
пóдгорнути и кермувати нею самовольно. Тóлько на заходѣ вы
никло щось нове на Галицкóй и Волыньскóй Землѣ и тутъ ли
шень могло збткнутися прямоване схóдно-рускихъ князѣвъ до
(21,171013.II3402III.
Всеволодъ заходився вдержати свóй вплывъ на полудни.
Року 1195 вóнъ вóдновивъ батькóвске мѣсто Городокъ на Во
стрѣ и вырядивъ туды
12оо вóнъ посадивъ
яславѣ.

своихъ урядникóвъ (тивунóвъ).

свого

Року

сына Ярослава въ рускомъ Пере

Въ другого боку князь Романъ злучивъ Галицку Зе

млю зъ Волыньскою и прямувавъ верховодити надъ всею Укра
иною-Русею. Такимъ побытомъ Руска Земля ошинилася мѣжь
двома огнями: Рурикъ Ростиславовичь, по смерти Святослава
Ольгoвича, згодою Всеволода ставъ княземъ мѣста Кіева, а до
того часу вóнъ бувъ княземъ самои лишень Кіевскoи Землѣ.
Отакъ Кіевъ зновъ ставъ головою Украиньско-рускои Землѣ;
вóдрубныхъ

князѣвъ Кіева и Кіевскои Землѣ вже не було.

Тымъ часомъ, коли однй пильнували поставити Украину пóдъ
верховодство Ростовско-суздальскои Землѣ, — другй супроти

— 184 —

влялися сему замахови. То й про

недавне ще ворогована,

нрикрй споминки про Юрія и Андрѣя, не можна було швидко
забути. Ольговичѣ повиннй були вступитися не тóлько за себe,
але й за всю Сѣверщину.
ють проти силы,

котра

Всѣ Сѣверскій князѣ гуртомъ вста

насувалася, не то що на кождого зъ

нихъ, але на всѣхъ нихъ разомъ. Смоленьцѣ и Рязанцѣ запо
магають Всеволодови. Рурикъ почувае, що ему неминучо треба
збйтися зъ Ольговичами. Тодѣ супротивна ему сторона — Ро
манъ зъ Галичанами и Волынцями годиться съ Всеволодомъ.
Романъ бажавъ утвердитися на Украинѣ-Руси. Тодѣ на Укра
инѣ-Руси наче прокинулася зó сну свѣдом6сть

едности

своеи.

Кieвска Земля и Чорнй Клобуки, пристають до Романа; зъ усѣхъ
украиньско-рускихъ мѣстъ поприѣздили до него люде и узна
ють его.

Украиньско-рускій

нарóдъ шукавъ вже таку особу,

що бъ бóля неи зъеднати до купы свою національнбсть. Романъ
пóдходить до Кіева; Кіевляне зраджують Рурикови, узнають за
свого князя Романа и вóдчиняють вму браму на Подóлъ.

Ру

рикъ зъ Ольговичами були замкнулися на Горѣ, але мусили
пбддатися.

Рурикъ поѣхавъ собѣ до Вручія на Полѣсю; Оль

говичѣ подалися до свого Чернигова; але жь Романъ послу
хавъ Всеволода и за его згодою посадивъ въ Кіевѣ Ингваря.
Може бути, що Романъ пóшовъ на таку рѣчь на якійсь
часъ; але здаеться, що въ него була гадка злучити Украину
Русь подъ одною самостойною рукою. Справдѣ вбнъ бувъ вже
володаремъ еи. Вбнъ рушивъ на Половчанъ и вызволивъ зъ не
волѣ велику силу христіянъ и були великій радощѣ по Укра
иньско-рускóй Землѣ. Романова справа здавалася справою на
родною. Отке не довго довелося радѣти; показалися знамена:
о пятóй годинѣ въ ночи

небо зробилося „чермно“ (червоне),

а по землѣ, по домахъ показалася кровь, нѣ бы свѣжа, нѣ бы
не давно полита. Пóшла поговóрка, що се вѣщуе велике лихо.
И справдѣ 2. сѣчня 1202 р. Рурикъ съ товною Половчанъ при
бувъ пбдъ Кіевъ и створи ся вели к о зло въ русской зе
млѣ, якого же зла не было отъ крещенья надъ Кіе
вомъ: нашасти были и взятья, не якоже нынѣ зло се
сстася: не токмо

один о Подолье взяша и пожгоша,

ино гору взяша, и митрополью Святую Софію разгра
биша

и Десяти н ьную

святую Богородицю разгра

биша и монастыри всѣ, и иконы одраша, а и н ы ѣ по
4556
55554656бщ.
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имаша, и кресты честныя, и ссуды священныя и кни
гы и порты блаженныхъ первыхъ князь и, еже бяху
повѣшали

въ

церквахъ

святыхъ

на

память

собѣ...

Черньци и черници старыя изсѣкоша и попы старыя
и слѣпыя и хромыя и сухія и трудоватыя — та вся
изсѣкоша; а что черньцовъ и черницъ

и нѣхъ и по

повъ и попадій и Кіаны и дщери ихъ и сыны ихъ, —
то все ведоша иноплеменници въ вѣжи къ собѣ»

(Л

Лѣт., 176.).
Отакъ безталанный Кіевъ въ останне; вóдплатився за свое
споконвѣчне право самому кермувати своею долею!

Рурикъ

осѣвшись на руинахъ Кіева, узнавъ Всеволодову власть. Року
1208 Рурикъ воювавъ проти Половчанъ, тыхъ своихъ союзни
кóвъ, що запомогли

ему зруйнувати Кіевъ и забрати

вго.

Вóйна выпала ему на руку; зима була вельми холодна, По
ловчане гибли, Русины численно добули бранцѣвъ; але йдучи
до Триполя, Романъ зъ необачка вхопивъ Рурика и постригъ
вго въ черцѣ. Украина-Русь зновъ ошинилася пóдъ рукою Ро
мана.

Лѣтомъ того жь таки року невтомимый князь Романъ

онинився вже на межи Польщи и воюючи съ Казимиромъ, по
гибъ въ бою.

Довѣдавшись

про се, Рурикъ скинувъ чернечу

рясу — сверже чернически порты и сѣде въ Кіевѣ. Не
всѣ добре глянули на такій вчинокъ:

благочестиве розумѣніе

вызнавало, що зъ якои бъ речи и за якихъ бы обставинъ

чо

ловѣкъ постригся въ черцѣ, — годѣ вже вертатися въ свѣтъ.
Рурикова жѣнка не тóлько не забажала выступити съ черницъ,
розстригтися; але,

що бъ не було снокусы, пбшла въ схи

мницѣ.
Съ того часу кóлька лѣтъ по Украиньско-рускóй Землѣ
стояло безлюде и неспокóй: князѣ сварилися, билися; оденъ въ
другого вóдóймали мѣсто,

оденъ другого выганяли.

Рурико

выми ворогами були Сѣверскій князѣ Ольговичѣ, котрй пряму
вали Украиньско-рускй Землѣ пригорнути до свого роду.
тажкувавъ мѣжь ними Всеволодъ Чернигóвскій.

Ва

Въ сѣй коло

тнечѣ запевно була народна участь. Дреговичѣ вóдрубленй вóдъ
Кіева, пóдъ рукою Турбвскихъ и Полоцкихъ князѣвъ, зашома
гали Ольговичамъ. Полѣса стояло за Рурика. И та, и друга
сторона своими походами руйнували сельскій селитьбы и мсти
лися надъ тыми селянами, котрй приставали до ви супротивника,
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Лѣтопись въ сѣмъ разѣ бóльше спріяв Рурикови,

нѣ жь Оль

говичамъ, а про Всеволода повѣдае, що вóнъ много зла со
твори землѣ русской. На останку сю колотнечу затихоми
рили митрополіта и Суздальскій

князь Всеволодъ и скóнчили

вѣ тымъ, що Рурикъ осѣвся въ Черниговѣ, а Всеволодъ въ Кі
евѣ. Отсе найвыразнѣйшій доказъ тому, що спадковый принципъ
володѣнія землями въ однóмъ родѣ тодѣ не бувъ ще мóщнымъ.
Хоча Святославовій

нащадки

княжили въ Черниговѣ

бóльше

нѣ жь сто рокóвъ, але все таки не здавалося ще за незвы
чайне, коли тамъ почне княжити князь зъ другого роду. Спад
ковый звычай не мóгъ пóдгорнути пбдъ себе свѣдомбсть вдно
сти Украиньско-рускои Землѣ, а разомъ и свѣдомбсть права
и власти цѣлого роду, а не вѣтокъ его. Видима рѣчь, шо кня
зѣвъ вважали ще за керманичѣвъ, а не за володарѣвъ.

Пану

вала идея, що кермувати Украиньско-рускою Землею мае право
цѣлый рóдъ. Та не було добре вызначено того, що бъ кождый
зъ сего роду мавъ право володѣти тою, а не иншою частиною
землѣ, на основѣ свого родоводу.

По всѣй Украиньско-рускóй

Землѣ не було вже родовои едности; кóлька вѣтокъ княжило
майже безъ права; князѣвъ

настанавляла гра обставинъ, або

прихильнóсть вóйсковыхъ ватагъ. Почали тодѣ заводитися князѣ
и по такихъ мѣстахъ, де ихъ нѣколи не бувало; отакъ лѣто
пись нагадуе князя Канѣвского Святослава,—Шумского Свято
полка. Въ Переяславѣ кермувавъ сынъ Суздальского Всеволода,
котрый зъ усѣмъ родомъ

простягъ руку на Украину-Русь

и пóдпиравъ свое верховодство надъ князями.

Переяславщина

сумежна була зъ стенами и бóльше всѣхъ терпѣла вóдъ напа
дóвъ Половчанъ, котрй такъ часто руliнували,

що. селяне не

поспѣвали будувати собѣ оселъ, а князѣ зъ своими дружинами
не гараздъ могли

обороняти

ихъ.

Люднбсть въ краинѣ все

рѣдшала, а зъ другого боку Половчане осаджували свои степы
рускими бранцями. Року 1212 Смоленьскій князѣ выгнали Все
волода съ Кіева, а натомѣсть

посадили

колишнёго Смолень

ского князя, Мстислава Романовича. Се осталося безъ жадного
права, бо передъ тымъ гадали посадити княземъ въ Кіевѣ
Луцкого Ингвара, та потóмъ вышхнули сего и посадили Мсти
слава.

Всеволодъ

мусивъ

податися до Чернигова, де вже не

було Рурика на свѣтѣ. Небавомъ тутъ и померъ Всеволодъ.
что
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Року 1224 въ перше показалися Татаре. Мабуть звѣстка
про сю страшенну силу вельми вразила народну душу.
грѣхомъ нашимъ пріидоша языцы незнаеми,

По

сказано

въ лѣтописи. Вбдъ тои несвѣдомости ткне чимсь страшеннымъ,
лиховѣщимъ!

Звѣстку про Татаръ принесли Половчане; ихъ

страшенно побивъ невѣдомый нарóдъ. Лѣтописецъ не втерпѣвъ,
що бъ не згадати про ворогована,

котре не могла не носити

въ собѣ руска душа: много бо ти Половцы зла сотво
риша русской землѣ. Богъ же отмщеніе сотвори надъ
безбожными Куманы,

сынами Измаиловыми:

побѣ

диша ихъ Татары и инѣхъ языкъ семь. Кóлька князѣвъ
Половчаньскихъ

полягло зъ своими

ватагами: оденъ зъ нихъ

Котянъ, тесть Мстислава Мстиславовича,
Галичь,

що пóдгорнувъ тодѣ

навѣвъ до него багато подарункóвъ кóньми, верблю

дами, буйволами (въ гуртѣ зъ скотиною були й дѣвчата) и про
сивъ запомоги проти невѣдомого ворога. Вбнъ, якъ свѣдчить
сучасна лѣтопись, мовивъ: нашу землю днезь одолѣли Та
тары, а вашу заутра возмуть пришедъ; то поборо
ните насъ.

Мстиславъ

обернувся до Рускихъ и Сѣверскихъ

князѣвъ: вони зббралися въ Кіевѣ и урадили,

що лѣпше йти

на зустрѣчь ворогамъ и перестрѣти ихъ на чужбій землѣ.
бавомъ зббралися Кіевляне, Сѣверяне,

Не

Бѣлорусы зъ Несвижа,

и Путивляне и вся Сѣверщина, Куряне, Трубчане и Волыньска
та Галицка Земля, пристали и Смоляне и рушили за Днѣпро.
Ажь ось вóдъ невѣдомого
на мирову; повѣдають,

народу идуть послы и запрошують

що

вони йшли властиво на ворогóвъ

Руского народу — на Половчанъ; зневажають Половчанъ ко
нюхами и холопами и запрошують Русь разомъ зъ ними доби
вати Половчанъ. Одначе Русины такъ затялися битися зъ ними,
що перебили послóвъ, не вважаючи на те, що званіе посла —
святощѣ. Послы змагалися, говорили: але мы вашихъ земель
не чѣшаемо, не рушимо вашихъ мѣстъ и сѣлъ и не проти васъ
идемо. Нѣчо не помогло! Здавться, тодѣ вóдносины до Полов
чанъ стояли лѣпше: у Половчанъ те жь вышали значнй пере
мѣны. Мѣжь ними ширилося христіяньство.

Два Половчаньскій

князѣ, Юрій и Данило, що полягли въ бою съ Татарами були
христіянами, а тодѣ якъ князѣ збиралися рушати на Татаръ—
оденъ съ Половчаньскихъ князѣвъ, Басты, охрестився въ Кіевѣ.
Видко, що перебуваня рускихъ

бранцѣвъ на степахъ щирило
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помѣжь Половчанами христіяньску релігію и рускій звычаѣ.
Кревнбсть мѣжь князями. не переводилась. Затымъ и Русины
разъ-у-разъ воюючи, набиралися духа войсковои хижости.
Рускому вóйску трапилося побити татарску сторожу; се
надало имъ

ще бóльше смѣливости и надѣ на свою силу.

Окрбмъ того була у нихъ

надѣя

и

на запомогу Половчанъ,

котрй мусили боронити власне истнована.
домъ 20 рускихъ князѣвъ рушило

Вбйско пóдъ прово

на степы.

Галичане пбдъ

проводомъ Юрія Домажирича и Держикрая Владиславовича
поплыли Днѣстромъ, дальше моремъ на човнахъ та въ Днѣпро
и затаборували бóля рѣчки Хортицѣ. Отся звѣстка свѣдчить,
що тодѣ морске побереже було въ рускихъ рукахъ. Сюды жь
прибуло вóйско и по суходолу. Тутъ показався татарскій вóд
дѣлъ вызирати нашй човны. Князь Данило Романовичъ вдаривъ
на Татаръ и прогнавъ ихъ.

Галицкій ватажки радили всѣмъ

вóйскомъ рушити на ворогóвъ.

Половчане и руске вóйско пе

ребралися черезъ Днѣпро, розпудили татарску сторожу и вбсьмь
днѣвъ ишли на здогóнъ Татаръ, ажъ до рѣчки Калки. На лихо
князѣ

не згоджувалися

помѣжь

себе.

сварився зъ Мстиславомъ Кіевскимъ:

Мстиславъ Галицкій

вóнъ довѣдався, що ве

лика сила Татаръ иде на нихъ, одначе не оповѣвъ про те Кi
евскому князeви „зависти ради“.
першй ринули до

Галичане съ Половчанами

бою, билися хоробро, завзято; але Полов

чане перелякавшись, побѣгли назадъ; лишилися самій Галичане.
Татаре перемогли ихъ. Тодѣ Кіевляне зъ Русинами засѣклися
на березѣ рѣчки Калки и три днѣ вóдборонялися.

Татаре за

лишивши бóля нихъ частину вóйска, погналися за Волынцями,
побили ихъ: кóлька

князѣвъ тодѣ вбито.

Кіевляне довго не

пбддавалися; але ихъ стали пóдмовляти здатися

на искупъ:

вони послухали. Але Татаре зломали слово; самыхъ Кіевлянъ
тодѣ згинуло близько 10.000. Рускихъ князѣвъ Татаре поклали
пóдъ дошки, а на тыхъ дошкахъ посѣдали самій обѣдати. Отся
страшенна бѣда повела на Русь переполохъ. Головна рѣчь —
не тямили, якій се нарóдъ зъявився и чого вóдъ него сподѣ
ватися. Татаре небавомъ рушили назадъ; але й се лякало Ру
синбвъ, бо, якъ каже лѣтопись, нѣхто не вѣдавъ, що за нарóдъ
и зъ вóдкóля вбнъ,

яка его мова и вѣра, якого вбнъ роду?

Книжники мѣркували, мѣркували та й стали на тбмъ,

що се

тй люде, що Гедеонъ загнавъ до пустынѣ Етріевскои; по скóн
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ченю часу имъ призначено зъявитися и полонити, всю землю
вóдъ сходу до Евфрату и вóдъ Тигра по море Понтске, окрóмъ
Етіопіи. Однй мовили, що назва сему народови-Татаре; другй,
що се Тавромены, третій, що се Печенѣги. Жахалися, що бъ
вони зновъ не прибули; нарóдъ полошився вóдъ рбзныхъ про
роковань: верзли, що вже жь не даремно

горѣли лѣсы и бо

лота и стоявъ такій густый дымъ, що не можна було й диви
тися: дальше на землю впала мрака така, що птаству не мо
жливо було лѣтати, воно падало и здыхало. На заходѣ пока
залася зоря
вѣкомъ.

отъ нея же бѣ луча

Шо вечера по заходѣ
була вона бóльша

не въ зракъ чело

сонця бачили ту зорю на заходѣ,

вóдъ всѣхъ збръ и свѣтила

сѣмь днѣвъ,

а дальше промѣня ви почало показуватися на сходѣ; тамъ вона
була чотыри днѣ и зникла. Ото жь вважали, що ся зоря вѣщую
гнѣвъ Божій.
А Кіевъзъ Украиною не спинявся переходити вóдъ одного
князя до другого.

Року 1228 нимъ володѣвъ Рурикóвъ сынъ,

Володимиръ. Суздальскій князь забравъ Переяславъ и, квапля
чись на Украину, посадивъ въ Переяславѣ свого нёбожа, Все
волода. Володимиръ Руриковичь здружившись спершу зъ Ми
хайломъ Чернигóвскимъ, заходився чинити супротивности Да
нилови Галицкому, але митрополіта Кирило звѣвъ ихъ на ми
рову. Тодѣ почавъ его турбувати колишній союзникъ вго Ми
хайло Черниговскій. Володимиръ злучився зъ Даниломъ. Року
1233 розпочалася вбйна съ Чернигóвскою Землею.

Ольговичѣ

закликали на запомогу собѣ Половчанъ. Данило рушивъ пома
гати Володимирови, але его побили, Володимира полонили,
а Данило позбувся Галича: его зъ вóдты прогнали и натомѣсть
покликали его брата, Михайла Чернигóвского.
съ такои колотнечи,

Користуючись

братъ Суздальского князя Ярославъ, що

бувъ зáодно зъ Михайломъ, захошивъ Кіевъ; одначе Володи
миръ прогнавъ его. Михайло въ свою чергу прогнавъ Володи
мира и разомъ ставъ володѣти и въ Червоной и въ Галицкóй
Руси и Галичемъ и Кіевомъ. Въ Галичи вбнъ посадивъ свого
сына Ростислава. Небавомъ Данилова партія въ Галичи пбдве
лася и прогнала Ростислава; швидко и Михайло втѣкъ съ Кi
вва, але не вóдъ князѣвъ, а вóдъ чутки, що йдуть зновъ Та
паре.

данило взявъ Кіевъ и посадивъ тутъ свого

боярина
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Дмитра, що бъ оборонявъ Кіевъ вóдъ Татаръ, котрй наближа
лися страшенною хмарою.
Завоёвателѣ, зруйнувавши року 1238 Русь Пóвнóчно-схб
дну, другого року накинулися на Украину-Русь. Одно вóйско
взяло Переяславъ и зруйнувало

его зъ накорѣнкомъ, знѣве

чивши навѣть патрональну церкву св. архистратига Михайла:
численну силу людей,

пцо перебито, а що полонено и забрано

въ неволю. Друга татарска орда пбшла на Чернигóвъ. " Мсти
славъ Глѣбовичь гадавъ вдарити на Татаръ зъ заду, якъ по
чнуть вони облягати Чернигóвъ.

Чернигóвцѣ завзято вóдборо

нялися. Зъ мѣста вони кидали на Татаръ такими величезными
камѣнюками,

що чотыри чоловѣки не змогли” пóдняти каме

нюку. Люто билися, але даремно; Татаре, знѣвeчили хоробре
вóйско, мѣсто взяли и спалили,

впископа

Порфірія полонили,

одначе лишили его живымъ. Тодѣ оденъ вóддѣлъ пóдъ прово
домъ Мангу-хана пбдступивъ до Кіева.
Орда зупинилася бóля Пѣсочного города по лѣвóмъ боцѣ
Днѣпра, збудованого супроти Кіева. Кіевскій лѣтописецъ повѣ
дае, що Татаре любувалися красою Кіева и дивувалися вели
чностею вго; дармо що тодѣ Кіевъ бувъ вельми пбдупавъ вóдъ
князѣвскихъ усобиць и руины, але его прегарна мѣсцевбсть
надавала величность кождой будбвлѣ. Мангу вырядивъ до Кі
вва послóвъ вымагаючи,
ему шкода

що бъ Кіевляне пбддалися; мабуть

було руйнувати таке прегарне мѣсто.

Кіевляне

повбивали послóвъ. Тодѣ Мангу вóдступивъ геть; тóлько загро
зивъ Кіеву. Грóзьба его була лиховѣщою.
На веснѣ другого року страшенна Батыева орда прибула
зновъ до Днѣпра, та вже не съ тымъ, що бъ вымагати покор
ливости, а що бъ знѣвечити мѣсто, за те, що Кіевъ вóдваживея
такъ поглумитися надъ воёвничою ордою. Татаре зъ Батывмъ
переплыли Днѣпро и обступили Кіевъ

на

вкруги,

и бысть

градъ во обдержаніи велицѣ, и бѣ Батый у града и вся
сила его безбожная обсѣдаху града и не бѣ слышати
въ

градѣ

глаголюща другъ къ другу въ скрипаніи

телѣгъ его и множество ревенія вельблудъ его и рза
нія

отъ

гласа

коннаго

стадъ

его и бѣ исполнена

Земля Русьская ратныхъ (Соф. Врем., П. С. Л., т. v.
стор. 175).
.
. . . .
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кіевляне полонили татарина торгула, вотъ поповичъ
що у Татаръ страшенна сила. Одначе Кіевляне не переляка
лися и стали на тóмъ, що бъ вóдборонятися до останку. Батый
повернувъ

головну свою силу на Лядску браму, що була въ

пóвденно-захóднóмъ

кóнци

старого Кіева, мабуть чи не тамъ,

де теперь Крещатикъ. Татаре пóдвели до мурбвъ свои тараны
и почали ними розбивати муры Кіева, не зупиняючись нѣ въ
день, нѣ въ ночи. Кіевляне, стоячи на мурахъ, завзято вóдби
валися: списы переломлювалися, щиты летѣли скишками, стрѣлы
засланяли свѣтъ, повѣдав лѣтопись.
глися: Дмитра ранено.
и вступили на муры.

Одначе Кіевляне знемо

Татаре выперли зъ мурбвъ Кіевлянъ
Кіевляне скупилися бóля церкви Деся

тиннои, зробили на борзѣ окóнъ. Дня 9. мая Татаре пбшли въ
останны на приступъ.

частина народу Запинилася въ церквѣ,

иншй вóдбивалися вбдъ Татаръ. Численно народу назбиралося
на церковнй комары. Комары не выстояли пóдъ такою ватагою
и повалилися. Небавомъ мабуть вóдъ ворожихъ ударбвъ пова
лилися и церковнй муры.

Пораненого Дмитра, якъ свѣдчить

. лѣтопись, Татаре лишили живымъ, за его хоробрбсть.

Татаре

забрали его. Батый наблизивъ его до себe: вбнъ радивъ Баты
вви ити на богату Угорщину.
Темный переказъ про отсю страшенну епоху перейшовъ
до нащадкóвъ въ казцѣ про Михайла Семилѣтка. Семилѣтный
лицарь — се типъ народнои

надѣѣ на наступаючй поколѣня,

идеалъ народнои силы, котра нѣколи не пóддоштуеться, не ста
рѣв, во вѣки вона молода и разъ-но-разъ оновлявться.

Семи

лѣтокъ оборонявъ Кіевъ проти чужинцѣвъ- ворогóвъ.

Татаре

спостерегли, що оденъ Семилѣтокъ пбддержуа Кіевлянъ и вмо
влялися не руйнувати Кіева, що бы Кіевляне выдали имъ Се
милѣтка. Кіевляне спокусилися. Тодѣ Семилѣтокъ выѣхавъ на
своѣмъ прегарнбмъ кони, вдаривъ списою объ Золотй ворота,
пóднявъ ихъ въ гору и гукнувъ:
„Кіяне-громадо!
Погана ваша рада!
Коли бъ вы мене не вóддали,
Поки бъ свѣтъ-сонця Татаре бъ Кіева не взяли!
Вбнъ проѣхавъ мѣжь татарскою

ордою и вороги не по

, смѣли доторкнутися до чудотворного лицаря:

вóнъ перевѣзъ
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Золотй ворота

ажь у Царгородъ

Тамъ вони стоять вже багато

и тамъ

вѣкóвъ.

постановивъ

ихъ.

Хто проходячи попри

нихъ подумае: не стояти Золотымъ воротамъ на ихъ старóмъ
мѣсци, золото на нихъ потемнѣе, а коли хто йдучи попри нихъ
промовить: бути бъ вамъ Золотй ворота на старбмъ мѣсци въ
Кіевѣ, золото заблищить и засіяе.

III.
Червона (Галицка) Русь за Ростиславовичѣвъ и Романовичѣвъ.
Урывочнй и убогй вѣсти збереглися про долю народу за
ходнои частины Украиньско-рускои землѣ. Въ нихъ одначе ба
чимо,

що

Польщею

въ Х1. и*ХП.

вѣкахъ,

и Угорщиною, терпѣла

ся
вóдъ

краина,

сумежна съ

нападбвъ Полякóвъ

и Угрбвъ и народъ доволѣ часто постигало лихо руины.
За часу боротьбы Володимира и Ярослава съ Польскими коро
лями Червеньскй гóроды Украиньско-рускои Землѣ переходили
зъ одныхъ рукъ до другихъ. Боротьба Ярослава зъ Болесла
вомъ за Святополка велася надъ Бугомъ. - Про те, якъ ся бо
ротьба вплывала на нарóдъ, лишивъ намъ цѣкаве оповѣдане
Длугошь: року 1025 Ярославъ занявъ мешканцѣвъ краины су
межнои съ Червенемъ, перегнавъ ихъ въ Кіевщину и осадивъ
ихъ на Порбсю; а Болеславъ,

мстячись надъ

Русинами тои

краины за те, що хилилися до Кіева, переганявъ значнѣйшихъ
людей въ Польщу. Доля Надднѣстряньского краю и Покутя —
цѣлкомъ не вѣдома. Здаеться, були вони, незалежными; бо Кi
евскй князѣ,

переселюючи

мешканцѣвъ зъ далекихъ

краинъ

близше до Кіева, тымъ показували, що у нихъ мало було спро
можности держати пок6рливымъ такій далекій край. Болеславъ,
вертаючись съ Кіева въ Польщу пбсля того, якъ запомбгъ Изъя
славови, напавъ на Галичину на берегахъ Сяну. Зъ Длугошeвои
звѣстки про сей нападъ не примѣтно, що бъ Галичане перебу
вали тодѣ пбдъ рукою у Кіевского князя. Здавться вони були
зовсѣмъ незалежными, а хилилися до Кіева ради того, що були
зъ нимъ одного роду.

Польскій король бажавъ силомбщь вóд

вернути отсю прихильнбсть и пóдгорнути Галичанъ пóдъ Поль
щу. Край бóля Сяну бувъ вже доволѣ людный: люде мешкали
по селахъ, однакожь мали и мѣста, куды могли пер
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за небезпечныхъ часбвъ. Такихъ мѣстъ бóля Сяну було кóлька.
Нарóдъ тутешній не бувъ воёвничій, а спокóйный.

Полякамъ

не трудно було пбдгорнути его; мѣсто пбддавалося вóдъ пере
полоху; деякй зъ нихъ и вóдважувалися

оборонятися, та не

встояли проти силы, а деякй пбддавалися зъ доброи волѣ, вы
мовивши собѣ пóльги. Бóля Перемышля люднбсть сидѣла густо,
Перемышль бувъ головнымъ мѣстомъ тои краины, мавъ твер
дыню, до него и втѣкало бóльше людей. Вони укрѣпили его
якъ зумѣли:

повыкопували округъ него глибоченнй ровы, по

насыпали высокй валы. Зъ одного боку текла рѣка Сянъ; вона
була доброю природною обороною, бо того часу, коли Поляки
брали Перемышль, вода въ рѣцѣ вбдъ дощѣвъ була дуже ве
лика. Поляки, якъ тодѣ звычайно велося, заходилися руйнувати
села, палити збóже на нивахъ и займати скотину.
замóжный,

Край бувъ

всего було достаткомъ и Поляки до свого табору

навезли багато запасбвъ. Въ Перемышли, якъ и звычайно було
по славяньскихъ мѣстахъ, бувъ замокъ, — градъ; и замокъ
и мѣсто були укрѣпленій.

Поляки спершу забрали ту частину

мѣста, що пóдходила до поля, четвертого дня забрали все мѣ
сто и облягли замокъ. Въ замку була велика сила людей, осо
бливо жѣноцтва и дѣтей; не було що ѣсти; тымъ чиномъ голо
днеча и недуги

примусили

пбддатися.

Польскій король ще

бóльше укрѣпивъ Перемышль и залишивъ

тамъ залогу для

орудованя пóдгорненымъ краемъ.
Се оповѣданія свѣдчить намъ, якимъ способомъ тодѣ вую
вали, пóдгортали народы и орудували ними.

Якъ тóлько го

ловне мѣсто краю переходило до чужихъ рукъ, то мусили ко
ритися и всѣ селяне того краю, разъ черезъ те, що призвы
чаились коритися головному мѣсту, а въ друге — що вóйскова
сила завсѣгды була на поготовѣ примусити и даремно бъ було
змагатися проти неи селянамъ. Року 1073 Болеславъ, на догадъ
бы то запомоги Изъяславови, спокушався забрати всю Волынь,
але Волынцѣвъ не тягло до Польщи.

Волынь треба було пбд

горнути. Поляки, перше нѣ жь брати укрѣпленй мѣста, пусто
шили околицѣ, палили села, зббже на поляхъ, грабували ско
тину, а мешканцѣвъ переганяли въ полонъ.

Королѣ роздаро

вували бранцѣвъ своимъ воякамъ въ неволю. Для краю то була
тяжка година. Нарóдъ зубожѣвъ и стративъ волю. Тяжко було
вму
оборонятися. Польскій
взятій були
у оооронятися.
11ольскіи историкъ повѣдае, що взяти
оу
гѣ... ти.... так. тт .
19

— 14 —

три мѣста: Володимиръ, Волынь и Холмъ. Король пóдгорнувъ
спершу Землю Волыньску, а згодя Володимирску. Володимир
скій князь, котрого Длугошь называe Георгіемъ (чи Григорі
емъ 1074), не стямився вбдъ заподѣянoи Поляками руины и под
дався платити Болеславови данину. Длугошъ повѣдае, що Все
володъ (мабуть чи не Святославъ) заходився було вóдобрати
вбдъ Полякóвъ Волынь, але не змбгъ; его побито. Волыньска
Земля не тягнучи до Польщи, навпаки хилилася до Кіева.
вѣдаемо, якимъ побытомъ сей край перейшовъ

Не

вóдъ Полякóвъ

зновъ до рускихъ князѣвъ. Имовѣрно, що рускй князѣ покори
стувалися безладомъ въ Польщи пбеля Болеслава.

Коли Во

лынь зновъ перейшла до Кіевского князя, сей выряжавъ туды
своихъ

посадникóвъ,

або

пóдручныхъ

ему князѣвъ.

Отакъ

спершу таки сидѣвъ Изъяславóвъ сынъ Ярополкъ; згодя при
чепилися до него, нѣ бы то вбнъ гадая зрадити Кіевскому кня
зеви и запровадили

его

на заслане.

Луцкъ зъ доброи

узнавъ за свого князя Володимира Мономаха.

волѣ

Мѣсто Володи

миръ вóддали Давидови, котрого батько Игоръ бувъ тамъ кня
земъ зъ волѣ Ярославового батька.

Ярополкъ

него съ Поляками, але его зрадливо вбито.

выступивъ на

На останку Х1.

вѣку Волынь спустошили Половчане, Поляки и Угры.

За Да

вида стоявъ Бонякъ Полудивый зъ Ордою; за Святополка По
ляки и Угры. Съ часу Володимира Изъяславовича Волынь ли
шилася на все въ звязку съ Кіевомъ; траплялося, що садови
лись окремѣшнй князѣ, то зновъ княземъ Володимира стававъ
князь Кіевскій.

На пр. въ рощѣ 112з Володимиръ надѣлено

Андрѣеви, а въ роцѣ 1136 Изъяславу Мстиславовичу. Володи
миръ ставъ головнымъ мѣстомъ Волыньского краю. Траплялося,
що претенденты закликали собѣ на запомогу Полякóвъ и тодѣ
страждали селяне; такъ трапилося за Ярослава Святополко
вича, Изъяславового внука; вбнъ бувъ кревный съ Польскимъ
королемъ и навѣвъ въ край Полякóвъ и Угрбвъ,
Пощастило.

але ему не

Зъ часу колотнечи Изъяслава Мстиславовича зъ Ольго
вичами, та зъ КОріемъ, Волынь була Изъяславови пристанови
щемъ, куды вбнъ кóлька разбвъ втѣкавъ, коли ему не щастило.
Волынь

лишилася за

его

сынами и дбсталась

Романови, а Романъ злучивъ зъ Волыньскимъ
личину.

внукови
краемъ

его
Га
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Галичина, вызволившись съ пбдъ Польщи,

почала було

мати власныхъ князѣвъ зъ Ростиславового роду.

Не вѣдомо,

якимъ побытомъ опинився тамъ рбдъ Ростислава; здаяться, Ро
стиславовичѣ були тутъ запрошеній, бо Червона Русь все збе
регала свою волю переважно передъ иншими землями: Галицкій
князѣ були, подóбно якъ въ Новгородѣ, зъ властею обмежува
ною бóльше, нѣжь де инде. Богато потерпѣли Галицкій Русины
черезъ усобицѣ за ослѣпленого Василька, але бóльше черезъ
вóйны съ Поляками. Длугошь оповѣдая, по черезъ сварку Во
лодаря съ Поляками, — останнй огнемъ и мечемъ поруйнували
Руску Землю, нищили села и мѣста, а людей мордували.
ляки хитрощами

По

полонили руского князя: Длугошь каже —

Ярополка, а пбеля нашихъ лѣтописей — Володаря.

Повстало

зъ обохъ сторбнъ страшенне ворогованв. Галичане заходили въ
Польщу ажь до Вислы и нѣвечили людей безъ жалю, не звер
таючи жаднои уваги нѣ на вѣкъ, нѣ на станъ

и все палили.

За тымъ Кривоустый Болеславъ пустивъ свое вóйско по Гали
чинѣ и, якъ каже лѣтопись, розпочалося душегубство; убивали
и старыхъ и малыхъ,

мордували неповинныхъ; то була не

вóйна, а якесь люте озвѣрене. Нѣкому не було пощады, навѣть
заборонено було пріймати вóдъ ворога выкупъ за жите (Длу
гoшь 953). Якъ перемерли Ростиславовій дѣти (1141 р.), тодѣ Га
лицка Земля,

подроблена на удѣлы, злучилася въ одно пбдъ

рукою князя Володимирка Володаровича. Політика сего князя
прямуе вóдрóзнитися самостбйно вóдъ Кіева,
въ конецъ звязку зъ родомъ,
Русю.

не рвучи одначе

котрый кермувавъ Украиною

Отсе особисте прямоване князя припадая до прямованя

землѣ, котра стала свѣдомою своеи вóдрубности. Сему прямо
ваню нерадй були иншій Украиньско-рускй Землѣ и въ роцѣ
1144 кóлька ихъ вырядило свое вóйско до Галича, що бъ при
мусити Червону Русь и вѣ князя узнавати за одно, зъ Укра
иньско-рускими Землями верховодство Кіевского князя: въ сѣй
справѣ брали участь и чужинцѣ — Поляки и Угры. Отъ тодѣ
вóдчинилися дверѣ чужинцямъ
вонoи Руси

втручуватися въ справы Чер

и нравити ви долею.

вóйска переважала,

Сила украиньско-руского

але Володимиръ тямивъ,

що Всеволодъ

бажаs закрепити Кieвъ за своимъ братомъ и обѣцявъ ему за
помогу; вóнъ погодився зъ Кіевскимъ княземъ, заплативши ему
величезну суму 1400 гривенъ срѣбла. Отакъ Галицкій справы
«Я Ст. 44
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програли.

Галичанамъ така мирова не могла подобатися; бо

разъ, — що выплата 1400 гривенъ
край, а въ другe,

повинна

була

впасти на

шо Галичь зъ своею Землею мусивъ узна

вати залежнбсть вóдъ Кіева.

Проти князя склалася опозиція:

якъ поѣхавъ вóнъ полювати до Тысьменицѣ, опозиція запросила
его небожа Ивана Ростиславовича зъ Звенигороду. Та не було
загальнои згоды;

сила прихильникóвъ стояла за Володимира.

Выникла усобиця.

Володимиръ три тыжнѣ облягавъ Галичь,

доки забравъ его; тодѣ вбнъ багато своихъ супротивниковъ по
рубавъ, а иншихъ замордувавъ лютою смертю.
вити сего въ вину самому Володимирови; вóнъ

Не треба ста
бувъ збровю

свови партіи, котра держала его на чолѣ. Иванъ утѣкъ до Кі
вва: Кіевляне зъ запомогою дружинъ зъ другихъ Земель ру
шили на Галичину за Ивана; але въ Звенигородѣ Володими
ровй прихильники пбддалися.
Володимиръ за часу Изъяслава Мстиславовича державъ
руку за Юрія Довгорукого и пильнувавъ

покористуватися съ

тои боротьбы, пригорнувши сусѣднй краины.

Изъяславъ наро

бивъ ему небезпечныхъ и сильныхъ ворогóвъ зъ Угрбвъ.

Га

личь пбдъ сю колотнечу поспѣвъ забрати Тихомлю, Шумскъ,
Выгошeвъ, Гнойницю (Ипат. Л. 69.), котрй рускій князь вва
жавъ належачими до Волыни. Але пбсля Игоря Изъяславъ пе
рембгъ Юрія и Угрбвъ; вóнъ прибувши въ Галичину, розпу
стивъ по краю ратникóвъ, себъ то руйнователѣвъ. Володимиръ
мусивъ вгамуватися и обѣцявъ

повернути

позабиранй мѣста;

але не додержавъ и не мóгъ додержати свои обѣцянки, бо се
була справа народна: Галицкй бояре не дали ему сего вчи
нити; вони бажали розширити свою краину.
меръ нагло и смерть его

Володимиръ по

вважали Божою карoю, за те, що

ломавъ присягу. На его мѣсце покликали его сына Ярослава:
сей годивсь на мирову, але бояре, боронячи справу свови зе
млѣ, примусили его воювати. Рускe и Волыньскe вбйско и Чорнй
Клобуки вступили въ Галичину до Теребовлѣ. Тодѣ Галичане
промовляли до свого князя: ты в с и, молодъ, поѣди прочь
и насъ позоруй.

Видко, що справа була справою Землѣ,

а не князя. Галичане лишилися побитыми и тяжко покараными,
вороги

полонили

стóлько

людей,

нѣ жь Изъяславовои дружины.

що бранцѣвъ було бóльше

Кіевскій князь казавъ повóи

вати всѣхъ бранцѣвъ. Така рѣчь не вважалася нѣ страшенною,
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нѣ безчесною.

Бысть плачъ во всей землѣ Галицкой,

повѣдае: лѣтопись. Пе вѣдомо, пóдъ чіею рукою лишилися тодѣ
спорнй мѣста.

Проти Ярославового володѣня

выступавъ вго

братъ стрывчный, Иванъ Берладникъ. Украиньско-рускй князѣ
помагали
Ярослава.

ему и часомъ

вживали

его,

наче пострахъ

проти

Князеви Юрію Довгорукому треба було запомоги

Галичанъ, вбнъ сподѣвався добути вѣ за те,

що выдасть сего

выгнаньця; але митрополіта усовѣстивъ князя не робити сего.
Изъяславъ Давидовичь, сѣвши Кіевскимъ княземъ, простягъ за
него руку.

И въ Галичинѣ була партія незадоволена Яросла

вомъ и готова пристати до его супротивника. Тодѣ коли Изъя
славъ въ рощѣ 1159 готовився на Галичину и запрошувавъ въ
пóдмогу Черниговскихъ князѣвъ, одна партія зъ Галича при
слала до него грамоту, оповѣщаючи его, що в люде, котрй не
радй зъ Ярослава и готовій йти за Ивана. Однакожь бóльшбсть
Галичанъ стояла за Ярославомъ.

Галичане злучилися зъ Во

лынцями и помогли выгнати съ Кіева Изъяслава. Андрѣй, князь
Володимира Залѣекого, почавъ подноситися и выразно показу
вати свое прямоване верховодити надъ князями. Тодѣ Галичане
перемѣнили свою політику и вже не приставали до Юріевого
сына, а навшаки стали на бóкъ Изъяслава Изъяславовича, ко
трый сперечався за Кіевъ зъ Суздальскимъ княземъ. Здаться
въ отсихъ усобицяхъ Галичане не вóдгравали першои ролѣ,
але тодѣ вызначилася ихъ мѣсцева
пристав до круга Украины-Руси.

вдача.

Галичь тѣснѣйше

Доси Галичане не бажали

пóдлягати Кіеву и тягли до Суздальщины; коли жь вони по
мѣтили, що Суздальщина

преться

пóдгорнути пбдъ себе всю

Украину-Русь, значить и Червону Русь, тодѣ Галичь иде за
одно съ Кіевомъ и Волыньскою Землею. Коли доводилося бо
ронити интересы всеи Украины-Руси, — Галичь выряжавъ свою
запомогу; такъ року 1166 галицке вóйско разомъ съ Кіевля
нами, Волынцями и Полѣщуками выступало обороняти купецкій
шляхи до Греціи.
Тодѣ Волынь розчахнулася на кóлька збóрныхъ частинъ:
Луцкъ, Бужскъ, Дубровиця, Пересопниця мали власныхъ кня
зѣвъ. Однй князѣвства повставали, другій зникали,

не роблячи

примѣтного вплыву на народне жите и не перемѣняючи течіи
вго. Отодѣ то выразно показалася вднбсть Червоной Руси и по
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літична вага Галича, сила обставинъ вызначилась особливо че
резъ великій пбдупадъ Кіева.
До Галича перейшла вага старѣйшого мѣста; Галицкого
князя нѣ бы сила обставинъ провадила набирати почести ста
рѣйшого князя.

Сучасный спѣвакъ Игоря ось

ризув Ярослава: Галицкы

якъ характе

осмомысле Ярославле!

вы

соко сидиши на своемъ зл от о к о в а н н о м ъ столѣ; под
перъ горы угорскыи своими желѣзными плѣки, за
ступивъ

королеви

путь, затворивъ Дунаю

меча бремены чрезъ

облаки,

ворота,

суды рядя до Дуная.

Грозы твоя по землямъ текуть; отворяеши Кіеву вра
та, стрѣляеши съ отня злата стола салтаны за землями.
Зъ сего видко, що сучасники
могучимъ.

вважали Галицкого

князя

Галицка Земля, се бъ то та, що належала до Га

лича, була широка краина и займала простбръ родючій коло
Днѣстра, Сяну и Прута до гбръ.
Галича.

Имовѣрно,

Гóрло Дунаю належало до

що Бесарабщина

те жь належали до него,

и Чорноморскій береги

бо була вóльною плавóа зъ Дунаю

моремъ у Днѣпровый лиманъ.

Грунтъ въ Галичинѣ придатный

до хлѣборобства и скотарства, а

рѣчки тодѣ були

сплавній

и спріяли комунікаціи зъ Дунаемъ и Чорнымъ моремъ. Кому
нікація спріяла купецкимъ справамъ. Галичина продавала збó
же, скотину,

шкóры и сбль зъ Бакуты.

На Чорнбмъ

морѣ,

бóля Днѣпрового лиману, Галичане мали пристань Олеше: тутъ
бувъ

складъ за для торгу съ Полуднемъ, зъ вóдси

крамъ

ишовъ по Днѣстрѣ и розходився по мѣстахъ, котрыхъ було
густо по Днѣстровыхъ берегахъ. Але жь становище Галичины
въ справахъ політичнои самостбйности було вельми небезпечне.
Поляки и Угры що годины
Русь.

готовій були

напасти на Галицку

Мабуть се небезпеченьство зближало Галичанъ до Гре

кóвъ; бо вѣдаемо,

пцо

одному грецкому царевичеви вóддали

були правити кóлькома мѣстами Червонои Руси.
Видима рѣчь, що за для взмóцненя власнои самостòйности
Галичинѣ треба було якъ можь тѣснѣйше зъеднатися зъ остан
ними Землями Украины-Руси и спбльными

силами

боронити

себе. Течія обставинъ вела до такого звязку. Рбвно жь съ по
літичною самостóйностею и народне жите пбдпадало небезпе
чности.

Галичина

при

першбмъ

мѣсцемъ, де збткнуться

выпадку мусила зробитися

ворогуючй

силы,

театромъ

вóйны,
4
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А вже жь вѣдома рѣчь, якъ то тяжко доводиться людямъ
тыхъ мѣстъ, де сходяться битися народы! Принципъ единовластя
бувъ тодѣ за надто слабкій. Галицкій князь, вóдповѣдно старбій
славяньскóй идеѣ,—- князювавъ цѣлкомъ по праву.

Завоёване,

здаеться, вельми мало и не крѣпко зачепило Хорватóвъ. Кня
зѣвъ Галича выбирано, вони залежали вóдъ вѣча: ватаги пере
хожои орды були дальше вóдъ Галича, нѣ жь вóдъ Кіева, мѣ
шанина съ туркскими
того, якъ въ Кіевѣ;

племенами въ десятеро

не сягала до

народнбсть лишалася бóльше непопсова

ною. Тымъ то и давній засновины волѣ трималися на Галицкóй
Землѣ довше и розросталися по славяньскому взóрцю, маючи
въ собѣ славяньску повагу и ваду. Зъ лѣтописныхъ оповѣдань,
хочь вони за надто убогй, а все жь можна спостерегти, що на
Червонóй Руси нѣколи розумѣна про князя недосягало навѣть
до шершои ознаки царственного значеня и вважало князя тóлько
яко вóйскового ватажка и керманича цѣлкомъ пóдлеглого вѣчу.
Галичане були судіями надъ княземъ за его політичнй и до
машнй вчинки. Було вже говорено, що по смерти Володимирка
Ярославъ бувъ готовый пристати на мирову зъ Изъяславомъ
Мстиславовичемъ и выконати батькóвску клятьбу; але Гали
чане не призволили вертати позабиранй мѣста. Ярославъ зале
жавъ вóдъ вѣча и въ семейныхъ справахъ.

Посварившись зъ

своею княгинею, вóнъ взявъ собѣ полюбовницю и придбавъ ѣй
сына Олега. Княгиня утѣкла съ прихильными до неи боярами
въ Польщу. Галичане взяли пóдъ сторожу свого князя, повби
вали вго пріятелѣвъ, спалили его полюбовницю,

вернули кня

гиню и привели князя пóдъ присягу, щоб житиме съ княгинею
по правдѣ.

За два роки Ярославóвъ

сынъ

втѣкъ до Луцка;

Ярославъ нанявъ Полякóвъ за 3000 срѣбныхъ гривенъ и при
неволивъ Луцкого князя, вырядити вóдъ себе утѣкшого сына
нелюба.

Отутъ помѣчаемо, якъ и въ Кіевѣ, цо сусѣдство чу

жинцѣвъ и можливбсть закликати чужинецке вóйско,
князямъ дѣяти

по

свому,

спріяли

на перекóръ народному бажаню.

Певно, що въ Галичи Ярославъ не мóгъ здобути стóлько при
хильникбвъ, що бъ обóйтись безъ запомоги чужинцѣвъ.

Певно

й то, що отаке втручуване чужинецкихъ вóйскъ було однымъ
зъ елементóвъ руйнувавшихъ

еднбсть и зупинявшихъ розви

токъ народного духа. Утѣкшій вóдъ батька Ярославóвъ сынъ
вештався вбдъ одного князя до другого и ставъ за для нихъ
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забавкою, котрою оденъ надѣлявъ другого; князѣ готовій були
выдати вго батькови,

коли

имъ треба було добути запомогу

останнего. Такъ дѣялося, ажь поки Сѣверскій князь Игоръ не
помиривъ батька зъ сыномъ. Ярославъ, вмираючи въ рощѣ 1187,
благавъ Галичанъ выконати его волю: вóддати Галичь молод
шому вго сынови Олегу, а Перемышль

старшому.

Галичане,

хочь може и згаджалися съ тою думкою, але що бъ не гнѣ
вити старика передъ смертею, здалися на его благаня.

Але

якъ Ярославъ вмеръ, Галичане выгнали Олега, а взяли собѣ
Володимира.

Володимиръ показався пяницею и розпустнымъ;

за рбкъ Галичане и вго выгнали, а покликали до себе княжити
Романа Волыньского. Володимиръ утѣкъ въ Угорщину. Угор
скій король не давъ ему запомоги, а ще замкнувъ его въ баштѣ,
а въ Галичь вырядивъ княжити свого сына. Мусивъ Романъ зъ
ватагою Галичанъ втѣкати.
Пóдлягла Червона Русь пóдъ руку чужоплемѣнныхъ. На
родный побытъ того часу видко зъ оповѣданя польского лѣто
писця: Угры повбивали богато Галичанъ, що супротивлялися
новому ладови, пороздавали маетности и урядовй посады сво
имъ людямъ, а Галичане всюды були понижеными, знехтова
ными, зневолеными и пригнетеными. (Длугошь 3. VІ.). Володи
миръ утѣкъ зъ башты; волочучись по Нѣмеччинѣ, набравъ ва
тагу вдатникóвъ, вернувся зъ ними до вбтчины и руйнувавъ
и Польщу и Галичину. Ѳго розбишацка ватага силомбщь безче
стила дѣвчатъ и молодиць; не милувала малыхъ дѣтей, уби
вала священикóвъ, не вважаючи навѣть и на то, коли нападала
на нихъ въ часѣ вóдправы ними богослуженія (Сadlub. гл. 1).
Наша лѣтопись

повѣдае: у мужей Галицкихъ

почаша

отъ имати жены и дщери на постелѣ къ себѣ, и въ бо
жницахъ

почаша

кони

ставляти (Ип. Л., 138).

Тымъ

часомъ въ Галичи завелася партія, для котрои орудоване чу
жинцѣвъ було користнымъ.

Зложилася и друга,

Берладникового сына Ростислава.
твердилася вго власть,

котра звала

Король, цо бы бóльше за

перегнавъ въ Угорщину кóлькохъ ро

дичѣвъ зъ значныхъ родóвъ и вони мусили теперь по неволѣ
стояти за нимъ. Прихайльники Иванового сына, бажаючи вызво
лити край съ пóдъ чужои кормиги,

привели выгнаньця.

Але

Угрбвъ було вельми багато, тымъ то прихильники выгнаньця
покинули его; Угры полонили его и до ранъ его поприкладали -
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„смертное зеліе“. На останку вступився Нѣмецкій императоръ,
що бъ

не дати затвердитися угорскóй

кормизѣ.

Казимиръ

и собѣ вступився; вго воевода Василь зъ вóйскомъ повѣвъ Во
лодимира въ Галичь.

Кормига Угрбвъ була за надто тяжка,

тымъ то нема нѣчого дивного,

що до Володимира поприста

вало богато помóчникбвъ зъ Галичанъ. Володимиръ примусивъ
Угорского

королевича

выбиратися до себe, а самъ сѣвъ кня

жити въ Галичи. Галичане зашевнилися, що тяжко имъ позбу
тися чужинецкихъ

вóйскъ,

коли

вже вони разъ появилися:

треба було роздобути мбщнои пбдпоры. Галичь мусивъ лишити
прежнее свое прямована — зберегти самостбйнбсть; мусивъ тѣ
снѣйше злучитися зъ Рускимъ свѣтомъ.

Доси Галичане були

ворогами Суздальскихъ князѣвъ: теперь Володимиръ обернувся
до Всеволода, просячи его заступництва и узнавъ его за стар
шого (верховодного). Романъ непріязно дивився на Володимира
и коли посварився зъ Рурикомъ, то Володимиръ зъ Галичанами
прихильными его партіи, спустошивъ бóля Перемышля Землѣ
належачій до Волыньского князя.
На останку Володимиръ вмеръ. Ше перше Романъ ставъ
въ великóй пригодѣ Польскому королеви Казимирови, помбгши
ему вернути свóй тронъ, котрого бувъ збувся, якъ подававъ
Володимирови пбдмогу сѣсти въ Галичи. Теперь Казимиръ по
мóгъ Романови стати Галицкимъ княземъ. Галичане невымовно
ненавидѣли Романа, вони просили Казимира лѣпше привернути
Галичь до Польщи.

Выходить, що имъ лѣпше було стратити

свою незалежнóсть, анѣ жь мати въ себе такого князя. Кази
миръ бувъ вельми

вдячнымъ Романови и не згодився на те;

до того жь и просила его одна лишень партія, а була й друга,
супротивна и мóщнѣйша.

Сѣвши на князѣвство, Романъ, якъ

повѣдають польскій жерела, заподѣвавъ надъ Галицкими боя
рами великій хижацкй, варварскій вчинки: вóнъ законувавъ жи
выхъ людей въ землю, здиравъ зъ живыхъ шкóру, розстрѣлю
вавъ стрѣлами, рубавъ людей на шматки, паливъ на огни. Були
такй, що ихъ не можна було замордувати прилюдно.

Такихъ

Романъ ласкою заманювавъ до себe, гостивъ ихъ и коли вони
вважали себе безпечными, сидѣли не сподѣваючись лиха, князь
подававъ слугамъ знакъ и слуги заходжувалися мордувати го
стей невымовными муками (Вoguph., 130). „Шо бъ ѣсти мѣдъ,
треба спершу переморити пчолы“,

говоривъ Романъ.

Вбнъ
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бажавъ знѣвeчити въ Галичи найзначнѣйшй роды.
польска звѣстка

правдива, то вона свѣдчить,

Коли отся

що таке лихо

коивъ не самъ Романъ, а его партія. Не мóгъ бы Романъ вы
творяти такого лютого звѣрства, коли бъ на кóмъ будь не оши
рався.

Безрозумна покóрливбсть не могла бути пбдпорою, бо

нарóдъ не дóйшовъ ще тодѣ до того, що бъ ради пошанованя
князя оправдувавъ все, що бы князь не зробивъ.

На пбдмогу

Полякóвъ вóнъ то жь не спускався, бо небавомъ не побоявся
зломатизвязокъ зъ ними. Значить, злочинячи такъ люто,—Романъ
опирався на мóцнóй партіи, котра руками князя мстилася надъ
своими супротивниками. А що у Романа була своя мóщна пар
тія — се свѣдчить и то, що вона, якъ вóнъ померъ, скупилася
бóля его вдовы и сынбвъ. Року 1205 Романа вбито въ бою съ
Поляками. Тодѣ въ Галичи повстала самоволя и выникла пу
танина и власныхъ внутрѣшнихъ и посторонныхъ прямовань.
Народна воля ростучи, неминучо повинна була вытворити
шóднесене

одныхъ

надъ другими и розвинути

мбщнй клясы.

Сила и власть була на рукахъ у бояръ. Галицкій, бояре не ста
новили аристократіи въ строгóмъ розумѣню сего

слова, яко

верству вóдрубну, яко звязокъ родинъ съ предкóвскими забу
бонами и спадковою свѣдомостею родовыхъ правъ. Въ Галичи
якъ и скрóзь на Украиньско-рускихъ Земляхъ боярами були
дуки-богатырѣ, властителѣ земель.

Течія обставинъ, умѣлость

користати зъ обставинъ на власну руку,
ваги и вплыву.
дали.

надавали имъ силы,

Вони такъ легко пóдносилися, якъ и пóдуша

6 доводы, що въ Галичинѣ

помѣжь такими

сильными

були поповичѣ и сыны простыхъ селянъ, смерды: Доброславъ
же вокняжилъ ся бѣ и Судьичь

поповъ

внукъ; про

иншихъ: пріидоста Лазарь Домажѣричъ и Иворъ Мо
либожичъ, два беззаконьника отъ племени смердья
и поклонистася ему до землѣ; Якову же удивившуся
и пращавшу вины, про что поклонистася, Добро славу
же рекшу: вдахъ има Коломыю (Ип. Л., 179).
елементъ въ Галичинѣ розвивався

ще й зъ ласки

колотнечи, особливо по смерти Романа.

Боярскій
невшиннои

Кождый претендентъ

силувався намовити до себе бóльше сторонникбвъ и надѣлявъ
своихъ прихильникóвъ мѣстами: и прія (Данило) землю Га
личскую и розда городы бояромъ и воеводомъ и біяше
корма у нихъ много, повѣдае: лѣтопись. (Ипат. лѣтоп. 1799 -
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Такій щасливый выводивъ въ гору своихъ своякóвъ, прi
ятелѣвъ и пóдручникóвъ и складавъ зъ нихъ коло себе чадь.
вони володѣли землями и перепили мѣстами, а народъ тер
пѣвъ вóдъ ихъ самоволѣ. Доброславъ, вшедъ въ Бакоту,
все Понизье прія безъ княжа повелѣнія; Григорьи же
Васильевичъ собѣ Горную страну Перемышльскую
мышляше одержати, и бысть мятежъ великъ въ землѣ
и грабежъ отъ нихъ (Ип. Л., 179).

Послаху и списати

грабительство нечестивыхъ бояръ (ibid.).
Помѣжь

себе вони

ворогували, бо кождый пильнувавъ

водтягати у другого добро на свою користь.
выяснюе

Отсе вороговане

намъ хижій злочиньства Володимировій и Романовій

надъ своими супротивниками: партія и собѣ бажала затверди
тися пóдъ рукою князя и баламутила его проти своихъ супро
тивникóвъ. Обставины траплялися такй, що вельми спріяли, що
бы Галичь зробився осередкомъ злученя Полудневои Руси, але
проти того змагався духъ мешканцѣвъ; бо у нихъ, тій жь об
ставины

споводували

невпинне прямоване

пбдноситися надъ

другими, якою бъ тамъ не довелося стежкою. До того мѣжь
Галичанами розвелося почитане вóйскового завзятя и вóдваги,
якъ про се свѣдчить Волыньска лѣтопись. Особисту хоробрбсть
вважали за чесноту и окружали еѣ авреолею поeзіи. Успѣхъ
хороброго оправдувавъ его. Бояре, стаючи на громадске поле,
не дбали про громадскй справы, и чимало було такихъ, що
приставали до Угрбвъ и пбдбурювали ихъ проти своеи вбтчи
ны; иншй наводили Полякóвъ, або завзывали того, чи иншого
князя. Чія сторона брала гору — та и пóдносила своихъ. Ко
ли жь спостерегали, т що князь не крѣпко сидить, повертали
швидше на другій бóкъ, до другого князя и часомъ траплялося,
що нацьковували ворогóвъ на тыхъ, котрыхъ спершу самій за
кликали. Натурально, що значеніе князя бóльше и бóльше пóд
упадало; князь не оточувавъ себе жаднымъ атрибутомъ могу
чости; вóнъ разъ-по-разъ чинивъ, якъ бояре порадять:

бояре

жили зъ собою ворожо, не маючи доброизгоды, черезъ се кня
зеви разъ-у-разъ доводилося ошинити нѣ въ сихъ, нѣ въ тыхъ,
що бъ догоди и однымъ,–мусивъ сердити другихъ. Зъ лѣтописи
(Ипат. Л. 171) знати, якъ поводилися съ князями: Данилу
въ пиру веселящуся,

одинъ

отъ тѣхъ,

безбожныхъ

бояръ, лице зали ему чашею, (Ипат. Л. 171.)

Мабуть
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Романови не довелося перемордувати всѣхъ своихъ супроти
вникóвъ; а може и зъ его прихильникóвъ выходили вороги, бо
его вдова зъ дѣтьми мусила выбратися съ краю.

Покликали

сынóвъ Игоря Сѣверского и посадовили одного въ Галичи, дру
гого въ Звенигородѣ.

Справою запрошуваня

сего

орудувавъ

Володиславъ и вже не безъ того, що бъ не мѣркувавъ скори
стати зъ новыхъ князѣвъ.

Згодя Романову вдову выгнали зъ

Володимира и посадовили тамъ третeго Игоревого сына. Одна
ко жь новй князѣ швидко загрузли въ отсѣй ковбанѣ.

Бояре

баламутили одного проти другого; пóдбивали

проти

князѣвъ

другихъ боярбвъ; обертались одній до Угрбвъ, другй до Поля
кóвъ, третій бажали жити незалежно.

Тымъ часомъ захожій,

котрыхъ навели за собою Игоревичѣ змoвились зъ деякими ту
больцями боярами и почали убивати величавыхъ бояръ. Лѣ
топись повѣдае, що було убитыхъ 500 бояръ; але така числен
нóсть поубиваныхъ значныхъ людей здаеться намъ нешевною.
Головнй верховоды, пóдъ проводомъ Володислава перебралися
въ Угорщину и, добувши

пóдмоги, рушили до Перемышля.

Вмовляючи Перемышлякóвъ
Игоревича, вони говорили:

пбддатися и выдати Святослава

братья,

шо что

смущаетеся?

не сіи ли избиша отци ваши и брать ю вашю, а инѣ и
имѣніе ваше разграбиша и дщери ваша даша за рабы
ваша, а отчествіи вашими владѣша иніи пришельци?
(Ипат. Л., 158.). Съ того видко, що Святославъ понаводивъ за
собою Сѣверцѣвъ, а тій

обходилися зъ Галичанами наче чу

жинцѣ. Не самыхъ лишенъ Угрбвъ тодѣ наведено на Галичину:
коли Володиславъ утѣкъ

на Угорщину,

иншй перебѣгли въ

Польщу, иншй до Белза, де князювавъ Всеволодъ, а четвертій
попростували до Пересонницѣ на Волынь. Игоревичѣ вóдъ себе
покликали Половчанъ. Такимъ побытомъ на Червону Русь на
летѣли цѣлй хмары чужинцѣвъ. Не трудно домыслитися и шо
гадати собѣ, якъ тяжко повинній були вплывати на нарóдъ сй
колотнечѣ! Игоревичѣ програли справу,
ихъ, князѣвъ полонено.

Половчане не спасли

Бояре володимирскій пóдъ проводомъ

Вячеслава, а галицкій пóдъ

проводомъ Володислава порадили

взяти до себе на князя Романового сына, Данила. Данило тодѣ
бувъ ще дитиною.
дицѣ въ Галичи.

Ого посадили на столѣ въ церквѣ Богоро
Трехъ Игоревичѣвъ — Романа, Святослава

ч Ростислава — угорскихъ брандѣвъ — Галичане выпросили чт
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Угрбвъ, вóддати

имъ на судъ и засудили на шибеницю.

Се

фактъ цѣкавый и свѣдчить, що въ Червоной Руси не вважали
князѣвъ высше звычайныхъ родбвъ и жите ихъ пбдлягало за
гальному народному судови.

Вага Рурикового

роду видимо

знѣкчемнѣла. Галичь не вызнававъ вже за Руриковымъ родомъ
права князювати надъ нимъ. Небавомъ Володиславъ назбиравъ
ватагу прихильникбвъ и прогнавъ Данила и его матѣрь а самъ
ставъ княжитися (1208—1209). Угорскій король скориставъ
зъ сего и обравъ Володислава и тыхъ его прихильникóвъ, що
подѣляли зъ нимъ власть: вони вóдкупилися вóдъ него и Во
лодиславъ” ставъ княжити. Такимъ побытомъ княжа власть пе
рервалася въ Руриковбмъ родѣ и здавалося, що удѣльщина
повернула на нову путь а провóдъ давъ Галичь.
почали

карати

Въ Галичи

смертю князѣвъ и выбирати собѣ князѣвъ не

зъ Рурикового роду.

Майже за певне можна сказати, що бъ

зъ сего сталося, коли бъ не пóдвернулися обставины, що спрi
яли единовластю. Русь вернулась бы до старого ладу; себъ то
кождый нарóдъ мавь бы свого князя, свое вѣче и еднбсть кня
зѣвского роду не вважала бъ ся вже за звязокъ.
Але сію нову засновину
князѣ и Поляки.

непривѣтно зустрѣли

сусѣдній

Напады Полякóвъ були такй тяжкій, що на

р6дъ волѣвъ коритися Володиславови, нѣ жь чужинцямъ.
останку пбсля

недовгои

На

колотнечи Галицка Земля пóдлягла

пóдъ кормигу чужинцѣвъ. Лестько польскій подѣлився нею зъ
Уграми.

Не есть лѣпо боярину княжити въ Галичѣ,

казавъ вóнъ; но по ими дщерь мою за сына своего Ко
ломана и посади въ Галичи. (Ип. Сп. 160). Галичь пбшовъ
до Угрбвъ, сѣвъ тутъ Коломанъ. Лестько взявъ Перемышль.
Несподѣвано выступивъ Мстиславъ Вдатный, оборонецъ новго
родскои волѣ.

Вбнъ

одруживъ зъ Даниломъ

свою доньку.

Спершу вму не пощастило проти Угрбвъ и Полякóвъ, але вбнъ
закликавъ Половчанъ и повыганявъ чужинцѣвъ. Угорского во
вводу Филю (наша лѣтопись именуе вго — Филя Прегордый)
полонили, Мстиславъ сѣвъ княземъ въ Галичи.

Але не втихо

мирилась колотнеча. Белзкій князь Олександеръ ворогувавъ на
Данила, що князювавъ въ Володимирѣ. Белзкій нарóдъ бѣду
вавъ тодѣ вельми: по плѣнена бысть около Бѣльза и около
Червена Даниломъ и Василькомъ и вся Земля по плѣ
нена бысть; бояринъ боярина плѣнивше, смердъ смер
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да,

градъ

града, якоже не остатися ни единой веи

не плѣненѣ. (Ип. Сп., 163). За два роки Олександеръ збала
мутивъ Мстислава проти Данилового зятя. Сей запросивъ у пóд
могу Полякóвъ: Данилу же князю

воевавшю съ Ляхи

землю Галичьскую и около Любачева, и плѣни всю
землю Бѣльзеськую и Червеньскую даже до остав
шихъ Васильку князю многы плѣны пріемшю стада
конь ска и кобылья (Ип. Сп., 165). Небавомъ князѣ погоди
лися, але якъ ся колотнеча вилынула на нарóдъ,

про те имъ

було байдуже! Мстиславъ бувъ характеру прямого, вóдважного
и черезъ те не мóгъ годитися и полагодити зъ интригами бо
яръ, одній радили ему то, другй инше; Романовои рѣшучости
у него не було. За порадою бояръ вóнъ одруживъ свою доньку
зъ угорскимъ королевичемъ, що орудувавъ Понизмъ, и самъ
мусивъ залишити Галичь; бояре не волѣли его, бо зложилися
мѣжь ними зновъ партіи запроданцѣвъ; пильнуючи про власну
користь, вони запродали рбдный край Уграмъ.
Въ исторіи Украины-Руси часъ съ 1226 року по рбкъ
1237 — запутаный.

Князѣ выступали

оденъ

сварилися, билися, годилися, зновъ сварилися.

проти другого,
Даййло пряму

вавъ пóдгорнути всю Волынь; окрбмъ Чорностава, Луцка, Во
лодимира ще й Пересопниця и Бересте були вжетодѣ пбдъ его
рукою. Проти Данила злучилися Кіевляне, Чернигóвцѣ, Сѣверцѣ,
Турбвцѣ, Пинчуки и покликанй Половчане.

Данило спромбгся

попсувати сей союзъ, прислужився Польскому королеви Кон
дратови и року 1229 зновъ замѣрився на Галичь; кликала его
партія супротивна Уграмъ. Ся партія ворогувала проти силь
нѣйшого тодѣ мѣжь боярами Судислава; вóнъ зъ своими при
хильниками
именемъ

орудувавъ тодѣ надъ

королевича.

Данило

цѣлою Галицкою Землею

прибувъ на закликанв партіи.

Дóмъ и все добро Судислава було заграблене; такій вже тодѣ
водився звычай — грабити добро того, хто накликавъ на себe
кару, або пбмсту народну. Судиславъ утѣкъ, нарóдъ кидавъ на
него камѣнями и гукавъ: „изыди изъ града мятежниче земли“.
Данило

пустивъ королевича до вбтчины,

свое пріятельство зъ его батькомъ.

памятаючи колишна

Судиславъ пóдмовивъ ко

роля Белю прибути на Русь „въ силѣ тяжцѣ“. Але Богъ зми
лувався и „наславъ

на него архистратига Михайла,

котрый

пустивъ такй дощѣ, що угорскій конѣ грузли въ болотѣ и з
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хали“.

Одначе Угры пбдступили до Галича.

У Данила були

Бѣгбарсовй Половчане. Днѣстромъ Ишла повѣнь;Уграмъ выпало
тяжко, припасы у нихъ перегнили.

Угры вмирали зъ голоду

и мусили вернутися до дому. Року 1230 Даниловій вороги умо
вилися звести зъ свѣта Данила и Василька, а княземъ въ Га
личь закликати Олександра зъ Белза. Бояринъ Пилинъ спра
вивъ у себе въ Вишнѣ бенкетъ и запросивъ на него

князѣвъ,

щобъ тамъ ихъ знѣвeчити. Тысячникъ Демянъ спостерѣгъ отею
злочинну принаду и завѣдомивъ про ню князѣвъ. Данило и Ва
силько рушили проти Олександра. Олександеръ покликавъ на
пбдмогу Угрбвъ и Данило зновъ позбувся Галича.

Року 1234

бояринъ Глѣбъ Зеремѣевичь, що належавъ до угорскои партіи
и бувъ у короля за воеводу, перейшовъ на Данилову сторону.
Данило прійшовъ добувати Галичь. Королевичь Судиславъ того
часу вмеръ. Данило взявъ Галичь. Тымъ часомъ Володимиръ,
князь Луцкій, пóдмовивъ Данила воювати проти Чернигбвекихъ
князѣвъ. Данило послухавъ и зъ Галичанами руйнувавъ Черни
гóвщину. Тымъ часомъ, якъ Данило ходивъ на Чернигбвщину,
въ Галичи лишався братъ его Василько: бояре змовилися проти
него и Данила и покликали до себе княжити Михайла Черни
гóвского. За вдно зъ ними були князѣ Болохбвскій: мабуть сй
були не зъ Рурикового поколѣня, а просто бояре, що пороби
лися володарями. Данило покликавъ на пóдмогуТоркóвъ и по
бивъ зъ ними Галичанъ. Болохóвскихъ князѣвъ полонено и при
ведено до Володимира. Але жь Михайловй прихильники, поса
дивши его княземъ въ Галичи, змовилися съ Польскимъ коро
лемъ Кондратомъ и покликали чужинцѣвъ за для нового руй
нованя. Мусивъ Данило спинитися и задовольнитися съ того, що
Михайло и сынъ его Ростиславъ дали ему кермувати на Пере
мыскóй Землѣ. За Михайла стояли Поляки;Данило вóдвернувъ
ихъ вóдъ тои спóлки тымъ,
Полякóвъ.

Михайло

що пóдбивъ Литву выступити на

вóдобравъ у Данила Перемыску Землю,

самъ пбшовъ до Кіева, а въ Галичи лишивъ свого сына Рости
слава.

Тодѣ Данило

пбдмовивъ до

себе въ пóдмогу своихъ

прежнихъ ворогóвъ.—Угрбвъ и зъ ними пóдступавъ до Галича.
Надопекли сій колотнечѣ Галичанамъ; зббралися вони на вѣче
и выбрали собѣ княземъ Данила. Ѳпископъ Артемій и двбрскій
Григорій почали були супротивлятися Данилови, але помѣтивши,
що всѣ волѣютъ его, замовкли и самій пбшли поклонитися вму.

"
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Данило не мстився на своихъ супротивникахъ и помирився зъ
ними. Певно, що партія не згодилась бы залишити звычай пбм
сты надъ супротивниками, але жь теперь — на сторонѣ Данила
стояла не партія а бóльшбсть народа.
Даниловe князюване не могло

спріяти супокóйнóй течіи

народного житя, хочь и були зверхній ознаки скрóзь по Укра
инѣ-Руси політичнои суцѣльности. Року 1240 налетѣвъ вихоръ
Татарско-монгольского нападу.

Зруйнувавши Кіевъ, орда ри

нула на Колодяжный. Се було перше мѣсто захóднои частины
Украиньско-рускои Землѣ, що попало въ руки орды. Мешканцѣ
спершу завзято вóдбивалися; але Татаре обѣцяли имъ пощаду,
коли пбддадуться. Колодяжане бачили, що такои великои силы
имъ не перемогти и згодилися. ОдначеТатаре всѣхъ поубивали.
У Татаръ такій вже звычай бувъ, обдурювати и нѣвeчити во
рогóвъ всякими способами. Забрала Татарва Каменець, Изъя
славль, Володимиръ-Волыньскій, а на останку и Галичь. Суча
сникъ не именуе

всѣхъ мѣстъ забраныхъ Татарвою, а просто

каже, що тымъ мѣстамъ „нѣсть числа“; продолю мешканцѣвъ
вóнъ повѣдае хочь коротко, та вельми выразно: „изби и не ща
дя“. Прецѣнь же здаеться, що Татарва не шалила и загаломъ
лихолѣте, що

постигло Червону Русь, захошило тутъ меншій

простбръ, нѣ жь въ иншихъ Земляхъ Украины-Руси; бо Дани
лóвъ тысячникъ Дмитро, здружившись съ Татарами коло Кi
вва, пóдмовлявъ

ихъ

швидше простувати на Угорщину, а то

Угры поспѣють зббрати силы и вóдобються, радивъ вóнъ Ба
тіеви: „Земля та есть сильна, сберутся на тя и не пу
етятъ тебe въ землю свою“ (Ипат. Л. 178).
Нарóдъ покидавъ хаты и втѣкавъ ховатися по лѣсахъ и по
горахъ.

Самъ Данило утѣкъ до Польщи и въ Судомирѣ пере

сидѣвъ, доки не перейшли Татаре. Тымъ часомъ якъ Татаре
воювали Угорщину, Ростиславъ Михайловичь зробився оруді
вмъ

партіи супротивнои Данилови; до тои

партіи

пристали

и Болохóвскй князѣ, вызволенй Даниломъ съ полону.

Симъ

князямъ не подобалися тій претенсіи, якй выявлявъ до нихъ
князь Червонои Руси, тымъ то вони й бажали скористати съ
татарского нападу, що бъ стати незалежными.

Ше Татаре не

починали руйнувати ихъ земель, якъ вони вырядили до Батыя
послбвъ засвѣдчити, що вони коряться ему и служитимуть ему.
Батый згодився не займати Болохóвскои Землѣ, що бы вол
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ви сѣяли пшеницю и просо на харчѣ Татарамъ. Татаре гадали
позаводити свои кольоніи на зруйнованыхъ земляхъ.

Крбмъ

Болохбвскихъ князѣвъ простягли за Ростиславомъ руку ще
й иншй сильнй дуки, бояре, що мали свои землѣ на Червонбй
Руси, або орудували якими мѣстами и вважали тій мѣста наче
за свое власне добро. Трохи не сѣмь лѣтъ тягнулась боротьба
Ростислава зъ Даниломъ; перевага була разъ-у-разъ на Дани
лов6й сторонѣ, хочь Ростиславови пбдпомагали Угры и Поляки.
Року 1249 Данило на останку побѣдивъ Ростислава: въ крова
вбмъ бою бóля рѣки Сяну вóнъ побивъ помбчникбвъ свого су
противника, управъ, и полонивъ воеводу ихъ, Филю, Ростиславъ
утѣкъ и вже бóльше не вертався, добувши собѣ удѣлъ на бе
регахъ Савы, въ Мачвѣ. Злбсть Угрбвъ и Полякóвъ проти Да
нила примушувала его триматися Татаръ, що бъ бодай захó
днй сусѣды его спинялися вбдъ остраху, що Татаре вму помо
жуть. Данило не помилився.

Татаре закликали, що бы вóнъ

приѣхавъ въ Переяславъ, де вони вже осѣлися стало. Мусивъ
Данило ѣхати до Куремсы,

ватажка Татарскои орды, що пе

ребувала на Украинѣ, а потóмъ на Волгу до Батыя. Вбнъ пбд
добривъ хана тымъ, що не змагався

поклонитися передъ ку

щемъ и згодився на ханьске бажане, пити кобылячій кумысъ.
Видко, що се приниженіе князя вражало людей далеко бóльше
на Украинѣ, нѣ жь таке жь приниженe

князѣвъ пбвнóчныхъ.

О злѣе зла честь Татарская! Данилови Романовичю,
князю бы вшу велику,

обладавшу Рускою землею,

Кіевомъ и Володимиромъ и Галичемъ со братомъ еи
инѣми странами: нынѣ сѣдить на колѣну и холопомъ
называеться, и дани хотятъ, живота не чаеть и грозы
приходять (Ип. Л. 185). Тяжкимъ було се принижена; за для
непризвычаеныхъ до него буйныхъ князѣвскихъ головъ, за те
Данило, пересидѣвши у Татаръ 25 днѣвъ, отпущенъ бысть
и поручена бысть ему земля его. Въ отсихъ вельми зна
чныхъ словахъ видко зарóдъ нового устрою політичного руского
житя. До сего часу політична доля Рускихъ краѣвъ залежала
вóдъ стыканя спонукань,
ужити сего слова.

вóдъ выпадку, коли тблько можна

Правомъ було одно лишень — воля масы;

часомъ вона шасивно мусила згаджатися на то, що ѣй давано,
але жь все таки другого принципу не було, окрбмъ згоды, або
несущеречности
масы.
мя
что
А.
«-ч- Теперь симъ правомъ стала власть
44 А заво
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ювателѣвъ.

Съ того затвердженя Татарами Даниловои власти

!

надъ Галичиною и Волыньскою Землею розпочинавться пано
ване единовластного принципу на Украинѣ.-Руси, потомъ сей
принципъ перейшовъ до рукъ Литовскихъ зрущеныхъ князѣвъ
и нбсля довгого хитаня и боротьбы зъ давнымъ удѣльно-вѣче
вымъ устроемъ, вбнъ вытворивъ, на нѣмъ выросла держава
зъ назвою Великіе Князѣвство Литовскіе.

IV.
Культура на Укранѣ-Руси въ Періодъ до-Татарскій.
Часъ вóдъ принятія христіяньскои вѣры до нападу Татаръ
можна уважати часомъ духовои

культуры на Украинѣ-Руси.

Христіяньство розширило сферу розумѣнь, надало новыхъ по
тать, «т» ты въ «тѣтъ «т» т.
часу Византія була найбóльшь освѣченымъ куткомъ, христі

.

яньство зблизило Русинбвъ до духового житя освѣченого краю.
Вжe жь и вбдъ Захóднои Европы Украина-Русь не була вóд

2225.2225.2929.299
французкими, угорскими и инш. королѣвнами; вони отже самій
свѣдчать, що взаемины Кіева зъ Захóдною Европою доволѣ
були частй. Релігійного ворогованя до римскои церкви ще тодѣ
Греки не встигли закоренити мѣжь Русинами, хочь пильнували
про те.

Кіевъ бувъ

осередкомъ

купецкихъ справъ; кіевскій

купцѣ ѣздили въ чужй далекій краины.

Веняминъ Тудельскій

зустрѣчавъ кіевскихъ купцѣвъ и въ Паргородѣ и въ далекбй
Олександріи; иншй подорожували за для купецтва, а иншй на
прощу до св. мѣсць.

Одно слово —- у Кіевѣ чимало було та

кихъ людей, пцо бачили чужй краины, чужихъ людей и умѣли
говорити по чужосторонному. Зновъ же въ Кіевѣ бувъ великій
натовпъ и чужосторонцѣвъ:

можна

було зустрѣнути

тамъ

и Италіянъ, и Нѣмцѣвъ, и Угрбвъ, и Грекбвъ и инш. Шо жь
дивного, що живучи въ Кіевѣ можна було вывчитися кóлька
чужосторонныхъ

мовъ, якъ и вывчився на. пр. Мономахбвъ

батько Всеволодъ Ярославовичь. Зъ лѣтописей знаемо, що Во
лодимиръ и сынъ его Ярославъ заводили школы. Ярославъ за
вѣвъ и бі6ліотеку (книговню); вóнъ зазывавъ до себе письмен
ныхъ людей, казавъ, кому зъ нихъ

переписувати

книжки,

другому — перекладати грецки книжки на украиньс— —-т

"
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мову. Знаемо зновъ, що въ Кіевѣ були люде зъ доброю пра
свѣтою; истнувало тамъ жите духове, жите письменьства. Чи
танe книжокъ користувалося высокою шанобою.

Лѣтописецъ

нашь, вславляючиНрослава за его добродѣйство просвѣтѣ и пись
меньству, прирбвнюв Володимира до ратая нивы, а Ярослава
до сѣяча. „Велика користь съ книжокъ, мовить лѣтописецъ; въ
книжкахъ добудемо мудрости и здержливости; книжки — то
рѣки, що наповняють весь свѣтъ, вони крыниця розуму, утѣха
въ журбѣ. Лѣтописецъ розумѣе тутъ книжки релігійного змѣ
сту. Письменнбсть, прійшовши до насъ разомъ зъ релігіею, на
турально мусила бути релігійною и бóльше перекладовою. Зна
ембсть зъ Византіею надала Русинамъ багато перекладбвъ зъ
грецкои мовы и наше давне перекладове письменьство незвы
чайно богате; шкода тóлько, що не про всякій перекладъ мо
жна сказати на певно, до якого вбнъ часу належить; бо вельми
багато перекладбвъ дóйшло до насъ въ пбзнѣйшихъ вже ча
сахъ, а

переписувачѣ часомъ

псували мову, и черезъ

те

трудно став вызначити часъ самого перекладу. Имовѣрно мо
жна сказати, що бóльшбсть перекладбвъ, якій збереглися въ пб
знѣйшихъ

переписахъ — поробленй були

ще до

татарского

нападу.
Слѣдомъ за перекладами стали показуватись и оригінальнй
украиньско-рускй творы релігійного змѣсту.

Читаючи творы

того часу, на пр. Иляріона або Кирила Туровского, мы помѣ
чаемо зъ нихъ, що авторы були люде съ просвѣтою, що вони
выхованемъ придбали собѣ навычку мѣрковати и свои думки
переказувати въ льогичнбмъ звязку и ладѣ и що вони були
добре зазнавамленй зъ релігійными творами грецкихъ письмен
никóвъ.

На останку помѣчаемо,

що авторы бажають додати

, своимъ творамъ красомовы и прегарныхъ выразбвъ. Така при
кмета вóдрбзняв творы до-татарского часу вóдъ пбзнѣйшихъ;
въ останнихъ не можна не спостерегти, щодумки вже бѣднѣй
шй, менше вже знаня и штучности.

Се можна сказати и про

нашй лѣтописи: чимъ давнѣйша лѣтопись, тымъ складнѣйше
веде вона оповѣданія.

На першбмъ мѣсци стоить та початкова

лѣтопись, що звычайно и цѣлкомъ не правдиво именують вѣ
Несторовою.
Але нѣчо стóлько не свѣдчить намъ про культуру пись
того часу,
о полку
Тутъ
.55.3меньства
„а
у - якъ „Слово
- Игоря“.
ч . .мы
. ба
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чимо вже тв6ръ не зъ релігійнымъ змѣстомъ, твбръ свѣтскій,
поетичный; въ нѣмъ нема вже византійского вплыву, тутъ все
своe, рóдне, украиньско-рускe. Невѣдомый авторъ „Слова“ бувъ
чоловѣкомъ съ просвѣтою; вóнъ розумѣвъ, що значить спѣвати
не въ розумѣ простои пѣснѣ, а въ розумѣ поетичного творче
ства. 6го патріотичный поглядъ на сучаснй ему обставины по
літичного побыту Украины-Руси свѣдчитъ, що у него бувъ ши
рокій поглядъ на жите, що вбнъ правдиво розумѣвъ громадскій
потребы. До того жь ще вóнъ справдешній поетъ національный;
свого поетичного напою вóнъ набираться съ крыницѣ загально
народныхъ украиньско-рускихъ елементóвъ.

Видима рѣчь, що

вóнъ належавъ до дружинникбвъ, але въ него нема тои недо
брои, вдачи, котрою вызначалися дружинники.

Вбнъ не тягне

нѣ на той, нѣ на сей бóкъ, не стоить за той, aбо за сей княжій
рóдъ, навѣть за ту, чи за иншу землю; — вóнъ не Галичанинъ,
не Кіевлянинъ, не Черниговець, вóнъ Русинъ, въ широкому
розумѣню сего слова. Одначе въ нѣмъ не спостережешь и на
макове зерно того силомбцного злученя Рускихъ Земель, що
стóлько вѣкóвъ було и есть пóдоймою усеи исторіи Украины-Руси.
Вбнъ не мóгъ триматися такихъ идей, вони повинній були для него
бути чужими навѣть черезъ те самe лишень, що у него була
за надто чиста душа Русина, а справдешній Русинъ гидиться
силомбцнымъ злученамъ частннъ до одного, асиміляціею
ихъ. Ббльшь усего вбнъ бувъ поетъ, спѣвакъ Украины-Руeи,
ви славы, ви бѣдованя и журбы. Усему, про цо вбнъ не заго
ворить, вóнъ надае поетичнои краски, але не чужого, не позы
ченого, а властивого духу Украиньско-руского народу.

Вбнъ

не бувъ нѣ першимъ, нѣ останнимъ ви спѣвакомъ; вóнъ самъ
нагадув. про Бояна, соловѣя давного часу. Галицка лѣтопись,
вже пбзнѣйше того часу, коли писавъ свое „Слово“ спѣвакъ.
Игорѣвъ, нагадув про другого спѣвака, словутного Мiтусу, на
котрого розгнѣвався бувъ князь Данило, за те, що якось не
послухався и не хотѣвъ

спѣвати

передъ

нимъ.

Запевне, що

такихъ спѣвакóвъ, такихъ поетóвъ було не тóлько, що отсихъ
трёхъ. Видима рѣчь, що за того часу люде смакували творами
историчного епосу;— вытворилося поетичне письменьство, свѣт
ске, князѣвске и дружинне.

Поеты вславляли подѣѣ князѣвъ

и ихъ супутникбвъ и пбдбивали ихъ до новыхъ справъ и по
дѣй. Въ „Словѣ“ нема нѣчого церковного, тутъ вмѣстивъ
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те тблько, що мóгъ здобути вбдъ свого народу, давній народній
вѣрованя, переказы и улюбленый стиль. Нема нѣчого дивного,
що въ „Словѣ“ багацько похожого до поезіи украиньско-ру
скихъ народныхъ пѣсень: и тамъ и тамъ,

крбмъ розкóшного

малёваня природы, бракуе церковныхъ елементóвъ и вѣровань.
Наший народнй пѣснѣ, оплакуючи на пр. помершихъ, малюють
ихъ въ могилахъ, придавленыхъ землею: тамъ имъ темно, нѣ
чого вони, не чуютъ, не бачать; пѣсня инколи уявлюе собѣ ихъ
въ деревѣ, въ каменѣ, або-що, але нѣ въ раю, нѣ въ пеклѣ.
Отакъ и авторъ „Слова“, згадуючи про помершихъ, примушуe
тужити за ними, квѣткамъ и деревамъ сумувати за ними на
землѣ, але жь не выряжае ихъ на той свѣтъ. Свѣтскій поеты,
не займаючи церковныхъ, а особливо монастырскихъ, аскети
чныхъ елементóвъ,

показували себе христіянами натхнеными

любовію до рбднои Рускои Землѣ, людьми пронизаными для
рóдного краю бажанями супокою, згоды, одностайности и обо
роны вóдъ ворогóвъ, що руйнують добробытъ его.
Разомъ зъ розвитвмъ письменьства спостерегаемо и слѣды
штуки. Розповсюджуване читаня выкликало переписъ рукописей,
зъ вóдтóля выробилася у насъ по Украинѣ-Руси штука писаня.
Стародавне писана на пергаментѣ вызначае, що переписувачѣ
пильнували выводити буквы красиво, четко, прегарно, пишучи?
оздабляли буквы живописными окрасами, розводами, выкрута
сами, розмалёвували початковй буквы, оздабляли рукописи ма
люнками. Мал6ване образбвъ або живопись принесли до Кіева
Греки; але Русины швидко навчилися ви; въ ХП. в. въ Кіево
печерскому монастырѣ бувъ знаменитый маляръ, Русинъ Алим- "
пѣй. Ширитися и розвиватися малярству помагавъ звычай роз
малёвувати въ церквахъ стѣны фресками. Одначе малярство не
обмежувалося самыми церковными речами; въ Збóрнику Свя
тослава Ярославовича, въ творахъ Иполіта

про антихриста

намалёвано якогось князя; отсе доводить, що тодѣ вже вмѣли
списувати облича живыхъ людей. На сходахъ Кіевского Софій
ского собору, що ведуть на хоры, по стѣнахъ понамалёвувано
полёване, забавы князѣвъ, танцѣ и т. инш.; а поручь зъ сими
малюнками здыбуешь малюнки мiтольогічнй, на пр. чоловѣкъ,
зъ головою птаха, коле ратищемъ другого чоловѣка. Се свѣд
чить, що малярство бралось малювати чисто свѣтскій речи, на
ь, изъ-щоденного житія.
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Церковне будóвництво перейшло до насъ зъ Греціи;-але
незабавомъ завелись и свои будбвничѣ зъ Русинóвъ.

Вѣдомо

про будбвничого ХП. в., Петра Мисопѣга. Въ Кіевѣ було кóлька
прегарныхъ церковь; на превеликій жаль зъ нихъ лишилося
доси тóлько двѣ въ такому видѣ, що по нѣмъ можна судити,
якъ высоко стояла тодѣ штука на Украинѣ.-Руси. Сй церкви
св. Софіи и Кириловскій монастырь, але тутъ багато де чого
поперемѣнювано и покалѣчено за пбзнѣйшихъ часбвъ.
Церква св. Софіи выдавала зъ себe великій простоліній
ный четверокутникъ съ трема вбвтарными выступами, освѣтля
лась вона зъ горы вбкнами въ бокахъ; на хоры съ цеглы вели
зъ двохъ бокóвъ широкій сходы. Сй сходы не були церковною
належностею, тымъ то й стѣны ихъ розмалёвувано свѣтскими
малюнками. Вхóднй дверѣ до церкви — були зъ захóднои сто
роны.

Входы на хоры були зъ двохъ бокбвъ.

Головна баня,

завовтарна стѣна середнаго повкругу и передвовтарнй стовцы
були оздобленй мозаикою. Стѣны и стовны, на котрыхъ лежала
головна баня, були розмалёванй фресками зъ житія святыхъ.
Се робота грецкихъ малярѣвъ. Але наврядъ, чи можна те жь
самe сказати про фрески на сходахъ; очевидно, що се малюнки
зъ руского народного житя. Намъ здаеться, що сій фрески ро
бота Русинóвъ, але въ усякому разѣ фрески вельми оригинальній
и поучаючй. Якъ за Иляріонами, Кирилами, Несторами мы зу
стрѣчаемо автора „Слова“. съ поганьскими Стрибогами, Дажд
богами, Волосами, такъ само, выйшовши съ церкви св. Софіи
и йдучи на хоры, зустрѣчаемо на стѣнахъ танцѣ, музики, весе
лости, те именно, проти чoго змагалися благочестивій проповѣ
дники релігіи.

Отъ мы й бачили, що и въ штуцѣ и въ пись

меньствѣ було прямоване свѣтске, а не релігійне и съ черне
чого погляду грѣшне.
На останку була ще штука, що зъ нею нѣякъ не могло
погодитися тодѣшне благочестія; се музика. Благочестивый аске
тизмъ проклинавъ музику. Теодозій, прійшовши до Святослава,
побачивъ, що бóля него музики граютъ на гусляхъ и органахъ.
Теодозію вельми не подобалася така потѣха, вóнъ спытавъ:
„А чи буде таке й на тóмъ свѣтѣ?“ Князь,

шануючи

святого

черця, спинивъ музику и съ того разу, коли Теодозій зъявиться
було до князя, музики на той часъ не грали, що бъ не турбу
вати пустельника; — отъ и увесь вплывъ, якій въ сему разѣ .
..май
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мбгъ вчинити игуменъ печерскій на князя.

Зъ вбдсѣль помѣ

чаемо характерну ознаку звычаѣвъ того часу; — миряне жили
своимъ прежнимъ народнымъ житемъ; те жите: мало засновины
своеи власнои культуры; — проти культуры змагалися благо
честивій аскеты именемъ новои релігіи. Шожь выходило съ то
го?

Миряне дечимъ поступалися, згаджались вважати за грѣ

шне те, що вважали грѣшнымъ черцѣ, але справдѣ жили собѣ
по прежнёму.

Отсе неминучо выроджувало деморалізаційный

вплывъ и лицемѣрв.

Церковне благочесте забороняло музику

безумовно; а тымъ часомъ музика истнувала, Русины любили
музику, такъ само, якъ любили пѣснѣ, поeзію. Поеты спѣвали
пбдъ музику; на бенкетахъ князѣвъ вытинала музика. На фре
скахъ, по стѣнахъ сходбвъ Кіевскои св. Софіи помѣчаемо пять
рóжностайныхъ музичныхъ инструментóвъ; оденъ — нѣ бы арфа,
певно то гуслѣ, другій — труба, третій флейта (сопѣвка); че
твертый нѣ бы бандура, пятый двѣ металiчнй талѣрки.
згадки про сошѣлки, органы, бубны.

Ѳсть

За самый благородный

инструментъ вважали гуслѣ; на гусляхъ грали музики на бен
кетахъ у князѣвъ и бояръ.
Отъ прослѣдки духовои
татарского нападу.

культуры на Украинѣ.-Руси до

Помѣчаемо, що культура двоилась, одна

була византійска, релігійна, друга свѣтска, руска, хочь потроха
де въ чому й поганьска, але до высшого розвитку вѣ пóдбивало
христіяньство. Христіяньство пóднесло Русина на высшій сту
пень розумѣня, розсунуло и розширило его свѣтоглядъ.
лихо не довелося довго

цвисти

знищувана и руйнована

нашои

культурѣ
культуры

На

на Украинѣ-Руси:
розпочавъ

Андрѣй

Боголюбскій. Съ того часу й до нынѣ наша національна куль
тура руйнувться и знищувться”).
1859 р.
Перекладъ Дрозда и Уманця.

---назван

*) выше ты — не тотъ «чь «т»; хот
руска культура, хочь потроха розвиваеться, але ворожій силы
знищують и руйнують вѣ. Перекладчикъ,

Азбучный

Покажчикъ

именъ особовыхъ и географіичныхъ згаданыхъ въ 11. томѣ
„Рускои Исторично и Бібліотеки». У)

А.

Атосъ, Атоньска, Свята гора,
124. 125.

Агапитъ св., 140.
Африканъ, 131.
Алимпій, иконописецъ, 141.213.
Альта р., 132.
Б.
Амбаль, убійця Андрѣя Бого
любского, 26.
Бакута

(Бакота), м.

на По

дóлю, 198. 203.

Англічанинъ, 1. 8.
Андріянъ, вретикъ въ Укра Баручь, м. 159.
Басты, кн. Половчаньскій, 187.
инѣ-Руси, 28.
Андрѣй Мономаховичъ, кн. Во Батый, ханъ Татарскій, 190.
191, 205, 21)!),
лодимирско-Волыньскій, 194.
—- Первозванный, 97.

Белзъ, м. въ Галичинѣ, 205.

— Юрьевичь Боголюбскій, кн. Белзка З., 206.
Володимирско-Суздальскій, Беля, король Угорскій, 206.
10. 11. 19. 25. 26. 90. 151), Берегинѣ, богинѣ ческй, 69.
71),
178. 179, 1811, 197, 215,
Антоній Печерскій, св., 124-! Берендѣѣ, племя Туркске на
127, 132, 135,
. Руси, 14. 155. 158. 159. 177—
179),
Анты, вѣть племени Славянь
ского, 3. 4. 93—95.
Аркона, м. въ Ругіи, 69. 95.

Берестово, с. и княжій двóръ
коло Кіева, 124. 169.

Артемій, впископъ Галицкій, Бересте (Бересть), м. 206.
3207.
Берлята Василевичь, 110.
Аскольдъ, 97.

Бесарабщина, 198.

Цифры означаютъ стороны тому; м. — мѣсто або мѣсточко; р.
рѣка; с — село; З. — Земля,
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Боголюбово, с. коло володи Василиса Микулóвна Денисо
мира-Клязменьского, 26.
ва, 110. 118.
Василь воевода Польскій, 201.

Богъ р., 93.
Болгаре, 71. 73. 106. 112.

— П1. Ивановичь, в. кн. и царь
!
Московскій, 23. 27.

Болгарія, 106. 107. 119.
Болеславъ 1. Хоробрый, ко

—- чернецъ Печерскій, 189.

роль Польскій, 108. 119. 129. Василько Романовичъ, кн. Во
192.
лод. Вол. 205—207.
— П. Смѣливый, король Поль
скій, 108. 156. 192—194.
— П1. Кривоустый,

король

Польскій, 195.

— Ростиславовичъ,

кн. Тере

бовельскій, 6. 164. 165. 195.
Василѣвъ, Васильковъ, м. въ
Кіевщинѣ, 111. 175.

Болохóвска З., 66.

Велетнѣ, шлемя мітичне, 93—
95,
Бонякъ Шолудивый, ханъ По
ловчаньскій, 194.

велика ску»ъ гл. Ску»ъ.

Борзомыслъ Дмитровичь се Великоросія, Московщина, 21.
милѣтокъ, 143. 116.
24, 25, 27. 32. 36. 37. 69.
Борисъ Володимировичь,

кн. Великорусы, Великорус., Ро

Ростовскій, 114. 121. 129.
Боянъ, спѣвець
166. 212.

старорускій,

сійскій нарóдъ, 8. 21. 27. 29.
30). 33, 35—48. 65. 71.
Вeнеты, вѣть славянь. племе

Бугъ р., 192.

ни, 4.
Будный Семенъ, апостолъ арія Византія гл. Царгородъ.
нізму ХVІ. ст., 29.
Висла р., 195.
Бужс къ м., 197.
Витебскъ, м. Кривскои З., 79.
Бужане, 93. 94.
Вишата, воевода руск., 107.
Бурхардъ, посолъ нѣмец. въ
Вiля, богиня сербска, 69.
Кіевѣ, 153.
Бѣлгородець, 111.

Влахерня, 133.

Бѣлгородъ м., 113. 115. 175. Водска З., 32.
Бѣлобереже при устю Ду Володарь Ростиславовичъ, кн.
наю, 96.
Перемыскій, 195.
Бѣлорусь, Бѣлорусины, 21), Володимиръ Вел., св., кн. Кi
64. 67. 74. 113, 159, 1897,
вскій, 62. 78. 89. 98. 99. 105.
108— 112, 118, 120—122. 210),
Е.

2II,

Варяги-Русь, 6. 15. 56. 57.. — Мономахъ, в. кн. Кіевскій,
79. 96—98. 102, 103, 105. 107.
14. 83, 133. 157, 158. 161
112, 115, 119, 120,

174, 176. 181, 192, 194,

— —-44—
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Володимиръ Мстиславовичь, Воронѣжчина,
кн. Дорогобужскій и Кіев., 179.

Воронѣжска

губ., 76.

— Руриковичь, в. кн. Кіевскій, Востерь, гл. Остерь.
1so.
I
Вручій гл. Овручь.
— Ярославовичь, кн. Галицкій
Всеволодъ Мономаховичъ, кн.
200, 21)I.
Белзкій, 204.
—- (Володимирко) Володаро
— Ольговичъ, кн. Чернигóвскій
вичь, кн. Галицкій, 159. 195.
и в. кн. Кіевск. 14. 160. 161.
1в4, 1во.
— кн. Луцкій, 207.

174. 176, 177. 184—186.
— Юрьевичъ, кн. Волод. Су

— Волыньскій м., 30. 61. 135.
161. 162. 194. 205. 206. 208,
209),
— м. надъ Клязмою, 12. 19
21. 24. 26. 34). 1785,
Володимирцѣ,

мешканцѣ В.

надъ Клязмою, 11.
Володимирщина, З. Володи

здальскій, 11. 20. 182.
1851), 2 (!)I,

183.

— 1. Ярославовичъ, кн. Пере
яславско-Ростовскій и в. кн.
Кіев., 61. 132. 152—154. 157.
I(62. I(67. [114, 195, 2 10),
Всеславъ, кн. Полоцкій, 54.
135. 151. 152.

мирска надъ Клязмою, 76, 183. Выго шевъ, м. (незвѣстного по
ложенія), 196.
Володиславъ, бояринъ Гали
Вышгородъ, м. надъ Днѣ
цкій, 204. 205.
промъ, 19. 101. 162. 175. 179.
Волосъ, староруе. божище, 214.
Волоцкій Осинъ, игуменъ Во
локоламского монастыря ХV.
ст., 28.

Вятичѣ, племя слав. рус., 52.
53. 57, 59, 60. 65. 67. 71—
73. II3.
Вятка м., 24.

Волынь (?) м., 194.
Вятко, родоначальникъ Вяти
Волынь,

Володимирско-Во

чѣвъ, 52.
лыньска З., кн. Волод. Вол.
Вятска
З., 65.
6. 54. 64. 67. 70, 72, 74. 81.
93, 94, 1661.

165.

177,

1851, Вячеславъ

183, 187, 193, 194, 204, 206,
IIIIО,

Володимировичь,

кн. Смоленьскій и в. кн. Кіев.;
(33, 1734,

Волынцѣ, мешканцѣ Волынь., ! — воевода Польскій, 204.
З., 9. 23. 61. 66. 72—74. 81.
11
IV
130, 1454, 18, 193, 197,
1I
Волыняне, Велыняне, племя галичь, «т» ты глиною
1 13, 146, 72, 79, 88. 157, 189,
Волынь. З., 6. 74. 94. 95.
Вóрмене, 31, 140.
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Галичане, мешканцѣ кн. Га григорій Василевичь, бояринъ
лиц., 14. 72. 73. 184. 188.
192, 11)?).—201, 205, 204, 207,

— двбрскій Галицкій, 207.

212,

— игуменъ, 174.

Галицкій, 203.

Галичина, Галичь, Галицка З, Гуны, 56.
Червона Русь, 6. 14. 74. 94. Гуцулы, 95.
1)5, 1 (51, 1833, 187. 191—19). Гуща, с. Ровеньского пов., 94.
202. 204—206. 210.
Д.
Галія старинна, 2.
Гаральдъ Гардраде, король Давидъ Игоревичь, кн. Воло
димирскій, 139. 158. 161. 162.
Норвежскій, 120.
164. 165. 194.
Гардарикъ, 131. 132.
— Ростиславовичъ, кн. Смо
Гедеонъ, 134. 188.
леньскій, 81.
Георгій (чи Григорій), кн. Во
лодимирскій, 194.

Дажьбогъ, староруске божи
ще, 182. 214.

Германія, Нѣмеччина, 79.200.

Гетьманщина въ значеню У Данило, Денисовичъ,
краины, 8. 48.
Глѣбъ Всеславовичъ, кн. Минь
скій, 134. 157.
— Зеремѣевичь, бояринъ Та
лицкій, 207.
— кн. Рязаньскій, 11.
Глѣбóвъ м. коло Переяслава,
1851),

лицарь

былинъ, 118.
— Заточникъ, письменникъ ру
1

скій ХП. ст., 109.
митрополіта Московскій, 27.
Паломникъ, 143.
кн. Половчаньскій, 187.
Романовичь, кн. и король Га
лицкій, 188.189.202-210.212.

Гнойниця, м. (незвѣстн. поло Да н ьчане, 112.

.

женя), 196.
Демянъ, тысячникъ Галицкій,
21)",
Годиновичь Иванъ, бояринъ,
102.
Деревляне, б. 52—54. 57—
(31. (116. (18, 72—71, 93. 90. 91).
Горинь р., 94.
Городокъ с. на Украинѣ, 166.
— м. на р. Вострѣ, 183.
Готы, 56.

I(11)-I(16.
Деревляньска, Деревска З.,
104.

Греки, 30. 31. 53. 59. 89. 91. Держи край Владисла во
93. 95—98. 104. 105. 112, 118.
вичь, воевода Галицкій, 188.
123. 161. 178. 198. 21 (), 213. Десна р., 113.
Греція, 30. 31. 96. 97. 101. Джонъ-Буль, глумливе при
105. 107. 120. 121. 126, 133. , звище Англінанъ, 8,
152, 158. 177. 197, - - - Диръ, 97,
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Дiтмаръ,

нѣмец.

лѣтописецъ Емь, племя фiнляндске, 84.

х. ст., ва. 1ов. 112.
Ееты, племя фiнл., 84.
Длугошь, лѣтописецъ польскій1 ктопія, 189.
ХV. ст., 192. 194. 195. 200. Ефрози нъ, игуменъ Снѣтогор
Дмитро, бояринъ Галицкій,
ского монастыря въ Псковщи
IIIII. IIII.
нѣ, 28.
-- Доньскій,

в.

кн.

Москов

Ж.

скій, 33.
Жиды, 32. 112.
— Кіевск. купець, 143, 144. 146.
Жля, ханъ Половецкій, 182.
— тысячникъ Галицкій, 208.
Жовня м., 158.
— вретикъ въ Украинѣ-Руси 28.
З.
Дмитрóвцѣ, мешканцѣ м. Дми
Забой, мiтичный герой Кралед.
трова въ Московщинѣ, 54.
рукоп., 70.
Днѣпро р., 48. 74. 83. 112. 113.
Запороже, 44.
116. 117. 110. 158. 159. 166. !
Запорожцѣ, 107.
., 174. 176. 1s7. 1ss. 100. 198.
Захаръ, 131.
Днѣстеръ, р., 66. 93. 95. 188.
Звенигородъ м. (нынѣ село)
198. 207.
въ Галичинѣ, 162. 196. 204.
Доброславъ,

бояринъ Гали

цкій, 202. 203.

3мѣй Горянчищь, 109.
— Тугаринъ, 110.

Добрыня, дядько Володимира
И.

. В., 9. 10). 116. 118.
Донъ р., 158. 182.

Иванъ (Иванко) Ростиславовичь

Дорогобужь м., 165.

(Берладникъ), кн. Звенигород

Дреговичѣ, племя слав.-рус.,

скій, 196. 197.

53. 54. 66. 162. 185.
Друтескъ м., 158.
Дубровиця м., 197.
Дулебчина,

с. Гродненьскои

— ПГ. Василевичь, в. кн. и царь
Московскій, 23. 45. 90.
— ГV. Грóзьный, в. кн., и царь
Московскій, 27. 45.
Иванко Чюдиновичь,

губ., 94.
Дулѣбы племя, 60. 74. 94. 95.
. 104.

ринъ, 169. .

..

боя
..

Иворъ. Молибожичь, бояринъ
Галицкій, 202.
. . . . . . .

— с., 94.

Дунай р., 51. 62. 66—68. 93. Игорь, кн. Смоленьскій, 63. . .
эѳ. 97. 112. 159. 198.
— Иваненко, лицарь былинъ,
115.

—- Ольговичь, в. кн. Кіевскій,
14. 96—98. 100. 101. 160. 175.
176. 196.

II
399),
качалъ въ 1

Игорь Руриковичь, кн. рускій,
!
77. пот. 1os.
.
1
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— Святославовичъ, кн. Новго
К.

родско-Сѣверскій, 83. 180. 182,
198. 200. 204, 211.
Кавказъ, 71.
— Ярославовичъ, кн. Смолень

Казимиръ П, король Польскій,
185, 201.

скій, 194.

Изъяславъ Володимировичь, Калка р., 188.
кн. Полоцкій, 80.
Калужчина, Калужска губ.
— Давидовичь, кн. Чернигов
716,
скій и в. кн. Кіев., 14. 160. Каменецъ, 208.
177, 147,
Канѣ въ м., 178.
— Мстиславовичъ, кн. Волод. Карачевцѣ, мешканцѣ м. Ка
Вол., и в. кн. Кіев., 14. 137.
1 рачева, Орловскои губ., 55.
159. 160. 175—177, 194, 195, 19),
Карна, ханъ Половецкій, 182
— Ярославовичъ, в. кн. Кіев., Карпаты, 66.
13. З1. 127. 128. 132, 133, 140
Катерина П, цариця, 8.
151—157. 192. 193,
Кавпичѣ, племя Туркекe, 158.
Изъяславль м, 208.
Каяла р., 182,
Илія св, 98. 134.
Кирикъ, чернець, 32. 91.
Иловайскій, Д., сучасный исто
Кирило Туровскій, проповѣ
рикъ російскій, 79.
дникъ ХП. ст., 211.
Ильменъ, озеро, 68.
— митрополіта Кіевскій, 189;
Иляріонъ, митрополіта Кіев Кіевъ, столиця в. кн., 6. 1о.
скій, 121. 124, 125. 211.

12—15. 19, 26. 30. 58—451 (35,

Ингварь Ярославовичъ, кн. Лу

66. 68. 70. 72. 75. 81. 82 85,

цкій, 184. 186.

89, 96—98. 101, 102, 104, 105.

Ингегерда, королѣвна
маньска, 120.

Нор

109. 111—117. 119, 120. 124.
125. 132. 134,

Индійцѣ, 1.

135,

143, 144,

152. 153, 155. 157. 160— 167,

Иполітъ, рускій письменникъ

169—171, 173—179, 151-194).

духовный, 213.

192. 194—199, 208-211, 213,
214.

Исакій, пустельникъ, 138.
Искоростѣнь гл. Коростенъ.

— Кіевщина, Кіевска З, 6. 14,
21. 31. 96. 112. 134. 148, 156,

Исусъ Христосъ, 118.
Италія, 23 79.

179, 183, 184, 192,

Италіяне, 210.
1.

Кіяне, Кіевляне, мешканцѣ в.
кн., 6. 13. 14. 23. 72. 73. 84,

1oанъ св., 130. 138.

87.

Горнандъ,
VІ. ст., 4.

114. 116. 149. 151— 153, 154,

готскій

историкъ

99.

106, 107,

1 11, 1155,

159. 160. 163—166. 167—169,
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174—176. 179, 180. 1st. 186. Кромбвцѣ, мешканцѣ м. Кром
1s7. 1ss

190. 101. 197. 2оa,

ска, Орловскои губ, 55.

Крымцѣ, Татаре крымскій, 31.
212.
Кій, мiтичный кн. Кіевскій, 96. Крымъ, 178.
Клобуки Чорнй, Туркскe пле Куманы гл. Половцѣ.
мя на Руси, 14. 158. 159. 175. Кунту вдѣй, ханъ Половецкій,
177, 179, 181, 184. 196,
160.
.
”
Ковуѣ, племя Туркекe, 158. Куремса, темникъ татарскій,
1831,
209),
Кожумяка Кирило, 116. 117. Курщина, Курска губ., 76.
Кожумяки, байракъ въ Кіевѣ, Куряне, мешканцѣ Курщины,
II7,
[32, 157,
Козаччина, Козацтво, 14. 16
Л.
17. 31. 160.
"
1
.
Лаврентій, пустельникъ, 140.
Колодяжный, м., 208
Коломанъ, королевичь Угор Лазарь Домажиричь, боя
!
скій, 205.
ринъ Гал., 202.
Коломыя м, 202.
Лебедникъ Прохоръ, чернецъ
Кондратъ,
540(5, 207,

король Польскій,

Печерскій, 128.
Левъ VI. Мудрый, императоръ

Константинъ Багрянородный,
Грецкій цѣсарь УП. ст. 4.

грецкій ІХ. ст., 70,
Левченко, б8.

Кончакъ, ханъ Половецкій, 160] Лестько, кн. Польскій, 205.
Копыревъ, кутокъ въ Кіевѣ, Лешко, 114.
1
175,
! Литва, яко вѣтка
Славянъ, 6.
Коростенъ, Искоростѣнь, м
въ Деревляньскóй З., 103.
Коростеняне,

мешканцѣ

схбдныхъ

— держава, в. князѣвство, Ли
м.

Коростена, 101.

товска З, 16. 54. 66. 74. 82.
207, 31 (0,

Коснячокъ, воввода рус, 151. Литвины въ значеню Бѣлору
синбвъ, 54. 82.
Котянъ, ханъ Половчаньскій,
157,
Литовцѣ, 98.
Кралевичь Марко, 68
Крещатикъ, часть Кіева, 191.

Лiвонь скй лицарѣ гл. Орденъ
Лiв.

Кривичѣ, племя слав.-руске, Лужичане, племя слав., 69.
4. 6. 10. 53. 54. 59. 61—64" Лукіянъ, грецкій письменникъ
тз. 74, 113. 158, 150, 163.

въ П. ст. по Хр., 117.

Кривска 3, 54, 62. 64, 66. 67. Луцкъ м. 161. 162,А 180. 194.
197, 199, 206
73. 76. 79.
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Лыбедь, р. въ Кіевѣ, 12.
Любачѣ въ, м
206.

[Михайло Всеволодовичъ,

кн.

въ Галичинѣ, Черниговскій, 189.
1 — Семилѣтокъ, 191.

Любечъ м. 164.
Мiтуеa, спѣвакъ
Любуша, Лiбуша, дочка, мiти-! Х111. ст., 212.

Перемыекій

чного Крока, воеводы зъ Вы- Могунція, м. въ Нѣмеччинѣ,
шеграду, 70

.

I

152.

Людeкъ, мітичный ворогъ Че- Мойзичь, убійця Андрѣя Бого
хбвъ въ Кралед. рукоп., 70. I

любского, 26,

Людовикъ Х1V, король Фран-Монголы (Татарe), 22.
. цускій, 79.

Москаль, Москвичъ, въ зна

Ляхи, Поляки, 6. 52. 81. 137
152. 162. 166. 206.
-

ченю людности Московщины,
I
1

у;

народности великоруекои, 6—
5 115, 31), Т3, 82,

москва, м. в. кн. 2-я; за
I 1)I.

Маврикій, Грецкій цѣсарь У1. Московщина, яко вѣтка схó
ст., 4. 70.

дныхъ Славянъ, 6.

Магнусъ, 120.

1 —- в. князѣвство и царство. 16.

Мажекъ, кн. Велынянъ, 94.

1

23. 24. 76 81. 82.

малороссія, мала, повленаметиславъ глѣбовичъ, князь
Русь, Украина, 7. 8.
1 Черниговскій, 190.
Малъ, кн. Деревляньскій, 60. — Изъяславовичъ, кн. Волод.
(1. 100. 101.
.
Вол. и в. кн. Кіев. 152. 159.
ману, ханъ Татарскій, 190.

I

177. 175.

Марена, славянь. божище, 70. — Мономаховичъ, кн. Смо
Марень, дерево мітичне, 69.
марина,
109.

чаровниця

Кіевска,

леньскій, 62. 131. 158. 173—
175
— Мстиславовичь Вдатный, кн.

Маеудi, арабскій письменникъ, Торопецкій, Смоленьскій и Га
х. ст., 91,
лицкій, 12. 167. 1ss. 2о8.2оо,
Мачва, 209.

— Романовичъ, кн. Смолень

Марко Печерникъ, 129.
скій и в. кн. Кіев., 186. 1ss.
Мглиньскъ, м. въ Сѣверцинѣ, — Ростиславовичь, Хоробрый,
65.
кн. Смоленьскій, 179.
Микита препод., 139. 140.
мирославъ, бояринъ, 164,

— Святополковичь, кн

Воло

димирскій, 1за.

мясопѣгъ Петро, будбвничій Муромецъ илія, лицарь бы
рускій ХП. ст., 214.
.
. линъ, 118.
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Муромъ м., 112.

Новосѣльскій, польскій пись

Муромщина, Муромска З., 11
менникъ сучасный, 117.
24.
Норманы, 55. 56. 120.
Мце няне, мешканцѣ м. Мщень Нѣмеччина, гл. Германія.
ска въ Сѣверцинѣ, 54.

Нѣмцѣ, 30—32. 71. 81. 84, 119,
210.

II.
(),
Надднѣстряне, Надднѣстря Обры, 55. 94. 95.
Овлуръ, Половчанинъ, 182.

не-Улучѣ, 95.
Нажиръ, бояринъ, 169.

Овручь, м. Деревляньскои 3.,
104. 184.
Наполеонъ Г., цѣсарь Фран
цузóвъ, 79.

Ода, князѣвна нѣмец., 153.

Настя королѣвна, 109.

Одоввцѣ, мешканцѣ м. Одовва

Несвижь, м. Бѣлорускe, 187.

въ Сѣверцинѣ, 54.

Пе смѣянъ Гордѣевичъ, мi Ока, р., 65.
Олафъ, 120.

тичный царь, 144.
Пикифоръ (Ничипбръ),
ринъ, 154.
Никополь,

с.

боя Олегъ 1., кн. Кіевск., 68. 63.
77. 78. 96. 97, 104-104,

Ровеньского

пов., 94.
Нiконъ, патріярха Московскій,
27.

— Святославовичъ,
вляньскій, 104.

кн. Дере

— кн. Чернигóвско-Сѣверскій,
153. 163—166. 1 (13). 154),

Новгородъ, Новгородцѣ яко — Ярославовичъ, кн. Галицкій,
19), 341)!),
племя Славяньскe, 6.
— Великій м. старорус., 10. 11. Олександеръ Невскій, кн.
13. 15, 16, 24. 28. 32. 45. 48.
Новгородскій, 34.
111. Т9). 75, 77. "80, 84, 88. "99), — кн. Белзкій, 205—207.
108. 120. 135. 164. 195.

"

Олександрія м., 210.

Новгородцѣ, мешканцѣ Нов Олексѣй Поповичь гл. Пана.
ВИЧЪ.
города В., 12. 23. 32. 33. 45.
54. 59. 61, 63. 74. 75. 81. 84 — Олеше м. при устюДнѣпра, 1вв.
57, 99, 108. 115,
Ольга св., кн. Кіевска, во.
99—101. 1 (03, 1 (15,
Новгородцина, Новгородска
З., 29. 62. 64. 113.

Онéгінъ Евгеній, поема пу
шкіна, 39.
Новгородъ-Сѣверскій м., 63.
1716,
Орденъ Лiвоньскій, 32.
Новгородско-Сѣверска З., Орловцѣ, мешканцѣ Орлов
65.
скои губ., 55.
1ъ.... или „.... тоЯ ле „ "гтг
49
и 15
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1то. 171. 177. 1тв. 1в2. 184 —

оплотина. з. отти, тѣ
Осколъ р., 182.

188. 194. 204—207.
Полоцкъ м. кн., 10. 1з. 62. 79.

Остерь р., 113. 183.

so, s, sa. 1з9, 14. 1вt.
Полоцка З. 64.
II.
Полочане, мешканцѣ Полоцкои
Палестина, 143.

З., 23. 84.
Памва, подвижникъ Печерскій, Польща, держава, 17. з1. 66.
141. 142.
67. 74. 108. 119, 156. 185.
Перемышль м. въ Галичинѣ,
192—195. 100 —201. 208,
193. 200. 201. 204.
полье», «в. г. оз. пз. пзя.
Перенѣгъ, бояринъ, 154.
184, 185.
Пересопниця м. на Волыни,
Полѣщуки, мешканцѣ Полѣся,
" 1147, 21). 1, 205,
I 54, 66. 74. 100. 197.
Переяславъ, м. надъ Днѣ Поляки, 31. 48—50. 71—73.
промъ, 61. 65. 121. 149. 158.
163, 164. 174. 175. 1331), 133.I

105. 108. 112, 119, 155. 156.

189. 190.

161. 177. 102—195. 108. 109.
202-200.

— (Переяславець). Болгарскій,
м. на Дунаю, 106. 119.
Переяславск е

кн.,

Поляне, Русь-Поляне, 6. 15.
I 52. 53. 57—61. 66—168. Т1.

Перея

74. 86. 93 46. 97. 99—107.
181, 182.
.

славщина, 63. 174. 182. 186.
Переяславцѣ, 169.

Понизе, 203. 206.

Петро Г., царь російскій, 30.
Поповичь Олексѣй, лицарь бы
Печенѣги, 55. 71. 83. 107. 111.
113, 115, 116. 118. 155. 158.

линъ, 115. 118.
Поросв., 158. 175. 192.

189),
Порфiрій, впископъ Чернигбв
Печерскъ, часть Кіева, 12.
"скій, 190.
Пилипъ, митрополіта Москов
Претичь, воевода руск., 119.

- скій, 27.
Пименъ, великотерпецъ, 130.

Прокопій,

Пинчуки, мешканцѣ Пиньскои
З., 66. 206.

грецкій

историкъ

VІ. ст., 3. 4. 70.
— тысяцкій
169.

Бѣлогородскій,

Пiрeнеѣ, 79.
Пленковичь Чурило, бояринъ, Прутъ р., 198.
I(122. III).
Псковъ, м старорус., 24. 28.
84.
Половцѣ (Половчане), 55. 83.
1 (97, 113. 132, 137. 149, 151, псковичѣ, мешашъ покой
1вз. 155. 157—160. 1вз-158.

щины, 54. 84. 85.
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Псковщина, Псковска З., 28. Ростиславъ Ярославовичъ, ро
- 62. 74. 84.

I

Путивляне, мешканцѣ м. Пу-!
тивля, 182. 187.

доначальникъ кн. Галицкихъ,
66. 161. 195.

I — Михайловичь, кн. Переяслав

Пушкінъ, поета російск., з9. I
Пѣсочный, м. 190.

скій, 189. 207-209.

I — Иванковичь,

сынъ Берла

дника, воо.
р.

— игоревичь, зам.
Ростовъ м. кн., 13. 19. 21. 26.
61. 70. 88. 112. 135. 174

Рагвальдъ Ярлъ, 120.
Радимичѣ, племя

слав., 52. Ростовско-Суздальска 3.,

57. 59. 60.

Ростовщина,

Радимъ, родоначальникъ Ра-.
димичѣвъ, 52.

Ростовцѣ,

Радосынъ (Радошинъ), с. Ковельского пов., 166.

6.

53.

64.

65.

164. 183.
мешканцѣ

Рост.

Сузд. З, 19. 54, 72. 13, 86.

(Рось р., 155. 158. 159.

Ратиборъ, тысячникъ Кіевскій, Рурикъ, кн. Варяго-рус., 55.
164. 169.
63 st.
"
Ретра, м. въ Лютицкóй З., 69. — Ростиславовичь, в. кн. Кi
Римъ, старинна держава, 2.
, ввскій, 81. 181—186. 201.
— столиця стар. держ., 22 — кн. Овруцкій, 88.
23. 166.

Русь, назва, въ значеню краю

Рогволодъ, кн. Полоцкій, 62.

заселеного Укр.-рус.

Романъ Игоревичь, кн. Звени-,

домъ, 6-8. 10. 51. 53. 61. 62.

городскій, 204.

наро

I

75. 77. 78. 80. 83. 85—90. 92.

— Мстиславовичъ, кн. Галицко-I

94. 96—98. 143. 144. 148. 149.

володимирскій, 14. 182—185.

145. 145. 145. 161, 1ва, 1ва,

ты за-ва, т.
1, . изъ за то, что я
— Ростиславовичь, в. кн. Кi-: — яко вѣтка схóдного Сла
ввскій, 14. 179.

I

вяньства, 6.

Росія, сучасна держава, 1. 4—1 — яко одна загальна Славянь.
6. 20. 21. 23. 24. 28. 38. 71.
75. 95. 113.
— т. п. за
Росіяне, народнбсть

рус. З., 6. 67.
I — Варяги, Русы гл. Варяги

что
велико-I — Захóдна, 82.

руска, 1. 49. 77. 108.
— Кіевска,
Ростиславъ Мстиславовичь, 1 183. 189.

16. 67. 74.

кн. Смоленьскій и в. кн. Кi-I — Литовска, 16.
ввскій, 159. 177. 178.
Лишь....
.
.

-

I — Мала, 6.
-

15. 4

148.
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Русъ Пбвденна, 9. 10. 55. 69. Свенонъ, король Норманьскій,
66. 203.
1 120,
— Пбвнóчна, р.

Свинельдъ, воевода рус., 104.

— Схбдна, Пóвнóчно-схóдна, Святовитъ, богъ славянъ, 69.
въ значеню Московщины, Ве-Святополкъ

Изъяславовичь,

ликои Руси, Суздальско-Ро

в. кн. Кіевскій, 159. 162—

стовско-Муромско-Рязаньскои

165. 167—169. 177. 194.

З. 7. 9. 12. 18. 67. 75. 82. — Окаянный, кн. Кіевскій, 108.
190.

112, 114, 115. 119. 152

— Червона (Галичина схóдна),

155.

192.

6. 7. 14. 66. 67. 74. 77. 93. — кн. 1Пумскій, 186.
161. 166. 161. 1во, 1в4, 1вѣ, святоеланъ всеволодовичъ,
197—199. 204. 205, 2ов, 20.

кн. черниговскій и в. кн. Кі

Русины яко народнбсть Укр-!
рус, 7. 48. 49. 77. 91. 95. 97.

ввскій, 13, 14, 88
160. 179—181.

153. 159.

102. 104. 106. 107. 111. 119. — Игоревичь, кн. Кіев., 69. 97.
123. 132. 140. 152."155. 167.
101. 104—107.
168, 160, 166. 166. 1s1. 1s5. — кн. сѣверскій, 204.
187. 188. 192. 195. 210. 212 — кн. Канѣвскій, 186.
214, 215.

— Ольговичъ,

Руска Земля, въ значеню Галичины, 6.
— З.,

кн. Чернигбв

скій, 175. 176. 179. 183.
— Ярославовичъ, кн. Сѣверскій

въ значеню Украины-

и в. кн. Кіев., 80. 129. 132.

Руси, 16. 10. 61.

134-1зд. 152. 151. 156.

Рыльчане, мешканцѣ м. Рыль.
ска, 182.

191.

213. 214.
Свято ша Микола, кн., 129.

Уччччъ я. 19.

самъ на на

тутъ
«т» а т ь....
а
1.
.
вымыть, вымывъ з. п.”"""""" "”
54, 5, 75.
Снбіръ, 21.
Рязанцѣ, 72, 73, 154,

I

Симонъ, впископъ Володимир
скій, 123. 135.
«л» «л»
Скнты, 117. 118.

Сава р., 20.
Сальниця р., 165.

Ску»ъ Велика, Скитія,
118.

117.

Сварожичъ, богъ Лужичанъ, Славой, мiтичный герой въ Ко
во.

I

I

полетѣ почти ""
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Славы, вѣть племени славянь., 4. Суздаль м. кн., 19. 21. 67. 85.
Славяне, вѣть племени, 3.

174.

— цѣле племя, 4. 10. 51. 52. Суздальско-Ростовско-Му
" 55-57. 62. 66—68. 70—72.
ромско-Рязаньска З., 9. 10.
84. 96. 100, 101, 107, 157,
Суздальцѣ, мешканцѣ Сузд.
кн. 6. т. 12. 19. 2з. 81. 82.

— Захóдній, 84.

Ильменьскй, Новгородскій, s5. в7. 1во, 178.
5. 61. 62. 64, 65, 722,
Суздальщина, Суздальска З,
Прибалтійскій, 69. 84.

10. 5з. 76. 1зз. 197.

Рускій, 4. 52. 55. 57. 70. 72. Сула р., 113.
77. 83, 115, 102,
Сушой р., 174.
— Схóднй, 84.

Суражскъ, м. въ Сѣверщинѣ,

— схóднои Росіи, 7.
— сучаснои Росіи, 5. 6.
Словeне,
113,

племя; слав. рускe,

"

65.
Сѣверщина, Сѣверска З., 54.
55, 65, 60, 164. 176. 181. 184.
187.

Смоленьска З., кн. Смолень Сѣверяне, Сѣверъ, племя, 52.
33, 50, 72, 81. 86. 187. 204.
ске, 62— 65 ;
Смоляне, мешканцѣ Смол. З., 206,
(6 84, 85, 1786, 1841, 157,
сѣтомль, Ситомль, р. коло Кі
Соломонія, в. кн. Московска,
ва, 149.
27,
Сѣчь Запорожска, 44. 49. 118.
Ставръ, бояринъ, 115.

санъ р., 192. 193. 108. 209.

Станиславъ, тысяцкій Пере 1
яславскій, 169.
т.
- Стародубскъ, м. въ Сѣвер
щинѣ, 65.
Таврія, Крымъ, 96.
Стрибогъ, старорус. божище, Тавромены, 189.
214.
Татаре, 30. 32. 55. 76. 83. 84.
148, 187—191. 208-210).
Стригольники, м въ Новго
род. З, 28.
Стры па р., 94.

Тверь, м. надъ Тверцею, при
токою Волги, 19.

Стугна р., 113.

Теодозій Печерскій, св., 123—

Сугрбвъ м. Половецкe, 165.

1во. 1за-1за. 1о, зи
Судиславъ, бояринъ Галицк., теодоръ ев. 1зо. 1зв, 1з9.
206.
Теофилъ св. 129.
— Володимировичъ, 115.
Теребовля, м. въ Галичинѣ,
IV);
Судомиръ м., 208.
Судичь, бояринъ Галицк., 202. Тиверцѣ, шлемя славянь, 53
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57. 59, 60. 66. 93, 95, 104 —

(37, 6), 71). 74, 77 81. 93. 95.

106.

101. 11з. 114. 118. 119. 140.

Тигръ р., 189,

148. 149. 151. 152. 155—162.
165 —168. 173—177, 179 181—

Тихомиль м. на Волыни, 196.
Торвулъ Татаринъ, 191.

1815, 181), 195, 195, 197, 105,

Торки, племя туркске на Руси,

206. 208-215.

55. 155. 145. 159. 177. 179. Украинцѣ, Украинцѣ-Русины,
207,
I въ значеню цѣлого народу
Торческъ, м. при устю Роси,
153, 163,

Укр. рус., 5, 7. 8. 21. 29—
31. 33. 37. 39—44. 46—49. 54.

Тригrвасонъ Олафъ, 120,

(66. 75. 116. 158. 160.

Триполь м. въ Кіевщинѣ, 163. Улучѣ, племя слав. рус., 6. 53.
185,
57. 39). 60. 66. 74. 93. 95. 104.
I(15.

Трубежь р., 113.
Трубчане, мешканцѣ м.

ф,
ческа, 182. 187.
Федоръ, впископъ Володимир

Тудельскій Веняминъ, 210,

ско-Ростовскій, 25. 26.

Турія р., 94.
турки, з1. 8з. 81.
Турбвъ м., 162. 163.

" Филя, воевода Угорскій, 205.
30),
"

туровцѣ, мешканцѣ турова, фiны, племя, 10. 71. 76. 83
I(67, 200,
Фотій, патріярха Царгород., 98.
тупитъ, племя туть, плѣ Французы, 38. 41.
Ты с ь м е н и ц я, м. въ Галичинѣ;
X.
«

.
У,

. Хазары, 55—59. 98. 108. 121.
Хмельницкій (Хмельниченко)

Угорщина, 191. 192. 200. 204.
208.
.
Угринъ Мойcей, 129.
— Юрій, 121.
Угры, 31. 81. 88. 97. 155. 157.
165. 166. 177. 192. 194—196.
198, 20), 21)]. 203—21 (!),

1Орій, гетьманъ козац. ХVП.
ст., 18.
Холмъ м., 194.
Хорваты, племя слав. въ Га- .
личинѣ, 6. 66. 74. 95. 104.
105, 19).
Хортиця р, 188.

Украина, Украина Русь, Укр.
рус. З., въ значеню пбвденнои
Руси, 7. 8. 13—17. 24. 25. Царгородъ (Византія) м., 87.
27—29. 31. 32. 35—37. 40.
89. 90. 91). 101, 104. 106—103,
43, 47—49. 51. 54, 56. 63. 66.

112. 126, 183, 192. 21"" ""Д.

5
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I(!),

1I
Червень м., 192. 205.

Южнорусы въ значеню наро

Червень ска З. 206.

ду Укр.-рус., 8.

Червона Русь гл. Русь Ч.
Червоно-Русины въ значеню
заселеняЧервонои Руси, 6.7.74
Черемiсы, 57.
Чернигóвъ, м. кн. надъ Де

Юрій, сынъ Шимона Варяга,
[33, 137,
— Довгорукій, кн. Суздальскій,
133, 137, 159, 1680, 177, 134.
194, 195, 197,

сною, 10. 61. 72. 163. 157, — Домажиричь, воевода Га
!
163. 164, 166. 167. 169. 174.
лицкій, 188.
175. 182, 1843, 190,
— кн. Половчаньскій, 187.
Чернигбвска З., Чернигóвщи

Я.
на, 63. 65. 158. 161. 174. 176.
Яковъ, бояринъ Галицк., 202.
181, 1810),
Якунъ Слѣпый, 131.
Чернигбвцѣ, мешканцѣ Чер
Ярополкъ Володимировичь, в.
нигбвщины, 80. 85 169. 174.
кн. Кіев., 157. 158. 174. 175.
175, 1785, 206, 212.
— Изъяславовичъ, кн. Володи
Чернь, Торопецкій купецъ, 138.
мирскій, 134. 162. 194.
Чехи, 166.
— Святославовичь, кн. Кіев.,
Чорноморе, З. Чорноморскихъ
104. 114.
Козакóвъ, 49.
Ярославъ Г. Мудрый, в. кн.
Чорноста въ м., 206.
Кieв., 61. 78, 81. 89. 107. 108,
Чудь, Чюдь, племя, 32. 62. 113.
112, 114, 115, 119). 150, 154,
Чурило Пленковичь гл. Плен
131, 132, 148, 154. 157, 1155,
КОВИЧЪ.
1733, 11). 341 ("). 3411.
III.
— Володимировичь Осьмо
Парукань, м. Половецке, 165
мыслъ, кн. Галицк., 196—200.
Шафарикъ О. П., ческій уче
ный Х1Х. ст., 93.
1Пведы, 32. 81. 84. 112, 131.
П1веція, 120,
1Пимонъ

(Симонъ)

Варягъ,

основатель Печерск.
131—134.

Лавры,
"

Пумскъ м. на Волыни, 196.
Е,

— Всеволодовичъ, кн. Перея
славскій, 183. 18!).
— Изъяславовичъ, кн. Луцкій
и в. кн. Кіев., 179. 180.
— Святополковичъ, кн. Волод.
Вол., 194.
— Святославовичъ, кн. Муром
Рязаньскій, 174.

6ловитъ, 114.

Ясинъ, убійця Андрѣя Бого
любского, 26.

6русалимъ м., 143.

Ятвяги, племя литов., 55,

СПИСЪ ПОЖИВОКЪ ДРУКАРСКихъ.
стор. 2, ряд. 11 зъ горы зам. пересиляючись читай: пересе
ляючиселъ
ча
стор.

3, ряд.

6 зъ горы зам. рушити читай: рушати

„

5,

„

9 зъ долу

„

6,

„ . 11 зъ горы „

„

нападóвъ

„

народбвъ

зруйнувати „ - розумѣв

„

11,

„

„

12,

„

17 зъ горы

14 зъ долу „
„

таке

„

таки

Замѣсто

„

„

22,

„

12 зъ долу

„ г перевалило „

Замѣсть
переважило

„

27,

„

19 зъ горы

„

кохання

коханця

„

28,

„

17 зъ долу

„

сумнитися

"
стор.

29, ряд.

„

и чимало читай:

сумнитися; в. чимало

7 зъ горы зам. ХІП. ст. читай: ХУ. ст.

„

30,

„

17 зъ долу

„ непохильного „

непохожого

„

30,

„

16

„ на все свое:

на все не свое

„

„

„

30,

„

11 зъ горы

„ побералися

„

бралися

„

31,

„

18 зъ долу

„ великихъ

„

всякихъ

„

33,

„

13

„ та довести

„

та

„

не

зумѣла
довести

стор. 34, ряд. 13зъ горы зам. рукого люду читай: руского люду
„
,

35,
35,

„
„

3
„
„
11 зъ долу. „

вбнъ
тѣлеснбй

„
„

вона
тѣлеснои

„

38,

„

17 зъ горы „

богозневагу тымъ читай: богозне
вагу, котрй вбнъ выявивъ тымъ

стор. 30, ряд. 17 зъ долу зам. то що

читай: тому що

„

44,

„

4 зъ горы

„

земляхъ

„

семьяхъ

.

59,

„

6 зъ долу

„

удѣлъ

„

участь

„

60,

„

7 зъ горы

„

важке

„

важко

„

61,

„

14 зъ-долу

„

взгляду

„

погляду

„

63,

„

13 зъ горы

„

удѣлу

„

участи

„

71,

„

17 зъ долу

„ порбвняню „

порбвнаню

. 111,

„

11 зъ горы

„

мѣстъ

„ 163,

„

9

„ 189,

„

6 зъ долу

„ 197,

„

18

„

„

мѣсць

„

„ Святослава „

Святополка -

„ въ Галицкóй„

въ Кіевскóй

„ Изъяслава Изъяславовича читай:
Изъяславовича

стор. 207, ряд. 14 зъ горы зам. Королевичь Судиславъ читай:
Королевичъ
—-«но»-«ночью»-

6
IIII

10

16

)

515. вв снАКОВТ?
тру, вокколлЕВ
задумать
котлнтсАТТУ99
тра совт ОН ОУ
5у завталкмѣ р Т99
р. тыѣ воок. 15
IIIIIIылку ова ок. 1499
IVIII
155555. 554795

