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Xай вiльнo npoЭtсuваюTb на Укpаiнi цсi нацii;
хай уcяка Jtсuвe no-свotioмg.'.

бo нацioнальнuti epaнT noтpiбен dля кoэtcнot.
А укpаiнсbKа KулbTapа

нехай luupuТbс я noмiuc укpаi нця'tlu
i хаЙ npo tt noшupeння

тцpбцютьcя i niклцюTbся diтu Укpаtнu -
aci, хTo любuть cвiй наpid

i бaжае itoлу doбpа,
бo aцэti За cе нe вiзьмуTbся.

Hехай цciм наpodам эrcuвeтьcя вiльнo rtа Укpаiнi,
але нexай нoвi noceлeнцi нa Укpаiнi nа,м'яTсlюTb,

щo не J||oxtсе бутu знeваэrceнuй
на cвoiti pidнiй зeмлi (як cе бцлo pанituе)

тoй укpаiнcькuti наpid,
кoтputi тaceлuв ii, захuстuв od вopoеiв

i doвei цаcu noлuвав свoiл тpуdoвuм noToJi4.

Д. I. Бaeалiй, l9I7 p.



(сЛABH их п PA.I l .I .ц lB BЕЛ и Kиx.. .>

Hазва цiс i  кних<ки булe зpoзyмiлoю, oчевидHo' нe для Bсlх житеЛlB
суЧасl.|иx Хаpкiвськoi,  Cyмськoi, сyмiжних з ниMи теpитopiй Бiлгopoлськoi,
Bopoнезькoi,  Д.oнецькoi, Лyганськoi та KypськoТ oбластей. Aдх<е пoлi.
тиЧнa i  eкoнoмiчна oкpeмiшнiсть i  ц iл iснiсть цiсТ кoЛисЬ сдинoi теpитopi i ,
як iсама Тi назва, давt|o вiдiйшли у Миl{yле. Aле тpеба пам'ятати, шro кopeнi
сyнаснoстi сягаютЬ y глибoкe минуле, тolvty в uаси pефopм, пpискopення pит|\,ty
)киття, пoшyкiв йoгo нoвoi якoстi в суспiльствi,  як пpавилo, пpoбyлжy €ться
масoвий iнтеpес дo <<вiчних>) питанЬ: <<Хтo ми? 3вiдки? Kyли йлeмo?> дl lля
сyчaснoгo yкpаiнськoгo читаЧа вiдпoвiдi  на цi  питання набyвають нинi oсoб.
ливoТ гoстpoти. Ця книга t l , to)ке дoпoмoгти йoмy.

Cлoбoх<анщИнa - oдин 3 кiлькox pегioнiв Укpаiни, tцo yтвopиBся на poз.
лopiх<x<i ,[I.икoгo степy мix< нeпеB}|ими пoЛlтиЧHиrvrи кopдoнами тpЬoх деp-
)каB - Poсi i ,  Pечi Пoспoлитoi та Kpимськoгo хаHстBа пpoтягot l4 xVII-
xVIII ст. ,[ l .oвгий нас пpoмiх<не станoвище мiж лiсoм iстeпoм, oсiлoю i  кoчo-
вoю люднiстю. на пepехpестяx стapoвиHних тpактiв, вi .п.кpитих як дЛя тopгiвлi,
диплoматi i ,  так i  для стpахiтливих, спyстoшЛивих poзбoiв, poбили ueй кpай
3oнoю iнтенсивних кoнтактiв i  взасмoвпливiв piзних цивiлiзацiй i  кyлЬтуp.
Пpиблизнo з ХVII ст. BизначалЬниrии.п'ля iстopиннoi дoлi кpаю стали взa €мo-
вiднoсини мiж yкpaiнсЬкoЮ та poсiйськoю кyльтypа14и в шиpoкol4y poзyмiннi
цьoгo слoBа.

B хoдi свoеpiлнoi Pекoнкiсти yкpаiнui та poсiяни спiльними зyсилляп4и
заселили i  вiдвoювaли теpитopiю Cлoбoжа}l lцини в х<opстoкiй бopoтьбi
з сyсiлнiми деp)кaвамt- l .  Утвopена ними .Цyxoвна i  матеpiальна кyлЬтypa
yвiбpала в себе нaйpiзнoманiтнiшi пpoяви oбoх кyлЬтypнo.нацioнaльниx
стихiй. Cимвoли iстopиннoгo бyття на шiй тepитopi i  _ oспiвана в xy,Цoжнiй
лiтеpатypi i  мистецтвi чyдoBа пpиpoда, гeнiй Г. C. Cкoвopoли' блискyче сy.
з ip 'я виклaдaчiв i  вихoвaнцiв Хаpкiвськoгo yнiвеpситeтy - oднакoвo лopoгi
i  зpoзyмiлi сеpцю yкpаiншя i  poсiянина. 3анeпад абo зникнення бy.Ць-якoi
з циx кyлЬтyp мaли б фaтальнi нaслiдки для iншoi.

! .oслiдження iстopиннoгo гvtинyлoгo кpаю налiнyс майх<е 200-лiтню тpади.
цiю. Boнo г iл.нo пpeлставленo iмeнами I. l .  та Г. Ф. Kвiтoк, I.  I .  Cpeзнeвськoгo,
o. Фiлapeтa, П. Гoлoвiнськoгo, A. C. Лсбсдсва, € .  o. AльбoвсЬкoгo, B. Я. Д,a.
нилeвськoгo та багатьoх iнших. Aлe свoс найпoвнiше i  найяскpавiше втiлен-
ня iс.тopиннe кpa €знaвствo Cлoбoх(aнЩини знайшлo B твopЧoстi видатнoгo
yкpaiнськoгo iстopика, академiка AH УPсP' вiдoмoгo гpoмадськoгo дiяча
[митpa Iванoвича Багалiя ( l857- l932) .

Hayкoва спадlцина.ц. I .  Бaгалiя вклюЧа €  близькo 350 пyблiкаuiй'
в тorvty нислi пiлpучникiв, мoнoгpафiй, apхеoгpафiчниx видань i  статей з iстo.
pi i  Укpаiни i  Poсi i .  Aлe uентpальне мiсцe сеpед ниx пoсiдають дoслiдження
з iстopiТ Cлoбiдськoi Укpаiни. Cлави лiтoписця .Cлoбoжанщини iстopик
3а)киB ще за сBoгo )киття. Иoгo фyнламeнтальнi мoнoгpaфii  i  збipки дoкyrvtеl{.
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тiB, пpисBяченi iстopi i  залюднення, сoцiаЛЬl.|o.екoнolиiчHoгo i  кyЛЬтypнoгo
poзвиткy кpaю' твopнoстi Г. C. Cкoвopoди' iстopiТ мiстa Хаpкoвa i  Хаpкiв.
сЬкoгo yнiвеpситетy oдpа3y ввiйшли в шиpoкий нayкoвий i  кyльтypний
oбiг i  пpивеp}tyли дo сeбe уBaгy найвидатнiших дiячiв вiтнизнянoТ кyль.
тypи: Л. М. Тoлстoгo, I .  Я. Фpaнкa, B. I .  BepнадсЬкoгo, I .  Ю. Pспiна.
B них вiдбилися хаpактеpнi pиси свiтoглялy i  твopнoТ Мaнеpи дoслiдника,
винесeнi 3 шкoли йoгo yнитeля, видат}|oгo yкpаТнсЬкoгo iстopикa B. Б. Aн-
тoнoBичa.

Як iстopика,.Д..  I .Бaгалiя вiдзначае, в пеpшy чеpгy, iнтepес лo iстopi i
oкpемих oбластей - peгioнiв кpaiни i  в uьoмy зB'язкy - питанЬ аpхеoлoгi i ,
iстopиннoТ геoгpафii  тa деl,toгpaфii ,  eтнoгpафii .  Пoзитивiстська метoдoлoгiя,
якoТ л.oтpимyваBся вчений' a тaкoж вiлсyтнiсть спpаBжнЬoi свoбoди наyкo.
вoгo пoшyкy B загалЬнiй пoлiтичнiй атмoсфеpi тoгoнaснoТ Poсi i  зylv loвили
нехiть Д. I.  Багалiя дo метoдoлoгiчних штyлiй i  тeopетинниx y3агaлЬне}lЬ,
пpагнeння сxoBати Bлaснy дуп{кy зa нагpoмадже}|}lяlr ,t  дoкyмеHтаЛЬнoгo'
B пеpшy неpгy аpxiвнoгo Mатеpiалy. Hезвaжаючи нa це' тeматикa, загальний
хаpактep наyкoBих дoслiдх<ень.Ц. I.  Багaлiя зав>кди 6ули aктуaлЬними для
свoгo часy. Boни пoзначенi pисами iстopиннoгo oптимiзму' вipoю автopa
B тop)l(естBo ЛЮдсЬкoгo генiя' пpoгpесив}lий poзвитoк i неyхиль}lе Bдoскoнa.
Лення людсЬкoгo сyспiльства. .ц. I.  Бaгалiй зав)кди пiлкpеслював ефектив.
нiсть гpoмадськoТ iнiцiативи i  сaмoвpялyвання, пpeдстaвницЬких opгaнiв
yпpавлiння, вiдстoювaв нeoбxiднiстЬ пpавoвиx вiднoсин i  piвнoстi всiх гpo.
t\4адян пepед закoнol4.

Цими ж iдеями жиBилася i  шиpoкa гpotvtадсЬкo.пoлiтична дiяльнiсть
Д. I .  Багалiя, нepoзpивнo зв'язанa 3 наyкoвoю; ix взасмoвпЛив i  взаемoпpo-
н икнен t lя.

Д.. I.  Бaгалiй нaлeх<ав дo тiс i  слaвнoi пЛеяди дiячiв вiтчизнянoi культypи
xIХ - пoЧaткy XХ ст., Haтхненних iдеями дervroкpaтичниx peфopм, пpoгpесy,
наpoлнoТ пpoсвiти, зyсиЛЛяtt,tи яких BeлетeнсЬкa iмпepiя, всyпepeч вoлi i i
<пaстиpiв>, пiднiмалась дo виlцих фopм eкoнoмiчнoгo, кyлЬтypнoгo i  пoлiтич.
Hoгo х(иття. цiй метi бyлa пiлпopялкoвaнa активна дiяльнiсть iстopика
B гpo[4aдсЬких кyЛЬтypнo.oсвiтнix yстанoваx Хаpкoва: iстopикo-фiлoлoгiч.
нoмy тoваpиствi,  тoваpиствi гpамoтнoстi,  гpoмaлськiй бiблioтецi, на пoсадаx
вибopнoгo pектopа Хаpкiвськoгo yнiвepситетy l  мtсЬкoгo гoлoви.

Пpаuююни майже Bсе х(иття в Хаpкoвi, пiклyюнись прo poзвитoк пpo.
вiнцi i ,  ,Ц. I.  Багалiй в тoй х(e Чaс не бyв фiгypoю срo мiсueвoгo мaсштaбy.
Hа пouаткy ХХ ст. вiн стaв oдним з пpoвiлних yкpaТнських iстopикiв, засHoв.
никol4 i  aвтopитетним кеpiвникoм шкoли дoслiдникiв iстopi i  CлoбiдськoТ i
Лiвoбеpeх<нoi Укpаiни в Хapкoвi. B свoю чеpгy, активна гpoмaдсЬкa дiяль.
нiсть унeнoгo зpoбилa йoгo пoмiтнoю фiгypoю в pядаx лiбеpальнoТ наyкoвoТ
iнтелiгенцi i ,  лiлеpoм академiчнoТ гpyпи в [epх<aвнiй pалi l906 i  |9|2-
l9 l4 pp.,  де вiн бyв ни не €ди}|иM вибopним пpедставникoм вiд пpoвiншiйниx
poсiйськиx yнiвеpситeтiв.

Цiкавo бyлo б пopiвняти Hаyкoвy i  гpoма.Цськy лiяльнiсть.tI. .  I .  Бaгaлiя
i йoгo tvloЛoдшoгo сyчaсника, тe)I( yЧня B. Б. AнтoнoBича,- м. с. Гpyшев.
сЬкoгo. 3вичайнo, не мiсцe i  не час poбити цe в кopoткiй пеpелмoвi, але, на на.
tuy дylt{кy, пoдiбний кopoткий вiлстyп ll,toже дoпolr,toгти читачeвi кpаше 3po3y.
мiти oсoбливoстi свiтoглялy.[I. .  I .  Багaлiя, йoгo мiсцe в yкpaТнськiй iстopio.
гpафii ,  a тaкo)к шляxи poзвиткy самoТ iстopиннoТ наyки нa УкpаТнi.

lv l .  с. Гpyшевський, дiючи дoвгий час в свo €p iдних, вiдмiнних вiл poсiй.
ських пoлiтичниx y|\,toваx Aвстpo.Угopщини, на гpyнтi кyлЬтypних i  iстopинниx
тpалишiй 3ахiднoi УкpаТни, пpeдставЛяв зoвсiм iнший напpямoк нaцioналь.
нoi iстopиннoТ наyки i  гpoмал.ськo.пoлiтичнoi лyмки.
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Якщo .[I. .  I .  Багалiй вивчaв iстopiю oкpеMих oбластей.pегioнiв Укpаiни,
oчeBидl{o, пoдiляючи дyмкy кеpiвникiв CтаpoТ Kиiвськoi гpoмaди пpo пepед-
чaснiсть ствopеHня yзaгaлЬнюючих пpаць з iстopi i  yкpaiнськoгo наpoдy
B I\4e)ках всiсТ йoгo етнiчнoi теpитopi i ,  тo М. C. Гpушевський, як вiдoмo,
opiснтyвався саме на них. B зв'язкy з циlvl  стpи)t(}|еM пpаць.[I. .  I .  Багалiя бyлo
гeoгpафiнне начaЛo' а М. C. Гpyшeвськoгo _ нaцioналЬ}Iе. B тoй час яK t lау.
кoва i  гpo[4адсЬка дiяльнiсть.[I. .  I .  Багалiя пpoхo.п.ила в oснoвнoмy пiл гаслаЬ,tи
апoлiтичнoгo кyлЬтypництва, y lv l  с. Гpyшевськoгo вoна бyла вiлвepтo
пoлiтизoвана. Hаскiльки Д,. I.  Багалiй yникав метoдoлoгiчних пoшукiв
i yзагaльнeнь' нaстiльки ж М. C. Гpyшeвський виxoдив з неoбxi.п.нoстi yтвo.
pення iстopикo-фiлoсoфськoгo пiлгpyнтя для виBчeння iстopиннoгo пpoцeсy.
Hе мoжна не пoмiтити тaкo)к, Щo в тoй час як.Ц. I .  Багалiй вивчaв iстopiю
Укpaiни в тiснoмy 3B'я3кy з Poсiсю i  зaкликaв лo yкpaiнськo-poсiйськoгo
€днaнHя, м. с. Гpyшевський poзгля.п.аB lt , lинyЛе i  майбyтне yкpаiнськoгo
нapoдy з пoзицiй <вiлpyбнoстi> i  л.oтpимyBаBся заxiл.нoсвpoпейськoi opiснта.
цiТ. Ha нашy дytt,tкy, чисЛeннi poзбiх<нoстi в дiяльнoстi oбox дoслiдникiв
вiдбивали нe тiльки ix oсoбистi pиси i  yпo.п.oбaння, yмoви наукoвoi i  гpo.
мадськoТ твopнoстi,  а й piзнi eтапи фopмyвання i  poзвиткy yкpaiнськoi
нaцi i  -  tvtoBнo.кyЛьтypниuький i  пoлiтичний. Hапpикiнцi 20.х poкiв oсoбистi
вiднoсинн мiж .II. .  I .  Багaлiсм i  м. с. Гpyшевським' якi нiкoли не бyли тeп-
Лими, зaгoстpилися щe бiльшe. Aле в зaгаЛЬнoмy кo}tтекстl poзвиткy вЛасне
yкpaiнськoi iстopиннoТ наyки твopчa дiяльнiсть яK Д.. I.  Багалiя, тaк i
М. C. ГpyшeвсЬкoгo, свiдчила пpo пoстyпoвий poзвитoк yкpаiнськoi iстopio-
гpaфii  к iнuя Х!Х _ пoЧaткy ХХ ст.

<Iстopiя Cлoбiдськoi Укpаiни> _ oдин 3 кpащих твoplв y наyкoвoмy
лopoбкy .[I. .  I .  Багaлiя, квiнтeсенцiя йoгo бaгатopiнних poзвiлoк з iстopiТ
кpаю. Hа сьoгoднi це сдина цiлiсна poбoта з iстopi i  Cлoбoжанщини, Щo
oхoплю€  пеpioл 3 rиo[,tентy йoгo заселення пpиблизнo дo пoчaтку ХХ ст.
i  включас в сeбе важливi пpoблeми iстopиннoi геoгpафiТ i  етнoгpафii  кpаю,
йoгo сoцiальнo.екoнoмiчнoгo i  пoлiтичнoгo poзвиткy, iстopiю лyxoвнoi
i  мaтеpiальнoТ кyльтypи, пoбyтy Haсeлення, тolцo. Boднoчас це oднa 3 пеp.
шиx B yкpaiнськiй iстopioгpафiТ нayкoвo.пoпyЛяp}lих книжoк, Цlo вtдlгpaBала
poль пiлpyчникa пoзaшкiльнoi oсвiти i  самooсвiтI l  ДIIя мaсoBoгo читaча.
Hаписана пpoстoю i зpoзyмiлoю yкpаiнськoЮ lr,toвoю з дeяKими дiалектни-
ми oсoбливoстяtt,tи, хapaкTepниI\,tи для Cлoбo>кaнщиHи, нaсиЧeна фoльклop.

' l{o.етl{oгpaфiнним i iлюстpативниM l l , tатеpiaлoм, <Iстopiя Cлoбiдськoi Укpа-
iни> для багaтьoх стала такoж пеpши|\,t пoсiбникoм з yкpaiнськoi мoви
i yкpаТнoзнaвстBa в uiлoму. I-[ iкавo вiдзнaчити тaкoж, Щo це пepша кpyпна
poбoта саt\4oгo .[I. .  I .  Багалiя, написанa yкpаiнсЬкoЮ МoBoю, якoю вiдтoдi
пoчинаютЬ дpyкyватися мaйже всi йoгo наyкoвi твopи.

<<Iстopiя Cлoбiдськoi Укpаiни> е цiкавoю пам'яткoю }loвoгo етапy poз.
Bиткy yкpаiнськoТ немapксистськoi iстopioгpaфii .  щo настaв пiсля пoва.
ЛенHя цapизl l , ty.

Hа жалЬ, нам пoки lцo малo вiдoмo пpo oсoбливoстi iстopioгpафii
iстopi i  УкpaТни тиx чaсiв. I-[e стoсyсться пoлiтичних i  наyкoвo-opгaнiзашiй.
ниx yЬ{oв Тi  iснyвання, бopoтьби piзних течiй i  напpямкiв, пepевах<аюuoi
тематики i  i i  зв'язку з сyспiльнo.пoлiтичнoю кoн'юнктypoю, oбставин твop.
чoстi ТТ пpедстaвникiв. 3аТpжaвiли зa пiвстopiнvя .п.веpi <спешxpaнiв>, oдкpи.
BаюЧисЬ 3 Bелl, lким 3yсилляtt4 l  pипlHняl\, t '  Лише пoчинаютЬ випyскати 3.пlд
аpештy iмена i  твopи iнтeлeктуалiв, якi poздyN4vваЛ И HaI], пpoблемaми'
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Щo так хBилюЮтЬ нaше сyспiлЬствo сЬoгoдtl i .  3найoмствo з iх дopoбкoм
poзшиpю€  гopизoнти свiтoгля.Цу, дoпotvlaгa €  знайти кiнцi i  зaв'язaти вузли-
кoм вх(e вкoтpе oбipванy ниткy вiтчизнянoi кyльтуpнo-iстopиннoТ Tpадицi i .

<Iстopi i  CлoбiдськoТ Укpаiни> ,[I. .  I .  Бaгалiя в uьoмy вiднoшеннi пoщaсти.
лo набагатo бiльше, нiж iншим тBopaм. Boна нiкoли l{е пpихoвyвaлaсЬ
вiд читача. IТ частенЬкo згaдyвaли в 3агaлЬHих i  спецiальних наyкoBих
Bидaннях, нaвtть видавaли зa дoсягнeння pа,u.янськoТ iстopиннoi нaуки
пepioлy i i  станoвлення, кoли, It,toвляв' нe всiм ше бyлo дaнo пiднятись
дo маpt(сизмy. Якшo ж ця кt lига i  сталa нинi бiблioгpафiннoю piдкiстю'
тo пepш 3а всe Чepез сBoю пoпyляpнiстЬ y мaсoвoгo читaча.

Bивчення oбстaвиy написaння uiсТ poбoти пеpeнoситЬ нас в бypxливy
aтмoсфеpy pевoлюuiйних пoдiй i  спoдiвань l9l7 p. '  швидкoi пoлiтизацi i
yкpаiнськoгo нaцioналЬнo.ви3вoЛЬ}|oгo pyхy, йoгo вихoдy на pyбежi леpжaв.
нoстi '  Щo зN{ушyBалo шиpoкi веpстви Hаселeння, вeлyнi пoлiтичнi паpтiТ
i opганiзauii oкpeслити свo€ ставлеI{ня .п.o пpoблеми нацioналЬнoгo саtt,to.
визнaче}tня. Це бyли наси piзкoгo зpoстанHя гpoмaдсЬкoгo пoпитy нa yкpaiнo.
3}|аBЧy l  yкpаlHoМoвнy Лlтеpaтуpy' 3аBoювання oстан}lЬoю масoвoгo читачa.
Hе випадкoвo вiдoмий iстopик Укpaiни, poсiянкa зa пoxoджeнням i Мoвoю,
o. Я. €фiменкo вiдзначалa в l9 l8 p. в <Письмax из хyтopа>, щo <<...  yкpаиl{o-
ведeниe естЬ B д.aнньlй tltolt,tеHт нeoтЛoжHая oстpaя пoтpeбнoсть, настoяшlий
,п.yxoвньlй гoлoд yкpаинскoй х(изHи>. B хoлy бyли видaння, пpисвянeнi
нaЦioнaльнoмy питанню, пpoблeмам взасмoвiднoсин цeнTpy i  oбластей,
злoбoдeнна пyблiuистикa, сJIoвники i  самoвчителi yкpаiнськoi мoви та iн.
oбстaвини життя вl .ttиагаЛи 3адoвoЛЬнити пeкyчy пoтpeбу людей в пoчaткoвих
знaннях, якиx не I 'aBaЛa стаpa oсвiтa. Пoвaжнi уненi - iстopики, фiлoсoфи,
екoнoмiсти, фiлoлoги i  сoцioлoги, вiдклавши на деякий нaс фундaментальнi
дoслlджeння, стa.Bали пoпyЛяpизатopaми, пyблiuистaми i  пoлiтикaми,
opiентyюнись пepeлyсi[{ }Ia }taсoBy аyдитoplю.

.Ц. I.  Багaлiй нe бyв Bиl{яткoм. 3yстpiвши звiсткy пpo Лютневу pевoлюuiю
на пoсадi мiськoгo гoЛoви Хаpкoва, вiн гаpянe вiтав пoвалeння саrvloдеpх(aB-
ства i  B3яB активl{y yЧастЬ y вибopах в нoвi opгани мiськoгo самoвpядуBaння.
Bпеpше зa свoю дoBгy i  влалy гpor '{адсЬкo.пoлiтинну i  наyкoвy каp' €pу
вчений вистyпив пiл пpaпopaми yкpaiнських лiбеpaлЬ}|иx пoлiтичних паpтiй.
3oкpема, йoгo кaндидaтypa в члени opганiв мiськoгo самoBpядyвaння була
висyHyта Укpaiнськип4. демoкpатиЧ!Iим- бл-oкoм,..  ствop.eнигt,t хаpкiвськoю
yкpaiнськoю iнтелiгенцiсю пiд егiдoю УкpаТнськoi паpтiТ сoцiaлiстiв.фелe.
paлiстiв. o,п.нoнаснo з [. I.  Багалiсм пo цЬoмy )K списt{y балoтувався
вiдoмий yкpаiнський письмeнник, дpaМaтypг' Ivtyзl{кaнт Г. М. Хoткевич.

Poзквiт пoлiтичнoi свoбoди в кpаТнi пiсля пoвалeння сarvtoдepжавства
дaвав мox<ливiсть для ствopeння yкpaiнськиx шкiл i  г iмназiй, piзнoмaнiтних
кypсiв для пiдгoтoвки нацioналЬних калpiв. 3oкpeма, в Хapкoвi пiд тискoм
гpoмaдсЬкoстi вoсени l9l .7 p. мiська лyма пpийнялa piшення пpo вi.п.кpиття
y мiстi  к iлькoх yкpаiнських г iмназiй, в 3в'язкy 3 Чим пpи мiсшевorvty кoмep-
шiйнoмy iнститyтi вi ,п.кpилися пoстiйнo лiюнi кypси з yкpаiнoзнaвстBa дЛя
вчителiв. oкpемi дисциплiни таi , t  BикЛадали, мiж iншим, [.  I .  Багалiй,
Г. М. Хoткевич, М. Ф. Cyмuoв' B. o. Бapвiнський.

Bидання масoвoi лiтepaтypи з piзних галузей зHанЬ дЛя шиpoкoгo
ЧитaцЬкoгo зaгаЛy yкpaТнськoю i poсiйськoю tr4oваtvtи B3яЛo нa себе видавниц.
твo ХapкiвсЬкoгo кpeдитнoгo сoюзy кooпеpативiв <<Coюз>, зaлyчивши дo цiс i
благopo.u.нoi poбoти кpaЩиx фaxiвuiв. Taк, сеpiю кних(oк кyЛЬтypнo.iстopин.
нoТ бiблioтеки pедaгyвaв ,II. .  I .  Багалiй; бiблioтеки пpиpoдoзнaвстBa - пpoф.
B. I.  Taлiсв, с iльськoгoспo,п.apськoi - пpoф.A. H. Челiнцев. B uьoмy видaB.
ництвi дpyкyвaЛися yкpaТнськoю мoвoю тaкoж твopи для дiтей, пiлpyнники'
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xpестoi l{aтi i ,  пoсiбники i  слoвники. Пepшoю з кних(oк в сepi- i  кyлЬтypl{o.
iстopиннoТ бiблioтeки бyлa видана <Iстopiя CлoбiдськoТ Укpаiни>, Hаписанa
Д. I. Багалiсм на спецiaльне зal,toвлeння видаB}|ицтвa.

Hа жаль, i  дoсi не знайденo pyкoписy тBopy' Щo yтpyднЮ€ визHаченttя
нaсy йoгo написання. ,Цеякi вкaзiвки }lа це знaxoдиIt 'o в текстi книжки. Taк,
в poзлiлi I .ц. I.  Багалiй натякa € ,  шo фaктиннi данi в iстopi i  CлoбoжанЩини
It, loх(yтЬ мати i  пpактинний iнтepeс .п.ля виpiшен}tя (<...  пита}rHя пpo з ' €днаHня
Cлoбiдськoi УкpаТни з Укpaiнoю взагалi, пpo тepитopiальну автoнoмiю
Укpaiни абo пpo вибopи в yстанoвнi yкpаiнськi збopи...> Як вiдoмo, вибopи
в УкpаТнськi yстанoвнi збopи намiчалoся пpoвести в кiнцi гpyдня l9l7 p.-
oтo)I( пpoцитoванi pядки t lе lvtoгли бути нaписанi пiзнiшe Цьoгo насу. Ha
мoх<ливий час l .|аписaння poбoти вкaзy €  iназвa oстаt l}|Ьoгo poзлiлу poбoти -
<Хapкiв якo yкpaТнськe мiстo>. Biдoмo, lцo ЛекцI €ю пlд такoю назвoю
влiткy l9l7 p..Ц.. I.  Багалiй вiдкpив кypсl, l  yкpаТнoзнавства у Хаpкiвськoмy
кoмеpшiйнoмy iнститутi.  Цiлкoм iмoвipним бyлe пpипyщення пpo зв'язoк
мi>к назвaнoю лекцiсю i вiдпoвiдним poздiлoм к}tиги. Hapештi, пepшi
peuензiТ нa <Iстopiю Cлoбiдськoi Укpaiни> з'яBилися в yкpаiнськiй пpесi
в)ке в липнi l9 l8 p. Tаким ЧиHoj\,t ,- пpипyска € .[4o, tцo .тeкст мoнoгpафii
писaвся [. l .  Багалiсм пpoтягoм l9l7 p., тoчнiшe - в йoгo сеpе.п.инi абo
лpyгiй пoлoвинi, тoбтo в l\,taкс}tlvtaлЬ}lo стисЛi стpoки. Hаслiдки дeякoгo
пoспixy вiцбилися, пеpш зa все, в загальнiй. pедакцiТ тeкстy: це, зoкpеtvlа,
стилiстичнi i  гpaмaтиннi xиби, лpyкаpськi пot l , tилки, нечiткiсть хpoнo.
лoгiчниx paмoк poбoти, не.витpимaнiсть нayкoвoi тepмiнoлoгiТ, пеpeвантa.
х<eнiсть oкpемих стopiнoк фактинним мaтеpiалoм.

Cтвopююни шю poбoту, .Д.. I.  Бaгалiй пеpeслiлyBaB виpaзнy пpoсвiтницЬкy
метy. <<"Iстopiю Cлoбiдськoi Укpaiни. - пi .п.кpеслював вiн,- тpеба 3нати
i нашiй iнтелiгенцi i ,  кoтpа пpацюBатиме сepeд слoбiдськo.укpаiнськoгo
населенHя, i  самoмy нapoлoвi, кoтpий свo €ю кpoЁ'ю oбopoняв uю кpаiнy
o.п. вopoгiв>. Учений пpaгHyв пoкaзати iстopиннi кopенi i  тpалиui i  oдt loгo
з найбiльш pyсифiкoваниx в сиЛy цiлoi низки iстopинних oбстaвин pегioнiв
Укpаiни, йoгo opганiЧl{y Hалежнiсть дo yкpaiнськoгo eтнiчнoгo i  кyльтypнoгo
тiла. Це бyлo тим бiльш неoбxiдним, шo спpoби хаpкiвськoТ yкpаiнськoi
i  частини poсiйськoТ iнтелiгенцi i  poзшиpити сферy Bжиткy укpаiнськoТ мoви
i кyльтypи, ствopити нeoбxiднi для цьoгo екoнoмiчнi,  сoцiальнi i  пpaвoвi
гаpантiТ зyстpiналися з piзними фopмами пpoтидiТ з бoкy шoвiнiстичнo
настpoснoi абo байдy>кoi дo пoдiбних пpoблем бiльшoстi.

Мoжливo, цим пoясt lюються нeзвиЧна .п.ля твopiв Д. I.  Багaлiя пoлемiчна
загoстpенiстЬ oкpеI' , lих мiсшь poбoти (пpимipolt,t ,  нaзBа poзлiлy l3 -.<Хаpкiв
якo yкpаiнське мiстo>, нaпеBl{е, зByчала незвиЧнo дЛя вyxа xаpкiв'янина),
poзсипанi пo BсЬoмy текстy твopy закJlики вивчати, з}|ати i  пoвaжати yкpаiн-
сЬкy кyлЬTypy i мoвy. Гapяне вiдстoюючи неoбxiднiстЬ poзвиткy кyлЬтypи
piлнoгo наpoдy як неoдмiннy пеpедyмoвy йoгo пpoгpесy,.Ц.. I.  Багалiй нiкoли
не oпyскaвся дo вyзЬкoгo нaцioналiзмy. B yсix свoiх poбoтах вiн пi.п.кpеслював
iстopиннy зaкoнoмipнiсть тiсних yкpaТнськo-poсiйськиx вза €мин. I-[e знайшлo
свoс вiдoбpах(ення i  в <Iстopi i  Cлoбiдськoi УкpаТни>. Як oб'сктивний iстopик,
Д. I.  Багалiй кpаше, нiж бyль.хтo, poзyмiв, lцo <...  з yсix yкpаiнськиx зeмeлЬ
Cлoбiдськa Укpаiнa бyла найтiснiше i  найщiльнiше зв'язaна з iVloсквoю,
в i i  yстpoi й кyльтypi t\.tи бачимo i  укpаiнськy, i  poсiйськy стихiю,
Щo iснyвали пopyЧ oдна з oднoю на iТ тepитopiТ>. Haлзвичайнo aктyальнo
3вyЧатЬ сьoгoднi-цi '  нaписaнi бiльшe нiх<.70 poкiв тoмy, сЛoвa.

B oснoвy poбoти пoклaдeнo зaгaльнoiстopичHy кoнцепцiю, якoi ,u.oтpи-
tt, lyBаBся.Ц.. I.  Багалiй в дoх<oвтневий пеpioл свoсi твopнoстi: невпиннoгo пpo-
гpeсy, poзвиткy цивiлiзацi i  в i ,п. пpoстих дo бiльш складних i  витoнчениx
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фopм, вiд вoсннoгo сyспiльства дo цивiлЬнo.пpавoвoгo, тoщo. B шентpi yваги
автopa - нapoд, oсoбливo йoгo шиpoкi вepстви, на бoцi яKиx 3t.|ахoдятЬся
всi симпатiТ дoслiдника. 3 великим спiвнyттяf i , t  .цo пpoстих людей зMалЬoBy €
Д. I.  Багалiй пoневipя}lня пеpеселенцiв на ix нелeгкotvly шляxу дo нoвoi
батькiвщини, тpивoжне, спoвHе}tе смepтелЬнoi небезпеки життя Hа степo.
BoМy кopдoнi,  нескiнченнi утиски, пoбopи i  пoвиннoстi  з бoкy деpжаBи i  пaн.
ства. якиMи сyпpoBoд)кvBаЛoся пoстYпoBe закpiпанeння сеЛян i  кoзакiв.
3 тoчки зopy наpoдy poзгЛядас вчений i  значнi пoлiтичнi пoдi i  в iстopi i  Poсi i
i  Укpаiни хvII-хvIII ст. ,  залуЧаючи для цЬoгo значний фoльклopний матe.
piал. 3агалoм <<Iстopiя CлoбiдськoТ Укpаiни> набагатo яскpавiше, нiж пoпе-
pелнi poбoти .II. .  I .  Багалiя, вiдбивас наpoд}|ицькi елемeнти йoгo свiтoглялy.

Cтpyктypa poбoти свoсpiлна. <<Iстopiя Cлoбiдськoi Укpаiни> склада €тЬся
з oKpемиx poзлiлiв-наpисiв, пpиблизнo oднакoвиx за oбсягoм, але не заBжди
piвнoшiнних 3а шиpoтoю пpoблематики. БiльшiстЬ циx наpисiв висвiтлюють
piзнoпланoвi питання iстopиннoi геoгpaфi i  ( l ) ,  зaселення (2), екoнoмiчнoгo
poзBиткy кpaю (7'  8) '  пoбyту (9),  pелiг iйнoгoжиття ( l0) i  oсвiти ( l l ) ,  втoй
час як iншi тopкaЮтЬся бiльш KoHKpетних пpoблeм: скaжiмo' poзлiл 6
(<Bибopи лo Kатеpининськof кoмiсiТ I],ля уKЛaIlання Hoвoгo <<Улo>кения>>
i накази слoбoжансЬкиx Пpедставникiв>> | aбo |2 (<Укpаiнський фiлoсoф
Гpигopiй Cавич Cкoвopo.п.а>'). Bиu.tе rvtи Bх(e заз}|аЧали, шto <<Iстopiя Cлoбiд.
ськoТ Укpаiни> - немoвби квiнтесенцiя пoпеpедHiх багатopiчниx дoслiдх<eнь
.Ц' l .  Багалiя з iстopiТ кpaю. Ahе вoднoчaс Boнa бyла нoвим кpoкotvl yпеpед
в цЬoмy ж напpяMкy. Tак' BpaхoвуюЧи пoтpеби насy, iстopик дoдаB дo свoсi
poбoти нoвi poзлiли, якi пoтpе6увaли самoстiйнoгo дoслiджеHt|я, аЛе зByчаЛи
напpoчyд актyaЛЬнo^B ytvtoваx пoл|тичlJoгo жи1тя.| 9l7 p. на Укpаiнi: poзлiл 4
тopкaвся автoнoмi i  CлoбoжанЩиHи B скЛадi PoсiТ, poзлiл 5 бyв пpисвячений
сoцiальнo.клaсoвiй стpyктypi ,  взасмoвiднoси}rам мiж piзними кЛасaми.ста.
HaМи в слoбiдськo.yкpаiнськoмy сyспiльствi,  poзлiл 8 - землевoлoдiнню,
poзлiл 9 - кyльтypi i  пoбyтy yкpаТнськoгo населеl{ня кpаю. Hезва;кaючи
Ha тe щo в цiлoмy хpo}loЛoгiчний пpинц}lп poзпoлiлy матеpiалy в книзi,
як пpавилo. пiлкopяеться пpoблеMнo.темaтичнolvly, стpvктуpa дoсЛtдженHя
Bдaлo вiдбивас нe т iльки iстopиннi пoгляди Д. I .  Бaгалiя, a Й oснoвнi етaпи
iстopиuнoгo lxляхy Cлoбox<анЩини iдас дoсить пoBне yяв.лення пpo Тi
oсвo €H}|я' сoцlаЛЬнo.екotloMtЧHии l  кyЛЬтypни}l poзBитoк пo I\4tp| вxoдженHя
цiеi тepитopiТ y вiлпoвiлнi леpх<авнo.пpавoвi стpyктvpи i  нopми бyття
Poсiйськoi iмпеpiТ. Paзoм з тиI\4 пoмiтнoю пpoгaЛиHoю нинi виглядас вiд.
сyтнiсть спецiальних poзлiлiв пpo аpxеoЛoгiчне минуЛе кpаЮ. вo €Hнy iстopiю
Cлoбiдських пoлкiв, класoвy бopoтьбy. oснoвнy Hаyкoвy лiтеpатypy дo вис.
вiтлення ших пpoблеM lv lи пoдаt\,to B кoМеl.|таpях.

Cлiд вказaти i  Ще Hа oдHy хapактеpHy pисy <IстopiТ Cлoбiдськoi Укpai.
ни> - дoKylvtентaлiзм. Kнига нaписаHa нa шиpoкoмy i  лoстoвipнoмy фактиu.
нoMy l\4атеpiaлi ,  який Д..  I .  Багалiй, в ipний пpиншипoвi <<Xaй лжеpеЛа гoвopятЬ
самi зa себе>, щедpoЮ pyкoю ввoдив B текст пpаui. Це сталo надiйнoю гаpаtl .
т iсю oб'ективнoстi мoнoгpафii ,  багaтства i i  змiстy _ pиси, якi oсoбливo
uiнyс наш пеpенасиЧений iдеoлoгiзoванoю пpoлyкшiсю читач' B тoй же Час
шиpoке Bвeде}lня в наvкoBий oбiг лoкyменталЬнoгo аpхiвнoгo матepiалy,
неpiлкo в йoгo opигiнaльнoмy Bиглядi.  дeщo yтpvдHю€  спpийняття змiстv
непiдгoтoвлeнoю дo цЬoгo Людиl{oю.

3акiннyюни. кopoткy Пеp_едrvroвJ, бyлe лouiлЬнo скaзaти кiлька слiв пpo
дoЛю нayкoвoi спадшtt lнуl Д'.  l .  Багалiя. Иoгo poбoти пepевидавaлися ще
за життя iстopика, Щo свiдчилo пpo iх пoпyляpнiсть. B |927 p. '  кoЛи paдяH.
сЬкa гpoMадськiсть уpoЧистo вiдзначала 70.piнний ювiлeй Д. l '  Багалiя '
Pала Hapoдних Koмiсаpiв УPCP пpийняла спецtалЬнy пoстаl{oвy пpo ви.дан.

l t
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ня зiбpання тBopiв Bченoгo. кyди мaли yвiйти всi йoгo oснoвнi poбoти
з iстopi i  CлoбiдськoТ, ЛiвoбеpeжнoТ i  Пiвденнoi Укpаiни, a тaKoж автoбio-
гpaфiя, написаHа v виглядi спoгaдiв.,Ц.екiлька пpaцЬ,[I. .  I .  Бaга,r iй встиг
майже noвнiстю пiдгoтvвати дo дpУкy. Aлe кiнець 20.х - пoчатoк 30.x poкiв
бv.rи не найкpaшим Часo}, l  для пoдiбниx зaхoдiв. B vмoвах закpiпaнення
сyсПt"г lЬнoГo..життя тезoю п.po.<зaгoстpе}lня к" ' lасoвoi бopoтьби пo мipi пpoсу.
вaння нашoТ кpаiни дo сoцiaлiзМу> дo загa,:IЬнoгo i  дещo абстpактнoгo яp"qикa
<бvpжvазна>> пo вiднoшенню лo iвopнoстi  Д. I .  Бага,r iя oфiuiйна iдeoл6гiчнa
IvtaшиHa .0.yже скopo дoдa.]а Ulе й <<Bv"lЬгаpHo.! lатеpiа.r iстинна>, а пiзнiше -
нaвiть <бvpжvaзнo.нацioна.r iстичHа>. Bpештi.pешт, це стаЛo пiдставoю .ц". lя
тoгo. щoб лeякi poбoти paдянсЬкoгo пеpioлr '  (зoкpема, пpo Г. C. Cкoвopoлy),
а такoж Mе}|vаpи iстopика' матеpiaли святкyBаHня йoгo ювiлею в |927 p'
надoвГo oсiли в <<спеЦхpанi>. Питaння пpo пеpеBидaння iстopиuних дoслiд.
жень Д.. I.  Бaга"' l iя неoднopазoвo пiднiмалoся нavкoBoЮ гpoмадськiстю сPсP'
пoЧиHаЮчи з 60.х poкiв. A"1е тiЛЬки 3аpaз вoнo пеpeйШl.to H3 pеальний
гpvнт. Cпoдiвасltoся, щo це тi , ' lьки пoЧатoк.

B' B' Kpавненкo, канdudаT iсTopuЧнuх наaк
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П ЕPЕ.П.lvloBA

Hapiл 3aBжди тBopитЬ свoю iстopiю iлеpжавний yстpiй i  йoгo нацioнaльнi
фopми. I пpo се тpеба лoбpе пам'ятати, бo yсяка iнша ненаpoлня iстopiя бyле
oднoбoка. Щoдo iстopiТ УкpaТни, тo вoнa y oснoвi свoiй завжли булa наpoд-
ньoю. I спpавлi: p iвняюни iстopiю великopoсiйськoгo Hаpoда y МoскoBсЬку
лoбy i  iстopiю yкpаТнськoгo l{аpoдa пiд Литвoю та Пoльщею, Mи бачимo,
шo у пеpшiй гoлoвне мiсце зайняЛo скЛадаHня МoскoвськoТ леpжаBи. кoтpе
yтBopЮвaли бiльш yсЬoгo мoскoвськi  шаpi,  а yкpаiнський наpiл тoдi зoвсiм
не MаB свoсi  влaснoТ леpжави i  свoix шаpiв i  бopoвся з пoЛЬсЬKoЮ деp)кaBoЮ.
Hа сю бopoтьбy вiн стpатив усi  свoi  сиЛи, yсе сBo €  заB3яття, yсе сBo €  життя,
пpoлиB uiле мopе свoсi  кpoвi .  Pанiше yкpаТнськi  iстopики oсoбливy yBагy
зBеpTали не на Bнyтpiu. lнс життя, a на пoдi i ,  бo вoни спpавлi бyли лyже цiкавi ,
пoетичнi,  лpаматиннi,  тopкaЛися й наpoлньoГo ж1, lTтя, бo Тx твopив наpiл
пiл пpoвoлoм свoТx пpoвoлаpiв - гетьманiB. кoшoBих oтaманiв i  т.  п. Aле
вже yкpаiнськi  iстopики 60-х poкiв, як Bл. Aнтoнoвич, oл'  Лазаpевський,
стали Hа iнший шляx: Boни BикиHyли пpаrrop внутpiшньoТ iстopiТ УкpаТни.
Я 35 poкiв iлу пiл сим же пpапopoм, бo пoчав poзpoбляти iстopiю укpаiнськo.
гo наpoДа з l882 poкy iб iльш yсЬoгo Пpaцювaв пo iстopi i  Cлoбoжанщини,
бo сам тут пpoбvвaв' Tепеp, кoли yкpаТнський наpiл скинyв кайдани, У t|Ьoгo
збiльшилася пoтpеба зtIати сBoю iстopiю. Iстopiю CлoбoдськoТ Укpaiни
тpебa зHaти i  нaшiй iнтелiгенцi i ,  кoтpа пpацЮватиMе сеpед слoбoдськo-yкpа-
Тнськoгo t|асеЛеHня, i  сaмoмy наpoлoвi, кoтpий сBo €ю кpoвiю oбopoняв
сю кpаiнy oл вopoгiв. oбpoбляючи зеMлю, вiн пoливав i i  свoТм пoтoм,
тBopиB iстopiю, а тeпеp 3аxoЧе й пoвинен бyле iТ 3наTи, бo сам нинi кoватиме
свoю дoЛЮ, сBo €  Щaстя, свoЮ Boлю. Iстopiя Cлoбoдськoi Укpаiни €  ЧастиHa
загальнoТ iстopi i  УкpаТни. I нepез те i i  зaхoче знаTи i  vвесь вiлpoл>кений
y свoiй нацioнaльнiй сaмoсвiдoмoстi  укpaiнський наpiл A y населення
Cлoбoжаншrини нехай йoгo нацioнaлы1a саМoсB|дoМ|стЬ пoчиHа €тЬся з тoгo,
tцo найблих<Че дo HЬoгo - з свiдoмoстi пpo те, lцo ТBopиЛи йoгo дiди ta пpa.
дiщ1,- з iстopi i  Cлoбoжанш.tини. I xай ся iстopiя буле спpав)кHЬoЮ iстopiею
Hаpoда - йoгo noдiй, йoгo життя, йoгo гopя, йoгo pалoшiв, йoгo лyмoк,
мpiй та надiй i  знoвy-такИ aсboеo наpoдy - Yсix йoгo кoлишнiх станiв;
i  кoзацтва, i  йoгo стapшини' i  пoсП|лЬстBа, | Мl lцанстBа, lдYxoBенстBа
з iх матepiаЛЬниlv lи злoбyтками, пpoсвiтoю i  кyльтypoю, з yс iм нацioнальним
oбл ич чя м.

У наpoлiв 3аxiднoi €вpoпи, наПpиKЛaд' v швейшаpuiв ми бачимo BеЛику
пpихильнiстЬ дo Тx мiсцевoi iстopi i ,  аpхеoлoгiТ. ми бачимo y Flих нaвiть
мiсцевi музеi .  €вpoпейськi  педагoги 3аB)кди BиMагаЮTЬ, щoб iщe з нижчoi
шкoли пoЧиHаЛася знайoмiсть уннiв пеpш yсЬoгo з TиМ, щo Boни банyть
бiля i  навкpyги себе, Щoб вoни ше зpoзyмiли, бo кoли зpoзyмiють, тo й шанyва-
ТиN4yтЬ, й шiнyватимyть, i  любитиMyть. A кoли се бyле, тo се бyле дyже кopис-
не iдля } lаvки, бo тoдi Hе гиHитиMyTЬ так, як нинi,  паги'ятки нашoi стаpoBи}Iи
Пoвиннi i  ми свoю мiсшевy iстopiю вBести y пpoГpаМи ниx<чoТ наpoлньoi
шкoЛи' y пpoгpаMи t l lк lЛ дЛя дopoсЛиХ | зaII,IIя пoзаШк|ЛЬHo| пpoсB|ти.

,[I,. БаесlлiЙ



ГЕoГPAФlЧHии HAPис
сЛoБoДсЬкo.i yKPAiHи

I ПoЧAToK 
. i i  

3AсЕЛЕHHя

.Ц.ике пoле _ Cлoбo.цськa УкpaТнa, ТТ пoвеpx i взгip'я. Piчки
i Тх вплив нa 3aсеЛен}lя. Cтеп i  л iс -  Тх вплив нa 3aселення.
Пpиpoлнi бaгaцтвa CлoбoдськoТ Укpaiни. Taтapськi бpoли тa
пеpеЛaзи. Шляxи. Hoвopoсiйський степ. Moскoвське 3aсеЛeHHя
УкpaТни. УкpaТнськi пеpеселенui з Пoльшi y хvl i пеprшiй
пoлoвинi XVl l  ст.

, 
.iТ пoвеpx i взгip'я. Cлoбoдська Укpа-

piлнoгo кpaю УкpаТни. Цiкaвo, lцo наш

lt" i%u"J' i^ff ffi . ffi".oJff ; НЬ1l:
piлнoю тiткoю, Ъo тyт вiн пpoживЬв i

любив сeй кpай, яK пoяснЮ€ йoгo бioгpаф /vt l  Koвали-нський. BихoдитЬ, щo
у кiншi хVIII .ст. ,  кoЛи >кив Cкoвopoдa, пo скасyBаHHЮ автol loМнoгo стpoЮ
Гетьманщини, i  Cлoбoдськoi Укpаiни, назвисЬкo <<УкpаТна>> наЛежалo Bлас-
не дo CлoбoдськoТ Укpаiни". l  спpавлi,  ся кpaiна бiльш, нiж oстатнi Частини
yкpаiнськoТ землi,  пoвиHнa булa тaк пpoзиваTися B теp.итopiяльнiм значiнню
сЬoгo слoвa, бo се булa <<yкpaiна>>, цeбтo oкpаiна.,  pуськo-укpаiнськoi
зeмлi5. Koлись pyськиЙ лiтoписець назиBав yкpaТнoю. Рyських зеlt ,tеЛЬ пoгpя-
t|иЧЧя ПеpеяславськoТ землi з ПoлoвецЬкими степаМиu; i  там i  тyт вiлнyвасмo,
oкpiм етнoгpафiннoгo, i  геoгpафiчне знaчiнt|я сЬoгo сЛoBа. Д.ля кoжнoгo
MешкаHця? лнiпpoвськoгo Пpавoбеpeжжя i  лавiть Лiвoбepежжя тoдiшнс
дике пoЛe. '  кoтpe пoтl l\ ,t  3асeЛиЛи сBolMи сЛoooдаMи vкpаlнськI пеpeселенцl
i  кoтpе pанiше, y дol4oнгoЛьську лoбу' y ХI-ХIII ст. бyлo засeлеHo пpалiлами
слoбo>кан - лpевнiми pyсичаМи Чеpнiгoвo.ПеpеяслаBсЬкoi землi,  xoн булo
дiдизнoю6 yкpaiншiв ХVII ст. ,  але далeкoю yкpаiнoю. Cлoбoдська Укpаiна
нинi займас май;ке yсю Хаpкiвськy гyбеpнiю й деякi з пoвiт iв Kypськoi
i  BopoнезькoТ гyбеpнiй. Пoдивимoся тепеp' щo се булa зa кpаiна з геoгpа.
фiннoгo пoглядy. Cе бyла плoща, пo кoтpiй де.не.де пpoстяГлися невеличкi
взг ip 'я.  Bища iнших була пiвнiнна Частина ХapкiвшинI4, a Нa пiвдень вoна
poбилася Bсе нижЧoЮ та них<чoю, дoки нe дoxoдила дo oтBеpшкiв Д.oнeцьких
стягoBих г ip. Kypська гyбеpнiя нaйвишlа сеpел сyсiлнix Хаpкiвськoi i  Bopo-
незькoТ, але й там е тiльки стягoвi гopи. Пo них iшoв вoлopoзлiл {нiпpoв.
сЬкoгo i  Д.oнськoгo вoлoзбopiв, де ЛежаB славетний в iстopi i  кpая Мypавський
шЛях'. A вже вiд сьoгo вoлopoзлiлy po3хoД'илися на заxiд лoжбини з бaлками
i яpами' де багатo булo piнoк i  стpyменiв. Bopoнезька гyбеpнiя те)к невисoка
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i  пoдiлясться piнкoю Д.oнoм на двi ЧастиHи - захiднv, бiльш Bисoкv, i  сх iд.
Hy - HижЧy, .п.е т iльки пpавopyннi бepeги piнoк тpoxи вищi. нiж yся ни3инa
нaвкpyги. Усi тpи гyбеpнi i  нe тiльки не oтдiляютЬся oдHа вiл лpyгoi якиMисЬ
таI\,t  lиежaMи, а нaвпаки зв'я3уЮтЬся oдна 3 дpYгoю Тх стягoвими гopами.
Cхiдня Частина Bopoнежнини налeжить дo.[I.oнськoгo кpаю,3 кoтpигvt i i  зв 'я.
зyс.[I. iн.  Hайбiльш висoкиM iзaбезпeченим вiд вopoга мiсцeм бyлo пpaвo.
беpeжжя piчoк Днiпpa i  Д.oна; вoнo вияBлялo чvдoBY пpиpoдню кpасy.
Hа .П.oнцевi в тепepiшнЬoмy Iзюмськoмv пoвiтoвi бyли Cвятi гopи, пpo кoтpi
ми ма €мo звiстки в дyже давнiх пaм'ятках Hаlшoгo писЬмеHстBа; на Hиx тепep
кpасy €тЬся Cвятoгopський мoнастиp,u. Cкiльки paзiв нe бyв я y Cвятиx
гopах'- l  завсlгди 3 великиM пoчyттяt l , l  дивиBся на велиЧнЮ пaHopаlvly '
кoтpа oдкpиBaлaся пеpед мoТми oЧиMа з тих кpейляHих скeЛЬ' л.e збyлoвана
цеpкBa Hа тaкorиy, як здаBалoся, ненадiйt{oмy гpvнтi.  3 висoкoгo пpаBoгo
беpeга .II.oнця вiл.кpивався шиpoкий кpа €вид на дoнeцЬке лiвoбеpех<жя,
з йoгo шиpoкими, пpoстopими лаlJагvrи, л!гaмн i  л iсами. I яснo стас тoдi ,
якoю пpиpoдHЬoЮ твеpдинею являлися Cвятi гopи для pyсЬKoгo наpoдy
пpoти татаp, кoтpi вoлoдiли тoдi,Ц.oнецЬкиMи степами. Bх<е нa пoЧат.
кy ХVI ст. poсiйськi  вapтoвi й станичники oпoвiдали Гepбеpштейнy (пoслан-
шeвi гepмaнсЬкoгo iмпepатopа),. ,  Щo вoни бачили y Cвятиx гopaх якiсь.тo
кам'янi стaтуi i  фiгypи, се, Пeвнo, Й булн кpейлянi скелi Cвятoгip'я '  а, lvtoже,
Ще й кам'янi баби, якиx Чиrvtалo залишилoся пo стeпах УкpаТни ще i  в нашi
часи. Ha.II.oнy, тaM' дe piнкa Tиха Coсна BЛива €тЬся в.[I. iн '  пишaютЬся
диB}loЮ Kpaсoю.[I.ивнi гopи, кoтpi oписaB MитpoпoЛит Пимен y свoiй пoлopoжi
лo l-[аpьгopoда у ХIV ст.:uoттyда )|(,_ писаB вiн,- пpиплыxolиъ къ Tиxoй
Coснъ i  видиxoмъ стo.пбьl каrvtенHЬl бЪльl дiвнo же й кpaснo стoятъ pядoмЪ,
якo стoзi мали, бЪльl ж i  свътли зъЛo }lадъ pекoю Coснoю>>. I тyтeнки,
на с iм нyлoвiм мiсшi,  бyв заснoваний !.ивнoгopський мoнастиp, а в п'яти
веpстах oд нЬoгo 3oснoвaвся Шатpишегopський t\4oнастиp на висoкiй мoгилi
Шатpишe. Heбагацькo бyлo в Cлoбoжанrцинi, як мн бaчилtl ,  г ip, i  неpез тe
i i  мiста i  навiть села булyвaЛИcя l{а гopoдиlцах, себтo запyстiлих стаpo.
лpевнiх pусЬких гopoдах дoтатаpсЬкoi дoби, бo вoни - с i  гopoлt, lшa - булt,t
як бн пpиpoдниMи кpiпoстями сеpел piвнoгo степy, щo пpoстягся без кiн.
uя i  кpаю.
Piчки i  Тx вплнв нa 3aсeлен1lя. Piчки Cлoбoжанщини належать лo f lнiпpoв.
сЬкoгo й.[I.oнськoгo вoлoзбopiв; меншiстЬ - дo пepшoгo' бiльшiсть - дo дpy-
гoгo. Tепеp з тих piнoк х(oдHа не сyдoхoдна, алe кoлисЬ бyлo iнакшe: Ciвеp.
ський,[I.oнець' Псьoл, Bopскла ioскoл були сулoхoднi, бo на днi Тx знайденi
якopi, а пo ,Ц.oнцевi сплавлялoся кoлисЬ Чиtr,tалo 6aЙдaкiв|2 з хлiбoм вiд
Бслгopoла лo Чугyсва, а звiдти iзДилуl й на .Цiн. oл Чyгyсва дo кoзaцЬкoгo
гopoдкa .[I.oнецьких Poзлopiв тpеба бyлo iхати Boдoю тpи ти)кня, а звiдтiля
дo oзoва., Ще нoтиpи днi. Iхати ввepх, пpoти вoди, звiснo. бyлo тpyлнiшe
й далекo дсiвше. Пo oскoлу у кiншi XVI ст. мoскoвськi слyх<илi люди пЛивЛи
нa бaЙл,aкaх дo гиpла сеi piнки з yсiм пpипaсoм лля булyвання мiста Цаpе.
бopисoва (в тепеpiшньoмy IзюмсЬкoi l ,|y пoвiтoвi бiля CвятoгopсЬкoгo мoHа.
стнpя).. .  B Цаpювання Iвaнa Гpoзнoгo славний кoзaцький oтаMан [митpo
Bишневецький (кoзак Байда кoзацЬкиx-дyм)|5 пoбyдyвaв чайки|o i  спyстив.
ся нa них y.[I.нiпpo, щoб плюндpyвaтиl i  кpимськi кoчoвиlца. Aлe з ХVIII ст.
слoбoдськo.yкpаiнськi piнки пoнинaютЬ lцoрoкy мiлiти, бo лiси тoдi зменши.
лvtcя Й пopiл.шали i  бepeги багатьox piнoк нepез те oгoлилися, piнки загvlyЛю.
BаЛися мyЛoм з яpiв, балoк та гpeбель iгатoк,злoже}lиx для млинiв, кol lи
пoвiнь знoсиЛa з }|иx хtии3 та багнo. Baдилo piнкaм iтe, щo вoни тeкли
y шиpoких дoли}|ах, веснoЮ poзлиBалися i  затoплювали низиHy, а пoтiм
Пlд спекoю гapячoгo сoнця висихали. Пpавi бepеги piнoк бyли, звичайнo,
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пoкpитi Лiсoм, а ЛiBi  були низькi  й лyгoвi ,  а iнoдi пiскуватi .  Tакi  беpеги
маЛи - ! .oнеuь, Bopсклa, Псьoл, Меpла, Хapкiв, Hежегoль i  iнrui.  Aле с й та-
кi  p iнки, як, наПpиKлад, Уди, Лoпань' Мoж, Kopень, Kopoна, Меpехва,
Щo t\,tаЛи лiси пo oбoх свoiх беpегaх. Бyли iзoвсiм степoвi piнки бeз усякoГo
лiсу, як Boвча, Мoкpий Бypлунек'  Балаклiя '  Iзюмець.

Який же впЛив мали piнки Hа засеЛення кpaю? Boни були звичaйними
шЛяхаMи дЛя poзсеЛення лЮ,п.Hoстi.  f iн iпpoвськi вiтки - Псьoл, Cула, Bop-
скЛа - зB'я3уваЛи Cлoбoлськy Укpаiну з ЛiвoбеpежнoЮ - ПoлтавшlинoЮ;
p. Bиp y Cyмськoмy пoвiт i  Хаpкiвшини BЛиBасться у p. Сейм, а тoй У .II.есну -
гoлoвнy piнку Чеpнiг iвЩини. Псьoл iBopскла ПoчиHаЮтЬся y Kypшинi,
а ГoЛoвнa piнкa кpаю .П.oнець 3B'я3yвaЛа Kуpшинy й Xаpкiвшину з f ioнoм
i Д.oнським кoзацтвoM. Biтки Д.oнця, oскoлa i  Aйлаpа нaближаються

l l lал. l. П. o. Левченкo. Ha Хаpкiвшинi. (Хаpкiвський хyДoжнiй музей)

лo BopoнезЬкoгo кpаЮ. f i .н iпpoвськi  p iнки зблнжaлися 3 дoHськими: вiтка
Bopскли - Меpник - пiдхoдить дo вiтки {oнuя - Уд'  а Bopскла - дo.[I.oH.
ця. Маленькi p iнки Maли те)к BПлиB Hа засеЛення lpoзсеЛеHIJя пеpших
пoсeленцiв кpаiни. Як кoлись даBнЬopyськi  слoв'яне сеЛиЛися пoнад piнками,
так сагvrе iслoбo>кане Пеpш yсЬoгo пoЧиHали сеЛитися таM, де булo бiльше
вoди' oсь Чеpез Щo захiднi части}lи кpaЮ засеЛу,|Лу1cя густiше й pанiше,
нiж схiднi ,  бo на схoлi бyлo Mеншe piнoк. Усi  найважнiшi й найстаpiшi
мiста й слoбoди oса)кyваЛися на piнкаx: Cyми - на Пслi '  Лебедин - нa oль.
шанi,  oхтиpка - на oхтиpui,  Biльний - на Bopсклi '  Kpаснoкyтськ iБoгoлy-
хiв - на Меpлi,  3oлoчiв - на Уд.ах, Bалки - на Мжi, Хаpкiв - на Хаpкoвi
i  Лoпанi,  I_[аpебopисiв - на oскoлi,  Boвчанськ - на Boвнiй'  Тop (Cлo.
в'янськ) - на Тopui,  Чyгyiв, 3мiТв, lзюм, Cвятoгopський мoнастиp - на
Дoнцевi.  Пo маленьких piнках iшлo наpoлHе 3асеЛення. B piнках ГaTИЛIl
гpеблi й poбили Mлини.
Cтеп i  л iс _ Тx вплив нa зaселеl lня. He .II .иBнo, щo с i  степи спoкoн вiкy
вaбили дo себе табopиша кoчoBих гyннiв '  аваpiв, печенiг iв,  тopкiв. кyманiв
i  татаp. Iм не тpеба булo сталoi oселi ,  не тpеба булo oбpoбЛяти зеMЛЮ й вести
хлiбopoбствo: кoчoBHик жив i  гoл.yвався з к iнськиx табyнiв,3 oBеЧих oтаp,
а BoHи пасЛися майже цiлiс iнький piк на стеПах; зиМoЮ вiн спyскався на пiв.
деHь, а yлiткy пiдiймався на пiвнiч. oсiлoмy на УкpаТнi пoсеЛенцeвi нелегкo
бyлo знайти кoЛисЬ ПoЛoBчаниHа, а пoтiм ^ГaтapИнa в йoгo KoчoBиЩах:

2 о t , t t

l7



Po3дlл l

шyкaй, як тo кажyтЬ, Biтpa в nol l i .  A тaтapи}l нaBпаки _ paптoM нaiздив
}ra селa й хyтopи зeмлepoба, yбивaв i  yвoлив y невoлю сeлян - слoбoжан'
гpабyвав скoтиl{y i  yсе лoбpo. oсь vеpез Щo слoбoжaне пoвиннi бyли 3aхиЩа.
тися вiд татаpсЬких нaпaдiв лiсами, бoлoтами, гopаtt,tи'  висoкими мoгилаIr,rи,
гopoдиЩa[rи' 3еI\.rЛяними ваЛами' деpев'яниMи oгopoжами, засiками i  таке
iнше. Bиxoдl{тЬ, степ не бyв пepепoнoю для poзсeЛення oсiлoгo Людy, але pа.
зoit{ з сим вiн не 3ахищaв йoгo вiд TaтapИIla.

lншедiлoлiс.  Biн тРoxи затpиМyBаB зaсeлeння, аЛе paзoм з тим й захиlцав
oсiлoгo пepесeле}|ця вiл. вopoх<их нападiв: на лiсoвy слoбoлy тpyлнiше бyлo
нeжданo.негaданo напасти i  татapинoвi, бo йoмy тpебa булo вiльнoгo,
oдвеpтoгo шляхy, шoб пyститися нaвтiкачa' як пpийлeться пiймати oблиз.
ня'o. Лiсy тoлi бyлo незмipнo бiльше, нiж тeпеp. Я зiбpaв л.yже багатo
звiстoк пpo лiси y Хаpкiвшинi ХVII i  хv lII  ст. ,  пo сих звiсткaх Мoжна бyлo б
навiть скol l lпoнуBати Maпy (каpт.y) лiс iв CлoбoжaHlцини за тi  давнi часи,
t{а зpазoк звiснoТ мапи Бoплана,, .  Лiси й пoляни, нaпpикЛaд, ЧеpгyваЛися
пo y.сЬoмy пoбepежжю Дoнця вiд oскoла дo 3мiсвa; пo вiткaх .[I.oнця
тех< iшли гyстi лiси, iнoдi пo oбoх бepeгах; Усi т i  лiси мaли сBol l .  нa3висЬка -
Iзюмський лiс,  Теплинський, Чepкaський i  т '  п. Бaгатo бyлo лiс iв пo piнкaх
Удах, Лoпaнi, Хapкoвy' Бабцi i  Teтлeзi,  Bopсклi, Пслy, Cyлi, Мepлi. Ha мапi
Бoплана ми бачимo великий лiс пo Bopсклi oд веpxoвини пo3а oхтиpки
лo Меpли. Лiси, звичайнo' пpoстягаЛися пo пpавoмy висoкoМу бepегy piнoк,
аЛе частo бyвaлo й так, щo й пo лiвoмy тяглися теж лiси. Чaстiш yсьoгo
зyстpiналися вiльxа, лiщинa, веpбoлiз.  3а лiсами пoчинався стeп. Пo pебpах
i веpхoвинах балoк тp3пЛЯ;. l l , lCЯ й oкpемi лiси - бaЙpaкн.
Пpиpoлнi бaгaцтвa Cлo6oдськoТ Укpaiни. 3 лiсy слoбoх<анe poбили сoбi
леpев'янi кpiпoстi l{авкoлo мiста й зaMки y са|\, 'oMу мiстi ,  бvдiв.пю i все.
шo пoтpiбнo бyлo в хaзяйствi; нищилoся стpашeннo багатo лiса такoх<
на бy.п.и, гyти, бypти, вiтpяки, I\{лиl lи iвиннцц1 "u, кoтpi заpaз пoЧали бyлyвати
yкpaТнськi слoбoжанe' як тiльки oдeр)Kaли пpивiлei на yсякi пpotr, lисли.
Бiльш yсЬoгo пеpевoдилoся лiсy y вин}lицяx, бo тoдi кo)кeн yкpaiнешь
мав пpaBo гнати гopiлкy. Hатypa щедpo надiлилa Cлoбo>канщинy саMopoд.
ними здoбУткa}|и - yсякими дикими й сaдoвими дepеваMи: гpyшею, яблyнею
i кyшами - теp}|oм, лiшlинoю, пopiнкaми, aгpyсoм, кaлинoЮ, бузинoю. Caдки
з пасiкaми бyли частeнькo пеpшиN{и oселяtr{и _ хyтopами кpaiни. Kpaй
бyв багатий диким звipoм: у лiсаx Boд.}tлися зyбpи, медведi, вoвки, бaбaюl,
тхopi, бoбpи' сoбoлi, лисицi, кyниЦi, бopсyки.xapсyt|и (JVlelеs taхus), зайцi,
бiлки, виднl{хи, абo ви.п.pи, гopнoстai,  лoсi '  вепpi, y стeпax - сaйгaки i  дикi
кoнi. .Ц.икoгo птаства теж бyлo лyже багauькo - кypiпoк, пеpепeлiв, xoхiтви
(стpепeтiв) '  бекасiв, вaльшнiв, дpoхB, тeтepвакiв, сoкoлiв, кpеueтiв, ястpyбiв,
кyликiв, вyтoк, х<ypaвлiв, лебeдiв, opлiв. Hе дивнo, щo тoдi poзпoвсЮдженo
бyлo лoвеЦтвo. У piнкaх бyла стpашeнHa сила pиби, найбiльш yсьoгo У .II.oнy,
y ,Ц.oнцевi, Bopсклi' Пслy. Мiнеpалiв бyлo oбмaль - тiльки сoлi бyлo дyх<е
багатo, i  iТ здoбyвали }tа тopсЬких (пo piнui Topy), нинi сЛoв'янсЬкtlх,
i  маяцькиx oзеpах. lзюмська oкoлl lця CлoбoжанщиHи oселеl{a булa нaйгo.
лoвнiше тими nеpеселeнцями, кoтpиx пpивaблювала oтся сiль, якy пoтiм
чyi l laки poзBoзиЛи пo yсiх yсюдах. 3дoбyвaли' oкpiм сoлi, щe й камiнь
для х<opнiв, кpейлy, кoтpa йшлa на хати.i'aза}tки, гoнчapсЬкy глинy, з кoтpoi
виpoблявся yсякий глиняний пoсyд. oтжe для кyльтyp}toгo )|{tlття, poзBoю
i дoстаткiв ся кpаTнa бyла лyх<e 3датнa. Гpyнт бyв бiльш yсЬoгo чopнoзeм,
зеn,tля бyла нeвиopана, а цiлина, Bot|а poдиЛа й житo, й пшeницю, i  yсякy
пашницю, oгopoдинy й садoвинy. У Чyгyсвi заведeнi бyли, oкpiм баштанiв
з каByнаtl'|и й динями, навiть ви}toгpаднt{ки для tt.toскoвсЬких uapiв. У шиpoких
бeзкpaТх степах легкo бyлo poзвoдити та poзплoд.х(yвати табyни кoней
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та poгатoi xyдoби, oтаpи oвецЬ, гypти Boлiв, чеpeди кopiв та телят. Kлiмат
бyв тyтeнки нeсувopий - пoвiтpя Beснoю, лiтoм i  Boсеl lи тeпле.
Taтapськi бpoди тa пepелa3и. Bсе це вабилo дo сeбе люднiсть' але пiсля
Мo}rгoЛo.татаpсЬкoгo нападу ся кpaТна дoвгo бyла вiльнa, гyляtца, a звiснo,
як ках(yтЬ, де €  гyляLце tt,t lсцe _ тaN{ i  с iдай. oсь таким гyляlцим мiсцем
i були дикi степи; TaTapн сюди частeнькo навiлyвaлися й пoнaдaвaли нaвiть
свoi татapськi нa3висЬка дeякиM пеpевoзам _ пеpeЛa3аМ - Цa ,[I.oнцевi,
як [4и бачймo це y <KHизi Bеликoгo Чef lте>кa>,' .3гo. ioм Мoсква22 лoстaBvtЛa
тyт свoiх вapтoв}lх i  стaничникiв, кoтpi дoзopott l  дoзиpаЛи й пильнyваЛи степ'
vlaЛИ нa йoмy свoi ваpти й станицi ," '  KJ|aлn таl\,teчки сBoТ <<пaм'ятки>, себтo
листи з i  звiсткaми пpo зyстpiн 3 татаpaми i  пpo Тx Haпaди i  зaмipи нaпадiв
нa Укpaiнy; 3вiстки пpo це вoни oдepх(yвaЛи вiл татаpськиx пoлoнeникiв -
бpаншiв, абo, як тoдi казaли, <язикiв>, бo вoни пoвиннi бyли poзказaти yсе,
Щo зHaли пpo свoi HaпaДИ. Biднoвлялaся бopoтьба зa стeп мiж татapи.
Hot\, l-кoЧoвникoм i oсiлим слoв'яl{инoм-pyсiнем, i  багатo сиЛи стpатила Pyсь'
дoки нe пoсiлa й нe oпaнyвала .[I.ике пoле. Тaтapи дoбpe ЗHaлИ шляxи
y зaсеЛенy Мoскoвщинy i  вибipали тaкi,  Щoб не тpебa бyлo пеpeпpавлятися
неpез глибoкi й шиpoкi piнки. A кol lи всe )к тaки тpaпЛяЛacя Тм на лopoзi
яка piнкa, тo нa нiй зHaЛи вoни свoТ oсiбнi бpoдЦ, aбo пepелaзи, щoб, як кa.
жyтЬ, Hе спитaвши бpoлy, He сyнyтися в вoдy. <Kнига Beликoгo Чepтежа>
пepелiнyс t lа lv l  oдиHaдцятЬ тaких бpoлiв абo пepeлaзiв _ Kаганський, Aбаш.
кин, Шебелинський, Iзюмський, Taтаpський i  iншi; oкpiм сiх бyлo шe бaгaтo
iнших, кoтpi нe Ь{али назвиська. Бyли тaтаpськi  пеpелaзи iнa iнших piнкаx -
на p. Cеймi, Koлoмaкy, Boвнiй, Меpникy' Тopvi,  oскoлi; на Tихiй Coснi
бyлo l4 пepелaзiв, нa кoтpих зpoблeнi булu 6aшти i  пaлi (oшeпeни -
налoлби).
Шляxи. Тaтapськi шЛяxи в УкpaТнy пpoстягЛися пo tr{ежиpiння. Cлаветний
Мypавський шлях пpoстyвaB пo мeжиpivvю f lнiпpoвoгo й f l .oнськoгo вo.Цo.
збipiв oд самoгo кpимсЬкoгo Пepeкoпy rro Тyли пpoмiж веpxoвин бaгaтьoх
piнoк, aЛе не пеpeсiкaв нi oднoТ з н}iх. 3 Пеpекoпy сeй шлях iшoв дo вepхiв'я
Мoлoшних Boл, пpoxoдив пoмiж вepхiв'ями Мol loшних i  Kiнських Boд,
пo p. Бикy, iшoв мiж p. Boвчими Boдами i  Topнню i  далi пo Хapкiвшинi
i  Kypшинi теж пoмiж piнкaми .Ц.нiпpoвськoгo i  .Ц.oнсЬкoгo вoдoзбipiв '  пoтiм
пo мeжиpiнчю вoдoзбipiв .II.oнз. й oки лo Tyли; с iм шляxoм татapи дoxoдиЛи
кoЛисЬ лo ТyльськoТ зaсiки,..  Biн прoхoдиB пo тeпepiшнiй Tавpiйськiй,
Kатepннoславськiй,", Хapкiвськiй, Kypськiй i  opлoвськiй гyбеpнiям. iV1iж
piнками Мжoю i Koлoмакolt, l '  y тепеpiшньoмy Bалкiвськoмy пoвiтoвi,  бyв
глибoкий яp _ пepеKoп, кoтpий oб' iхaти бyлo немorкливo, бo з oбoх бoкiв
сюди пiдiйшли лiси й бoлoта. Tамечки з давнix даBен стoяли мoскoвськi
вapтoвi. Якми згaдa €Мo, шo Тyла oд rVloскви y l60 веpстaх, тoдi й пoбaчимo'
як далекo заxoдиЛи тaтapИ в Мoскoвulинy y кiнui ХVI i  в пoЧaткy XVII ст.

Biл Мypавськoгo шляхy вiллiлялися lзюмський й Kaлмiyський - пеpший
пoчиHаBся y сaмoT веpхoвиtlи opeлi в Kaтepинoславщинi i  iшoв пo Iзюмськo.
мy й iнших пoвiтаx ХapкiвськoТ гyбеpнi i  й знoвy €д l lався з Мypaвським
на Kypшинi. Kалмiyський шлях oдхoдив iще бiльше на схiд i  йшoв oд Bеpxo.
вини Мoлoшних Boд дo мiста Ливен (opлoвськoТ гyбеpнiТ), пpoхoдячи
пo Хаpкiвшинi, Bopoнежчинi й Kypшннi. Пpoтoптaли сей шлях, абo, як
казaЛи тoлi, сакму, татаpt{ в ХVI ст. oкpiм сиx найгoлoвнiших бyлo нимaлo
iнших тaтapсЬких шляxiв, Hапpt{клад, Бакасв шЛях, так званий пo татаp.
сЬкoМy мypзi Бакaю, кoтpий хoдl lв тим шЛяxoм на^Kypський i  opлoвський
кpай, кoли нe бyлo Ще гopoлiв БслгopoлськoТ лiнiТ"o. Бyли ше шлях Кoнча.
кoвський й iншi меншi. Cе бyли неl l . loB тепеpiшнi стeпoвi лopoги, кoтpi
Bивoдили нa тpи бнтi великi шляхи. Oкpiм сих тaтaPсЬких шляхiв, бyли
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Utе й мoскoвсЬкi й yкpaTнськi: Cтapий Пoсoльський, Hoвий Пoсoльський,
Poмoдaн, так званий пo ймeнню бoяpинa PoмoданoвсЬкoгo, в Cyмськoмy
пoвiтoвi,  Cагайдачний шлях, кoтpий нагадy €  нaм сЛаBетнoгo yкpаiнсЬкoгo
гeтЬIt/tа}lа Са гa йдач нoгo.

3вiдкiля в3ялoся нaзBисЬкo Мypaвськoгo шляxу? Boнo татаpське, бo
y o.ц}loмy .п.oкyментi я знайшoв пpiзвише Tатаpи}Iа Мypавськoгo.

Hазвиська piнoк, гopoдиtц булн ПoЧасти слoв'янopуськi: piнки Уди,
Лoпань, Kpaсная, гopoдиЩа Хopoшевo, Ciвеpське, Мoхначевo; пoчасти та-
таpськi: piнки - Мoж, Aйдаp, Балаклeя, IзюмеЦь, гopoД.ишlа Kукyевo, Topти.
чoвo, AзацЬке.,.  I се вiд тoгo, Щo ся кpаiнa з дaвнiх даBен бyла пoнaсти
сЛoв'янopyсЬкa, Пoчасти TЮpксЬка; се бyлo ПoгpяtlиЧчя Pусi й тюpкiв.
Hoвopoсiйський степ. Cпpавжнiй степ тепеpiшньoi Hoвopoсi i  ПoЧинався
за .Ц.иким пoЛеM; y Cлoбoх<анЩинi Ще лани шиpoкoпoЛi неpгyвалися з лiсoм,
а B степах нoвopoсiйськиx - в Kатepинoславщинi, Хepсoншинi та Tавpi i  -
бi" l lьше бyлo плoшини, oкpiм тiльки .[I.oнецьких стягoBиx.г ip та пooДинoких
MoгиЛ; лiс iв за p. Caмаpoю в)|{е нe бyлo, замiсть лiс iв де-не-де тpaпЛяЛися
бaЙpaки пo балках 3 кyщаIvtи тepнa та шeлюГи, yсюди, кyди }lе гЛянyTи
oкoм, була тiльки Bисoка Tpава, як l t4opе безкpaс, а ближче дo гvtopя -
сoлoнцi. Мoжливo бyлo пpoТхaTи десятки веpст - i  не знaйти сoлoдкoi
вoди. B пeKyЧе сyхе лiтo piнки пepесИхaЛИ й пoчиналася такa сyшa, Щo yсе
3асихаЛo; тoдi живий, зeлений i  весeлий степ пеpeвеpтався в жoBтy мepЛy
пyстиню.
ll1oскoвське 3aсеЛеl|}lя УкpaТни. Мoскoвськa деpжаBа l{ешBидKo, пoтpoxy
пoсyваЛа сBoс пoгpяничЧя нa пlB.ц.еHЬ, хoЧ таrиeЧки не булo. нiякoi.сy.
с iдньoi деpжави, кoтpа б вoлoдiла 3емЛeю i мала б свiй наpiл i  УPяД. Aлe,
як Nrи бaчилп, тyди частеHЬкo навi,п.yвалися кpимськi татapи, бo хoч
самi жили y Kpимy, аЛе op,Д.и Тх мaли свoТ табopишtа й кхoшi ,o з oтаpами
y степax. Hoвopoсiйських та без yпиHy poбили нaiзди нa мoскoвськi
yкpайни,,.  Moскoвський ypяд дЛя 3ахистy свoiх гpяницЬ булував кpiпoстi.
У xVI ст. пpи lванoвi IV пiвденна гpяIrиця Мoскoвськoi деpжави дoся.
гала тiльки Чеpнiг iвшиt|и; се булa Ciвеpська Укpаiна з мiстoм Пyтивлем
на нoлi; тo бyлo Путивльське пoгpяниччя з Литвoю. Пpи Фeлopi Ioани.
Чy, y кiнui xVI ст., збyлoванi 6улll Bopoнeж, Bалуйки, Бслгopo,п.,
Kypськ, Ливни - гpяHиця' як Ir{и бачимo, пoсyнyлaся нa пiвД.ень нa Tак
зBаtly <<пoлЬсЬKyЮu (вiл слoBa <<пoЛе>>), себтo стeпoBy, yкpайнy. Цаpь
Бopис Гoлyнoв збyлyвав дyже дaЛекo на пiвднi, на ,Ц.oнцевi, недалекo
oд Cвятих г ip, мiстo l{аpебopисiв (нинi слoбoда l-[аpебopисiвка Iзюмськoгo
пoвiтy Хаpкiвськoi гyбеpнi i) .  Якoсь дивнo, щo так дaлеKo в самiй пiвден.
нiй чaстинi Cлoбo>канщиtlи, в кoтpiй тoД.i не булo ше )кoднoГo oсiлoгo
мiста, Бopисoвi зaxтiлoся збyлyвати тaке далЬнс мiстo нiбитo ,Цля зaxистy
oд таTаpсЬкиx наiздiв. Мабyть, бyли y ньoгo якiсь iншi мipкyвання - вiн,
нaпpиKлад, дonopyЧив сЮ пpацю Бoгланoвy.Бiльськoмy, щoб такипit poбoм
збyтися сЬoгo l{епевнoгo бoяpина з Мoскви, а пoтiм, х9:а тoй дy)ке
лoбpe зpoбив дopyЧeне йoму лiлo - збyлyвaв l{аpебopисiв,u, аЛе ж все.
таки йoгo BисЛанo з Мoскви. Пiд час poзpyxи y Мoскoвськiй деp>кaвi
I{apeбopисiв спyстiв i  вилюднiв, як i  деякi iншi мiста Пo l\4oскoBськl{x
yкpаiнах. Aле в цapЮвaHHя пеpшoгo Poманoва, Миxайла, пoбy,п.oванo
бyлo багатo нoвиx мiст в Kуpщинi й Bopoнeх<чинi; з них пoтiм склаЛася
тaк зBана Бслгopoдська лiнiя. 3а сiею лiнiсю Bже пoЧинаBся Дикуlk
стeп. Д.o пpибyття yкpаiнuiв Itа се дике пoле зpl.ll.Kа |зДt1Л|1 таI\,tеЧки
тiльки мoскoвськi ваpтoвi тa стaничники; пеpшi стoяЛи нa ваpтi i  oб' iздили
.Ц.oнецький кpай, лpyгi Тздили з Пyтивля неpез Хаpкiвшину дo вepхoвин
p. Cамаpи, Topa й Мiyса, цeбтo дoiздили дo KаTеpинoсЛавUlини. Були
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ще й тaк зваl{ i  <стoялi гoЛoви>, пpи3наЧенi Hа те' щoб пoвipяти чати J '

станичникiB. Koжне нoBе Мiстo' як тiлЬки пoбyдyBаЛoся, пoчиналo пoси.
Лaти B стeп свoiх Bаpтoвих i  станичникiв. Aле все )к ваpтoвi й станичники
нe бyли пoстiйними пoсeленцями, такoж як' i  т i  пpolvtислoвцi, кoтpi мали
вiд Мoскoвськoгo ypядy так званi юpти o, в f ioнешькiй вoлoстi.  Бyлo
тiльки кiлька мiст тa N,te}rших oселЬ t lа Cлoбoдськiй Укpаiнi,  кoтpi бyли
oсaженt мoскoвсЬки|\, '  уpядoм, а нe yкpaТнськими пеpесеЛе}|цяMи, Ure y
пеpшiй пoлoвинi ХVIl  ст. Тpoxи бiльше вeликopoсiв з 'явилoся пiзнiше, за
Час1, l  uapя oлексiя, а oсoбливo y ХVI I I ст.,  кoли таN{ 3асеЛялaся тaк
званa УкpаТнськa лiнiя 33'  Tим.тo й y тепеpiшньoму свoйoмy етнoгpафiu.
нoMy станi Хаpкiвська гyбеpнiя ма €  давнi великopoсiйськi пoсеЛeння,
i  на них тpеба наIvt тепеp звеpнyти yвагу пеpш, нiж пoчнeмo Bикладaти
пpo гoлoвHе yкpаiнськe заселенtlя нашoТ кpа. iни, бo великopoсiйськi oселi
у Cлoбoжанщинi т iльки вкpапленi сеpeд yкpаТнських Чи тo гнiздами, чи
тo стoятЬ пooди}|oкo. Щoб зpoзyмiти тепеpiшнiй етнoгpaфiнний склaд
насeЛення Xаpкiвшини, тpеба звеpнути yBагy на iстopiю нe oд}loгo yкpаiнсь-
кoгo, аЛе й великopусЬкoгo засеЛeння, .п'ати iстopич}ty етнoгpафiю кpаТни.
Ce мас i  великий наyкoвий, i  oкpiм тoгo Пpактичний iнтеpeс, щoб стoяти
на твеpдoму Hаyкoвot\, 'y гpyнтl пpи пoстанoBi й виpiшeнню, напpиклад'
питання пpo з ' €д}|анtlя CлoбoдськoТ УкpаТни з Укpаiнoю взагaлi, пpo
теpитopiальнy аBтoнott,t iю УкpаТни 3a абo пpo вибopи в yстанoBЧi yкpаTнськi
збopи,", абo пpo мeжi iТ з сyсiлами. .Цyже стаpим tvloскoвсЬким oстpo)t(кott,t
y Cлoбoжанщинi бyли Bалки, тепеpiшнс пoвiтoве мiстo. Koлись тaм бyв
BаЛ та piв, як пpo це каже <<Kнига Bеликoгo Чеpтежа>>: .,A мix< Мжoм
i Koлoмакoм на МуpавсЬкoмy шЛяхy poвy веpсти 30 тpи, а piв в t l lиpинy
сажнiв з пiвтopа. в глибинy сажeнЬ'а iнoдi й бiльше, a стopol. loю тoгo
poвy oбминvти нeш,toжЛивo: yсюди лiса та бoлoта>>' Boсвoдa Typгeнсв
y l636 p. писав пpo Bалки: <<A тi Bалки звiснi 3 стapoBини; y надех(}|}lх
мiсцях iде насипaний вaЛ Чеpез шЛях oл лiсу лo лiсy, а лiси пiшли
piвнi ,  вeликi i  мeж тих лiс iв t|асипаний Bал }|а тpи веpсти>). Baлки вiн називав
тoдl т|лЬки ypoЧищeп4, зHaЧитЬ, незасеЛе}lим .мiсцeм. A y l646 p. гvtoскoB-
ський ypяд збyлyвав }|а тoМy ypoнишi кpiпoсть Baлки, iнакшe
Мoжськiй oстpoжoк. Aле )к всe-тaки | lце pан|ше тyтечки' нaвкpyги
Bалoк. дo iх збyдyвaння, >K}, lл|| yкpаТнськi пасiшники - вoни i l  булtа
пеpшllми пoселенцяMи сiсТ кpаiни, вoHи oсеЛl, lЛися на p. Мжi i  пo iнших
piнках' пoясHюючи вoевoдoвi, lцo тaких пасiк бyлo бiля Bалoк дo l50
i шo у кoжнiй пpo)кивалo oд п'яти дo десяти чoлoвiк. A кpаТна лiчилася
безлюднoю, бo ypял i  не знав гаpазд, ле бyли тi  пасiки й хyтopи. I спpавлi,
у |647 p, вийшла забopoна Л1,lтoвсЬкиМ ЛюдяM ou бе3 дoзBoлy заBoдити
та[,rечки пасiки пo p. Мepлi, Меpникy, Бpатeнницi пoблизy Хoтмих<ськa,
Boльнoгo, Лoсицька i  Bалoк; тих, Щo пoселилися тyт дaвн|шe, виселенo
3a кopдoн. Iз Bалoк - Мoжськoгo oстpoжка - Тздили стаl{ичники ttа
p. Cамаpу та opель. У 1650 p. y Bалках 6ули в)ке й гаpмaти, бyв
i вoсвoда. Пoтiм сюли пpийшли yкpаТнськi пеpеселенцi i  збyлyвали там
сoтенне мiстo Baлки, хoча й здасться тpoxи нa iншoмy мiсцi.  МoскoвсЬ.
ким Poзpялoм бyли збyлoванi тaкoж Лoсицький oстpoжoк i  Koлoнтасв.
Tyли пpийшЛи пo свoТй oхoтi схoдцi з piзних мoскoвсЬк1, lх yкpаiнських
гopoлiв й заснyвaли свoТ слoбiдки (мiж ними бyлa й yкpаiнська слoбiлка).
У 50.х poкаx ХVlI ст. Koлoнтасв зoвсiм засeлили yкpаiнui.  Бoбpик, oxтиpка'
oлешня, Kамeнне i  Heлpигайлiв бyли yкpаТнськими пoгpяtlичHиtr4и гopoД.
ками, i  кoли y |647 p. вoни мали oдiйти дo Мoскoвськo. i  .Д.epжави",,
тo l t , tешкaнцi зoвсiм зaлИUJv|ЛJl т i  мiста i  навiть пoзaбipали з сoбoю свoi
бyлiвлi '  -  на iх мiсце пoселиЛo мoскoBсЬкe пpaвительстBo свoiх слyжилих
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ЛЮдей, а тpoшки згoдoм сi мiстa пoзaймали знoв yкpaiнськi пеpeсeленцi,
мiж кoтримИ зaЛИurИлася дeяка чaстинa великopoсiян. 3айняли BеЛикopo.
сiйськi слyжилi люди i  ЧyгyТ.q, кoтpий pанiше зас}lyвали yкpаiнui 3 гeтЬ.
Mаt|oшt oстpянишею на чoЛi"o. ,[I.o Чyгyсва належaB цiлий Чyгyiвський
пoвiт i  3нaчне числo вeликopoсiйсЬких oсель. Мoскoвськиlvlи сЛyх(илиtvtи
людЬtl , lи бyли заснoвачi, oкpiм Цаpебopисoва, l .це Top i  Маяки, iле вoни
дy)l(е швидкo зaсеЛилися пoтiм yкpаТнuями. Мoскoвських слyx{иЛиx людeй
ми бачимo y дeяких мiстаx Cлoбoжанщ11Hl, l ,  алe тiльки як вeликopoсiйський
гаpнiзoн сеpeд бiльшoстi yкpaТнськoгo HaселеHня: тiльки y дBoх.тpЬoх мiстах
були пoсалськi тopгoвi,  а не слyжилi Люди.

Числo великopoсiйсЬких пoселенuiв y piжних мiстаx Cлoбoдськoi Укpaiни
тo збiльшyвaлoся, тo змeнulyвалoся oд yсяких випадкoвиx пpиЧин; вeликo-
poсiйськi  слyжилi люди зaлежалt, l  oд MoскoBсЬкoгo ypяду, iв iн Тх пoсиЛав
туди, де 6улa у них пoтpeба, Hапpиклaд, кoЛи якeсЬ yкpаТнськe мiстo
бeзлюдiлo. 3агалoм се бyв тoлi тeкyний лЮд сеpед заселeння, i  йoгo
кyд.и лeгше бyлo висилaти, нiж вiльних iнепoкipниx yкpаТнuiв. Числo
BeликopyсЬких пoселeншiв в yкpаiнсЬких мiстах, 3дa €тЬся, нe збiльшyвaлoся
y XVI I l  ст.,  а навiть з l\4еl.|шyBалoся. Beликopoсiйськi сeлa тa лepeвнi
y Cлoбoжанщинi бiльш yсЬoгo poзкилaнi булtl  бiля тих вeЛикopoсiйських
гopoлiв, пpo кoтpi t l , lи т iльки tцo гoвopили _ бiля Чyгусва, Boльнoгo,
Бoлхoвoгo. У БслгopoдсЬкor\,ty пoвiт i  бyли такi х( сеЛа - Pyська Лoзoвa,
Пpoхoли, Pyськi Tишки. Бopшoвa. У Baлкiвськoмy пoвiт i  l\4и бачимo
з вeликopoсiйським l{асeЛеHняМ села Cлавгopoдoк, Bepхoпoжню' Пoжню,
.Ц.epнoвy, Л юлжy, Bepхoлюл>кy. Таpасiвкy' Cтанинне' Пopoзoк, Coлдатське,
Hиuaxy, oбpaтенишe, Печини, Kpaмськy, Kaменецьке, Koтaнськy. ,tI.o
Бoлхoвськoгo пoвiтy }|aЛe)каЛo с. Уди. Hа захiлнoмy пoгpяниЧЧю, де
йшла кoЛишня ЛитoвсЬка межa, тe)к бyлo кiлька вeликopoсiйськиx сiл
тa деpeвeнЬ - Чyпахiвкa, Бopoвeнька'  Маpтинoвицi,  Ясенoве. Aлe найбiльш
шиpoкиM та пpoстopиI\, l  великopoсiйсЬкиtl l  пoвiтoм y Cлoбo>канщинi бyв
Чyгуiвський, дe ми бачимo сeЛa - Kамeннy Яpyгy' Пoкpoвське, Koчeтoк,
Bведенськe' Пiщане, Tepнoве, П'ятницьке, Baсищеве, Tетлегy, 3аpoжне,
Шyбине, Бабкy i  Бopoвy. Ce лyх<e давнi пoсeле}|ня - землi сим пoсeленцяtvl
були oдвeдeнi Ще y |647 p. '  пiсля тoгo як yкpaiнui убилtа y Чyгyсвi
сBoгo гeтЬрtaна oстpянина i  пoвepнyлися y Пoльшy.3наuить, Beликoрo.
сiйськi oсeлi бyли poзкиланi невeлиЧк1,lMl, l  кyпarvtи у тeпеpiшнiх oхтиpськoмy,
Лебединськoмy i  3мiТвськoму пoвiтax Хаpкiвськoi гyбеpнiТ' недалeкo вiд
пoгpяничЧя KypськoТ i  Пoлтaвськoi гyбе.Pнiй,. .  а найбiльшa частиHа iх
мiстилася y самoмy oсеpедкy гyбepнiT - y ЧyгyТвсЬкoмy пoвiтoвi.  Пo селaх
Чугyiвськoгo пoвiтy пpoживалo багaцькo наpoдy - пo дeкiлЬкa сoт чoлoвiк.
Cелa Boльt loBсЬкoгo пoвiта бyли кyли малoлюднiшi.  У l7 l0 p.y ЧyгyТвсь-
кoмy пoвiтoвi  жилo бiля десяти тисяч чoлoвiк iв iх<iнoк. У ХVIII ст. бyлa
збyлoвана Укpаiнська лiнiя. Boна мaла вiйськoве. населенHя - oдHoдвopшiв'
абo тaк зBaнy ландмiлiцiю, яка пoвинна бyла oбopoняти тi  кpiпoстi,  кoтpi
бyли збyлoванi пo сiй лiнiТ. Лiнiя пpoхoДИлa oIL.Цнiпpа дo Д.oнця пo p. opелi
й Бepешi y тeпеpiшнiх Пoлтавськiй та Хapкiвськiй гyбеpнiях i  займалa пiв.
деHl{y чaстиtly Хаpкiвщини. ПpoстягЛася Boна на 400 веpст. У Хapкiвщинi
Boна пpoxoдилa пo Iзюмськoмy,3мiТвськoмy та Bалкiвськoму пoвiтаx.
Усiх кpiпoстей на нiй бyлo l7. Бyлyвaти сi  кpiпoстi пoвиннi бyли кoзaки
з Cлoбoх<анlци}tи та Гeтьмaнщини. oселi УкpaТнськoi лiнiТ бyли тeх(
гнiздoм вeликopoсiйсЬкoгo 3асeЛення y Cлoбoжанщинi.

У 60.х poках ХIх ст. eтнoгpафiнний склад HaсeлеHt|я ХapкiвськoТ
гyбepнi i  бyв такий: нa 87,78 /o укpaiншiв в гyбеpнiТ пpихoлилoся l l  '45 %вeликopoсiв, себтo пеpшиx бyлo y вiс iм pазiв бiльшe, нiж лpугих. Bеликo.



Kyп'янськoгo тa Хapкiвськoгo пoвiт iв. Boвчанський та Cтаpoбiльський
пoвiти Хapкiвшини y ХVII ст. 6улvl ще майже беglюдними, i  велико
poсiйськi пoсeлeнцi.тaм з,явилися тiльки y ХVII.I ст. i  кoли poсiйськi uаpi
пoчaли poздавати lх свolM велик}lм пaнa}l '  а т l  пoчaЛи пepесeЛяти тyди
свoiх кpiпaкiв з ЦeнтpалЬHl,Iх вeЛикopoсiйсЬких гyбepнiй. Таке, нaпp}lкJlад,
пoхoд)I(е}lня сел AндpiТвки та Cтаpoгo Caлтoва, Aпpаксiна та Шaфipoва.
Taким пoбитoм' нaселення тeпepiшньoТ Хapкiвськoi гyбepнi i  t{е явля €тЬся
вl, lкЛючнo yкpaiнським, бo пpoмi lк yкpаiнських сeл тpапляютЬся пooдинoкi
i цiлими кyпаillи poсiйськi; тyт 3 давl|l{х давеI{ живyтЬ пepеселенЦi
3 великopoсiйськиx гyбеpнiй, i  вoни poзмoвЛяють нa великopyськiй }|а-
poлнiй мoвi i  } lаютЬ yсi вeликopoсiйськi наpoднi звичаi, oдежy, бyлiвлю.
Ha етнoгpафiннy виставy' opгaнiзoвaнy пi l l  чaс Apхеoлoгiuнoгo з 'Тздy
y Хapкoвi y l902 p. '  з iбpанo бyлo бaгацькo стapиx нapoдних yбopiв
yкpaiнськoгo й великopyсЬкoгo насeлeння Хapкiвшини; сe все пoтiм пiшлo
дo наpoднЬoгo }ryзею пpи Хаpкiвсъкoмy унiвepситетi. Toй y.yзqй п-oказy€ нам
в тепepiшньolvty нapoдtlьoмy x<иттi якби iстopичI{y етнoгpaфiю кpaiни, i  з ним
пoBинeH oзнайoмитися кoже}t, хтo цiкавитЬся сyчaсниIrr наpoдl{иM )l(иттяll{
Cлoбoжа н щи tlи 39. Aлe вeл и кopoсi йське зaселeн ня Cлoбoжа нщи ни бyлo .пyх<e
нeвеЛике, як йoгo зpiвняти з yкpаiнським; тeпеpiшня Хаpкiвська гyбеpнiя
пo свoйoмy iстopикo.етнoгpaфiннoмy склaдy явЛя €тЬся yкpаТнськoю
i являс з себe opганiннy частинy теpитopi i  Укpаiни, а ТТ населе}|}tя -
тaKy )к частиtly yкpаТнськoгo наpoдy.
УкpaТнськi перселеttЦi з Пoльщi в ХVl i пеpшiй пoлoвllнi xvll ст.
3a.u.нiпpянська i .Лiвoбеpежна УкpаТна бyла. тoдi лiд.Лoльщею i бopo.
лaсЬ з нею зa вipу i  piлнy мoвy; зa 3емлю i вoлю.u. Ha чoлi пoвстанцiв
стoяли зaвжди кoзаки, якo вiйськoвi,  oзбpoснi люди, aле ix пiдтpимyвaв
yвесь наpiл _ мiщaне й пoспiльствo. Шyкаючи вoлi, заселяЛи вoни степ}l,
свo €  дике пoлe y KиТвщинi '  на Boлинi, ПoдoлiТ' Пoлтавщннi, oбеpiгaюни
там свoТ oсeлi вiд татаpсЬких нападiв. Aле й тyди, y вiльнi стeпи, де
наpiд спaсався oд кpiпаЦтва i  шyкав кpашoi дoлi й вoлi, де вiн мyсив
шаблею тa pyшницею зaxиtцати свoю нивy вiд татаpина, _ i  тy,Ци пoсy.
вaлoся 3а ниDl лиxo yкyпi з пoЛЬсЬкoю шляхтoto, кoтpa 3aпoлучaлa
вiд пoльськиx кopoлiв пpивiлеi нa сi наpoднi землi; i тyли пpt,lxoд}rли
кpiпаЦтвo та нeвoЛя. A пpo Цeнтpальнi кpаiни Пoльщi нiчoгo й гoвopити:
тaм паl{yвала тяжка нeвoЛя. l  oсь yкpаТнський наpiд мyсив залишати
свoТ oселi i  йти xoч свiт за oчi шyкат}r дoлi в iншiй' uyжiй стopoнi.
Так пoчaлoся пеpесeЛення yкpаiнсЬкoгo }Iapoда в МoскoвщHнУ, де oхoчe
пpиймали пеpесеЛенцiв, бo се все ж таки бyли, xoч i  з нyх<oi землi
Пoльщi, чyх<инцi, yкpаТнui, a не мoскалi '  але бpати пo кpoвi й вipi;
таких захoжих yкpаiнuiв пpиймaли пеpш якo спiльникiв.сoюзникiв. Таким
спiльникoм, нaпpиклад, бyв oтамaн .[митpo Bишневeцький al,  кoтpий
встyпив на слyжбy дo Iванa IV з свoТми кoзакаI! lи. Iншиx пеpеселенцiв
пpиймалa Мoсква на слyжбy дo сeбе й пoселяла iх в Мoскoвщинi
i  пo yкpaТнських мiстаx, pазoь{ з свoТми слyжилими ЛюдЬми. Пpихo.u.или
кoзаки, мiЩане, пoспiльствo й дyхoвенствo. oсiбне мiсце сepед }lиx
зaймали ченцi yкpаiнських мoнастиpiв (Гyстинськoгo) Пpилyuькoгo
й Мгаpськoгo (Лyбенськoгo). Tак бyлo i  дo лихoлiття i  пiсля I{Ьoгo. B uаpю-
Bаtlt lя Миxайла Poмaнoвa yкpaТнui стали y великiй пpигoлi Мoсквi
в oбopoнi ii yкpаiнських зеilелЬ вi.п. тaт-ap. B пiДданствo Мoскви.пoстy.
пилo тoдi чи}rалo yкpаiнськиx ватaг з i i  oтаманами. Пеpеселенцi мали
свiй вибopний ,ypя.п., збеpiгали й шанyвали свoi звичаi, l{апpиклaд, цеp-
кoвнi бpauтвa.,.  B 1638 p. пpийшлo y Бслгopoл з гетЬмаl{oм oстpяниЦею
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oдpaзy 865 чoлoвiк yкpaТншiв з жiHкаN,tи, дiтками Mалигt,tи, з i  збi>кжям,
хyлoбoю - кiньми, кopoBaN,tи, вiвцями. Гoлoвнy Частину пеpeсeленЦiв
cклaД,aлИ кo3aки, i  пpавительствo BиMагaлo, uroб Boни пpисягt{yли tIа
пiдданствo Мoсквi,  uro бyдyтЬ вipнo Тй слyжити, l{е BеpнyтЬся в Пoльury,
з тaтаpaми, ЛяхаMи й yкpаiншями не MатиN4yтЬ нiяких стoсyнкiв, нiкoгo
не гpaбyватимyть i  на Пoльшy не HападатиМyтЬ, бo з кopoЛеM Boлo.
дислaBoм Мoсквa бyла тoлi y спiльui.  3а oце yсе yкpaТнцяM ствеpдили
Тх yстpiй i  кoзацькi пopядкl, l ,  aлe 3 тим, tцoб Boни oддаBaли звичайне
пoсЛyшеHстBo Bo €вoдoвi й oбopoняли MoскoвсЬкy гpяницю вiд тaтap. 3а.
дЛя сЬoгo Тм дадeнi бyли землi на дикoмy пoлi на Чyгyiвiм гopoлиrui,
де BoHи пoвиннi бyли самi збyлyвaти мiстo iшaнцяIt4и йoгo oшaнцюBaти.
Heлeгкo булo пoпеpвах пеpеселенцяM: Boни МусиЛи бyлyвати i  мiстo
з шJанцяtvtи, i  свoТ власнi oселi, зaвoдити пашню i yсяку хазяйськy спpаBy'
а pазoм з тиM пиЛЬ}lo дoглядати степ й oбеpiгати йoгo вiд paптoвих
татаpсЬких нападiв. A тyт Hа лихo, кoли вoни вже пooбзавoдиЛися хa.
зяйствoм, oхазяйнyвалися як слiл, злoбувши дЛя сьoгo й цapсЬку гpoшoвy
та xлiбнy пiлпoмoгy, як пoмiх< них пoчалися сBаpки..[I .o них, бач, з Пoльuri
пoчaли зacИлaтИ пpивабнi листи, пеpeманююЧи назад. Гетьман аж мyсiв
пoТхaти дo Мoскви, шroб oпpaвити себе вiд вopoгiв - сoтl{икa Poзсoxи
й iншиx. Poзсoха, кoтpий власне й пoлyнaв пpивабнi Л|1cтL1' yтiк з Чyгусва
y Пoльшy. aлe Й саtvtoгo Якoвa oстpянина вбитo, пiсля чoгo нyгyТвськi
yкpаiнui пoBеpнyЛися дoдoмy в Пoльшy.3амiсць Тx у ЧyгyТв пpийшли
мoскoвськi  слy>килi люди. Так пеpший зaмip самoстiйнoгo бyлyвання
yкpаТнськoгo мiста в диких степaх вияBив себe невдaлиМ, аЛe пpичиHи
тyт бyли бiльш випадкoвi n,- дo вo €Boди Щетiнiна Bopoже стoсуBалися
нe тiльки yкpаТнui, кoтpиx вiн, як ка)l(е дoкyМеHт, <<пpивiв у сумлiв
свo€Ю жopстoкiстю)>, але й свoi tl,toскoвсЬк| люди.



3AсЕЛ Е H Hя сЛoБo,Il.Cькo.i yKPA.i Hи
3 ДPyГoi ПoЛoBиHи xvII
l lo к l  HЦя xvl l l  сTOЛITTя

Пеpеселен!|я нapo.цy B C^lloбoдськy УкpaТнy з 3aднiпpянЩини
i йoгo пp}rчи}lи. 3aснувaння й зaсеЛе}t}|я мiст i слoбiд _ oстpo.
гoзькa'  Cy", Xapкoвa, oхтиpки, lзюмa. i  oкpyги Тх пoлкiв.
Bнyтpiшн€ poзсеЛення слoбoх(aн. Учaсть мoнaстиpiв в зaселеннi
кpaТни. Чyжoземнi пеpеселенцi. Bплив 3aселе}l}lя нa yстpiй
C;loбoдськoТ УкpaТни. Жaлoвaннi гpaпroтrr Cлoбo.цським пoЛ.
кaм. Учaсть /ШoскoвськoТ Дepx(aBи в yкpaТнськotl{у зaселеннi.
Пoшиpeння теpитopiТ oloбox<aнщиHи.

еpесеЛення нapoДy в Оtoбoдськy УкpaТнy з 3aднiпpя}rщини i йoгo
пpичи}l l| .  3а мoскoвсЬKoгo цаpя oлексiя Михайлoвина з Пpавo- i  Лiвo-
беpе>кнoТ Укpaiни. кoтpа бvла тoдi пiд пoлЬсЬкиt\,t ypядoм. пеpесеЛилася
Bелика сила vкpаТнuiв. Boни пooсажvвaли багатo мiст. слoбiд. с iл

i  хyтopiв. кoтpi власне й склали з себе Cлoбoдськv УкpaТнy. абo iнaкше -
Cлoбoдськi кoзацькi пoЛки Tаких пoлкiв ск.1аЛoся п'ять: Хаpкiвський'
oхтиpський. Cyмський. lзюмський i  oстpoгoзький' 3 пoлкoBиMи мiстами:
Хаpкoвoм' oхтиpкoю. Cyмaми. Iзюмoм i  oстpoгoзькoм (пoслiлнiй - пoвi .
тoве мiстo тепеpiшньoi BopoнезькoТ гyбеpнi i) .  Увесь oшей кpай 3асeлився 3а
МoскoBсЬкoю БслгopoлсЬкoю лiнiсю бiльш vсЬoгo l\ i teшканцяtt{и-yкpаiншями.
хoч тpaплялися сеpед них | мoскoвськi  слvжилi Люди. Пoлекули. мiсцями.
як. напpиKлад. y Чугvсвi  iв деяких iнших мiсцях, як Ми бачили, N,rешкаЛи
мaйх<е oднi т iльки мoскoвськi слvжилi лЮДи. Пеpше значl{е пеpеселення
наpoдy 3 пoЛьсЬкoТ yкpаТни пpихoдитЬся на BелиKv еt loxу B Hapo.цt lЬoМv
життi  -  Хмельниччинv. У пеpшi тpи poки Hаpoд}lЬoгo пoвстаHня Бoгдана,
3а часи сЛавниx сiч - ЖoвтoвoдськoТ. Kopсyнськoi.  ПiлявецькoT й 3бopoв.
ськoi .  нapiл ше мав нaдiю пеpемoгти свoгo Bopoга iз.Цoбyти Boлю. а Moже.
й самoстiйнiсть. i  тoмv нiхтo не йшoв тoдi в мoскoвськi дикi стeпи. Aле
нeщaсЛива Беpестешькa с iчa poзвiяла с i  надiТ. i  v l65l  p. ми банимo пеpше
велике пеpесеЛення наpoдy' Koзацький лiтoписnn нaм oпoвiдaе. щo тoдi
кoзацтвo пooсажYваЛo слoбoди на }roскoвсЬких гpvнтаx в Cлoбiдчинi -
i  oт вiд тoгo чaсv стали oса)|(vватися Cvми. Лебедин. Хаpкiв. oхтиpка
i vсi  слoбoди KoзацЬким наpoлЬм. Д.pyг-q пеpесеЛення бyлo v l659 p.45;
але найзначнiше - в- тяжкi наси py.щи.o - B гетЬrvtaнстBo БpюхoвеЦькo.
гon'.  МнoгoгpiшнoгoaE й Cамoйлo.вичaog - в l663-l687 pp.. кoли ГетЬMанoI\,t
в Пpавoбеpежжi бvв Д.opoшенкo5., i  vсе Пpaвoбеpежжя Ьбеpнvлoся B пvсте-
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лю. гpабянка oпoвiда€5l, Щo [,tешкаl{цi Пpавoбepеж}l(я пoсeлиЛися нa без.
людних BеЛикopoсiйськиx зeмлях дo сa}riсiнЬкoгo ,[I.oнy i заснyвали багацькo
il,tiст тa сЛoбiд. Як тiльки, бyвалo, станe непеpеливки нaшиIvl лЮдяtvl _
пiдiймaються yсiм сeлoм з сeмействаtlltl та збiх<x<ям, яке i,toжl{o yхoпитl{,-
i  iлyть свiт за oчi,  не знaЮЧи навiть, кyди пpoстyвати. I вoни йшли нa мaн.
l lp iвкy. Kидаючи навiки свoю oселю, piдний кpaй, бaтькiвЩинy, пpoчанe
пaлили свoi хати i yсякi бyлiвлi, щoб вoни нe залишaл}lся в нaЩадoк
вopoгагvl. Heлегкo бyлo нapoлoвi кидaти свoю благoдатнy кpаТнy, алe й нoвi
мiiця Cлoбoжанщини теж вабили дo себe пepeсеЛенцiв свoТми сaмopoдниtvtи
багaцтвами. I oсь залyl{алa вeсeлa пiсня:

Пoкннь бaтька, пoкинЬ мат1{, пoкинь всю хyлoбy,
Iди з нами' кoзакaми' на Укpайнy, на слoбoлy,
Hа Укpаf,нi всьoгo мнoгo _ i пашi, i  бpаги,
He стoять там вpажi ляхi, кoзацькi i вpаги;
Hа Укpайнi сyхa pиба iз шaпpанoм:
Бvдеш житн з кoзакoltl. як 3 пaнoм,
A.y Пoльшi сyха pиба iз вoдoю:
Бyлeш жити з вpax(им ляхoм, як з бiдoю.

Aле й тoдi, як спiвали такi пiснi,  кaжe М. Хв. Cyмuoв 52, вaх<кo бyлo
Людям пoкидати стapi батькiвськi мiсця, сyм бpав зa даЛeкy дopoгy, а в нo.
вt{х iltiсцях' хoн i гаpних, схoдилa гipка лyмка пpo тих, щo зoстaлися в дaле-
кiм стаpiм кpaю, пpo таt\,toшtlю poдl{нy. Tакi пoчyття вiдбилися в дeяких
пiсHях,.як бpат пише лист сестpi iпитaс i i ,  ни пpиBl, lKJIа вol|а х(t{ти нa
Bкpaiнi '  а сeстpa вiдмoвляс:

oй бpатe' мiй бpате, тpеба пpивикaти:
oл poлy далeкo, нiким нaказатн.

B oднiй цiкaвiй пiснi oписаний настpiй, з якt, lм нашi люди йшли в Cлoбiд.
нинy i  Щo бyлo y н}rх на дyмцi.

Та не спав я нiuкy нe oднyю,
Hе бyлy спати щe й лpyгyю,
чoгoсЬ мeн| тpyдtlo'
Hа сеpлeнькy нyл'нo,
Cам я, мoлoдt не мoжy я 3натl|.
Та вiють вiтpи все б.yflнii,
!дyтЬ дoщl все тyчll l l '
3емлю звopyшyють,
Тpавoю yстнляють,
A цвiтамн yкpашаютЬ.
Tа f,лyть людe, пoселянe.
Bсе з дoчками та 3 сиl lами.

Пoкндають гpyнти свoТ,
Пpеславнii в)китки
I пpeвтiшнii пасiкн,
Та чoгoсь лyги пoтемнiлн,
Haшi пoсeляне пoсмyтнiли,
3aсмyтилaся птиЦя,
Щo назад (не) вopoтиться
Hа свoi пpежнii в)t(итки'
Ужe весна _ .II.нiпp шиpoкиf,'
Пepевoзи скpiзь глибoкi,
A зeленi лyбpави клюнi
Пoпvскали'

Як бачимo, i  нa мaндpiвuiв Beликe вpах<iння poбила пpиpoда --весHa
з i i  в iтpaми бyйними, дoйaми тyчнип,tи, тpавамl{ й 

-квiтками, 
кoли f lнiпpo

шиpoкo po3лl,lвся, як те lvlopе, i скpi3Ь пo piчкaх бyли глибoкi пepeвoзи,
a в зелениx дyбpoвaх Усюди пoтекли ключi _ вoди oд талoгo снiгy.
Aлe смyтoк. oбгopl{yв- пpoчаl{, кo-ли .вo}|и пoбaчили птицю, кoтpа веpта.
лaся 3 виpiя на свoi вх{иткt,t, бo Тм yжe I{е пpийдеться вepтатt,tся нa
свoi кoлицlнi oсeлi. Багацькo пpoчaн, Hе дiйшoвцIи дo нoвoт oсeлi, пoги-
Hyлo вiд бeзxлiб'я, бeзвi.п.,п.я, хвopoби, слaбoстi, тaтap i свoТx же бpатiв.
кoзaкiв y бeзлюлнiй пyстелi. Тpаплялoся й так, lцo самe пoспiлЬствo
з гoлoдy Dryс}, lлo oддaватися y пoлoн тaтаpai l{:3000 селян з.пiд Кop.
сyl lя (y KиТвщинi) xтiли бiгти y opдy. 3000 чoлoвiк мeшканцiв Tаpгo.
вilшi тЬiаpи в3яЛи в пoлo}t. У 1675 f. y гетьманa саМoйЛoвичa зiбpа.lioся
20 000 пpoЧаHсЬкl,tх семейств. Iнoдi й лiвoбеpежнi гeтьмани пpиlt/tyшyвaЛи



3aселення C.лo6oдсьxoi Укpaiни...

сеЛяl.| Пpавoбеpежжя пepехoдити на лiвий бepег ,Цнiпpа. Cлoбoдська
Укpаiна 3aселилaся. яK казaЛи пpo це пoслaнцi гетьмана Cамoйлoвича.
Hа I/з пPoЧанaми з Пpавoбepеж>кя. звiдкiля вийшлo l  l  пoлкiв. i  неpез
тe вoни пpoпoнyBали, щoб Cлoбoдськa Укpaiна булa пpивеpненa пiд
гетьманський pегiмeнт' aЛе на се Мoсква нiяк }lе згoджyвaЛaся. цroб
не пpибiльшУвалaсЬ гетЬ[,rансЬкa cИлa i  влaда. Д.opoшенкo бaжав з'ед.
нати yсю Укpaiнy - i  Пpавo- i  Лiвoбepeх(нy - пiд свoiм €диниr\,t Уpядolvl:
€динy Укpaiнv ба>кав мaти i  vвeсь нapiд: aле пpoти сЬoгo бyлa тoлiшня
пoлiтика i  .  диплoмaтiя Мoскви i  л iвoбеpежниx гeтьманiв: Мoсква не
xтiла скиl{yти 3 гетЬг{aнсЬкoгo ypядy нi БpюхoвеЦькoгo' кoтpий тoдi
yдaBаBся вipнoпoл.Даним Мoсквi.  нi  пoтiм Мнoгoгpiш}|oгo та Cамoйлo-
Bича, a Boни самi.  звiснo, мiцнo тpиMалися 3a свoi ypяди. бo не
Moгли пlднятися .ц.o 3агалЬHих гpoп4aдських iнтepесiв yсьoгo наpoДa. I oсь
виxoдилo, Щo тaлaнoвитий f l .opoшенкo yвiйшoв v зB'язoк i  твopив .Цvже
Bадливy для нapoда i  сvпpoтивнy йoмy спiлкv тo з Пoльщею. тo
3 кpиtvlсЬкиM ханoгvl .  тo 3 тvpецЬKиl\,t  сyлтанo!\,t .  кoтpа знищиЛа.кpаiнv
i  oбеpнyлa ..Тi в pyТнv. У l667 p. Мoсква vtvtoвилaся з ПoльЩею
в Aнлpvсoвi oo, Щoб пoвеpl.|Yти Пoльщi yсю Пpавoбepeжнv Укpaiнy. i  т iльки
KиТв. i  тo Hа двa poки. мYсив лиltJитися за Мoсквoю. I oд тoгo часv. ка}t(е
лiтoпис. <(встaЛи шaтoсти на УкpаТнi>. Укpаiнський наpiл не мiг згЬдитися
нi з тим. щoб йoгo Bлaсне живе т iЛo диплolvtати poзpiзaли на двi частини.
нi  з тим. щoб жити за тaтapиHoМ тa тVPкoм. I сe дvже гoлoснo i  яскpавo
вислoBив нapoлний Bатa)кoк. oтaMаH запopiзький Iван Cipкo"..  . .Я,- ка.
зав вiн,- ляхiв нел.pyг: ляxи - пaни: Boни нищили Hашv Bo.пЮ. пpигнi .
Чvвали нaш пpавoслaвний наpiл: aЛе й тaтаpва не нaшi дpvзi .  а iщe
гipшi вopoгi .  Ляхи нaшv xvдoбv Тдять'  а татaри п'ютЬ нашv кpoв. Пoли.
BlтЬся навкpvги: opдa сплЮндpvвалa нашi дoмiвки. нaшJи!\4и дiтьми i  жiн-
ками запoBнилa свoТ кoчoBищa. A скiльки вoна нaшoгo KoзацЬкoгo HaDoпl.
v HевoлЮ зaпpoдaЛa нa га.Цеpи i  скiльки йoгo пopvбалa! 3 бyсypмана.^.., '
нaм тpеба вoЮвати: сам Бoг }|аказv €  наtvt напaсти Hа Bopoга й пoмститися
зa знeвaгv ймення Хpистoвoгo. за спалeнi Цеpкви. 3а пopvги святoЩiв>.
I спpaвлi. opдa. кoтpy пoстaBиB f l .opoшенкo нa зимoвлю в Укfrаiнi .  пoBсTаЛа
пpoти ньoгo i  вepнvлaся дoдotиv У Kpим. зaхoпиBl l lи з сoбoю v пoЛoн селяH.
A кoли !.opoшенкo пoжалiвся тYpецЬкoMv сv.ryтанoвi. тoй пoвеp}|vв се
Y )каpт. i  йoмy нiкoгo з бpaнuiв не веp}Iv.пи: <<Koгo vзятo.- каже Caмo-
BидецЬ.- пpoпав. хiба кoгo Bикvп.Цеtlo)>. Cпpавелливo пpoмoвиB Cipкo
пpo наpvгv святoщiв. бo. спpавлi. oбpaзaми гатилl, l  вv.пицi й бo.пoта: з цеp.
кoв i  дзвiнницЬ пoздiйма., lи yсi  хpести i  дзвoни. << Hе зaбo.пi. .to.- кaже
CамoвидецЬ.- сеpце йoгo (f iopoшенкa) oд такoгo безчестiя oбpазiв Бo-
жi iх зад.пя йoгo несЧас.пиBoгo дoчaснoгo гeтЬMанстBа>). Cин гетЬмaна
CaмoйлoвиЧa 3a татаpський нaпад нa Лiвoбеpежжя сп.пюндpvвaв oстатнi
мiстa Пpавoбеpежнини. a насе.пення йoгo си.пoмiць пеpевiв v ГетьмaнЩинv.
l  наpoл дoвгo Ще пaM'ятав пpo цей <(згoH>). як йoгo назиBа €  Caмoвидeць.
Пpaвoбеpежнa Укpаiна тепеp зoвсi lv l  запvстi .пa. Пo Бaхчiсаpaйськiй vмoвi 55
вoна i  пoBи}|на бv.ца за.пишитися без.пюднoЮ. пvсте.пeЮ. Тaкoю пvсте.пеЮ
й бaчив Тi v l705 p. .пiтoписeць Bе.пичкo oo: <<BидЪх на pазнЬIх тaNt
l ,tъстцах Мнoгo кoстей че.пoвъЧеских. сvхих и Haгих, тo.пЬкo небo пoкpoв
себЪ иMvщих и pекoх B УМъ - ктo суть сiя? HaсмoтpЪвшися пoбo.пЪх
сеpдцeм и дУшoю' якo кpaсная и всякиrии б.пагaми пpежде изoби.пoвшaя
зеM.ця и oтчи3Ha нашa Укpаiна в пvстиHъ oстaв.пеHа и Пoсе.пенцЬl ся.
с.гIaвнЬIе пDедKи нaши. безвЪстни явишася>. Tе ж самe кaже i  мoскoвський
пiп Лvк'янoв. Iдvчи v Cвятv зем.ЦЮ в |702 p. Чеpeз УкpaTнv. в iн записав
свo €  дvх(е сv!tне вDах(енt|я oд сiс i .  тoдi без.цюднoi. кDaТни: <Бьlсть сiе
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пyтHoе шeстBiе печалЬнo и yнЬtЛo; бяше бo видЪти ни гpада, ни селa, aщeбo
и- бьIша пpежде сегo гpадЬI кpaсны и наpoчитЬI села видъHiем, нo ньlнЪ
тoчiю пyстo t\4ъстo>. oттакенки i  нух<i, i  свoТ poзшapпали, спЛЮндpyBаЛи
}Iешlасну тoгoбiчню Укpаiнy i  пеpевepнyли сю poзкiшнy кpаТнy - сей
paiа для людськoi oсeлi - в безлюднУ пyстeлю, а диплoмaти .нaвiть ствеp.
Д,|1лv1 свoю диBнy 3гoду oсoбливoю yмoвoю - Бaxчисapaйськoю, щoб
Укpаiна навiки Лишилася безлюднoю. oсь кoЛи спpав,п. i  диплoI{aти
Пoльщi, Мoскви, Typшii  з Kpимoм тa i  самoi Укpaiни занедбали пpo
лoлю укpаiнсЬкoгo нapoдy' пpoвoдячи свoТ кopиснi лyмки та замipи.

Bелика сила наpoду пpийшлa в Cлoбiдчинy i  з ГетьманЩини, з Лiвo.
беpе>к>кя, але бiльшa Частинa Тx належала дo тиx, шo пpийшли в Лiвo.
беpеlкх<я з Пpавoбеpежжя. oтжe' таким чинoM, як бачимo, населення
C.r ioбoх<анщини скЛaлoся з piх<них eтнoгpафiнних пoдiлiв yкpаТнськoгo
наpoдy i  неpeз тe, яK вoнo звичайнo бyвас, й yкpаiнська [,toBа тyт
BитBopилaся Hе 3адHlпpяtlсЬка, не гaлицЬка' не чepнlг lBсЬка' а власна'
мiсцева, Hеtvtoв сepедня мiж ними; бiльш yсЬoгo вoHа наближастЬся дo
пoлтавськoi i  киТвськoТ мoви, мабуть, Чеpе3 тe' tцo пеpесеЛе}|}lя з Лiвo-
беpежжя бyлo .п.oситЬ Bеликe y Cлoбoх<анЩиt|y; Лiвoбеpехtжя i Cлoбo.
)канЩинa 6ули сyсiлами; a з 3аднiпpянщини бiльш yсЬoгo пеpеселен.
цiв IIaлa Kиiвщина; yкpаiншi з Kиiвщини засеЛяЛи гoЛoвнo й Лiвo-
беpецдя - найпачe ПoлтавЩинy. oсь Чеpeз щo слoбoдськo-yкpaiнська
мoBa ", бiльш yсЬoгo наближасться дo пoлтавськoТ i  лiтеpатypна мoвa
Kвiтки схoжа з MoBoю Koтляpевськoгo, бo oбидва вoHи кopистyваЛися
MoBoю сBoгo пpoстoгo нapoдy - €дин в Cлoбoх<анщинi, лpyгий - в Пoл-
тaвlциHl.

3aснyвaння i зaселення ltiст i слoбiд _ oстpoгoзькa, Cy", Хapкoвa,
oхтиpки, lзюмa i  oкpyги Тх пoлкiв. 3вepнемo тепеp yвагy на заселeнHя
мiст iслoбiд в Cлoбoдськiй Укpaiнi .  У 1652 p. бyв oсажений на piнui
Тихiй Coснi i  oстpoгoшi oстpoгoзЬк; тyди oдpaзy яBився шiлий yкpаiнський
пoЛк y l000 чoлoвiк, oкpiм семейств,3 пoЛкoвникoм Iванoм 3iнькiв.
сЬким 58 i  yсiсю пoлкoвoЮ та сoтен}loЮ стаpшинoю. Пo цаpсЬкoгиy указoвi
Bo €Boда Apсенсв ix пoчав ypяжaти на вiкoвiчне )ttиття. Kpiпoсть y oстpo-
гoзЬкy poбили мoскoвськi слyrкилi люди пlд пpиBoдoм Bo€вoди paзol,t
з yкpаiншями; бyлiвлi для сeбе y мiстi  бyлyвали самi yкpaТнцi. Пoдвiр'я
дЛя oстpoгoшан бyли даденi y пoсалi за oстpoгo[\,t, себтo за кpiпoстю,
абo за заIvlкoм, невеликoi мipи Чеpeз те, щo Тx тpебa бyлo заxиutати
вiд татаpсЬких Haпадiв i  для сЬoгo пoтpiбнo бyлo тулl,tтися Тм близькo
oднo бiля дpyгoгo; пoлкoBник дiстав лвip у 300 кв. сажнiв, пpoстi кoзa.
ки - тiльки пo 70. Aле кo)кнoмy oдведенo бyлo oкpiм тoгo тyтечки
)t( землю пiд oгopoди, клyнi й тoки - пpoти сBoгo пoлв-ip'я. Усiм
oдBеденa бyлa тех< 3емля на пoЛе, на пoкoс i на iншi пoтpеби. ,Ц.адена
цapем гpoшoBа запotvtoга на бyлiвлю i с iянкy яpиHи, дaденo на пpoкopМ
х<йта й oвсa. Bисланo для кpiпoстi з Bopoнех<д двi гаpмати. oстpoгoзЬка
кpiпoсть бyла спopяжеtlа так, як i  iншi пo мoскoвських укpаiнних мiстах.
oстpoгoзьк пpoзивали ще iнoдi Pибним, бo бiля йoгo бyлo Pибнe oзеpo
i тyт iшe pанiше бyв великий pибний тopг. У oстpoгoзькy бyли пoсе.
ленцi i  мoскoвськi служилi Люди, uroб не пеpедaBати yсiс i  oбopoни
мiста й кpaiни yкpаiнuям, бo на l . lих все )к таки пoвнoi надi i  не бyлo -
oд iх заBжди спoдiвалися якoiсь, як KaзaлИ y Мoсквi,  <шатoсти>.
Пеpеселилися y oстpoгoзЬк дЛя сBoгo кyпецтва й великopoсiйськi кyпui.
Усi poсiйськi пoселенцi бyли пiд вoевoдoю, а yкpaiншi бyли пiд свoiм пoл-
кoBI{м пpисyдoм. Мi>к тим iлpyгим пoчaлися гoстpi сyпеpечKи. Пiсля
зaснyваHня oстpoгoзькa }IoBoсeлЬui.yкpаiнui пoсeЛилися i  пo iнших мiстaх
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та сЛoбoдах, так i  злo>кився кoзачий oстpoгoзький Cлoбoдський пoлк. Пo
>кaлoваннiй uаpськiй гpамoтi oстpoгoзькoмy пoЛкy дадeнi були yсякi пpи.
вiлеi й мi>к iншими кoзацЬкий yстpiй. L[ iкавo бy.п.е лo.п.ати дo тoгo звiсткy
пpo забeзпeЧення пеpшиx пеpеселе}|цiв - пpo те, tцo вot lи з сoбoю пpи.
ве3Ли. Пoлкoвник 3iнькiвський пpиixав 3 жlнкoю, синoги, писаpеМ I де-
кiлькoмa Чeляд}tикаMи. Biн пpивiв з сoбoю l5 кoней i  4 вoлiв. oбoзний
пpийшoв з х<iнкoю, дoЧкoю, 2 чeляДникaми i  пpивiв 5 кoней, 8 вoлiв, 2 кo.
poви,6 oвецЬ, l0 свиней. Biйськoвий сyддя Bеличкo пpивiв 4 кoней, l3 кopiв.
Бiльшiсть бyла людей 3aмoжниx aбo, як кaжyтЬ пpo }lих мoскoвськi
дoкyменти, <<сеМЬянистЬlxъ и пpoжитoчнихЪ>, себтo зHаЧитЬ тaких, кoтpi
лoма були xазяiнами.землepoбами, а pазoM 3 тигvr кo3акаl l lи. Koзакaми
Boни залишилися i  в Cлoбoдськiй УкpaТнi. У пepших пo спискoвi 80
ПеpесеЛенцiв бyлo 99 кoнeй (сeбтo бiльш нiж пo 2 кoня на сeмeйствo),
69 вoлiв (менш нiж пo oлнoмy), l4 l  кopoвa (лелвe не пo 2 кopoви
нa семействo), l24 вiвцi  та кoзи (бiльш нiж пo l  на семействo), |29
свиней (бiльш нiж пo l  на семeйствo), yсьoгo 662 гoЛoBи xyлoби,
себтo бiльше, нiх< Пo 8 гoлiв нa семeйствo. с i  80 семейств мo)кна
пoдiлити, Щoдo чисЛа гoлiв хyлoби y Ko)кнoгo, нa 7 частин, i  кoли
пpo пеpшi тpи Частиtlи (27 сeмейств) Мoжливo сказати, шo y них бyла
недoстача хyлoби, тo oстатнiх 4 частини (53 сeмейства) y Bсякo[4y
paзi тpеба 3aЧислити дo сеpеднix, кoли не бaгатиx: 3l lаЧитЬ, IЛ.o бiдних
ia хvлoбy булo 34 /o' a cepelнix i  багатиx - 66 /g. Безкiнних бyлo тiльки
два сeмейстBa, a Мoже, т iльки 2 чoлoвiкa, кoли Boни Hе t l , tаЛи сеМейств.
l5 семейств не rr,taли xyлoби, але Boни абo Hе 3rvtoгЛи пpиBeсти
i i  з сoбoю, абo, t\4o)клиBo, poзпpoдаЛи абo зaлиruиЛи дoма, абo загy-
бнли Тi в лopoзi,  бo тpeба пам'ятати, з яKoю тpyднoтoю пpихoдилoся
пеpесеЛяTися в ,Д.алеку Cлoбoх<аншинy i як небезпечнo бyлo в дopoзi
вi .п. татap та poзбишак. I шe лoбpе, Щo вoни йшли веЛикиtи тaбopoм,
цiлим пoлкoM, a тo iх такoж oгpабyвали б' як oтoченцiв i  нepниuь
Гyстинськoгo та Лади)кенсЬкoгo мoнастиpiв. oстpoгoзьк зaснуBaBся нe 3a
Бслгopo.п.ськoю лiнiсю, a нa самiй лiнi i ,  i  uepез те вiн, як i  yвесь пoлк,
мав бiльший зв'язoк з poсiйськими мiстамиiyp"дo' ,  н iж iншi пoЛки'
кoтpi пoсел|Ir| l lcя за лiнiсю, на спpавжнЬotvty дикoмy пoлю, як, нaпpиклад,
Сyмський абo Хаpкiвський.

У тoмy ж l652 p., як i  oстpoгoзьк, бyлo заснoвaне мiстo Cуми 59.
У 1653 p. Bх{e бyлa збyлoвана пiд пpиBoдott,t вo €вoди Apсенсвa кpiпoсть
Cyми нa Cyминoмy гopoдишi. Бyлyвали i i  самi yкpа. iнui,  кoтpi пpийшли
сЮди з свoiм oсaдЧиI\,t Геpасимoм Koндpатьевим. Hoвi пеpеселенЦi, як
писаB сам вo €вoда, пoселилися на дикoмy шляxoBotvty пoлi, ку.u.и pанiш
ПpихoдиЛи TaTapИ i плюн.Цpyвали Пyтивль, Pильськ та iншi великopo-
сiйськi мiста. Пpийшли вo}|и сЮди iз piжних мiсuь Укpаiни. Baбили iх
дo себе вiльнi гpyнти, лaни i oсoбливo лiси, де бyлo бaгаuЬкo yсякoгo
звipя' дикoi бдх<oли i лeгкo бyлo гнaти дЬoгoтЬ та сtvtoЛy. Лoвeцтвoм,
бдйiльництвoм займалися тyт пyтиBльськi сeвpюки 60 тi  бopтники 6l,
якi й не хoтiли дoпyстити дo сьoгo yкpаТнuiв. Aле вoсвoда встyпився за
укnаiншiв, oпoвiвши, щo вoни гoнятЬ дЬoгoтЬ не B пyтивлЬсЬких лiсаx,
а у дикotvly пoлi в дiбpoвах в 5,6'  l0 Bеpстах oд свoгo тiльки lцo
збy.Цoванoгo мiстa Cyм iЩo кpаЩе бyлe як Botlи oтдаватимyтЬ чиншi62
y цapсЬкy казнy, a не пyтивлЬцяt\,t ,  як се poбилoся дoсi. .Boсвoда вже B3яB
з yкpаiнських ватаг |7 бoчoк дЬoгтЮ. У нoBoМy мiстi  Cyмaх нiякиx
пpибyткiв y нЬoгo не. бyлo, a тpати дy)ке пильнi: тpeба булo кyпити
залiза i  для сoбopнoi цеpкBи, i  для iнших казеHних бyлiвель. Kf lивли
i oбpази oд сЬoГo пyтивлЬцяМ, Писaв вiн, не бyле нiякoi тoМy, Щo
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i  тепеp вoHи Mають великий злoбyтoк з бopтниx деpеB тa пaсiк (деякi
мали пo 500 вyликiв бджiл тa пo l00 каpбoвaнцiв кoжний мас з pибaль-
ствa тa Лoвeцтвa - б'ють ,пуже багатo кyницЬ, лисицЬ, вoвкiв, мe.цведiв,
лoсiв, диких кaбанiв. Boсвoда дoдaвав дo сЬoгo, Щo сyМчaне пpoхаЮть
вiддати iм y нинш Гиpлинськy цapсЬкy вoтчинy нa p. Пслi, зa кoтpу
вoHи платитимyть yлвiнi абo yтpинi дopoжче, нiж пyтивльui. Cпpaвлi,
як пoбачимo далi '  сyMчане дyже шиpoкo poзBинyЛи свoю пpoмислoвy
дiяльнiсть.

.[I.алi пoчaлa 3aсеЛятися yся тa кpаiнa' на кoтpiй зЛo)t(ився Cyмський
Cлoбoдський пoлк. Люди пpихoдиЛи нa слoбoди пoвсякчас, бeзyпиннo,
як сe мoжнa 6aнитн, нaпpикЛад, y слoбoдi Tepнaх' кyди y l653 poui пpийшлo
48 семейств i пoтiм пpихoдl.lлo ледве не Щopoкy пo кiлька десяткiв;
бiльш yсЬoгo пpипaдa €  }Iа тi  poки, кoли бyлo найбiльше виселeння
з Пpaвoбеpежжя, oсoбливo B чaси Py^Т-ни.

У 1654 p.бyв зaснoвaний Хapкiвu, iдeкiлькa iншиx слoбiд,3 кoтpих
пoтiм 3Лoжився Хаpкiвський пoлк. Hа Xаpкiвськe гopoдиЩe пpийшла
спoчaтку малeнька кyпкa (37 семей) пеpeсеЛенцiв тpoшки paнiше l654 p.,
я.к се видкo з пpoхання.сyплiки Бслгopo.Цськoi МикoлaiвськoТ цepкви
пoпа Iванa. Biн писaв, Щo y l654 poцi Ha Хapкiвськoмy гopoлишi
y Тх шеpцoвнiй вoтчинi uеpкаси збулyвaли хaти i  )кивyтЬ y Hиx. € .  Aль-
бoвський o. пoдa €  гадкy, lцo пpийшли тyди сi  37 семейств y l65l p.,
бo пpo них бyлo.сказанo, щo вoни пpийшли тyди Щe pанiшe, нiж iншi,
а пoтiм пiдiйшли й лpyгi ,  тa й на пoлкoвих пpапopах,.дoда €  в iн,
стoяв l65l  p.Aлe y l654 p.Хаpкiвськoгo пoлка lце нe бyлo, a яK
сказaнo - <<pанiше l654 p.>, тo се tvloжЛиBo oднести i  дo l653' i  дo
l652 p. '  a Мo)кe нaвiть paнiшe l65l  p.Hевeличкa кyпка в 37 семей
пpoбувалa тyт дo l654 p.' aле Beлика кyпa пеpeселенЦiв яBу|лacя нa
Хapкiвськe гopoдиЩе y 1654 p. i  збyлyвaла кpiпoсть. У 1654 p. y Хapкoвi
yкpaiншi пpoбили сoбi шлях дo тopсЬкиx сoЛoних oзеp, кyди Тздили пo
сiль'  сeбтo чytvlакyвaЛи; 3нaчитЬ, iхapкiвui ,  як iсyмнане, зaймалися
пpoмисЛа[,tи; сей шлях хаpкiвський Bo €вoда Cелiфoнтoв звелiв хapкiвЦям
3ниlцитH, aлe вoни oдl\,toвилися oд сЬoгo' бo не xтiли 3ниlцeнI{я свoгo
чyМацтвa. Bелiв . вiн .-являтися хаpкiвцяrvt дo себе на oг.ляд' але багaтo
нe пoсЛyхалoся l  po3. lxаЛoся нa тopсЬкl o3epa ваpити сlЛЬ тa пo Iнших
мiсцях, а y Хapкoвi зaлишилoся oбмaль людей, i  хapкiвськoгo гopoдиЩа
зaбезпeчити вiд татap бyлo немo)l{Ливo. Taк писaв пepший хаpкiвський
вo €вoдa Ceлiфoнтoв y Мoсквy, звiдкiля пpийшoв uapський yказ хapкiв-
ським (чеpкaсaм), щoб вoни бy.Цyвaли кpiпoсть _ oстpoг i нoвих .u.opiг
Hе пpoвoдилt,t.  Як бачимo, тyт lце немa €  3гадки пpo Хapкiвськy кpiпoсть,
гoвopитЬся тiльки. пpo Хаpкiв якo пoселенн.я i пpo Хаpкiвськe гopoдище
якo пpиpoдню кpiпoсть. Tpoхи 3гoдoм на ХapкiвсЬке гopoдиЩе явиЛaсfl
g,цpa3y велика кyпa .пepeселенцiв, iх бyлo, o.кpiм- сeмейств, 587 чoлoвiк.
Boни зaвели стaни i  пасiки, лoвили звipя i  pибy' пoстaвили бyли, лe
гнaли дЬoгoть. Bихoдить, шo й xаpкiвцi займaлися тиIt{, Щo й сyмнaне;
i не днвнo, бo бiля Хаpкoвa бyлo тoлi багaтo лiсy, так щo пpиxoди.
лoся дopoгy дo тopa для чyмaцтва пpoсiкати y лiсаx (вoевo.п.а белгo.
po.Цський наказyвaв ii засiкти, себтo заклaсти дePeBoN{). 3 l655 p. пoчaлoся
бyлyвання Xapкiвськoi кpiпoстi yкpaiнськими пoселeнцяMи на свiй зpaзoк,
абo, як кaзaв пoтiм вoсвoла Ceлiфoнтoв, пo (их Чepкaсскo}ty извичaю>.
Як видкo з вo €вoдсЬt(oгo листa 1657 p. '  хаpкiвськнх yкpaiнцiв бyлo тaк
бaгaтo, lцo вoнt{ yсe гopoдищe зaстaнoвиЛtl свoТми пo.Ц.вip'ями, a гopo.
диЩe малo }lавкpyги бiльш, нiж вepстy (530 сажнiв), пo пpoмipy нyгy.
Твськoгo Bo€Boдti. Biн мав пepший дoгляд над хаpкiвЦями, бo Boнl,|



3aселення C.лoбoдськoi Укpaiни...

пoсе.1и.г l  ися v йoГo пoвiт i  y 36 Bepстах o.1. Чvгvсва. A.; lе чVгviвсЬкий
Bo €Boда' ПpoживаЮЧи v Чvгvсвi '  3BiсtIo '  не мiг МаTи пи.rIЬHoГo дoГ.I lяJ: lv
за ХаpкoBol4. й Чеpе3 те. I\ , laбvтЬ. вo}lи саМi ПoЧа.IIи бyлvвaти сoбi кpiпoсть.
себтo кг l iпити сBo €  ГoDoдиlце - пo сBoйolrv '  а Hе MoскoBськoМv 38иЧаЮ
У lt i56.p. \4oскoBсЬкий vpя. l  Пpис. laв v Хаpкiв oкpеIиoгo Bo €Boдv Cе. l i -
фoнтoва д.1я <ГopoдoвoГo стpoенЬя>> iщoб вiдати хapкiвськими IIoсе.I lен.
I lяМи Иoyv :а.. lи oсoб. lивий Hаказ'  tцoб вiн збv. lvвав кpiпoсть t lo !|oскoB-
сЬкo}, iv зBиЧaЮ Cамi хаpкiвtt i  збvдyBа. i lи кplпoсть - oсTpoГ - пo п. l lяHY
чvгviвськoгo вo €Boди. а. lе чaстoкi . . l  poби. ' lи пo.свoйoмy - ttизький та piлкий.
к.1адvr lи пoвеpх йoгo кo.roди. Cе. ' l  iфoнтoB же зве., l iв.  Щoб Ko}кний пoсе.r lе l lець
I loстаB], lB скi . . lьки Bипада. ' lo tta йoгo дo.I lЮ пo poзк.rаlIt i  кo. ' Ioд, дvбкiв i t l toб
пa.r i  вбивa.: lи v зеМ. 'Iю i l rpикpiп.rя.rи щi.rьнo oдl ly;to l .pvгoi .  Boни. oдttа.rе.
oд|\4oB.:Iя.I lися, кa)кvЧи. щo сЬoГo зpoбити }Iе Мo)кvTЬ ipoзвiються piзrto. o;t
Toгo tцo вoни бiднi iгo. ' lo.цнi .1Юди. нe oГpvнтvва..Iися. бopoшtlov не oбзаве.
. i lисЯ. хаTиH не пoбvдvвa. lи. а Ko.: lи ol le vсе зpoб. i tять. тo:. i  й кpiпoсть бylv-
ватиМvтЬ тaк. як iм накaзvють. Boсвoда oдписаB v Мoсквv'  Щo пoставиTи
кpi l toсть'  oкpiм гopo.. lиЩа' нi:е. щo з l\ , tеt lшlити ТТ немoж.rивo. бo yсе гt . lpo-
-1иtце 3аt|яТo пoдвip 'ями. а зt|aЧиТь' йoгo тpеба захистити' i  Щo пеpесс.пенцi
йoгo t lе с. lvхаюТЬ' кpiпoстi  не бv, lvють. Ha вapти не iздять, v l lpиказHv Хатv
вapтoвиХ }|e. laютЬ. а т i . ' lьки П'ЮTЬ тa Гv. lЯюTЬ' l  vгo}4oняти Тa vтиХo.
vиpЮваTи Тх tt i . l  им. Hа. i lист Bo €вoди iпo.тv.tився тoй vка3, кoтpий
Ми l lpиBе.:tи pанit l lе .-  tцoб хаpкiвrt i  кpiпoсть бv,tyва.rи i  oд с iс i  пpаui
не o. lМoB.1я. i lися Бylyва.. lася Хаpкiвська кpiпoсть i  мiстo Хapкiв v l656
l658 pp. нa пpаBo\4y беpезi  p iнки Xapкoвa i  . ' l iвoмy - Лoпанi У l656 p.
Хаpкiвськa кpiпoсть Ще He бv.rа збvдoBаHа' яK се Bидкo iз сvп.. l iки
жихopuiв '  Укyпi з Хаpкoвoм пoча.пи засе. l tятися й iнtul  мiста та с.Цoбoди,
з кoтpих пoi iм ск.1 aBся Хаpкiвський пo.. lк '  як тo: 3мiТв 65, Хopotшевo.
Печенiги. ХаDкiвський вoсвoдa ПopядкvвaB i  наl  ХopoluеBсЬкolo с.побoдoю'

i : .  э - . ' .  -ф,

i ' lаJ. 2. Хаpкiвсьхa фopтеця в ХVll l  ст. Плaн.
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a пoтiМ i  над iншими слoбoдaми, якi скЛали з себе Хаpкiвськy oкpyгy -
Хаpкiвський пoвiт, видiлений з Чугy. iвськoгo, тaк самe як кoлисЬ з Бсл.
гopoдсЬкoгo пoвiтa 

- видiлився Чугyiвський. 3мi iв видiлився. з Чугyiв-
сЬкoгo пoвiта; вiн бyв заснoваний на 3мi iвськol4у гopoдищi i  oднoчаснo
з Хаpкoвoм пoлyчив самoстiйнoгo вo €вoдy. Ha Хopoшевo гopo.Ц.иЩе явиBся
нeвеличкий гypтoк ПеpесеЛенцiв - 50 семейств (влесятеpo 14енш, нiж
y Хаpкiв),  iнеpез те Хopoшевo зpoбилoся слoбoдoю, а Хapкiв-oлpазy
вeликим МIстoМ.

I-[iкавo бyде дoдати пpo те, як скЛадаЛoся 3асеЛення слoбiд. oсь як
засеЛиЛася, напpиклад, слoбoда Печенiги. У l654 p. пpийшoв з Литoвськoi
стopoни гypтoк yкpaТнuiв в 45 чoлoвiк '  з жiнками i  дiтьми, з oсадЧиr\,r
Iвашкoю Хве.п.opoвинем Boлoшенiним. Boни бyли пpивeленi дo пpисяги,
i  пo Тх BЛаснoМy пpoхаHнЮ iх пoселенo y ЧугyiвсЬкoмy пoвiт i  на Пече.
нiзькoмy Koткoвськoму пoлi yкупi з пoпеpелнiми пoсeленцями. oсaдчий
iздив У }loсквy, iпo йoгo пpoханнЮ пoсеЛеl{цяtYt даде}lo бyлo нa бyлiвлю
сiмейним пo 5, а паpубкам пo 4 каpбoванця (се на нaшi гpoшi-вийде
кiлька десяткiв каpбoванuiв). Хapкiв Ta 3мi iв poбляться oсеpедкaми
3асеЛення кpаiни, сeбтo Хаpкiвськoгo та 3мiТвськoгo пoвiт iв: дo хapкoва
бyлo пpиписанo Хopoшевo, дo 3мiсва - МoxначoBo, а Mo)ке, й Печенiги.
У l657 p. yжe бyв oкpeмий 3мi iвський пoвiт.

.II.yх<е цiкaве бyлo заснyвaHHя мiста Cалтoва на CалтiвсЬкoгt,ty Гopo-
дищi. Тули y l65э p. явйлoся oдpазy 670 чoлoвiк yкpаiнuiв, Ётiльi<и,
скiльки i  y Хаpкiв'  з oтаMанoM.oсадчиlt,t  Iвaнoм oнлpiсвинeм Cеменoвим
(мaбyть, Cемeненкoм), й пoселилися, пo цаpсЬкoмy yказy, нa сиporvty
кopеню, на Ciвеpськoмy !.oнuевi, на CалтiвсЬкoмy гopo. lиЩi, на татаpсЬкo[,tу
бpoлу, лe paнiшe бyв кам'яний гopoл. Boни пpoхaЛи дoзвoлy збyдyBaти
iм на мiсui стаpoгo каtt l 'янoгo гopoда нoBе мiстo, Щoб заxистити себе
вiд вopoжих тaтаpсЬких нaпадiв, бo yтiкати iм 3 семeйствами тaким
степoBиМ шляxoм дo Бслгopoла aбo Чугyсва, де бyли кpiпoстi,  бyлo
б далекo. Hа се iм вийшoв шаpський дoзвiл - бyлувати <<сoбoю>>, сe6тo
сa[,tиt\,t ,  Bлас}lим кoштolvt iпpаueю, кpiпoсть.3вiстка пpo те, Щo Cалтiвське
гopoдище бyлo спpавдi кoЛисЬ кaм'яним гopoдoм, зoвсiм пpавдива
i пiлтpимана нинi аpхeoлoгiнними poзвiдками, кoтpi Д\aлИ надзЬичайнo
цiннi знад9pи..пp.o^-цyльтypy Cалтiвськoгo кладoвища VII_VIII ст. пpи
с. Cалтoвi oo. У |674 p. бyв зaснoваний BoвчансЬк. Boвчaнськoгvly oсaд.
нoмy CтapoЧyднoмy дo3вoленo бyjlo бyлyвати слoбoдy ttа p. Boвчиi Boдаx
i закликaтИ TуILII yкpаТнuiв з Пpавoбеpех<нoi i  Лiвoбepeжнoi УкpаТни,
а iншиx людей }rе пpиймати. Hoвi пoселенцi пoсeлилися гopoдкoм
i слoбiдкoю i леpевнями пo p. Boвчим Boдам, 3aгатили гатки y стаBаx,
збyлувaли lt ,tлиl.|и, пo3авoдили пасiки i  пoзaймали сoбi займанЩини.
Белгopo.Цський Микoлaiвський tиoнастиp )кaЛyвався, Щo <чеpкaсы> зaйняли
йoгo землi, aле се пoсeлeнHя бyлo дoзвoленo белгopoд.сЬкиrr,t Bo€вoдoЮ,
бo yкpaiнськi пеpеселенцi yзяли на себе зa се oбopoнy i  сьoгo мiсця'
i мoскoвськиx yкpаiнниx гopoлiв вiл татаp, кoтpl тyди 3авх(дl,l пpиxoдиЛи'
маюЧl.l тaIи свoi пеpеЛа3и. Пpавo Ha землi Бслгopo.Цськoгo tvtoнастиpя
пo p. Boвним Boдам бyлo скасoване такoх(, як i  на землi пo p. Лoпанi тa
Xаpкoвy. I.  се бyлo спpаведливo, бo на мoнaстиpський та шеpкoвний
пpиЧт lз кlЛЬкox чoЛoвlк даBaлoся 3е}teЛЬ та yгlд стlЛЬки' Щo на них
тeпеp х(и €  та Mа €  пpoпитанiс бiльше сoтнi тисяч чoлoвiк. A нoвi yкpa-
iнськi пoселeнцi пpихoдиЛи з Пoльщi, збiльшyвали сиlvr дyl l(е невeлике
населеHня МoскoвськoТ дepх<ави Й бpaлн нa себе надзвичайнo вах<кий
oбoв'язoк oбopoняти та захищати Мoскoвськi.  гopoД'и. I.  мoскoвськпi,t  уpял
зpoзyмiв yсe знaчiння, yсю деpжаBнy ваpтiсть yкpаТнськoгo 3aсеЛеH}lя
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i  зpoбився дo нЬoгo дyже пpиxиЛЬниМ. Иoгo пoлiтикy пpoBaдиЛи
i вoевoди, xoча се для ниx i  не булo пpи €Mне l  хoч вoни частo таки
yклoняЛися oд лaски дo <<Чеpкас>). A пpo yгoли БслгopoД.ських цеpкoB
MoскoBсЬкий ypял дoбpе poзyмiв, щo сi  землi не lvroгЛи бyти iми зaселенi
i щo як таtvt МoгЛo бvl бути яке зaселення, тo тiльки лyже зaгайHе, не
шBидкe iнавiть зoвсiм l{епевне. Biн бачив' Щo МинyЛи тi  чaси, кoЛи
rиoжливo булo poзлавaти безмipнi,  нiкoмy не вiдoмi, але багатi poзкiшнi
землi чеHцяlv '  тa пoпaМ, кoтpi нiчoгo iне мoгЛи пoдiяти 3 ниtt. tи. Як
Boн}l мoгЛи, }Iaпpиклад, засeляти aбo oбpoбляти землi бiля Хаpкoвa,
кoтpий лежитЬ oл Бслгopoл'a у 75 вepстaх? Boвчанськ бли;кчe oд Бел..гopoдa, алe й там не булo нiяких цepкoвl{их абo мoнaстиpських oселЬ.

B Мypа хвy я Bи Bся }|а )киття з.за f lнiпpa yма нськи й ПoЛ кoв ни к
Микита Koнлpатoвич Cененкo з ватaгoЮ yкpаiншiв в 260 чoлoвiк з >кiн-
каМ1, l  та дiтьми iпpoхaв дoзBoЛy пoселитися таM сepед пoпеpеДнiх пo.
селенцiв i  з тaкими lк в iльгoтaми, якi  Maли Boни. <<Пpийшли Mи,- кaзaв
Cенeнкo,_ в нoвoзбу,п.oваний гopoд Муpaхвy Hа слoбo.п.y>. У гopoд Hа
слoбo.п.y - сЮди йшли i  y гopoди нa слoбoди, себтo на вiльгoти' 3нaчить,
сЛoвo <слoбoдa>> Мa €  тyт знaЧiння вiльгoти. 3вiдтiль BзяЛoся, певнo,
i  назвиськo Cлoбoдськi пoлки, абo CлoбoдсЬка Укpаiна, бo тули йшли
ЛЮди нa слoбoди - вiльгoти; i  такi вiльгoти запoлyЧaЛи не тiльки Koзaки,
a Й пoспoлiти, кoтpi сeлилися на пaHсЬких зеМЛях, бo пaни стаpшиHи
тех( дaваЛи вiльгoти свoiм пoселеHцям, зaкликаюЧи Тх, як казали тoдi,
нa слoбoди: piжниuя y тiм, щo пoспoльстBу y себе I 'aBaлИ вiльгoти
Пaни.дep)кaBцl, а кoзaкаNr тa МlЩaнаМ - l t4oскoвсЬкий ypял.

У l654 p. бyла зaселенa пеpeселeнцяtt4и oхтиpка, кoтpа бyлa тpeтiм
пoЛкoвиМ мiстoм Cлoбoдськoi Укpаiни o,. BoHa бyла звiсна ще й pанiше
якo пopубiх(Hе Miстo Пoльщi, пoтiм oдiйшЛа дo Мoскви' кoтpa зaсеЛxЛa
iТ великЬpoсiйськими сЛyжилиrvtи ЛЮдЬМи, але ix..бyлo небагатo. У l657 p.
мoскoвсьйий ypял зpoбив pе €стp усiх oхтиpЦiв. Ix пpiзвиЩa неMoв poсiй-
ськi (ше yсе <AнлpеевьI, Д.анилoвьt>>), аЛе мo)кнa мipкувати, щo мoскoвськi
пpикaзнi пoзаписyBали звичайнi пpiзвиша пo батькoвi не пo yкpаfнськoму,
а.пo poсiйсЬкoму 3виЧаЮ, цебтo oнлpiснка записaЛи Aндрссвим, .[I.анилен.
ка - Д.аниЛoBиМ. Iнoдi, напpикЛaд, ми бачимo пpiзвишe пo батькoвi oмель.
янoв - тoбтo вiд yкpaiнськoгo oмельян, Микитин (укp. Mикита) iтакi  iншi.
I uro вoнo бул.o так' виДкo з тoгo' шo y oxтиpui^ж бyв €диl{ <<чеpкашенин)>,
зl{аЧитЬ, yкpaiнеuь, a йoгo laпИcaлИ <<f кyшкoю Cтепанoвьtм>. Бyли, oднaче,
й пpiзвиtца yкpаiнськi - Бoллиpь (мабyть, Бoвдyp), Koнoненкo' Пуланенкo,
Бoлтиl-ценкo, Рyблевський, .[I.oбoш, Paдченкo, Гoннаpенкo, Геpасименкo,
Hенипopoвич, Boлoшин, Hayмoвин, Яpoшевський' Aдамoвин, Мapтинoвич,
Ильяшeнкo, Boщeнкo, Яценкo, Малькo та iншi. Coтникoм був Apiстoв -
неMoB не yкpаiнське пpiзвише, аЛе ж вiн бyв сoтникoМ кoзацЬкoГo тoвapи.
ства i  займав сей ypял iшe y l654 p. Iз тpьoх пoпiв qДин пpийшoв
сЮди 3 Пpaвoбеpеж)кя - з Живoтoва. oxтиpськi пoселенцi називаються
<<сBедeнцяМи>) - тaк пpoзиBаЛи мoскoвсЬких сЛyжиЛиx лю.ц.ей, кoтpих
3Boдили дoкуПи нa...)киття 

-з 
pi>книx кpаiн y нoве.мiстo. Мoжe, i  в..oхтиpкy,

KoTpy 3аЛишилo i i  vкpаiнське насеЛенtlя тoдi,  як Bol{а пеpейшлa пiд
BЛаду Мoс-кви, Tеж 3веЛи Hoвих пoсeленцiв iз piжниx.кpаТн, д.е пpo)ки-
вали yкpаiнцi,  а ми бaчили' шlo вoHи пpoх(иваЛи навiть y мoскoвсЬких
yкpаiнних мiстах. Мoх<ливo, Щo сepед сиx зведенuiв була й кyпa вели-
кopoсiйських пoсеЛенцiв, як се бyвалo пo деяких мiстах oстpoгoзькoгo
пoЛка. Усiх oхтиpсЬких пеpеселе}|цiв бyлo 445 чoлoвiк, а y них бyлo l09
х<iнoк, 6З4 дiтeЙ, 72 poлинiв i 18 дiтей y сих poлинiв, а усьoгo бyлo
l587 чoлoвiк iв, жiнoк iд iтей. Boни пpивели з сoбoю 605 кoней' 6 l8 вoлiв,
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479 кopiв, |473 вiвцi,  l09l сBинЮ, yсьoгo 4266, себтo бiльше нiж пo
9 гoлiв на семействo iз нoтиpьoх чoлoвiк. 3нaчить, oхтиpuiв тpебa пpизнaти
бiльш-менш зaмoх(ниIии i  y всякoмy pазi сеpeлнiми щoдo хyлoби.

У Бoгoлуxiв явилaся дyжe числеHнa вaтaга yкpaiнських пеpеселенцiв
iз пoспiльства, абo, як кaже мoскoвсЬкl, lй ypял, <пaшeнных чеpкас>; ix бyлo
l096 чoлoвiк, а мiщaн тiльки 33 чoл., кpiпoстi вoни Цe poбили, мабyть,
чepе3 те, шo бyли не кo3aкамt, l ,  а пoспoЛiтими лЮдьмиoo.

Мiж тим шиpилoся 3аселенl{я i  Пiвденнoi Cлoбoх<анlциHи i  тамечки
склався Балаклlйський пoлк. У l663 p. пpиiхав. y Бслгopoл кoзачий
oтамaн Якiв CтепаHoBич Чеpнiгoвеuь i  пpoхав дoзвoлy пoселитися з свotми
yкpаiнськими зaднiпpянсЬкиt\. lи пepeселенцяt{и на татapсЬких .пepeлa3ах
iro p. .Цoнцевi на гиpлi piнки Балaклi i .  Ce мiсце лeжаЛo y 80 веpстaх
oл Хapкoва i y 50 веpстax oд 3мiева i за }lим нe бyлo tце нiякoТ
oсeлi (виклюнаюни Cвятi гopи). Пpoйшoв тiльки oдиl{ piк _ i  тoй же
ЧepнiгoвeuЬ дoкладав вoсвoдoвi y Бслгopoлi, щo мiстo вiн yх<е сaм збyлyвaв,
}lа3вав йoгo Балаклiсю i щo y l{Ьoгo y кpiпoстi тa на (пoсадi) пoсеЛl.tЛoся
y l50 дBoPaх 200 семeйств i  се ЧисЛo бeзпepестанкy збiльшy €тЬся. oкpiм
Балаклii, Чepнiгoвe(ь збyлyвав шe кpiпoстi на татapських бpo.п.ax _ мiста
тa слoбoди пo .[I.oнцeвi - Aнлpiсвi Лoзи, Бишкин, Cавинцi i  Лиман (пo.
слiднiй y стeпy мiж двox oзep _ лимaнiв). A щo найважнiше - балаклiй.
ський oсaдчий збyлyвав i  кpiпoсть Iзюм. Цаpь зpoбив oсадЧика-oтaмaна
балаклiйськиI\.t пoлкoвникoм за йoгo вipнy слyжбy i кopис}ly дЛя Мoскoв.
ськoi дepжавн кoлoнiзaтopсЬкy пpацю.

,Ц. iлo заселeння Iзюмськoгo пoлкa, кoтpе poзпoчав Якiв ЧеpнiгoвеЦь,
ще бiльше пoшиpив хapкiвський пoлкoBник .Ц.oнець з сиttoм свoТм Koстян.
тинoм. Iзюмський пoлк 3aселився бiльш yсьoгo пpи ниx пеpеселe}rцяN,rи
з iнших Cлoбoдських пoлкiв. Пpo lзюм.кypган, Iзюмський пepелаз i  пpo
lзюмський шлях Мa €Ь{o звiсткy ше у <Kнизi Beликoгo Чеpтех<а>; y 60.x po.
ках ХVlI ст. тyт )|(иЛи цаpсЬкi oхoтники, щo лoвиЛи звipя для мoскoBсЬкoгo
цapя. I пpo се Haгaдy €  нa лiвoмy беpезi Дoнця мiсце, кoтpе зoветЬся
<звipинЦем>; мабyть, там бyв y них якийсь ваpтoвий oстpoжoK. Балак.
лiйський пoлкoвник Якiв ЧepнiгoвецЬ збyлyвав невеЛичкy кpiпoсть Iзюм.
Hoвий вeликий гopoд, aле нa пpaBoil,|y беpезi [oнuя, де в йoгo вЛива€тЬся
Мoкpий Iзюмець, бyв збyлoваний Гp. .[I.oнцeм, i  y ньoгo бyв пеpенесeний
i невеличкий пеpший Iзюм. Мiстo бyлo oсах(енo .Ц.oнцем, кoтpий пpивiв
лля poбoти бiльrш l500 кoзакiв Хapкiвськoгo пoЛкy, збyлyвалoсl дy-)l(е гapнo
пo плaнy i швидкo зpoбилoся пoлкoвиtt,t гopoдoм lзюмськoгo Cлoбoдськoгo
пoлка. Бiля Iзюма i  тепеp, нeмoв йoгo кpiпoстЬ, виситЬся гopa Kpемiнеuь
(800 фyтiв),  a пo.[I.oнцевi iйoгo вiтках пpoстяглися гyстi  л iси.нетpi .  Пoл.
кoв}lик .Ц.oнeць дiстaв пpавo 3аселяти lзюм тiльки людЬMи зaxoжи[,rи, 3 (Чеp.
касских> Cлoбoдськиx пoлкiв; йoмy забopoнеHo бyлo пpиймaти BeЛикopoсiй.
сЬких пoселенцiв, a за те вiн сам, бeз вoсвoди, мiг пopядкyвати y нoвoмy
мiстi ,  a для кo3aкa uе бyла дy)t(е веЛика вiльгoтa. Минyв piк, iy 1682 p.
бyлo вх<е в Iзюмi 300 чoлoвiк. Aле се Bсе )к таки бyлo небагатo. !.ля тoгo
щoб дiлo зaсeлення йшлo швиднe, !.oнешь сам пеpеiхав в Iзюм, а сиttа сBoгo
Koстянтина 3aЛишиB Ha пoлкoвништвi y Хаpкoвi. Жити йoмy в Iзюмi бyлo
дoзвoлeнo, aле з тиM, щoб вiн все.таки .пiчився i  пoлкoвникoм хаpкiвським.
У 1682 p.,[I.oнеuь дiстав гpаIt, loтy вiл uаpя Фeлopa -oлексiйoвичa' в кoтpiй
йoмy лoiвoляЛoся жити B Iзюмi i  зaклиKaти тyли i  в Cпiвакiвкy i  нa Пpишиб
вiльних yкpaiншiв нa слoбoди iз Хapкiвськoгo, oxтиpсЬкoгo i  Cyмськoгo пoл.
кiв, бyлyвaти са.t\.tиl\,t мiстo i вiльнo селитися таlvt (сoбoю>>, себтo бeз вoевoд,
пaхати пашl{Ю i вoлoдiти yсякими yгoдами пo oтвoдy Kасoгoва, пo свoiм
кoзaцЬкиlt,t  3BичaяM. oкpiм тих мiст тa слoбiд, пpo кoтpi Ми Bже кaзали,



бyли oсах<енi тoдi oстpoпiлля, ,Ц.вopiчна, Hoвий Пеpeкoп, Cенькiв, Kyп'.
янсЬк, Kамeнка, yсе це бyли нoвi i дyх<е малo зaсеЛенi слoбoди (oл 23 лo
48 семейств); т iльки y Hoвoмy Пеpекoпi бyлo 288 нoл. Пpи гиpлi Topшя
бyла збyлoванa Гp. .II.oнцeм Koзaцька пpистанЬ - невeЛичкий земляний
гopoдoк, кyди oсадчий Cем. Бpoвка вже 3aкликав декiлька сeмейств
i пoпа. Мiх< piнкoю Гoлoю дoЛинoЮ i Чеpкaським -лiсoм Гp. ,[ lgнеuь
мipкyвaв збyлyвaти мiстo Чеpкaськ (тепеpешнс сeлo 3намeнське). Iзюм.
сьkий пoлк, як ми бачимo, бyв зaселений бiльш усьoгo пеpеселeнця}lи
з Cлoбoх<аtlЩини, хoчa i  сюди пpихoдили iнoдi, як ttам зда €тЬся, й пеpе-
сeленцi з.за .[нiпpa i  ГетьмaнЩиtlи.

oттак заснyBаЛися мiста та слoбoди CлoбoдськoТ УкpаТни. Iнoдi oдpазy
пpихoдилa BеЛикa ватага пеpеселeнцiв i oса-жyвалa мiстo ни . слoбo,п'y.
TЪк бyлo, нaпpиклад, y oстpoгoзькy i ,  як ми бaнили, пo дея.киx iншиx мi.
. ' ,x. Ъ,e часЬiше пpйхoлили менl i l i  гypтки, де кyпЧилися 69 пеpесeленцi
з piжних мiсць, як y Cyлжi абo Tepнаx. Iнoдi дo пepеселенцiв з oднiеi
кpЬТни пoтiм пpихoдили схoдцi з лpyгoi кpаiни. Бiльша частинa мiст
з6yлoвaнa булa нa дикoмy шЛяxoвolvly пoлi, на тaтарсЬких бpoлaх та
сакIr,tаx, нa сиpotl,ty кopеню (Cyми, Cyл>кa, Cалтiв, Boвuанськ). ,Ilyх<е
багатo мiст збyлoванo бyлo на стаpих гopoдищах - Хapкiв, Cуми, Цаpе.
бopисiв, Хopoшевo, 3мi iв, Мoхначевo.. Як oдpaзу пpиxoд.ила дyжe веЛикa
вaтага пеpеселеtlцiв, вoна бyлyвaлa кpiпoсть у мiстi - нaпpиклад, y oстpo.
гoзЬкy, oхтиpui, y Cyлжi; як ix бyлo oбмаль - селилися слoбoдoю. Дiлo
зaселення веЛи oсадчi. Taкi oсадчi бyли, мабyтЬ, пpи yсiх ватагах пе.
pеселенЦiв. Ми масмo багатo цiкавих звiстoк пpo Тх дiяльнiсть. Ce бyли
Bатa)I(ки, oтaмаHи tlаpoда, щo BeЛи йoгo на нoвi мiсця, Щo пopядКyвали
l{елегкиtt,t дlлorи 3аснyвання нoBих мiст тa слoбiд, бyлiвлею, 3нoсинаt\,tи
з ypядoм i таке iншe. Iм дopyчaв наpiд свoю дoЛЮ, шyкати i i  в дaлекiй
нyх<iй стopoнi. Iх пoвинна бyлa лoбpе 3нaти yся Baтагa пеpеселенцiв, зд.aва.
тися нa ниx, пoклaДaтИ Ha ниx надiю якo нa певtIих, poзyмниx, х(Baвих,
заBзятих свoix пpoвoдаpiв тa спopyдникiв y гpol\,tадсЬкиx спpавах. Тим.
тo iми пoвиннi тeпеp спoi l , tИHaTИ пpo t lиx i iх дiяльнiсть для l{аpoдa
з BеЛикoЮ .шанoю та пoдякoю.i як мoга закpiпити пам'ятЬ пpo них там,
де BoHи пpацюBали. Хаpкiвськoмy oсадчoмy Kаpкаuевi тpeба пoставити
пам'ятник y Хаpкoвi, а нe тiльк|l ,  яK се зpoбленo 4oсi,  пo [,to € гt , ty пpo.
пo}IyBaнню, на3вaти йменням йoгo o,п.нy вyлицю y Хаpкoвi (Kаpканева).
Tpебa, щoб кoх<нe мiстo i слoбoда y Cлoбoлськiй Укpaiнi 3нaли й шанyвали
пам'ять свoгo oсадчoгo' кoли вiн вiдoмий iстopi i .  A y мoix poзвiдкaх
пo iстopiТ Cлoб.oдськoi Укpаiни €-чимaЛo звiстoк пpo- слoбoлськo-укpаiнсь.
киx oсaдчиx i iх дiяльнiсть. oсoбливo се тpеба зpoбити тепеp, кoли сBoю
дoЛю, свo€ Щастя y нaс твopитЬ, кy € сaм наpiл. Деякi 3 oсадчих зaЙнялн
пoтiм вiйськoвi кoзaцькi пoлкoвнинi пoсади пo вибopy тoваpиства, i  Тx дiяль.
нiсть бyлa дyжe шиpoкa. Такими 6ули бaлaклiйський oсадчий ЧеpнiгoвеЦь
i Cyмський - Koнлpатьсв. Hедивнo, щo oсадчi мали вeликий BПлив I{a
yстpiй мiсцевих дiл. У Меpехвi,  l{апpl,tклад, yсiма дiлaми кepyваB oсадчий
пoлкoвник Cенeнкo. Oсадчих пoтiм замiнили вибopнi oтамани, кoтpi бyли
yсюди. У l688 p. кoЛoмацЬкий oтаман Яpeмa Миxaйлoв дiстав лист
oд }toскoвсЬкoгo ypядy на закликaHня на слoбoди yкpаiнських пеpесе-
лeнцiв з 3aлнiпpяl{lциl{и.
Bнyтpiшнe poзселеHня слoбorrкaн. Bнyтpiшнс poзсeЛення ЛЮдy lttи бачимo
v йсiх Cлoбoдських пoлках. oстpoгoзький пoлк сKлався, як ми 6aчили,
ёеpед вeликopoсiйсЬких мiст тепepiшньoТ Bopoнезькoi,  Kypськoi i  навiть
opлoвськoi гyбеpнiй. сi пoсeленцi жили дy)ке даЛекo oд свoгo пoлкo-
вdгo мiста oiтpoгoзька. A сxiдня частина Bopoнезькoi гyбepнi i  y пoчаткy
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xVII ст. щe не aу!^ заселеHа, i  oсь сюди, }|а p. Чopнy Kалитвy, y
пiв.п.еннy Частинy oстpoгoзькoгo пoвiтy, пoЧаЛи пеpесeЛяти yкpаi iuiв;
i  тaм з'являютЬся нoвi кoзацькi слoбoди - Стаpa Kалитва, Hoва Kалитва,
Пiлгopна, Пoпiвка. Пеpеселили вeликopoсiйсЬких пoсaдсЬких людей oстpo.
гo3Ька в Kopoтoяк, a yкpаiнсЬKих кoзакiв-з Kopoтoяка в oстpoгoзЬк.
У |732 p. з слoбiд Пеpлiвки, Гвoздiвки' €ндoвищa i Уpива пеpеселенi
бyли кoзaки в Бoгуuаpський пoвiт Bopoнезькoi i  Cтаpoбiльський Хapкiв-
ськoТ гyбеpнiй. У Cтаpoбiльськ пpийшoв сoтHик CинельникoB з сoтняHами'
в 3акoтнyю - [.олoдoлинський, в oсипoвку - Cмакoв i  в Бiлoлyшьк -
Гoлoвинський. Чеpез се oстpoгoзький пoЛк нaбЛи3ився дo iнших слoбoд.
сЬких пoлкiв, й гpяниuя Poсiйськoi деpжaви poзпpoстеpлася далi нa пiв.
лень. Bнутpiшнiм poзселеHl{ям Cлoбoдська Укpаiна засеЛялася найбiльш
у ХVIII ст.9 мiсць, де бу{o.бaгатo нaсеЛенHя, HаplД. пеpexoдив Hа
нoвi незаселенi мiсця. oсадчий Малiшевський пoiхав y l659 p. на гиpЛo
piнoк Cиpoватки i  Kpyпuя i  там oсадиB слoбoлy Hи>кню Cиpoваткy.
3 сoбoю в1н yзяв суМчаH, вopoжбянських i  лебединськиx кoзакiв, щoб
oдBесTи нoвiй слoбoдi 3еМлЮ, лiси й сiнoкoси пo зaгальнiй пoстaнoвi.
3 слoбoди Bopoжби Tyди пеpеселенo бyлo 76 сaмих бiдних семейств,
з Cyм - l97. Iм oдвели землi на пoлвip 'я, сади, oгopoди та вигiн. Так
мiсцeвий кoзацький ypяд y лpyгiй пoлoвинi ХVII ст. вiв дiлo poзселеFIня
i poзв'язyвав агpаpне ПиTання нa пiдставi poзyМy й спpaвелливoстi  ,u.
3аселення Cлoбoдськoi Укpаiни Bели пеpеBaжHo кo3аки' кoTpl 3Лo)киЛи
вiйськoву opганiзашiю кpаiни - п'ятЬ сJ ' loбoдсЬкиx пoлкiв. Aле BеЛику
yЧастЬ y с iй великiй наpoлнiй спpавi tиаB yвесЬ yкpаiнський наpiл -
yсi йoгo Bеpстви, yсi  стани сyспiльства - мiЩaне, пoспiльствo, духoBеHстBo.
Учaсть мoнaстиpiв в 3aселен}l i  кpaТни. Мoнaстиpi, як звiснo, пpиймали
BеЛикУ участЬ B зaселеHню Poсi i .  Те ж саме тpеба сказаTи i  пpo yнасть
Тx в заселенню Cлoбoдськoi Укpаiни. Пеpше мiсце займа €  сеpед слoбoдськo.
укpаiнських Moнaстиpiв Cвятoгopський. Ми в>кe бaчилн, яке нуДoве мiсЦе
булo вибpанo,п.,rя нЬoгo. Koли сaме був заснoваний MoHастиp, пеBHих
звiстoк не Ма €Мo. У сиHoдикv Мoнастиpя Пpo се ска3анo. Щo автop
тoдi ще, KoЛи ПI4сaB сиHoдиK (y l7 l0 p ) '  не мiг знайти Пpo се звiстoк
зa ТaтаpсЬкиMи нападами й ПЛЮHдpyBаHняMи, oсoбливo )t{ Зa чaстиt\4и
змiнами кoлишнix iгyменiв. Мoжливo, tцo фyндаТopаМи мoнастиpя бvли
ненui-укpаТнцi з.за f lн iпpа абo ГетьмаHЩини. Ми знасмo' Щo з мoнастиpiв
ГетьманЩини вийшлo ЧиMаЛo ченцiв неpез yнiю. Пepшy дoкvMенTалЬну
звiсткy пpo Cвятoгopський МoHастиp Mи Ма €Mo у |6| 'a p.,  кoЛи iгvмен
Cимеoн з бpатiею ПoЛyчиB цаpсЬкy ГpaМoтv i  pУгy, 'у Бслгopoлi.  Cе
теж нaТяKа €  Ha пpибуття ченцiв з Укpаiни пiд мoскoвсЬкv BЛаду. Цаpе-
бopисiв, заснoваний недаЛекo вiд Cвятoгip 'я y l600 p. '  п iд час , . lиxoлiття
вилюДнiв, i  Cвятoгopський мoнастиp бyв сarииМ даЛекиМ пiвденним мiсцем
на Укpаiнi '  бo Чугуiв бУв заснoваний тiльки у l638 p.,  а Bалyйки
бyли oл HЬoгo y l30 веpстаx. Hе дивнo. Lцo вiн oзбpoiвся ГapМатаМи
Iше академiк Г i l . lь.ц.енштедт,,  бaчнв стiну, кoтpoю був oбнесений MoнасTиp.
У ньoмy була 1' ,  ХVl I ст ваpта з бе, ' lгopoД.uiв'  нугyiвцiв та валуйнан.
Ha бaЙдaках пo.[I.oнцевi вoни дiстaвали хлiб, а iгyмени пoдаBали звiстки
пpo татаpськi  замipи. Tyли ПpихoдиЛи бpанui з татаpськoi невoлi; iх
тaМечKи poзпитyBaЛи l  ПoсилаЛИ ILaJ|| на Укpаiну. Тyли пpивo3и"Ци раl lениx
i Тх там ГoдуBaЛи iсoДеpжyвали. Taм були стаpi ,  немoщнi й калiки.
Тyли 3aхoдили i  з,ropoвi ваpтoвi та стаHиЧники, vкpаiнськi  та дoнськi
Koзaки, вe.rикopyськi с" l !)киl.I i  u]Ю.It.И, навiть <<воpoвскiс чеpкaси>, себтo
poзбишаки, щoб ПoМol. lИTИCЯ Бoгoвi Ta спoкуTyвaти сBoi гpiхи. BихoДить,
lцo Moнастиp МaB неMoв сBoю паpаxBlЮ' кoTpa ПpoстяГЛася Ha Kl , ,IЬKа
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сoT Bеpст. IIа мoнастиp HаПаДа.пи Tатаpи -_ кpиMсЬкl Tа oзoBсЬкl -  l  vсяKl
ГJoзбиulaKи У l679 p. татаpи сп.гIЮIl]. tpyBа.пи. ПoгpабyBа.ци l\4oIIасTир i  vзя.ци
v Hевo.пЮ apхиМаI]дpиTа Ioi .ця з бpатiсto. Мoнастиpевi нa,ц.аl lo бy.пo ба-
гацЬкo зем.цi '  a.пе пoтiм. i r t tе v ХVII ст. ,  б i .цьt l lv частинv iТ oдiбpанo.
а Yсlo зегvt.цЮ o,цiбpанo v к iнIt i  ХVI lI  ст l]ивнoгopський мoнастиp oстpo-
гo3ЬкoГo Пo.Пкa теж вияB.rIяB 3 себr t]pиpoдIrЮ твеpДиIIЮ. Biн. як iСвятo-
гopський' сТoяв:]а.цiнiсю KpiПoстей' Y стеI lv.  У l652 p. B tIЬoMУ збУдvBа. lIи
кpiпoсть iтам пoсе.пи.пи укpаiнIt iв,  мабvтЬ,3 тих, tt to пpийtu.Пи Y oстpo-
ГoзЬк з t]o.ЦкoвIIикoМ Зiнькiвським. Kyпеuтву дoзBo.пи.Ци iз.цити TvД.и
:] vсяKи}4и ХaDчагии та кpагv1olv l  l  ПpoдаBати йoгo бс'з Усякoгo МиTа. It l lе
v ПoЧаткv ХVIII сT на дзвiниtt i  гиoIIасТиpя бy.пo тpи за.пiзниx i  oдl lа
мiдяна гаpмата. A., lе '  IIе l lиB.Цloчися I lа сЮ oбopoнy' ненt1i  монастиpськi
Br.ЦиKv lv lyку Tеpпl.Ци oд татаpсЬKих ГBа.птoBних наiздiв i  тoмv v l67 l  p
навiть пoKинv.ци йогo i3бyД.yBа.rIи сoбi нoBий Мo}Iaстиp y бi .пьш забе:]-
печенoМv та спoкiйнoмv мiсцi  мi>к Cyлжoю та Миpoпi.п.пям на l{ iвoнiм
r.opoдиtui .  A.пс деякi з бpатi i  зГoдoМ ПoBеpHy.Цися дo,[I.иBHoгip 'я i l loнoBи.пt, l
\ ,Iot lасTиp У кiнцi ХVlI I  сT. v МoHастиpя бY.ца майже та сaMa яpМаpкa,
яка Пoча.rIася У l652 p.: Туди пpиiзДи.пo ttа бoгoмi.п.пя багацькo Hаpoду
й кYпtt iв з oкo.пиЧl. lих мiст, кoтpi I lpиBo3и.rIи vсякий кpaМ Ta лpiб 'язoк.
Мoнастиp мав зем.пi ,  pибo.пов.пi  i  усяке хазяйствo; v с.пoбoдi Cе.пявнiй -
l00 хаT I l iДдal lих r loспo.цiтих I{а.цекo MеtItI]иtvl  i  меt l t l t  с.ЦаBHиM бyв
Шатpиrцегopський MoI'IасTиp те)к Y oстpoгoзькoМY Пo.пкy iтеж, мaбvть,
зaснoваний yкpаТнськиMи ченl l .яMи. oстpoгoзький I lo.ЦкoBtIик Зiнькiвський
заснvвав у oстpoгoзьку жi l loний Мoнaстиp. У oхтиpськoМу Пo.пкy в 4 веpстах
oд oxTиpKи B l654 p. ЧеlIцяtvlи Лебсдинськoгo yкpаТнсЬкoгo МotlасTиpя
бyв заснoваt lий oхтиpський ТpoiIrький MoHасTиp. З ЛебединсЬKoгo MoHа-
стиpя вийt l loв iгyмен з бpатiсю (40 нo.пoвiк),  з мoнастиpсЬкиМи пiдданиtии
пoспo.пiтими, з pи3aМи i  Vсякol<l l lеpкoBIJoIo VTBаp'Ю. Iм oдBе.Ци д.пя
бv; lyвання Mol- lастиpЯ гopv oхтиpЬ з зеM.ЦяМи ivсякими yгoдaMи. У дpу-

Maл. 3. Cвятoгopський мoнастиp. Листiвка ХIХ ст
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г iй пoлoвинi xVII Cт. дo lYroнaстиpя наЛежалo.вх<е багaтo 3емeЛЬ, хyтopiв,
млиt{iв, пaсiк та сaдiв i 200 пiддaних пoспoлiтих. У тpьoх веpстax oд
Kpаснoкyт-ськa-.з-aднiпpянським пеpeселенцем пoЛкoвникoм Штепoю бyв
заснoваниri y ХVII ст. Kpaснoкyтсьйий il,toнастиp. Штeпa, пpиТxaвши y CлЪ-
бoлськy Укpаiнy, зайняв сoбi се безлюдне мiсце, збyфвaв тaIи мoнaстиp,
пpийняв декiлька. чeнцiв, а сal,t  зpoбився iх iгyменoм. Kypязький мoнастйp
(y 9 веpстax вiд Хаpкoвa) бyв заснoваний хаpкiвським пoлкoBllикolt.t
Гpигopiсм .[I.oнцем - i  деякими iншими стаpшинаL{и сЬoгo пoлкy. Tам pанiшe
бyла пасiкa oл. Kypях<ськoгo. ,Ц.oнець oдвiв нoвoмy мoнастиpевi- землi
i  yгoли. Ciннянський сoтник вiддав yсю свoю мaетнiсть нa збyдyвання
Ciннянськoгo мoнaстиpя i  зpoбився йoгo iгyменoм. 3мiТвський Микoлаiвський
кoзaцький Moнaстиp iснyвaв y)|(е в 60-х poкаx ХVlI ст. iмав гаpмaти
пpoти тaтapсЬких нападiв. Пoтiм вiн шиpoкo poзB}rнyB свo€ 1,toнaстHpсЬке
хaзяйствo. Taким пoбитoм' oднi з мoнастиpiв бyли заснoвaнi пepеселeн.
цяIvlи з 3aлнiпpянщини, дpyгi - кoзaцЬкoю стаpшиl{oю й кo3акaпЛ и. Як
i кoзацькi oселi, пеpшi мoнастиpi заснyвалися нa татаpсЬких сакмах та
дикo]r{y пoЛю. I чeнцям, як i  кoзакам, баx<aлoся селитися нa сиpoмy
кopе}|ю, tlа дикoмy тaтapсЬкolvly стeпy. Boни пpийняли yчастЬ paзoм
з iншими пepeсeлеHцями i  B 3аселeнню дикoгo стeпy' i  в йoгo oбopoнi.
Boни yзяли на себе oбoв'язoк задoвoлЬняти pелiгiйнo.мopaльнi пoтpеби
степoвoгo тoBapистBа тa пoспiльства, тypбoтy пpo хвopих i paнeних. Aле
так бyлo y ХVII ст. У ХVIII ст. бiльш yсЬoгo мoнастиpi пoЧaЛи пiклyва.
тися пpo власне хазяйствo та матepiaльнi дoстaтки i нepез се зaнeдбали
свoi висoкi хpl, lстиянсЬкi запoвiти.

Чyжoземtti пеpеселеl|цi. Чyх<oзeмнe зaсeЛeннц Cлoбoлськoi Укpaiни бyлo
дyx(e нeвeличке - сюди пpиxoдили вoЛoхи 73, калмики, сep6и, цигaне
iевpеТ. Boлoxи пpийшли в Cлoбoжаtlщинy y 17l l  p.пpи Петpi B 'еликoмy
з князеtt,t Kантeмиpoм. Kaнтeмиpy даденo y самott'y Хаpкoвi пoлвip'я
i маетнoстi Хвeлopа Шидлoвськoгo, якi бyли oлiбpанi y ньoгo зa якyсь
пpoвиннiсть. Iншi вoлoхи' шo пpиixaли з Kантеtvtиpotvt, Myсили poзмiсти.
тися пo Cлoбoдськиx пoлкaх. Усix iх бyлo 4000 чoл. Cелo Шидлoвськoгo
Бaлaклiйкy oддали вoЛoсЬкoмy стoлЬl{икoвi €накeю, Hoвoмлинськ _ Меч-
l{икy, Boлoський кyт - пoлкoвникoвi Aбазi. Усiх двopiв poзданo бyлo
вoлoхa}t y Cлoбoжaнщинi 7|0 (633 yкpaiнських, 42 великopoсiйсЬкиx
i35 пoльських). Ce вoЛoсЬке 3асeлeння бyлo гolloвним чинolr,r не наpoд}lе'
а шЛяхетсЬкe, .цвoрянське. Мiсцеве l{аселeння дiстaлo нoвиx панiв i пiдпaлo
y пi.Ц.Цaнствo }loвиtt,t дepх(aвцяtt,l, чy)t(иDl людям _ Boлoхaм. Iз 3аднiпpян-
щини пеpесеJlився в Qлoбoлськy Укpаiнy теж вoлoсЬкий пoлкoвник Тaн-
ський з 6хвiuеpами Жiянoм, Бе. ipягoЬ тj iншими. Iм вийшoв дoзвiл визи-
вaти на пoсeле}|I{я свoю бpатiю- вoлoxiв. Aлe Tанський i йoгo.тoваpиствo
пoчали твopити yсякi кpивли lt{ешкaнцям слoбoди Мypaхви, де ix пoселeнo,
а мypаxвяl{е tt,tyсиЛи 'тiкaти гетЬ. Iще бiльшi кpивли твopl,lв вoлoський
3aднiпpянськiй пoлкoвник Aпoстoл Kигич, кoтpo}ry вiддали У пiддaнствo
дeкiлька слoбiд з. пiдданими пoспoлiт}l|lu' a вiн пoвepнУв дo себе y пiд.
дaнстBo навiть i вiльних кoзакiв. Tяжкy та сyll,lly стopiнкy наpoдtlЬoгo
життя явля€ з сeбе се вoлoсЬке засеЛeння. I-[eнтpальний ypял хoтiв
вi.u..Ц.яuити, дати нагopoдy вoлoхaм за iх зaпoмoгy Пeтpy y Пpyтськoмy
пoxoдi _ i poзлaв iм за сe зеI\{лю та пiдданих y Cлoбoжанщинi. Cлoбo.
)|(а}|е пpийняли нyx<инuiв вopoх(o, llепpиязнo, бo тi Люди нiчoгo нe
зpoбили }Ia кopистЬ кpaiни -не захl{щaли ii giд тaтаp, не бpали yнастi
в ТТ yстpoю, бyли чy)|(инцями, нe 3в'язaHиi,tи з кpaiнoю i нaселенням
нaвiть tvloBoю, життям; нaвпaки, вoни за.[нiпpoм 3викJlи дo свавoлi,
i  тyт в Cлoбox<aнщинi лишилися вoякaми, але нe пpoти Bopoгlв '  a пpoти
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l \ , tиpнoгo насе.пення. Iз тих. шo пpийш.пи з KантеМиpol\,t '  не l\ ,to) l(нa бy.пo
нaбpaти нaвiтЬ oднi € i  oкpеt\,toТ кopoгBи. так Щo Тx пoча.пи пpиймати
v кoзачi пo.пки якo стapшин тa пiдпpaпopних i  дoзвo.пи.пи I{yпyвaти
Mа €тнoстi.  себтo iN, l  oдpaзy надавaли стiльки пpивi.пеiв, як i  кoзaцькiй
vкpaТнськiй стаpшинi.  He ста.пи y пpигoлi л..пя кpаТни iсеpбськi  пoселенцi.
iз кoтpих зpoб.пений бyв oкpемий пo.пк. a.пе y ньoЬ{y бyлo зoвсitt i t  мaлo
сеpбiв. i  пo.пк дoтoчyвaли з тyбi.пьшiв - vкpаiнцiв. У Чyгyсвi пoсе.пи.пися
ка.I lМики iше y ХVII ст. B к iнцi xvl l l  ст.  Тx бyлo там бiльш 1000 чoл.:
вol.|и с.пYжи.пи y вiйську. Пpoживaюни y Чyгyевi.  пpийняBlxи пpавoс.пав.
нv вipy i  бepyни ш.пюб з тyбiльuями, Bo}lи зoвсiм oбpусiли. Пpoжи.
ва.пи. aбo кpaше сказaти кoчyва.пи. табopувa.пи y C.пoбoлськiй Укpаiнi
tце й цигане, кoтpi Mа.пи в.пaсний yклад свoгo життя. €вpеiв бyЛ.9
зoвсiм небaгатo i  вoни бi.пьш yсЬoгo дep)ка.пи шиHки тa гандлЮвa.пи..
гopi.пкoю. Бy.пo' a.пе зoвсiм Iиa.пo - кi .пька десяткiв, пo.пякiв. мaбyть. кo.пиш.
нix бpанuiв: бy.пo тpoхи гpекiв. Bзагa.пi Чy)|(oземHe зaсе.пеHня y нас бy.пo
Hеве.пикe. a.пе кoштyвa.пo ypядoвi й пoтiм Людям зaнaдтo дopoгo. Бo сi  пoсe.
.пенцi дiстаBaли ве.пикi oсoбистi вi .пьгoти тlЛьки 3а свo €  чyжoзеMствo. а.пе
нiчoгo не poби.пи нa кopистЬ кpаiни тa йoгo .пюднoстi.
Bплив 3aселен}|я нa yстpiй otoбo.цськoТ Укpaiни. 3асе.пення кpaiни ма.пo
ве.пикий Bп.пив }tа iТ yстpiй. на i i  автoнoмiю. нa екoнoмiчнi вi .пьгoти.
кoтpi вoна дiстава.па вiд Мoскoвськoi деpжaBи' взага.пi нa усi стoрoни
i i  сoцiа.пьнoгo й екoнoмiчнoгo ) l(иття. на Тi кv.цьтypy й пpoсвiтy'  Hа yсe
i i  життя. Bсе oце зa.пе)кa.пo oд дBox пpичин - пеpше вiд звичаТв нaцi.
oна.пЬнoгo життя vкpаiнuiв v зв'язкy з Тх пoг.пядаr' , tи нa те. як тpeба
v.ЦаштvBати )киття пo пpaвдl. пo спpaвед.пивoстi.  i  вдpyге _ oд oбставин
життя нa нoвих Mlсцяx. де вol.|o за.пежa.пo не тi .пьки oд пpиpoди кpaiни
iнаpoл.них звичaiв iпoг.пядiв. а.пе й вiл uентpальнoгo poсiйсЬкoгo ypядy.
C.пoбoжaне нe тi .пьки пpивoди.пи з сoбoю з.зa {нiпpа свoi сervtействa.
збiх<жя та хyлoбy, Bo}|и пpиBoзили з сoбoю пoпiв i  uеpкoвний пpинт,
кoтpий тoдi бyв близький дo нapoда, бo йoгo вибipaлa сaма гpoil{aдa'
пpинoсиЛи бoгoслyх<ебнi книги, uepкoвнi дзвoни, а нaйгoлoвнiше пpинoсили
з сoбoю нa нoвi мiсuя y /цике пoЛе свoю нацioнaль}ly yкpаiнськy пpoсвiтy
i кyльтypy' кoтpy вoни вiками yтвopили y себе на УкpаТнi, нa гpyнтi
дpeвн€pyськol. кyлЬтypи; свoю п-paвoсЛа.внY ч'p.y' plднy мoвy якo oснoвy
нацloнaЛьнoстl '  сBol звичal '  свol ЧyдoBl пlсHl l  lv lе)t( l{иtv|и lстopиЧнl' так
звaнi .u.yми, в кoтpих poзказaнa' xoча й пoетичнo, aлe взaгалi пpав.п.ивo,
yся iстopiя yкpaiнськoгo нapoда _ бopoтьба йoгo 3 Ляхаtltи, татаpaми
й туpкaми за вipy, за зelvtлю i вoлю, зa свoю пoлiтиннy i  нauioнaльнy
сaмoстiйнiсть. Пpoсвiта тoдi в Укpaiнi стoяла висoкo, i пеpeсeленui пepe.
tlесли Тi з сoбoю, a pазorvl з тl{Irit пoтpебy в сiй пpoсвiтi. Мoскoвський
Ypяд oxoЧе пpиймав пepeсеЛенцiв, бo вo}lи стaвaли йoмy в дyх(e великiй
i:.pигoлi пo oбopoнi гpянишi i зaселенню дикoгo п-oля. ПpиливляЮчися дo
пёpeселeнuiв, мoскoвськi люди пoбaчили, щ.o сe бyли xoна й piлнi бpати
ix, aЛe все.тaки вo}|и Дyже oд Hих oдplжнялися yсlrи свolм жl{ттям
i свoiми 38иЧаями. I yсю oцю вeликy piжниuю вoни oбiзвали y свoix
aктaх (чepкaсскoю' стаpoчеpкасскoю oбыклoстiю, oбычнoстЬю), сeбтo iх
oсoбливими звичaя[,tи. I дo сиx звичaiв вoHи спoчаткy oд}lесЛися o.беpежнo.
CлoбoдськиtYl пoлкa}t даютЬ мoскoвськi Цapi жалoваннi гpамoти ,' нa 3pа.
3oк тиx пpивiлеiв, кoтpi злoбyвала сoбi Гетьманulина пo Пеpeяслaвськiй
й iншиx yмoвах з Мoсквoю. У сих гparиoтаx 6улa i l  в iльна зaймaнщина
3емeлЬ, якoi не мaв i  не 3нaв мoскoвський нapiл, i  вибopи стаpшин, i  yсе
те, щo y }loскoBських гpaмoтаx та aктаx пpo3ива€тЬся (стаpoчеpкасскoю
oбыкнoстiю> i являеться yстpo€Pl стapoдавl{ьoгo yкpaТнськoгo нацioналЬ}Ioгo
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й сoцiальнoгo жиTтя, кoтpoгo 3авжди дol4агаBся i  яким хтiв жити (а iнoлi,
траплялoся' iжив) yкpaiнський наpiл yсюди, кyл.и тiльки l{е 3анoсила
йoгo лиха дoля i 3Ла гoдинa.
)(aлoвaннi гpaмoт1| Оloбoдським пoЛкaм. 3веpтаюнися .п.o )калoBaнних
гpaMoт CлoбoдськиM пoлкаtvt i  дo ix змiстy, ми бачимo, u- lo найстаpiшi
3 них налeх(ать дo 1659 p., але-^в них lце не бyлo нiчoгo пpo вiльгoти.
Пiсля пoBстaння БpюхoвeЦьKoгo,o, дo кoтpoгo не пpистали взагалi Cлo.
бoдськi пoЛки, тpи пoлки - Хаpкiвський, Cyмський i  oxтиpський дiстали
y l669 p.,а oстpoгoзький _ y l670 p. '  в iльгoтнi жалoваннi гpамoти. 3а
те' щo кo3аки не пpистаЛи дo БpюxoвеЦькoгo, Тм скинyтi були чиншi
3 BиHницЬ, бpoваpень та шинкiв. Ci чиншi були нaклaдeнi ще y 1665 p. '
але }lе на yсi мiста i  слoбoди, а тiльки на найстаpiшi; y Хаpкiвськoмy,
нaпpикJlад, пoЛкy - нa oдиH Хаpкiв, y oхтиpськoмy - на oхтиpку, y CyМ.
сЬкo[,ly - на Cyми, Лебeдин i Cyлжy, y OстpoгoзЬкorv'y - на oстpoГoзЬк
i3емлянськ.дo 1665 p. iс i  мiста y)киBали ulе вiльгoт, нaдaних iм пpи
заселенню на декiлька poкiв'  а у 1665 p. Часи вiльгoт уже вийшли, i  як
y Хаpкoвi вiльгoти бyли Даденi '  ска>кемo, нa l0- l  l  poкiв oд йoгo засt ly.
Bан}lя y 1655 p. '  тo i  часи вiльгoт пoвиннi були вийти у 1665 p. Cуми
МaЛИ пo такoь{y pахyнкy вlлЬгoтl. l  на l3 poкiв, oхтиpкa - на l l ,
oстpoгoзьк _ на l3 '  а 3 тoгo чaсy на них пoлoх(енi були чиншi. Aле
вol lи плaтили iх неoхoЧе, i  завелася 3нaчна недoiмка. oтсю недoiмкv
i скинyтo iм - з Хаpкiвськoгo пoлкy 2225 кapб.' з oстpoгoзькoгo 1619,
Cyмськoгo 609 l ,  oxтиpсЬкoгo 2|4|. 3 сyЬ, lсЬких кoзакiв не веленo булo
бpaти недoТмки з бopтних деpeв y Биpлинськiй вoлoстi 200 каpб. Таким
пoбитoм, слoбoжане знoвy, як i  спoчаткy, yвiльнL4л|1cя oд чиншiв, i  се
лy>кe пiдтpимyBаЛo заселeння кpаiни i  мaтеpiальнo забeзпечyваЛo стаpиx
кoлишнix пеpеселeнцiв, давалo iм спpoмoх<нiсть змiцнити свoi xазяйства,
леpх<алo iх Ha мiсцях пеpшoi oсiлoстi.  Укpаiншi лух<е шiнyвали пpаBo
вiльнoгo викypЮваtlня тa пpoдa)Ky гopiлки Й пнвa. с i  в iльгoти були
дадeнi слoбoдським кoзaкам замiсць шopiннoi гpoшoвoi платнi, щoб iм
бyлo з Чoгo слy)t(ити пoлкoвy службy. У |672 p. oстpoгoзькoмy пoлку
наданa бyлa нoва гpаMoта, ствеpлженi кoлишнi вiльгoти i  даденi земельнi
yгoди пo p. Чopнiй Kалитвi i  iншиx. У l682 p. виланa бyла вiльгoтна
жалoBаHнa гpа[l4oтa на ймення хаpкiвськoгo пoлкoBниKа Гp. .Ц.oнuя кo.
закаtи Iзюмськoгo Cлoбoдськoгo пoЛка. Такi вiльгoти ПoЛyЧиЛи i пoсе.
ленцi iнших слoбoдських пoлкiв, але не на ймення пoлкiв, кoтpi tце
тoдi не бyли yлаштoванi, а нa ймення oкpеlt,tих мiст та слoбiд, як сe
ми бачимo' нaпpиклаД, y Koлoмакy i  пo iнших мiстax. Пoселенцям дo3вo.
лeнo бyлo мiста бyлyBатl{, сeлитl lся тaМ, opати -зeмлЮ l yсяKиMи yгoдагvtи
вoлoдiти пo oтвoдy- геHеpаЛа i вoевoди Гp. Koсoгoва, пo iх кoзаЧиx
звиЧaях; в iльгoти iм дaвaнo у всiх oдбутках poкiв t lа l0 iна l5 '
залежнo oд 3амo)кHoстi; iy с i  в iльгoтHl poки t lo сих гopoдaх дoзBoЛяЛoся
тopгyвaти yсякиМи тoBapaми безмитнo й .п.еpжати шиtlки пo свoiх кoлишнix
звиЧаяx безмитнo, й д.альньoi пoлкoвoi слyжби не слy)кити, i  в iлбуткiв
ioбpoкiв нiяких Hе плaтити. A пiсля сих вiльгoтних poкiв стаpшинi
i кoзaкам,. кoтpi пoчнyтЬ сл-yжити пoлкoвy служgy, те)|( дoзBoлялoся
винoкypнi i  ц. lинки деpх(aти безмитнo, як i  paнiш. l  iзюшtчанaм вiЛЬгoта
булa дaденa, яK i  iншим пoлкаN4, на l0- l5 poкiв. Пiсля сЬoгo вoни
пoвиннi бyли нeсти yсякi вiлбутки виключ}lo, oдHачe, Чиншy за вiнницi.
Cя вiльгoта заЛиl l lена 6улa навiть iна бyлyнинy i  мала BеJlикy Bагy
дЛя 3аселeння Iзюмськoгo пoЛка. У пiзнiших гpаtиoтаx ( l684' |686, l688,
l695 pp.) надarться пpавo вiльнoi тopгiвлi (xаpкiвськиM кoзакам;, пiл.
тpиMy €тЬся пpавo навiки iбез чиншIy Boлoдlти зе}tля[,rи'  +Iе пЛатитl{



3aселеншя oloбoдськoi УкpаTни...

чинша за M.пи}lи. шинки. кy3нl. .павки. pибo.пoBнi ivсякi  пpoMис.пи. У l700 p.
vсiM п'яти C"пoбoдськиtt4 пo.пкам цapЬ Петpo стBеpдиB пpавo без чиншv
Mати vсякi  пpoI\, 'ис.пи'  вo.пoдiти 3еtи.пяMи ivсякими vгoдаMи. t\ , t .пинаMи'
pибo.пoв.пями. Bi .пЬнo кypити гopi .пкv |шинкapЮвати HеЮ. не п.пaтити
Hiякиx пoдaткiв i  мита. a т i .пЬки вести бopoтьбv з татаpами. У |704 p.
кoзаки Iзюмськoгo пo.пкy дiстали гpaгvtoтy, де poзв'язaний бvв iх пoзoв
3.Д.oHцяt\,tи зa p.БaxмYт'  Kpaснv тa Жеpебешь: с i  p iнки з зеМ.пяtr,tи
.пиши.пися с.пoбoжaнaм iбу.пи HиDrи зaсе.пенi (се тепеpiшнi Iзюмський
i Kvп'янський пoвiти Xаpкiвськoi i  Бахмyтський Kатеpинoс.павськoТ гУ.
беpнiй ) .  Пpи uаpиui Aннi C.пoбoдська УкpaТна стpати.пa свoi пpивi.пеi .
a.пе €лизавета Тх пoBеpнy.пa нa3ад oKpеrиoю жa.ПoваннoЮ гpaмoтoю yсlм
C.пoбoдськиtt,t пo.пкaЬ,t взaга.цi. Жа.пoвaннi гDaMоти tr{a.пи ве.пикий вп.пиB
Ha Yспiх 3аселеHня C.пoбoдськoi Укpаiни; Bol{и даBa.пи пеpесе.пе}lцяM
багацькo пpивi.пеiв. ixoча с i  пpивi.пеi  бy.пи з iбpанi лoкyпи т i .пьки y гpамoтi
€ .пизaвети. a дo тoгo poзкилaнi бy.пи пo oкpеMиx гpal\ , toтаx pi>кних пo.пкiв.
i  xoча Bo}lи Hе яB.пя.пися тaKoЮ кoнститyшiйнoю хаpтiсю д.пя кpаiни. як
гетЬп,raнсЬкi статтi  , ,  ДJlя Гетьманщини. a все ж Тaки Boнt-| да.пи сПpo.
мoх<нiсть .пюl lяM v.падHатися пo свoiх нацioна.пьниx зBичаях. Мита з пpи-
iжджих кyпшiв збиpа.пи не poсiйськi  пpиказнi.  а самi ж Tаки yкpаiншi:
ве.пикopoсiйськi  тяг.пi  .пЮди тa yтiкaнi Hе мали пpава се.питися в C.пoбo-
жaнщинi.  щoб не Yтiсня.пи B зеDr.пяx тyбi .пьцiв. Tpебa т i .пьки дoдати дo
сЬoгo. Щo с.пoбoжaHаM дoBoди.пoся пoBсякЧас бopoнити сих свoiх пpи.
вi .пеТв. I вищий. i  нижчий rr, toскoBсЬкий vpял ( Poзpялний пpикaз. бс.пгo.
poд.ський тa мiсцьoвi вoевoди) нiяк не хт|.пи чи не Moг.пи 3гoдитися на
сl  непpи €MHl д.Ця Hих пpивl.пеl ,  кoTpих l{е Mа.пи самi.  Hа iх Пoг.пяд.
хазяТни деpжави. Мoскoвськi  uаpi пpия3нo вiДнoси.пися дo засе.пеHl lя
дикoгo пo.пя пepeсe.пеl .|цяMи з ЛитoвськoТ. Пo.пьськoi деpжaBи. бo тyт
бУ.пo давне зIr4aгaння мiж Мoсквoю тa Пo.пьЩею 3а пoгpяничнi vкpaiнськi
тa бi .пopvськi  зем.пi .  У ХVIII ст. пpи Aннi нaстvпи.пa д.4я C.пoбoдськoТ
Укpаiни тяжка гoдина, iт i .пьки € .пизавета Петpiвнa знoвv веpнy.пa на
якийсь тa[4 Час iх вo.пьнoстi .  tVloскoвський vpял хтiв. Щoб пpивi.пеТ
с.цoбoжанам бv.пи тимчасoвi.  i  Тм тpап.пя.пoся пoчастy зBеpтатися дo
Мoскви з пpoхaH}lягvt пpo Тх ствеpл.>кення. Пoг.пяд сaMиx с.пoбoжан нa
iх пpaBa i  oбoв'язки BиявиBся дyже Bиpазнo v заявi сvмсЬкиx пo.пчaн
l705 p.: <<Haшi дiди. батькп' бpaти i  poлинi._ писа.пи вoни там._ i  ми
самi пoпpихoди.Ци iз pi>кних геTЬMаHсЬких i  заднiпpяlJсЬких мiст в Укpаiнy
пo зак.пиканню Бе.цгopoдсЬких тa Kypських Bo €Boд. кoтpi забезпечyBаЛи
нaс цаpсЬкиNl с.пoвotvt -  нe oдHlt\4aти вiд нас Hаших вi .пьгoт'  Boни ве.пi .пи
се.rrитися } lаM. щoб [,tи зaxисти.пи сoбoю мoскoвськi  yкpаiннi гopoди пo
Бслгopoл.ськiй.пiнi i  y д.иких степаx Ha татapських займищах' кoтpиl\4и
xoди.пи татаpи пiд oтсi  гopoди. I д.пя збi .пьшенHя насе.пенHя y сих нoBих
мiстах Bе.пенo бy.пo нам пpизиBати l{а )киття свoю бpaтiю _ yкpaiнuiв.
Ми збyлува.пи Cyми. Cyлх<y, Миpoпi.п.пя, Kpаснoпi.п.пя, Бi .пoпi.п.пя i  iншi
мiста. а дo Hих пoвiти. сe.па тa леpевнi.  l  ми вipoю та пpaвдoю с.пyжи.пи.
l  тoдi .  як татаpи пpихoдили п.пlot|дpyBати мoскoвськi  yкpаiннi гopoди'
Mи Hе пpистaBa.пи нi  дo якoТ зpади.3a те iпoжа.пyваHo Hас yсякиl\, tи
Bo;1ЬHoCТяNiи i  дoзвoленo займаншtини займати, пасiки i  yсякi  гpyl;ти 3аBo-
дити i  yсякиМи пpoмислаlv iи пpoMишЛяти без чинLuУ пo стаpoму укpаТнськoмy
звичаю>>. B с iй заявi найбiльш цiкaве дЛя Hас пpaBo вi , iьнci  займанlцини
земeлЬ - се бyв гoлoвний пpивiлей слoбoжан, i  нa HЬo|\,ty згpyHтoвaнo
бy'лo усе пpавo земе, ' lьнoi влaснoстi  у .Cлoбoжанськiй Укpаiнi  -  тaк
зBaне нинi <стаpoзаiмoЧне зеMЛeвo"r loдiння> ,o. Cе булo найгoлoвнiше пpaBo
слoбoжан. Гpамoти не oбiймали yсiх пpивiлеiв слoбoжан; вoни, нaпpикЛад,

4l
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r\4айже нiчoгo не казa.пи пpo aBтoнoмiю кpaТни. пpo i i  внутpiшнiй vстpiй.
пpo вибopи. .I. .  се .ryегкo зpoзyмiти. 3мiцнивши <стapoчеpкaсскyю oбыкнoсть>.
пpизHавши l l  в3aга.пl.  tt ,toскoвсЬкии уpяд вже не хтlв втpyчатися в пoд.
poбиui. бo пpoстo. lvtoх(е, гаpазд i  не знав iх. Biн тiльки пи.пЬ}|YBаB
тoгo. зa щo йш.пи сyпеpеЧки пpoмiж с.пoбoжанами i  мoскoвськими Bo.
€вoдaМи. де дi .пo тopка.пoся iнтеpeсiв сaмoi Moскoвськoi леpжaви iТТ
.пюднoстi абo ypядy. A супеpенки та бopoтьба йш.пи безyпиннo. бo тvт
зlткнy.пися два тиt lи 3асе.пення - yкpаiнський i  ве.пикopoсiйський (piжниuя
сиx дBoх типiв твеpл.o vстанoB.пена Мнoю v мoiх poзвiлкаx) i  лва уpяли:
кoзацький _ укpaiнський i  пpикaзнo-мoскoвський 79. Cr loбoжане не хтi .пи
пpиймати нa себе тиx oбoв'язкiв. кoтpi tиа.пи Moскoвськi .пюди, iздава.пися
на свo €  ЧyжoзеIvtствo та нa те, Щo вoни Hе мoжyтЬ пpизBиЧа lтися дo
сих тяжких д.пя них oфв'язкiв. Iзюмськi пo.пчане у свoТй зaявi l7 l0 p.
писa.пи: <<Пo свoйorltУ Чужoзеlvtствy' пpoти ве.пикopoсiйсЬких .пюдей. тaких
тяжаpiв на себе (oбpoкiв на пpoмис.пи) взяти нiяк }|е мoжеIиo' oд тoгo
пopoзxoдяться Yсi y вi .пьнi гетьмaнськi гopoли, а iншi й пiш.пи вже за
Днiпpo v нoвoзбyлoванi гopoДи>. A мoскoBсЬкoмv ypядoвi зoвсiм нe хтi .пoся
змiцняти непoкipну Гетьмaнщинy i  пoс.пaбити бi.пьше пpt,tхильну лo Мoс..
кoвщини C.пoбoдськv Укpаiнy' Пpавo вi.пьнoгo пepeхoда y самiй C.пoбo.
жанщин| l  HaBlть виxlд за гpяницю кpаiни бvв певнoю зас.пotIoЮ Тx вi.пьгoт.
i  сe лoбpe poзyмiв гvtoскoвсЬкий ypял. A с.пoвo v с.цoбoжан не poзхoди.пoся
з дi.пoм: iнoдi вoни й спpaвлi йш.пи геть да.пекo з свoiх дoмiвoк' йш.ци
i v Гетьманщинy.
Учaсть MoскoвськoТ деpжaви в yкpaTнськoмy зaселеннi. Щo ж poби.па
Мoскoвська деpжава в vкpаТнськoмv засе.пенню? Пo.пьЩа нe N,toг.пa vзяти
вiдпoвiднoi Yчастi У сЬoшrv пoвах(}roмv деpжавl{oIиy дi.пi .  Haвпаки' Мoсква
не Bипvска.па oбopoни i  зaсе.пення з свoiх в.пaсних pук i .  ведyчи йoгo
lцoдo Bе.пикopoсiйськoгo 3aсе.пeння v всiх пoл,poбишях якo деpх(aвне дi.пo.
пpийма.пa YчастЬ. хoч бeзмipнo Mе}lшY. i  в vкpаiнськoмv засе.пеHню
C.пoбoдськoТ УкpаТни. кеpУBa.пa ниM Bзaга.пi.  Це дi.пo за.пежа.пo найбi.r lьш
oл Poзpялнoгo пpиказv.,.

.[I .еpжавa.пиши.па сoбi леpжавнi iнтеpеси. а мiсцьoвi пepелa.па самiй
кpаТнi '  i  се бv., lo дoситЬ poзvЬ, lнo i  кopиснo i  д.пя тiс i .  i  для лpvгoi
стopoни. Пеpесe.пенЦi звичайнo яв.пя.пися абo самi. абo заси.па.пи свoiх
oсадчиx лo yкpаiнних вo €Boд. а с i  писа.пи пpo них.писти y Мoсквv.
v Poзpял. a iнoдi oдси.Ца.Ци тYди iТх саtиих. Bибipа., lися мiсця д.пя
пoсе.пення частiше саI\,tиМи пеpесе.пенцяMи' а.I lе з дoзвo.пv Poзpяла тa
Bo €вoд. Iнoлi Poзpяд пoси.пaв кoгo.небyль. щoб зpoбив п.пан _ (<чеpтeж>)
сьoгo мiсця. Бyлyва.пи кpiпoстi тa oсе.пi iнoдi сaмi vкpаiнui.  iнoдi пiд
дoг.ЦядoM t\, loскoвсЬкиx Bo €вoд: iнoдi на пoмiн пpиси.паЦися ве.пикopoсiйськi
слyжилi люди. Гapмати, пopoх пpисилаB мoскoвсЬKий ypял, iнкoли видавав
вiн i  збpoю. .[I.авав спoЧaткy хлiб, a замiсць гpoшoвoТ заплати _ вiльгoти
вiд пoдаткiв. Цеpкви та lv'oнастиpi лiстaвали тeж чимaлo пoтpiбнoгo Тм
нa oбзaвiд. 3eмлi oдBoд.}rв Poзpяд, a poзпopяджaвся нltм}r пpol',lix< сeбе
Bже сам мiсцeвий кoзацький УPяД. Taкиг.,t пoбитoм, хouа yкpaiнсЬке засe.
Ле}l}|я бyлo вiльним, нapoднiм i  y } lьoмy yкpаiнський наpiл мав вел}lке
значiння iв iв йoгo навiть свoiми власHиtr lи силaми' алe вoнo не бyлo
Bипaдкoви}t, пpивaтHим дiлoм nooди}loкl{х oсiб. Poзpяд iнoдi й сaм, кoли
сьoгo paнiш сaмi пеpeсеЛeнцi не зpoбили, нaпpaвляв Тx тyли, дe бyла
B ниx нaйбiльша пoтpeба' ле тpeба бyлo найскopш забeзпечити кpаiнy oл
татаpсЬкиx нaпадiв (на татарськиx бpo.п.ах тa шляxах). I УPяД -сьoгoдoсягав нe пpиtvlyсot\.t, а вмoвлянняIи та пpoxа}ll{яttl тa вiльгoтами. oсoбливo
сe тpeба сказати пpo цеllтpaльний ypял; йoмy пoчастy дoвoдилoся пoпpaв-
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.гtяти пoМи.пки сBoiх Bo €Boд та пpиказHих.пкiдей' кoтpi нiяк нe хтi .пи згo-
дитися з пpивi.пеяi l , tи Yкpаi l{сЬких пеpесe.пеl{цiв. I се найбi.пьш цiкавo тoгt, lv '
Щo в вiдl .|oсинах сBoтх дo Bе.пикopoсiйсьKиx пoсе.пенцiB вiн неoдмiннo деp.
х(aBся центpа.пiзацiйнoТ пoпiтики.
Пoшиpення теpитopiТ oloбoжaнщнни. oзнайoMиBшися з зaсе.пeнням C.пo.
бoдськoi Укpаiни. пoдиBиМoся тeпеp. якi бv.пи Тi нaс.пiдки i  з.Цoбyлки.
скi. , lьки вoна пoсi.па зем.пi.  скi .пьки .пюлу oсi.пo на сiй зем.пi.  У l692 p.
v oхти.pськoмv пo.пKv бv.пo vсЬoгo l2 мiст i 27 ci.п та дepевеl{ь (бv.цo
Ще декi.пька хyтopiв: а.пе Mи F|е зl{а € t t . to скi .пьки). У |732 p. y ньoмv бу.пo
вже l3 мiст i  мiстечoк. 63 се.па, леpевнi i  с.пoбoди. 22 хутopa i  с.пoбiдки.
У Хapкiвськoмy пo.пкv (pазoм з [зюмським) тoдi ж' у iооz p..бу.пo
25 мiст i  мiстечoк i  54 се.цa i  деpевнi: у |732 p._32 мiста i  мiстечка.
26 сi .ц. деpевенЬ та с.пoбiд. l2 l  хvтip тa с.пoбiдка' 3a 8 poкiв ХVII ст. i32 po.
ки ХVIII ст. збi.r lьши.Цoся дyже чис.пo сi . ' l  та дepеBeнЬ. I се завсiм зpoзvмi.пo:
се.па та леpевнi пoЧа.пи збi.пьшvватися тoдi. як в Укpаiнi зpoби.пoся безпеч.
нiше жити. Hайбi.пьш oсель бy.пo у |732 p. v сYмсЬкoMy пo.пкv ( l56) '
3а ниI\,t  iле Хаpкiвський пo.пк ( l49). oхтиpський ( l03) i  Iзюмський ( l02).
Haйбi.пьшy зеMе.пЬнy тepитopiю зaймaв lзюмський пo.пк. зa ним iшoв Xаpкiв-
ський. пoтiм Cvмський та oхтиpський. C.пoбoдськi пo.пки у |732 p. займа.пи
знаЧt|v чaстинv тепеpiшньoi Хapкiвськoi гvбеpнi i  (а.пе ,Цa.пекo не всю)'
частиt|y Bopoнезькoi.  неве.пичкv чaстиHv KvpськoТ тa Biйська .Ц.oнськoгo.
Пiс.пя |732 p., здa €тЬся. знаЧHo пoшиpи.пaся тi .пьки oкpvгa oстpoгoзькoгo
пo.пкa, бo вiн oбме>кvвався з без.пюдHиl l , tи тoдi дoнськиI\,tи степами. Усi
C.пoбoдськi пo.пки Mvси.пи вести бopoтьбv за свoi межi з сvсiдами. Iзюмськi
кoзaки пoвиннi бy.пи бopoнити свoi зем.пi вiд ве.пикopoсiйських oднoлвopшiв.
кoтpi oсi .пи на Укpaiнськiй.пiнi i  на пpaBoI\,tv беpезi [oнuя. Д.o Укpаiнськoi
.r l iн iТ oдiйш.пo бaгацькo пo.пкoBих зеMе.пь i  vгoд. кoтpиt\, 'и кoзaки вo.пoдi.пи
пo займaнщинам i  жа.пoвaHним гpаIиoтаM. Утiсня.qи iзюмчан такo)к пoсе.пeнцi
БахмvтськoТ oкpyги. Пеpш piнка Бахмvт на.пе)ка.па дo с.пoбo>кaн - тепеp
таlи ск.4a.пoся нoBe пoсе.пен}|я - Баxмvтськa пpoвiнцiя (пpи сo.пoних 3aвo-
дах): мешканцi Тi  пoчa.пи займaти та pyбaти y с.пoбoжан.пiси. кoтpi вoни
запo.пyчиЛи пo жаЛoBaнниM гpаl l toтаM; Ha кoзaцЬких 3еtt{.Цях poсiйськi нoвo.
пoсе.пенцi пoчa.пи oсaжyBати с.пoбiдки та xYтopи. oкpiм Бахмvтськoi пpo.
вiнцiТ. с.пoбoх(ане на пiвднi гpяHичи.пи з 3aпopo)кцями. кoтpi y 70.х poкaх
xVIII ст.3аве.пи сoбi хyтopи бi .пя сaмoгo Topа (Cпoв'янська). iЧеpез те
пoча.пися мiж тими й лpyгими земе.пьнi сваpи та сYпеpeчки' Ha заxoдi
C.пoбoдська Укpaiна гpяничи.па з Гетьмaнщинoю, i  3 нею теж бy.пи сvпеpечки
зa межi. oхтиpський Cпoбoдський пo.пк oбмежyвався з Гaдяцьким та Пo.п.
тавсЬкиI\,t  ГетьманЩини. ioсь v тpетiй нетвеpтi  xVIII ст. iпеpшiй нетвеp-
тi ХVII l  ст '  iлyть tt 'е)t( }|иlvtи сyпеpечки за межi. oсoб.пивo за пoгpяниннi
мiстa _ Koте.пьвY тa Ko.пoмaк. Koте.пьва }|а.Цежа.пa пеpед Пo.птавськoю
бата.цiсю дo гадяцькoгo пo.пка, а.пе пo пpoхaнню i i  мешканцiв вoнa пpи-
.4yчеHа бy.пa^лo oxтиpськoгo cпoбoдсьKoгo пoпка. Пoтiм CкopoпалськийEl
та Aпoстo.пo, к.пoпoтa.пися. а.пе tvlаpнo. щoб пoвеpнyти ii знoBy дo ГетЬ.
MaнlциHи. Пpo Ko.пoмaк гетьtr,tа}|цi кaза.пи. щo вiн був oсажениЙ нa зeМ.пяx
Пo.птaвськoгo пo.пкa. а.пе ж вiн yсе.таки 3a.пишився зa oхтиpсЬкt{tи пo.пкotvl .
такo)t( як iдеякi iншi мiста. кoтpi спpaвдi бy.пи зa межoю. шlo oтдiля.па
Мoскoвськy деpжавy oд Пoльщi пo актv |647 p. Ha пiвнiчнo.зaxiДньoмy
пoгpяниччю слoбoжане сyпepeчиЛ],tся за зеMЛt з пyтиBЛЬсЬкиt\4и вeликo.
poсiйськими пoмiulикaми. Hа зerYlлях, кoтpi слoбoжане пpизнaчaлИ свoiми
BлaсниIии, пyтивлЬсЬкi пoмiщики зaсHyвал}. l  l4 с iл та дepeBень i  пpийняли
багатo yкpаiнuiв. I ся зeMельна сyпеpеЧка виpiшeна булa нa пoжитoк
слoбoх<а нaм.
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Пoдивимoся тепеp, якy oкpyгy зai ' lмaл? Cлoбoдськa Укpaiна y кiншi
хVIII ст. Cлoбoдськo.УкpаТнсьi<Ь iyбеpнiяE3 пoдiлялася y |773 p. на 5 пpo.
вiнцiй, кoтpi p iвнялися взагалi кoЛишHirи пoЛкаM. Хapкiвськa пpoвiн.
цiя (кoлишнiй Хаpкiвський Cлoбoдський пoлк) займалa тепеpiшнi пoвi .
ти - Хapкiвський, бiльшy часTиHy Baлкiвськoгo, BoвчансЬкoгo i  невелич-
кt,t i l  шMатoЧoк 3мi iвськoгo' у неi булa |7| oсеЛя. oхтиpська пpoвiншiя
(кoлишнiй oхтиpський пoлк) - тепеpiruнi Бoгo^п.ухiвськиЙ тa oхтиpський
пoвiти i  нeвеличкi частини Bалкiвськoгo тa Лебединськoгoi таN4 булo
88 oсeль. Cyмська пpoвiнuiя (кoлишнiй Cумський пoлк) - Cyмський, Ле-
бединський пoвiти Хаpкiвськoi губepнi i ,  пoЛoBинy Cy.п.жанськoгo (Kуp.
ськoi гyбepнi i) i  нeвеличку Частинy oхтиpськoгo (Хapкiвськoi) i  Гpай.
BopoнсЬкoгo (KypськoТ гyбеpнi i); y нei бyлo l65 oсeЛЬ. Iзюмська пpoвiнuiя
(кoлишнiй Iзюмсвкий пoлк) - Kyп'янський, Iзюмський та частинoю 3мi iв-
ський пoвiти (але не Bсю oкpyгy ix) i  нaстинy BoвнансЬкoгo, в неi бyлo
99 oсель. oстpoгoзька пpoвiншiя (кoлишнiй oстpoгoзький пoлк) - 3Hачнy
частинy oстpoгoзькoгo, БoгyнаpсЬкoгo, Биpюненськoгo пoвiт iв Bopoнeзькoi
гyбеpнi i  i  невеличкy Чaстину 3емлянськoгo' Bалуйськoгo, Пaвлiвськoгo'
Kopoтoяuькoгo тiс i  ж Bopoнезькoi,  €лецькoгo i  Лiвенськoгo - opлoвськoi,
Kopoнанськoгo й HoвooскoльсЬкoгo - Kypськoi; yсix oсeлЬ булo тaм l52.
Усiх oсель у |732 p. бyлo 5l0, а у |773 p.- т iльки 523. Числo oселЬ
Hе бaГaтo збiльtuилoс,я. У oхтиpськiй тa Iзюмськiй пpoвiнuiях чисЛo oселЬ
навiть зMeншиЛoся, але Tут мoгЛи бути i l  випадкoвi пpичиtlи (лeякi з сел
мoгЛи бути зaнисленi дo iнших пpoвiншiй, декiлька хyтopiв tt ,toгли скyпЧи-
тися y €дHo сеЛo абo леpевню). Aле ж yсе.таки нoBих oсеЛЬ зoвсiм май>ке
не з'яBилoся за сopoк poкiв y ЧoтиpЬoх Cлoбoдськиx пoЛках абo iх бyлo
за}lадтo небaгатo' У oстpoгoзькiй пpoвiнui i  булo y |773 p. l52 oселi,
здa €тЬся, бiльш, нi>к y |732 p. '  хoчa Mи й не масмo ЧисЛа iх зa сeй piк;
але Mи зHa €Mo, ruo oстpoгoзький ПoЛк засeЛяBся y сi  чaси. Усix oсель
бyлo y |773 p.677. ЦiкаЬo бyле дiзнатися пpo тe, скiльки бyлo пo пoЛкаM
piжних oсeЛЬ. У |732 p. бiльш yсЬoгo мiст та мiстечoк булo y Iзюмськoмy
пoлкy (2l) ,  далi йдуть пo неpзi  Хаpкiвський з oхтиpсЬкигvt тa Cумський.
I це зaлех<алo вiд тoгo, щo Iзюмський пoлк був самий пoгpяниЧl{ий з татa-
pами iб iльш, нiж yсi  oстатнi ,  мав пoтpeбy в кpiпoстях-Гopoдкaх, а Cyм.
ський Ле)каB B oсеpедкy Укpaiни, i  йoгo заxищав сoбoю oхтиpський пoлк.
У oстpoгoзЬкoп4y пoЛку ми бачимo 6 стаpих мiст, а слoбoди зaснyваЛися
тoдi, кoли )|(иття там зpoбилoся спoкiйнiше. Ciл, слoбiд iдеpевень у |732 p.
булo бiльш yсЬoгo y Cумськoмy пoлкy i  менш усЬoгo в..IзюмськoМУ' i  це
теж для нaс зoвсiм зpoзyмiле - це зaЛежaлo oд гeoгpафiннoгo стаt|y кpа.
Тни: y Cyмськoмy ПoЛку pанiше пoЧалoся спoкiйне нapoДн €  )|(иття y пoсе-
лeнцiв, нiж y Iзюмськoмy. з |732 пo |773 p. життя в Cлoбoдськiй Укpaiнi
вже зpoбилoся кyди спoкiйнiше, чеpeз те й пpибавилoся ЧисЛo сiл, деpевень
та слoбiд. У |773 p. Числo слoбiд та хyтopiв знaЧнo зМенtшилoс"'  бg
бaгацькo xyтopiв з Hих пеpевеptlyЛoся в леpевнi i  нaвiть сeла, а невеличкi
слoбiдки - в слoбoди. У oстpoгoзЬкotvty пoлкy в |773 p. бyлo .п.yх<е багатo
хyтopiв, це свiдчитЬ пpo те, Щo пoЛк oсoбЛиBo швидкo тoдi зaселяBся
l.|а свoiх t loBих мiсцяx. У |732 p. мiст з Мiстечкаtv,tи бyлo |0/o, c iл 48%'
хyтopiв 42 %' i  у |773 p'  пеpших 3аЛишилoся т iльки 5 %, дpУ,^х збiль-
шиЛoся дo 66 /o' тpeтiх змеHшилoсЯ Дo 28уo. Цiкавo дo цьoгo дoдати
пpoцент кo3aIlЬких i  панських oселЬ: y Хapкiвськoму пoЛкy кoзацЬких
бyлo 25 % i 75 /o пaнcькtаx, y oхтиpсьioмy - 33 % i 67 %' y oстpoгoзь.
кoМy - 78 % i 22 %' y Iзюмськoмy - 40 % i 60 /o. Tiльки y oднoмy oстpo.
гoзЬкoг\,ty пoЛкy кo3ацЬкиx oсeлЬ бyлo лалeкo бiльш, нiж панських; У oстат-
нiх пoлках бyлo зoвсiм наBпaки; бiльш yсЬoгo Тх бyлo у ХаpкiЬськoмy
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пoЛкy. Пaнськi oселi збiльшилися oсoбЛивo 3а сopol{ poкiв xVlII ст.,
кoЛи Укpаiнi стaЛo )кити безпечнiшe. Усi слoбoдськo-yкpаiнськi oселi
мoх{нa пoдiлити на тpи Частини: l) мiстa з мiстечKамtl ,2| ceлa 3 деpев}lя.
ми i слoбoдагv'и i 3) xyтopи з слoбiдками. Мiстeчка тpeбa зачислити дo
мiст, бo вoни бyли сoтенниIt4и мiстами i  yсi  мaли кpiпoстi.  Як пpихo.u.илa
якась Bатага пepеселенЦiв y нoве бeзлюдне мiсцe, вoна бyлyвала сoбi
мiстo з дepев'яl{oю й землянoю oгopoх(eЮ; села й леpeвнi виHикали, пoчи-
Haлися вх<е пiд захистo}t мiстa; пеpеселеtlцi i Тx oсаднi пpиймaли нa себе
oбoв'язoк 3аселити села й леpeвнi. Bиxoде, щo мiста взагалi з'яBляЛися
pанiшe iншиx oсeлЬ, a пoтiм вже 3аселялися сеЛа абo знoв-таки пеpесe.
леl. lцями з 3aлнiпpя}tщини, абo з нoвиx слoбoдськиx мiст. У кiнцi XVII ст.
с iл тa деpевенЬ бyлo тiльки y двiчi бiльш, нiх< мiст. y xvl l l  ст. нoвих мiст
слиBе'n не бyлyвали, a селили тiльки сeЛa, дepевнi та xyтopи. Iнакше
бyвалo пpи внyтpllllнЬoмy засeЛеHн-Ю-: тaм yкyпi мoглl,t з'являтися yсякi
oсeлi, а хyтopи нaвiть пepш yсЬoгo. Щoб яснo зpoзyмiти, щo тaкe виявЛяЛи
з себе сoтеннi мiста, скa)Kelvto кiлька слiв пpo нoве мiстo,Бахмyт' кoтpе
збyлoванo бyлo кoзаками lзюмськoгo пoЛка на p. Баxмyтi.  Иoгo збy.п.oванo
бyлo лля захистy oд тaтаp i для згoнy тyли хyлoби oд татаpсЬких нападiв.
Biн бvв oбнeсений дvбoвими стoянaMи. iст iни йoгo ма.пи 6l  са>кня y д.пи.
нинv i  l7 шиpини. Бyлинкiв y сaгvtoMy oстpoжкy не бv.цo. а нaсe.пенl{я
)|(и.Цo v с.пoбoдi. i  там бY.пa цеpкoвка, тaмoжня, pатvша, сapаТ та кyзнi.
пoлвip'я iзюмських кoзакiв i  ве.пикopyсЬкиx сЛYжи.пих .пюдей. Hа p. Бах.
мvтi v сo.пoBаpеHиx кo.пoдязiв бy.пи скoвopoди д.пя Bиваpки сo.пi.  Hi .пiс iв.
нi pибo.пoве.пь. нi зем.пi паханoi не бy.пo, a бy.пo тi .пьки тpoшки сiнoкoсy.
Це бv.пo пpoмис.пoBе мiстo. Iншi мiста Hе 14али таких пpoмис.пiв. зaте
v Hих бv.пи земе.пьнi угoди. Cepелинy мiж мiстoм i  хутopoм займали се.па.
лepевнi тa с. loбoди. де жи.пи i  кoзаки i  пoспo.пiти, iнoдi нapiзнo, а iнoдi
ivкvпi oднi з дpvгиМи. Xутopи iнoдi з 'яв.пя.пися дy)ке pанo iбy.пи пеpшими
oсe.пяМи кpаiни. Пo p Kpаснiй та Жеpeбuу нa хутopaх бy.пи завеленi
пaсiки у .пiсах пo яpах. Декoтpi з Hих бv.пи заснoвaнi на займaнЩинaх
iше y пoчaтKv лpyгoi пo.пoвини ХVII ст. Toдi абo тpoшечки пiзнiше там
пoяBи.пися мaйдани - цебтo сo.пoваpнi (кo.цoдязi).  I oднi. iлpyгi на.пе)кали
дo пoсе.пеHuiв Topа. I{аpебopисoвa. Мaякiв. Cа.птoва та Чyгyева. цeбтo
не тi .пьки ближнiх, а.пе й да.пeKиx мiст. Hа piнки Kpасну та Жеpeбеuь
пpиxo,ци.пи.пюди з Бaхмyта та iнших мiст на Bеснv..пiтo та oсiнь на
pибo.пoв.пю i мис.пивствo i  poби.пи сoбi кvpiнi (на .пiтo) i  зем.пянки (на
зиму). Мешкaнцi Тopа пpиiз.u.и.пи тyди цi.пими тaбopиЩaми д.пя виBа.
pЮвання сo.пi  iстoяЛи там кypеняMи. Пaсiки iзюмських кoзaкiв якo пеpшi
oсе.пi були i  пo p. Бepеui лo збyлyвaння Укpаiнськoi .пинi i:  бу.пи вoни
й пo Д.oнцевi нижче Мaяцькa. У меpeхвянськoi сoтнi бy.пo пo .пiсax бa.
гaцЬкo пасiк. кoтpi vкpаiнцi завели з сaMoгo пoЧaткy свoгo зaсе. ' lеHHя.
Бi.пя Тx бy.пи poзвеленi садки тa збyлoванi з .Ципoвoгo деpеBa хатки.
Де збyдvвався Kvpязький мoнaстиp. таM pанiше бy.пa пaсiка. Пpи хyтopаx
iнoдi бvвa.пo багатo хулoби: сели.пи с.цoбoдки д.пя скoтаpства. Бiльш yсЬoгo
хyтopiв бyлo y степаХ. як, нaпpик.пад, У тепepiшньoмy Cтаpoбiльськoмv
пoвiтoвi.  ле бyв пpoстop д.пя скoтapствa. Хyтopянськi oсе.пi 3 M.пиHаMи
Hа.пe)ка.пи дo стаpoгo vкpаiнськoгo xазяйственoгo )киття i  звичаю. €днi
з хyтopiв бyли пеpшиtl,tи oсе.пяп,tи свoсi кpаiни. лpугi .  наBпaки, 3аснoвy.
вa.пися Bисе.пенцяМи 3 сl .п та деpевeHь; тaкi бy.пи. зДасться.32 хyтopa
села Печенiг пo p. Гнi.пyшшi. Хyтopи бyли кoзаЦькi й стаpшинськi,  а.пе
бyва.пo й тaк. шo хyтip нiчим майже не piжниBся oд панськoТ нeвеличкoi
леpевнi. сoтеHHе мiстo _ oд се.па абo с.пoбoди, бo бy.пи. як ми бaчи.пи.
вже й с.пoбoди з кpiпoстями' хvтopи перетвopя.пися в с.цoбoди.
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oзнайoмившися з oкpvгoю Cцoбoдських пo.пкiв. тепеp тpебa зBеpнv-
тися дo i i  нaсе.пeння i  дo тoгo' як poс.па йoгo чис.пеннiсть. Iз. Iв. Cщз-
нeвський писав. Щo неt\,toB 6t,t тo B)ке y l654 p. бy:].o в C.пoбoдськiй
Укpаiнi oд 80 дo l00 тис. нaсе.пeння МvжсЬкoгo пo^.пyo". A.пе це велика
пoйилка абo вигaдка. oсь деякi чис.па з тиМчaсoвиx.u-,Ц.oкyментiв: y хap-
кiвськoмy пo.пкv в |677 p. бу.пo 7773 кoзaкiв. v l69l-7005 (без Iзюмськo.
гo пo.цка). а з lзюмсЬкиlt , t-9316. v 1698 p.-y дBox_10430. y oхтиp.
сЬкoгt, ly в 1686 p.-5l02 чo.п'  Як зaзнaчити тaкi  ж чис.пa iв двoх oстaтнiх
пo.пкaх. тoдi бyле y к iнui xvII ст.30000 кoзакiв '  дa.пекo меHш. нiж
на.пiчYвав Cpeзневський тoдi. кo.пи C.пoбoдсЬка УкpаТна тi .пьки щo пoча.па
засеhятися. A.пе xoч i  збi.пьшити се Чис.пo. Bсe ж не вийдe навiть д.пя
кiнця ХVII ст. 80 тисяч. 3а |732 o. Ми Ma €мo Bх(е дoситЬ nевHl чис.па
Hасе.пення чoтиpЬox пo.пкiв. У |732 p. v oхтиpськoмY пo.Пкy бy.пo вже
4l l86 чo.п. ( i  v т iм чиc.пi 22 ве.пикopoса) i .  значиться. за 46 poкiв чис.пo
насе.пення збi.пьши.пoся мaйже v шiсть pазiв. У Хаpкiвськoмy пo.пкy бy.пo
37756 чo.п. (У тoмv чис.пi l498 ве.пикopoсiв). i  тvтечки чис.пo }lасе.пеl.|ня
збi .пьши.пoся v п'ять pазiв. У Iзюмськoмv пo.пкv - 3 l l83 чo.п. (v тoмy нис.
.пi  l l5 ве.пикopoсiв): тУт чис.пo нaсе.пення збi .пьши.пoся v l3 paзiв - так
хvткo за.пюднi.па ся кpаТна за кiнець хVI I i  пoчатoк ХVI l  I ст. У Cvм.
сЬкol\4v - 4293| ( l4 ве.пикopoсiв). Як бaчимo. в oхтиpсЬкot\ 'v i  Cyмськoмv
пo.пкaх бy.пo майже oднакoвiс iньке Чис.пo мешкaнцiв'  v ХapкiвсьKotvtv -
тpoxи MеHtIlе, a y IзюмськoмY - найменше. Усьoгo B Чoтиpьox пo.пках
(a.пе не пoвних) бy.пo l53056 чo.r l .  N,tv)ксЬкoгo пo.пv. a з жiнками. BикЛЮ.
ЧаюЧи дiтей, бi .пьш 300000. У |772 p. v всiх п'яти пpoвiншiях бy.пo 66656l чo.п.
3а 40 poкiв (з |732 пo |773\ в oхтиpськoмy пo.пкv Чис.пo мешканцiв
збi.пьши.пoся на 3l /g'  v XapкiBсЬкoмY - на 76 /o. в IзюмсЬкoмy - нa 90/g:
v Cyмськoму _ на |00 %. Ceй пpoueнт пoтpiбнo тpoшеЧки зменшити' бo
Mи Hе rиa € Iиo деяких сoтен Cyмськoгo пo.пка. A.пe Bсе ) l{ тaки нaсе.пеHHя.
як бачимo. збi.пьшyвa.пoся дy)ке шBидкo y всiх пo.пкaх. oкpiм oл.нoгo тi .пьки
oхтиpськoгo. i  неpез те' щo oкpyгa цЬoгo пo.пкa не Dtoг.Пa тaк шиpитися.
як vсiх iншиx. a мiж тиtv| засe.пення йoгo poзпoча.пoся l lУ)ке pанo - pанlше
нiж в деяких дpyгих. Bе.пике збi.пьшення ми бaчимo Y IзюмськotvlY пo.Цкv.
це 3начитЬ, щo йoгo зaсе.пення йшлo швидкo, i  в сеpелинi ХVlII ст. v |732 p.
пo.пки пo чис.пv нaсе.Це}r}rя йдvть v такiй неpзi: Cyмський. oxтиpський.
Хаpкiвський i  Iзюмський; y |773 p пpoвiнuiТ. кoтpi пpийш.пи Тм на змiнv.
чepгyютЬся такo: Cvмська. oстpoгoзЬка' Хаpкiвськa, Iзюмськa i  oхтиpська.
Цiкавo тепеp пpиBести декiлькa пpик.rIaдiв збi.пьLuенн-я .пюдHoстi в пooДи-
Hoкиx oсе.пях. 

.У 
Pyб.пiвшi в l686 p. бУ.пo 433 Д'E7.. у |732 p.- l099'

у |772 p.- l402' в БoгoДyхoвi - y т iх же poках - 550. 1830 i  3066. Бi.пь-
ше пpибави.пoся Haсe.пeHня за 46 poкiв. з l686 лo |732' нiж за 4l  p iк.
з |732 пo |773 P.: в Ko.пoмaкv. Бoгoдyхoвi i  Мypaхвi y т i  poки нaсе.пен}|я
vтpoТ.пoся. 9 У дpyгих з.бi.пьшилoся. y oднotvty мiсту тi.пьки Bдвo€ ' а y дBox
дpУгих навiть не vдвoi.пoся. Aле. мабyть. бу.пи iтакi  мiста. l{апpик.пaд'
y oстpoгoзЬкot 'tу Пo.пкy. де насе.пеl lня збiльшуBa.пoся пepеBажHo у пеpшiй
пo.пoвинi ХVIII ст. lз Cпoбoдських пo.пкiв абo неpез C.пoбoдськi пo.пки
пеpeсе.пеl{цi йш.пи да.пi й poзсе.пяЛися пo деяких Чистo poсiйських мiсцях:
на Д. iн; на [аpиuинськy .пинiю. в opенбypг. A iше paнiше, з ХVI ст. ,
вoни. як Mи 3на €Mo. пpихoдиЛи B tvtoскoвськi yкpаiннi гopoли Kypськt l i .
Бе.пгopo.ЦськoТ та BopoнезькoТ кpаТни' у op.пoвський та Тамбoвський кpai.
Taм бi.пьш yсЬoгo вoHи се.пи.п1, lся на пoмiщицьких зеi l ,r .пях. У лpугiй Пo.ПoB}l-
нi ХVIlI ст. лyже багацькo наpoДy з Укpаiни стa.пo виxoдити в степ-и
Bopoнежнини ia на Дiн'8. кvдй йш.пи навiть кo3аки iп iдnoмourники89.
Пiдмoвили iх тvди i lти т i  п iддaнi.  щo жиЛи У стapшин.пoмiщикiв на



3асслеllня olo6oдськoT Ухpaiнн...

Ao*y - пo юртах тa пo. хYтopах: вoни кa3а.пи. шlo )киветЬся lм гаp}lo'
нiяких видаткiв та тя)каPlB Botlи Tаtr4 Hе несyтЬ. У l763 p. на f loнy пepёпи.
санo бY.пo 20 000 дyш тaких пiддaних. кoтpi п.пaти.пи сеtv|игpивенний пoдYш-
ний oк.пад, Hе стpaтивши пpава вi.пьнoгo пеpеxoдa (дo l796 p.). Бу.пи
vкpаiншi на.Ц.oнy iсеpел J loнсЬких кoзaкiв: v l793 p. Тх бу.пo l59l  чo.ц.
на 30 476 кoзакiв. У l73l p. yкpaТншi з f ioнy пoЧa.пи пеpехoдити l{а
I-[аpиuинську .пинiю _ oл. Цаpиuина Bвеpх пo Bo.пзi.  I .пoв.пi.  Медведицi
тa Хoпpy. Тм oдвoди.пи зем.пi.  даBa.пи )кa.пyBаl.|ня. a Bo}|и пoвиннi бy.пи
деpжaти каpаBy.пи тa чати. Пoча.пи зак.п}. lкати с.пoбoдськo.yкpаiнських
пoсе.пенцiв i  в opeнбypзькy гyбеpнiю. Щoб не змеHшyBати наpoда в C.пo.
бoдськiй Укpаiнi.  вийшла зaбopoна виxoдити кoзакaм тa пlдпott,tolцникal\,t .
тa oхoтникaм iз цiс i  кpаТни тa кoMп.пектyBати сеpбськi poти абo пoселя-
тися нa зе! ' .ryях сеpбськиx oфiuеpiв. Iз цьoгo Bидкo. щo пiс.пя засe.пеl.|I{я
C.пoбoжaнщи}|и пoчиHa.пoся вже й виселення l{аpoдy зa i i  межi. ле бyли
вi.пьнi без.пюднi зем.пi i  rиaлo наpoда. Cей нап.пив та вiдп.пив l{асе.пенHя
iснvвав не т i .пьки в C.цoбoжанЩинi.  а.пе iпo iнших мiсцях Укpаiни ivс iс i
Poсi i .
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oбopoнa пpoти тaтap. Taтapськi нaпa.ци 1680 i 169l pp. lншi
тaтapськi нaпaДи. УкpaТнцi y невoлi. Kpiпoстi y вeЛиких гopo.
д.ax, мiстеЧкaх тa селax. ЛiнiТ кpiпoстeй.

бopoнa пpoтl| тaтap. Ми 3Hа €Mo вжe. Щo зaсеЛення Cлoбoдськoi
УкpaТни веЛoся paзoм з oбopoнoю кpаТни. oбopoна пеpш yсЬoгo бyла
oбoв'язкoм самoi МoскoвськoТ леpжaви. кoтpa MyсиЛа напpvжyвати
Усi свoi сиЛи нa бopoтьбv з татаpаMи нa свoЙoмv пiвл.еннoмy пoгpя-

HиччЮ. Безмipнi гpoшoвi кoшти. стpaшеHHе числo слYжиЛoгo лю.ц.v tt , lyсилa
стpаЧYBати Мoсква' щoб з.rаштvBати та пiл.тpимvвати oбopoнy деp)кави
пpoти наглих неспoдiваних тaтаpсЬких нaпадiв. 3д,асться. щo бvлo б кvди
кpaще не бopoнитися oд Kpимa. a настyпати нa ньoгo - iнкoли се й poбила
Мoскoвська деpжавa. але poбилoся се Bипaдкoвo. напpикЛaД. пpи Iванi
Гpoзнoмv9u. пoтiм пpи Coфi i  (пoхo. lи кн. B. B. Гoлiцина), ' .  пpи Aннi (пo.
хoди Мiнix3192; 2ле.гoлoвним д' i .цoм пoчиталася oбopoннa вiйнa з Kpимoм.
.Ц.ля сьoгo бyдvвалися кpiпoстi i  uiлi  oбopoннi линi i  з кpiпoстей. валiв. poвiв.
засiк. тoшto. Ha пiвденHoMv пoгpяничЧЮ бvла збvдoBaна BеЛика лiнiя мiст-
кpiпoстей. так зBaHa Бслгopoлська лiнiя (<<неpтa>>). 3а нею oсeлилася Cлo.
бoдська Укpaiна. з 'являюЧи з сeбе якийсь единий вiйськoвий пЛацдapм.
неMoв ел,иниЙ кoзацький тaбip. l lе Усе життя Mvсилo пpиладнаTися насarи-
пеpед дo вiйськoвих пoтpеб. лo бopoтьби з тaтаpaМи. У тaкиx oбставинах iшлo
й заселення кpaiни. Тpеба бyлo пеpш vсЬoгo захистити якvсЬ тaM частиHv
кpаТни .Ц.икoгo пoЛя oд татаpсЬких нaпадiв i  д 'ля сьoгo i  paзoм iз си:и
Тi зaселити: пoтiм. кoЛи тDoшеЧKи Bже бvлo безпечнiше )кити' хoча все ж
тaки Й тpеба бyлo пiлтpиMvвати кpiпoстi i  oбopoнv - пoчинали oбopoняти
тa засeЛяти дpугv Частиt|v .[I.икoгo пoля. кoтpa йшлa далi на пiвДень.
Taк бvлo. як ми бачили. i  v Cлoбoдськiй Укpаiнi:  пеpш заселяЛася ТТ пiвнiчна
Частинa. пoтiм пiвд.еHна - Iзюмський Пoлк. a пoтiм вже зa CлoбoдсЬKoЮ
Укpаiнoю пpoведена бyла. як ми зHа € Iиo. Укpаiнська лiнiя '  a Зa Hею
пoтiм бvдvвалися iншi лiнi i  аж дo саМoгo Kaвкaзa. Hа пiвдень зaслo.
Hoю пpoти Kpима бУлo 3aпopiжж4 з Hoвoю Cepбiеюg3, а пiсля зpyйнv.
ваHHя Ciчi9o vзятo булo й Kpимo'- т iльки тoдi v Cлoбoдськiй УкpaТнi
зpoбилoся тихЬ i  вoна.vвiйшла.v спoкiйHе станoвишЪ. oкpiм тoгo Щo poби.
Ла дЛя затvЛи CлoбoдськoТ Укpаiни oд тaтаpсЬких напаДiв Мoскoвськa
деpжава. iще бiльше. .II.алекo бiльше. poбилo сaме Haселення. Boнo 3атpа-
тилo на се дiлo стpaшеHнo багaцькo сиЛ тa засoбiв. l{еBсипvщoТ пpаui
та 3аBзяття. Д.е Bх(е таrvt бvлo тvpбvBатися пpo те. Щoб poзвинYти тa пo.
шиpити кvЛЬтvpv' хoЧa вo}|а vсe.тaки. яK I\,tи пoбачимo. шиpиЛася. бo
слoбo>кане якoсь vмiли. хoч се бv.пo занaдтo тpvднo' 3' €днати лемiш з кo.
зaцЬкoю шаблею. х.пiбopoбствo - з вiйськoвoю спpaвoЮ. i  за се . iм нале.
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жить oд Hас, ix нашlадкiв, великa, безмipнa BдяЧнiстЬ. Cе бyлo велике
дiлo безiмeннoгo веЛетl{я.нapoда. Cлoбoдська Укpаiна захиЩaла сoбoю
tt,toскoвсЬкy Бслгopo.п.ськy лiнiю i  тoмy пoвинна бyла пpиймати на себе
пеpшi татаpськi  напади.

Taтapськi нaпa.ци l680 i  l69t pp. Taтapи pyшали абo цiлoю opдoю, на чoлi
кoтpoi стoяв саМ хан, aбo нeвелиЧкими загo}lаMи. Bеликих хансЬких Haпа-
дiв бyлo небaгатo, aЛе се бyв немoв стpaшенний вихop, кoтpий нищив
тa pyйнyвав yсе' Щo тpaплялoся йoму на йoгo шляхy. oсь, нaпpиклад,
дoкyi l4ентaльнi звiстки прo тaтаpський наступ тa плюндpyBaHHя Cлoбoд-
ськoi Укpаiни у l680 p. Toлi пoгpабoвaнi й знищeнi бyли.[I.epкачi, Лoзoва,
Липцi, Бopшoва, Жиxop i  деякi iншi сeла Хаpкiвськoгo пoвiтy, Бoгoлyхiв
i  селo Павлiвка Бoгoл.yxiвськoгo пoвiту, Bалки' oгyльшi, Пеpeкoп Bалкiв-
сЬкoгo, Ciнне, oльшанa, Kpaснoкутськ, Гopoлне oхтиpськoгo. Poзсипaв-
шися свoiм 3виЧа €M пo piжних сеЛax, тaтape пoгpабyвали усюд.и хулoбy
та збiжжя, пoyбивaли тa пoзaбipаЛи у } lевoлю багацькo наpoду iспaлили
пo селax бaгатo хат, yсякиx бyлинкiв та xлiба. У с. БopЩевoмy вoни
oгpабyвали цеpкBy, заxoпили напpестoЛьнe €вангелiс, yсi  свяш-lенничi та
диякoнськi убopи, паl.|икадилo, кaдиЛo i  всi  шepкoвнi сoсyли, yсю цepк.
ву й oбpази oблyпили. Пoбили та y3яли y невoлю 74 чoл. пoспiльства
з х<iнками й дiтьми, 7l  чoл. кoзакiв, челядникiв iх -  в iвuаpiв та пaсiшни-
кiв _ з жiнками й лiтьми; великopoсiян з жiнKаlvtи та дiтьми 47. У пoспoлiтих
Bзяли 978 гoлiв тoBаpy (20 вoлiв,40 кopiв,3 кoней,9l5 oвешь), y кoзакiв
захoпили 8813 гoлiв тoваpy (86 вoлiв, 18 кopiв '  19 кoней,8790 oвець),
y веЛикopoсiйськиx пoсeЛян - l33 гoЛoви тoвapy. CплюнлpyвaЛИ тaтapИ
y тoмy ж Хаpкiвськoму пoвiтoвi .п.еpевню пoлкoвHикa Гp. .П.oншя i 8 xутopiв,
в3яли y }lевoлЮ 4 челядникiв i  25 чoлoвiк пoспoлiтиx, 3ахoПили l l04 гoлiв
панськoТ xyлoби ( l74 кoнeй,30 гoлiв тoвapy i  900 oвець), yнесли 30 вyли.
кiв бджiл, пoгpабyвали Й cлaлили l994 нетвеpтeй пансЬкoгo й людськoгo
xлiба, спаЛили l  l  лвopiв. У хyтopаx забpали yсе збi>кх<я xyтopян, зaхoпиЛи
poгaтy xyлoбу' пoпалили xaти, бyлiвлi i  хлiб. Усьoгo убили i  пoвели y нeвoЛЮ
2l5 чoл.,  зaхoпили l  l  299 гoлiв тoваpy, спaлиЛи l  l  двopiв з 8 xyтopами,
пoгpабyвaли i  спалиЛи багaтo хлiбa в зepнi й кoпицях. У Бoгoлyхoвi
убили i  пoвели y неBoЛю 233 чoл. кoзакiв та мiшlан з жiнкaми й лiтьми, y
Павлiвцi49 чoл.,  спаЛили 400лвopiв з 2 млинaмИ,узяЛ|4 i i  спалили l9 984 чет-
веpтей хлiбa, зaxoпили l566 гoлiв xулoби, 2043 вулика бд>кiл' 600 шебеp
гopiлки, l9 бoчoк пива, 9 казанiв 3 BинницЬ. У Ciннoмy Bзяли в пoлoн 6l  чoл. '
y oльшaнui -  89'  в Bалкaх i  Bалкiвськoмy пoвiтoвi  -  l  l7,  пoгpабyвали
79 вoлiв, l05 кopiв '  24 кoней,643 вiвцi ,66 вyликiв бд>кiл,60 uебpiв мелy
(93 пyда),82 нетвеpтi  хлiба i2кaзaнa з BинницЬ. У Пеpeкoпi спаЛили цеpкBу
i 8l  лвip, yзяЛи y неBoлю 26 чoл. '  пoгpaбували 2 вoлa,4 кopoви, 75 oвець,
l62 нетвеpтi хлiба,260 вуликiв бдх<iл, l6 пyлiв мелy. У oхтиpськoмy пoвiт i
3ахoпиЛи 527 чoл. y неBoлю, 90 гoлiв тoвapу. У Kpaснoкутську - l02 чoл.
(мiж ними двoх пoпiв| | 847 гoлiв хyлoби; у Гopoлнoмy - l l8 чoл.,  б iльш
yсЬoгo дiтей - 92' 68 кoней, вyликiв з бдх<oлами' тotцo.

3веpнемo тeпеp yвагy Ha дpуГий тaтаpськиЙ нaпaл. l69l p. Boни сплюн.
дpyваЛи тoлi ЧyгyТвський пoвiт, 3мiТв, слoбoди Лиман i  Бишкин. Усьoгo
oдBeЛи y HевoлЮ l l5 кoзaкiв, дiтей iх i  сpoлникiв 838 (лopoслих 238,
дiтей 484 i  l  пoпа), жiнoцтва - l009 (мoлoлиЦь - 34l,  лopoслих лiв-
чат _ l3 l ,  д iтей - 537). Убитo pулo I l  чoл.,  17 дiтей i  сpoлникiв 30 чoл.;
спаленo l6 чoл. i  l l  жiнoк; п,opaнeнo 2 нoл.; усЬoгo пoбитo i  yвеленo
y невoлю l9l5 чoл. ( l09 великopoсiян i  l806 укpaiнuiв),  oдiг i lанo 4902 гoл.
poгaтoi xyлoби, l358 кoней' 2272 гoлiв вoлiв та кopiв'  2272 гoлiв oвецЬ
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тa кiз; спaлили i  сплюндpyвали 65 лвopiв 3 клyHяIt,tи й хлiбoм, l  хyтip,
2 пасiки' 2 млинa, взятo 40 вyликiв бдх<iл, збpoю тa збi>к>кя. У селi
Tеpнoвoмy спЛюндpувaли цepквy, у6или пoп|в, з пpестoла Tа жеpтвеHика
стяГЛи паpЧy, з oбpaзiв - шати, заxoпили uеpкoвнi yбopи, кни)I(ки тa pи3и.
Тaтapи poзpyйнyвaли кpаiнy, зaбpaли у }|еBoлЮ багaцькo наpoдy, oсoбливo
жiнoк та дiтей, бo вoни шiнували Тх тoдi нaйлopoжне, пoгpaбylaЛИ хa.
зяйства, пoпaЛили хлiб, заxoпиЛи з сoбoю цiлi oтapи oBець та гypти
xyлoби, кoней, пiдняли навiть pyку на Бoжi цеpкBи, кoтpi штив наpiд
якo святинЮ. Пpи таких неспoдiвaниx тaтapсЬких t|ападах пpихoДилoся
слoбoх<aнaм хазяйнувати. Tакиx великих напaдiв Mи 3на € r l to J lBа.
lншi тaтapськi нaпaди. Aлe мaлих бyлo без лiкy, i  Тх МyсиЛи теpпiти
ле.{I.ве не усi oселi C,. loбoдськoi Укpаiни' a хoча й в дeякi з них i  не
навi,п.yвалися неспoдiванi гoстi ,  все ж тaки MoжЛиBo бyлo ix пoBсякчас
спoДiватися i  тpeбa бyuro Д.o сЬoгo гoтoв|lT|4cЯ,3аBжди ix напaлy дo)кидaти.
Мiстo Iзюм бyлo гаpнo oшанцЬoвaне' але у l690 p. тaтapи зpoбили Hапaд
Hа гopoдя}l саме тoдi,  як вoHи вихoдиЛи з цepкBи. У 1678 p. тaтаpський
загiн явиBся пiд Cавинськ неспoдiванo; таM сидiв наказний пoЛкoBHик
в oблoзi 3 нeBеличкИM ЧИC;. loМ кoзакiв; жiнку йoгo, дiтей i  бaгатo меш-
кaнцiв тaTapИ пoбили aбo узяли y HеBoлlo, а гypти хyлoби пoзабиpали
з сoбoю. Тoдi х< тaтаpи спaЛиЛи слoбoлy .[вopiннy тaк' щo зaЛи[UиЛaся
oд неi т iльки oлна кpiпoсть. Iще pанiLu мешканцi Тi  пpoхaли дати iм хлiба,
бo вoни гинyтЬ з ГoЛoду; с iяти xлiб, ка3aли Boни, за татаpсЬкиМ14 нaПa-
даMи Boни Hе MoжyтЬ, бo iм завжди пpихoдитЬся стoяти Hа Bаpтах. Пiл Top
(Cлoв'янськ) пpихoлилИ тaTapI4 y l690 p. BеликoЮ Bатагoю, цiлими opдаMи
3 гapМата.ми Й нaпaли на Coлoний; Пoсaд бiля мiста i  сoлеваpенi iypeнi
спaЛиЛи. Kyбанськa-.opла пoбилa табip (з 400 нoл.) тopськиx тa NlaяцЬ.
ких кoзaкiв i  пoзабipала iх у J lеBoлю. Швидкo пiсля тoгo Kафинський
пашa Мypтаза наблизився дo Topy з opдaМи, яHиЧаpами й гaf lматами,
зpyйнyвав кpiпoсть i  пoсaд, спаЛиB сoЛеваpеHl кypенt, дpoва l  yсякy сHасTЬ,
звелiв пoбити ка3aни, нaпав на тaбop кoзaцький, poзбив йoгo i  yзяв
y пoлoI{ 450 чoл. oсь пpи яких oбстаBинаx пpихoдилoся yкpaiншям пpo.
мишляти сoЛeBаpствoм y Topi. та на Маяшькy. Tpyлнo булo жити i  в Ба-
лаклiТ, хoча тагvt на чoлi oбopoни стoяB звiсний HаM пoЛкoвник Як. Чеpнi.
ГoBeцЬ. .[I.oжидаючи татаpсЬкoГo Hапaду, бaлaклi i lц i  з слoбoди на лЪн"
свoТ нe хoдиЛи, хлiба нe жaли Й хoтiли йти свiт зa oчi.  Балаклiйський
пpoтot loп писaв: нa т iй УкpаТнi >кити нiяк не Moжлl lBo, нiчoгo iсти, бo
паxати iс iяти чеpeз татap } lе r\4oжЛивo. ПpихoД'ИЛИ тaTapськi  opли iп iл
Печенiги, Малинiвкy i  Aнлpiсвi  Лoзи. ,II .yже спЛюндpyBали татаpи Iзюм.
ський пoлк i  в l736 P. .[I.oвгo пpo сi  чaси згадyвав наpiд, oпoвiдаючи,
як багатo шкoди зpoбила тoлi opла: <Щoб iй пoгaнiй зa цe бopшy y вiнi
не Bидaти>,- дo. l l .а €  oд себе з г ipкoю ipoнiсю oпoвiдач. Tеpпiв oд татаp.
сЬких нaпaдiв i3мiТв. Iзюмський пoлк бyв пoгpяничним iтеpпiв вiд нападiв
бiльш yсix. Aле й лpугi г loЛки теpпiли t lеМаЛo. У l680 p. хapкiвський
пoЛкoвник,Ц.oнець пoбив тaтapсЬкy opдy пiл Хаpкoвoм i  oдбив у нei
невiльникiв та хyлoбу. У 1687 p. oзoвськa opла (5000 нoл.) пaлила та гpа.
бyвaла oселi Хаpкiвськoгo тa Iзюмськoгo пoлкiв, пoки 3нoв i i  не poзбив
тoй же,[I.oнець. У l7 l0 p. хaн сплЮндpуBав iспyстoшив oселi Хаpкiвськoгo
пoлкy; i  нa лpyгий i  на тpетiй piк пiсля цЬoГo кpиIишi пyстoшили сеЛа,
гpaбyвали Й зaбиpaли y пoлoн пoселенцiв. Hавiть Xаpкiв, дo кoтpoГo
бoялиcя звичайнo пi.п.стyпати татapи, с l loлoxaBся тoдi i  лoбиpав спoсoбiв
л.ля oбopoни. Мepехвy iшеpквy i i  тoдi спалиЛи й сплюнлpyBали' MешкаH.
цiв пoзабиpaлИ у t|евoлю. Hемалo теpпiли iBалки' а iщe далекo бiльLuе
Пеpeкoп; йoгo палили i  плюндpyвали i  y l680, i  у l699'  i  у |7| l  pp.,
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кoЛи йoгo сплюндpyвали y)|(е yвесь i  усiх як €стЬ мешкaнцiв зaбpaли
y I{еBoЛю з yсirю хyдoбoю iзбiжх<ям. Гpaбyвaли iHoву Boлoлагy, й Boдo.
лажкy, й Таpанiвкy, Koтpa Лежалa якpaз нa МypaвсЬкorиy шляxy; бiля
неi стoялa opлa, а нaBкpyги пopoзсиЛалa свoТ 3агoни (дo 3мiсва' Boдoлаг,
Меpехви, Coкoлoва). Tеpпiв чималo й oхтиpський пoлк. Koлoмак y l709 p.
спалили шBеди, a у |7|| p. зt loв йoгo спалиЛи l  спЛюндpyвaЛи татapи.
Tеpпiли oд тaтap Bисoкoпiлля' Мypахвa, Kpaснoкyтськ, Pyблiвка, Cyмсь-
кий пoЛк теpпiв гv|eнш iншиx, aЛе y ХVI I ст. i  тули 3ахoдиЛи iнoдi
татapи, а y пoчaткy лpугoТ пoЛoBиHи ХVIII ст. i  йoгo стaнoвиЩe бyлo
лyже небезпечHе. oстpoгoзький пoлк бyв пoгpяничний, i  татаpи тyди пpи.
хoдили пoчастy.
Укpaiнui y невoлi. Hаpoлнa пiсня так
Укpаiнy:

3ая<уpилaсь Укpаiна, щo нiгде пpoжити:
Гей витoптала Opда кiньми маленькtt i дiти'

A пpo poзop с iл татаpами вoHа каже тaк:

3а рiнкoю вoгнi гopять, Бo нa заpiз люлей велyть,
Там татapи пoлoн дiлять, Koлo шиT аpкaн в' €ться,
Cелo нашe зaпaЛили' A пo нoгaх ЛаHцюг б'еться.
I багaтствo poзгpабили' A я' бiдний, з д|тoчкаtrlи
Cтаpy нeнькy заpyбaли, Пiлy лiсoм стeх(eчкаIt.tи.
A миленьку в пoЛoн BзяЛl, l .  Heхай йoмy iз вoдoю.
A в дoлинi бyбни гyауть' oсь. oсь чайка нaдo мнoю.

Bихoдить, щo Cлoбoдська Укpаiнa теpпiлa oд татаpських нападiв y вся.
кoMy pа3i не Mенш, а скopше бiльш, нiх{ бслгopoД.сьKa тa вopoнезька
yкpаiна Мoскoвськoi деpжавtl .

Татаpи, як tt,tи бaчили, yвoдилl, l  y HеBoЛю багaтo yкpаiнських пoлo.
няHикiв, кoтpi пoтiM дoвгo тoмиЛl, lся y тяжкiй невoлi } Kpимy абo o.п.бyвaли
Kатop)l(нy poбoту нa тypецЬких га.пеpaх y Цapьгpалi, a бyваЛo й так'
lцo Тx пеPепpoдyвaли i  в iншi iще бiльtu далекi кpai: y Мaлy Aзiю
й дaлi; тypецька.. кaтop.гa Дaлacя y зHaки yкpaiнсЬкoмy наpoдoвi '  i  в iн
яскpaвo oписaB l l  y свolx дyМах.

oсь, напpиклад, плач невiльникiв l{а тypецЬкiй катopзi:

У святy недiлю не сизi opли 3аклекoталl l '
Як тo бiднi невoлЬt|ики у тяrккiй невoлi заплакали
У гopy pyки пiлiймалl l ,  кайданaми забpяжuали;
Гoспoдa милoсеpднoгo пpoхали та благали:
<Пoдай нaм, Гoспoди, з небa лpiбeн лoшик.
A знизy бyйний вiтеp.
Хачай би чи не встаЛа на Чopнoмy мopю бистpaя хвиля,
Хачай би не пoвиpивaла якopiв з тypeшькoТ катopги.
.[ l .а вжe ся наlt '  тypецЬка бyсypмaнськa катopгa надolла:
Kайдани-залiзo нoги пoвpиваЛo.
Бiле тiлo кo3ацЬке, мoлoдецЬкe кoлo жoвтoi кoст| пoшмyгЛя.t lo).
Башa тypешький бусypмaнський.
Heлoвipoк хpистиянський,
Пo pинку вiн пoхoжас'
Biн сам лoбpе тее 3ачyвa € ,
Hа слyги свoi, на тypки.я}tичаpи 30 3Ла гyкa € :
nKажy я Bам, туpки-яHичapи, aoбpе лбайтe,
lз pялу дo pядy захoжайтe,
Пo тpи пyчки теpнини i нepвoнoТ тaвoЛги нaбиpайте,
Бiднoгo невoЛЬника пo тpинi в oднiм мiсцi затинайте>.
Тo т i  слyги. туpки.яничapи, лoбpe лбaли
lз pялy дo pядy захoжаЛи,
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Maлю€  наN4 татаpський нaпaд на

oй маленьких витoптала, вeликих забpала.
Hазал pyки пpoстягала. пiд хaна пoгнаЛа.
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Пo тpи пyчки тepнини i неpвoнoi тавoлги y pyки набиpали,
Тiлo бiле кoзaцьке' мoЛoдецьке' кoлo жoвтoТ кoстi oбpивали,
Kpoв хpисгияttсЬкy нeпoвиннo пpoливaЛи.
Cтали бiднi невoлЬ}|ики на сoбi крoв хpистиянськy забauити,
Cтали землю тypецькy, вipy бyсуpмансЬку клясти.пpoклинати:
<Tи, земле тypeцЬкa, вipа басypмaнська,
Ти, poзлукo хpистиянська!
He oднoгo ти poзлyч]rЛa 3 oтцein' з мaтip'ю'
Aбo бpата з сестpoю,
Aбo мужа з вipнoю жoнoю.
Bизвoль. Гoспoди, всiх бiдних нeвoльникiв
3 тях<кoi невoлi тypеuькoТ,
3 кaтopги басypманськoi
Hа тихi i  вoди,
Hа яснiТ зopi ,
У кpай весeлий,
У миp хpешeний,
B гopoла хpистиянськi.

Дeякi нeвiлЬники yтiкaли 3 дopoги i  пoтiм oпoвiдали вo €вoдa[4, як iм
пoщастиЛo yтекти. У 168 l  p. явився y Тop кo3ак Левкo Ус i  oпoвiд.ав'
Щo йoгo yкyпi з 4 тoваpишаMи 3абpали тaтаpи y пoлoн, як вol{и pубaЛИ
y Лiсi  дpoва, i  пoтiм iх oлпpaвили y oзoв з 5 татаpаtии, але B дopoзi
вiн, Левкo, poзB'язався, yбив 3 татаp, poзв'язaв тoвapишiв, i  вoни дoбиЛи
i oстaннix дBoх TаTap. Bийшла з HеBoлi й дiвчина Уляна Cвинapева,
дoЧкa пoспoлитoгo селa Hoвoi Boдoла>кки. Пoвepнyвшися, вot{а пoясHила,
щo втeклa oд татаp внoчi, кoли вoни стoяЛи y BеЛикoМу Лyзi нaл piЧкoю
Kаpанакpакoм. У Bеликoмy Лузi вoна зyстpiлa пoлтaвсЬких кoзaкiв, кoтpi
тaм pибaлкyBaли, з Hигvrи дoiхaлa дo ПoлтaBи, a 3Biдтiля в)ке дoплента.
Лaся i  дo BoдoЛажки. Aлe ледвe не yсiх невiлЬникiв тaтapИ дoвoдиЛи
дo KpиMa абo oзoва. Там вo}|и зoстaвалися y тяжкiй пpацi та г ipкiй '
вiчнiй HeвoЛi, кoЛи тiлЬки хтo. l{ебудЬ iх не Bикyпав aбo сaм невiлЬник
Hе yтiкaB з пoлoна. Baлкiвський пiп Ceм. Михaйлoв писав аpхiеpею y l738 p.:
<Тopiк, Boсени, був я в Iзюмськoмy ПoЛкy y слoбoдi Гiсвцi,  Щoб пoбaЧитися
з poдиHoю. У тiй слoбoдi BзяЛи МеHе нoгайс.ь.кi  татapи в.пoлoн, oдBели
y Kpим.с-ький гopo.ц Kapaсев (Kаpасубазаp) 96, а з KapасеBа пеPевели
y Kафy,, i  y гopoлi Kафi пpoлали тypЧиHy, а вiн пpoдaв Мeне Ha катopгy
деpвишoвy. I бyв я на кaтopзi  дo беpе3оля l739 p.3 кaтopги B цаpЬгpaдi
викyпив Meне кoзaк Hiжинськoгo пoЛку, ,Ц.митpo, зa 270 каpб., a тепеp
oдпylценo мене t lа пopуки, щoб 3iбpати гpoшi сЬoMy кoзaкoвi>>. Иoмy
видана бyла гpамoта на збip гpoшей. Taке ж пpoxaння пoдаB y l7 l0 p.
кoлoмaцЬKий пiп: йoгo бyлo yзятo y невoЛю yкyпi з х<-iнкoю й дiтьми;
PЦЦyпив йoгo_гpек за l70 тaляpiв, зa )кiHкy ж i  дiтей-.Ьпзgацe.нo бyлo
300 тaляpiв.Пpo пoлoн тpЬox пoпiBен oсЬ Щo oпoвiда €  наM нapoдн.ir лyма:

Koли тypки вoювали,
Бiлy нелядь (жiнoк) забиpа.rtt '
l  в нашoТ пoпадoньки
Bзяли вoни тpи дiвoнЬки.
oлну взяли пoпpи кoнi,
Пoпpи кoнi нa pеменi,
,I l .pyгy взяли пoпpи вoзl '
Пoпpи вoзi на мoтyзi.
Tpеiю взяли в нopi i i  мaжi9E..
Щo ю взяли пoпp|l кoнi '
Пoпpи кoнi на peмeнi '
Тo та плаче: <oй Бoже ж мiй'
Koсo ж ttloя )кoвтенЬкая.
He мати тя poзчeсy € ,
B iзник бичeм poзтpiпуе>.

Щo ю взяли пoпpи вoзi '
Пoпpи вoзi на мoтyзi,
Тo та кpинить:
<oй, бoжe ж мiй, нiжки мoi,
Hiжки мoi б iлeнькi i .
Hе мати вас yn,lива € ,
Пiсoк пальцi poз' i ,rае,
Kpoвuя пyчки заЛиBaе).
Щo ю взяли в нopнi мажi,
To та плачe. тo тa кpичить:
<oй. Бoже ж мiй, oчка мoТ,
oчка мoТ uopненькiТ.
Tiльки opсак пpoхoдиЛи'
A бiлий свiт не видiли>.



БoDoтьба з татapairП

I спpaвлi, татаpський писЬмеHHtlк ХVI ст. Pамaн Хад>кa oпoвiдав, ulo
пoлoняникiв гHaли y Kpим кiннi татаpи, пott4агаюЧи нaгаями' i  випiкaли
гаpяЧиlvt зaлiзoм тавpи, як y скoтини.

Bикvпaли з пoлoнv й кoзакiв. Aле за кoгo нiкoмv бvлo платити. тoй
MyсиB y невoлi й вiкy.лoжИBaтИ, тa}l i  пoМиpaти. Мешкaйець селa Маpтo.
вoгo Iван Бyтoв пpoбyв у тypeшькiй нeвo. ' l i  30 poкiв. oxтиpський oсaвyЛ
Павeл Павлoв пoпaB y неBoлю з семействoм i  пoмеp У Kpиму. У Баxчиса.
pаi,  каже пpеoсвяЩенний Фiлapeт, oдин вoлoзбip тепеp пpoзивасться Пав.
лoBськиM: бiля ньoгo стoiть паM'ятHl.tк Hад MoгилoЮ тoгo oсаByЛa. Пiд йoгo
пapсyнoЮ (пopтpетoм) y Бoгoлyxiвськiй сoбopнiй uеpквi кoлисЬ пiдписанi
бyли вipшi,  кoтpi зЛoжив якiйсь мiсцевий пiТта, де пpo йoгo нeвoлЮ oпoвi.
дaЛoся, шo y l7l  l  p. тaтapи зpoбилl l  нaпaд на слoбoди, пoпаЛиЛи i пoлo.
нили бiля Хаpкiвських MoгиЛ Пaвлoва з жiнкoю i,  yзявши у пoЛoн, oт.ц.али
v неBoлЮ гoлoвl|oМy мypзi Kаpa Kаpтеuи.ШиpинсЬкoМy, кoтpий жив бiля
i(аpасyбaзapа; там Павлoв i-пoмеp. He Mалo yкpаi 'нськиi невiльникiв
oслoбoнили з кpиMсЬKoгo пoлoHy Cipкo, укpаiнськi кoзaки i  мoскoвськi
слyжилi лЮди. Aле кoли y l689 p. МoскoвсЬкi пoлки пiдxoдили л.o Пеpекoпа'
татаpськi opли хoтiли yтiкатl l  з жiнками та дiтьми за мopе абo y гopи.
Toдi бpанцiв yсix пеpекoвали у кaЙл,aни i  пoкl lдали у яМи iхoтiли iх y тиx
яМаx пoпaлити. Tак oпoвiдав слoбo>канин, бpанеuь Мих. Бapабаш,
кoтpий дBа poки i  пpoбyвaв y тaтаpсЬкiй нeвoлi, пoки йoгo не викyпив
гpек Мiлевський з onoшнi '  oддаBшll  3a нЬoгo 70 таляpiв й o.п.пyстивши
зa пopyкoю збipати ui гpoшi зa йoгo викyп. Пoхвальне слoвo, нaдpyкoва.
не y l705 p. пo-пoЛЬськi у Kисвi в лpукapнi Kисвo.Печеpськoi Лавpи, oпoвiдас
пpo бopoтьбу .I l .oншiв.3aхаpх<eвсЬкиx з тaтаpами. УкpаТнський нapoл oпo.
вiлае пpo свoю бopoтьбy з тaтapaгvtи y свoiх BелЬMи пoетичних дyмaх.
oсь лyйа пpo жiнкy слaвнoгo кoшoвoгo oтaмана Iванa .Ц.митpoвиЧa Cipка
i  пpo iх двoх синiв. Cipкo дeякий чaс бyв пoлкoвникoм Хаpкiвськoгo
Cлoбoдськoгo пoЛкy i  мaв бi,rя Меpеxви свoю слoбiлку Apтемiвкy, де
пpoживала йoгo жiнкa Cipниxa.Iвaнихa, як вoнa пpoзива €тЬся y думi.
Cам Cipкo лужe piлкo бyвaв дoмa; не .I lиBнo' як каже дуIиa, Щo жiнка
й дiти йoгo нe 6aчили у себe 7 poкiв: нiкo", lи бyлo запopiзькoмy кoзaкoвi
тa Ще й oтаманoвi сидiти дoMа 3 жiнкoю тa дiтьми. Boни не l\,taЛи oд нЬoГo
i пpo ньoгo нiякиx вiстей, i  неpез тe син Cipка Пeтpo i  пiшoв y Top
(Cлoв'янськ) poзшyкyBати сBoгo батька, бo Top був нелалекo oд 3апopi>кжя
i тyли збиpалoся багацькo кoзaцтва для дoбlt. l i  сo"l i .

B гoрoлi Меpехвi жилa yдoвa.
Cтаpeнька жoна'
Cipuиxа - I  ваниха,
Boна сiм лiт пpoбувалa,
Ciplа Iвана в oчi не видаЛa'
T|iькп. сo6i двoх синiв мала,_
Пеpвoгo синa Cipuенка Пeтpа,
f lpyгoгo сина Cipненка Poмaна.
Boнa iх дo 3poстy дep)кала'
lще oд ниx слаBи-пai{'ятi пo смеpтi спoдiвала.
Як стaв Cipненкo Петpo виpoстати,
Cтав свoеi мaтеpi стаpенькoТ питати:

<Мати мoя, стаpa )кeнo,
Cкiльки я y тебе пpoбyваю,

oтця свoгo' Cipка Iвана, в oчi нe Bидаloi
Heхай би я мiг знати' \\
[e свoйoгo oтuя, Cipка tвана, шукати>.

B.Дoвa стаpa пpoмoвляЛаr
<Пiшoв твiй oтець дo стаpoдавнЬoгo Тopy пpoбувати,
Тaм став вiн свoю гoлoвy кo3ацькy пoкладaти).
Тo вже Cipненкo Петpo тoе зачyBаr,



Пилипа Меpехвiянськoгo з сoбoю пiдмoвляе'
Гoлyба Boлoшина за д)l{yру (тoваpишa) y себе мас.
Cтaли вoни дo стаpoдaвньoгo Тopу пpиiжжати,
oтaмaнa тopсЬкoгo, Яцька ЛoхвицЬкoгo, пoзнавати.
oтaман тopський, Яцькo Лoхвицький, iз кypеня вихoджа € '

Cлoвами npo}loвля € ,
Cipuенка Петpа пoзнавас:
<Cipleнкy Пeтpo, нoгo ти сюди пpиiжжаеш,
.II.есь ти свoйoгo батька, Iвана, шyкаеш>.
Cipненкo Петpo слoвами пpoмoвля €:
noтаманe тopський' Яцькo Лoхвицький,
Я сiм гoд пpoбyвaю,
oтця свoйoгo Cipка Iвана в oчi не видаю.
Тo вже Cipueнкo Петpo з кoзакаIии

oпpoшeнiс пpинiмае'
l l .o тpьox зеЛeних бaйpакiв пpибyвае.
Koзаки дo сipченка Петpа слoвами пpoмoвЛяЛи:
<Cip.lенкy Петpe, не безпечнo себe май,
Koней свoТх кoзацЬкиx oд себе не пyскай>.
A Cipuенкo Пeтpo на тeе не пoвipяе,
Пiл теpнами' байpаками Лягас.спoчива € ,
Koнi свoi кoзацькi далекo oд себе пyскa€,
Тiльки Гoлyба Boлoшина дo кoней пoсила € '
Typки тeе забачали,
Iз теpнiв, iз байpакiв вибiгали,
Гoлуба Boлoшинa y пoлoн лo себe бpали
I щe слoвами пpoмoвляЛи:
сГoлyбе Boлoшине! Hе хoчемo ми нi

твoiх кoней вopoнихt
Хoчемo ми дoбpe знати,
Щoб твoгo пана мoЛoдoгo лoбpе iзpyбати>.
Гoлyб Boлoшин слoваIr,rи пpoмoвля €: <Typки,
Koли мoжeте ви n4eнe oд себe пyскати,_
Мo>кy я сaм йoмy с плeч гoлoвy зняти).

Туpки тoгo дiзнали,
Гoлyба Boлoшиt|а oд себе пyскали.
Гoлyб Bo.l loшин лo Cipvенка Пeтpa пpибyвае,

Cлoвами пpoмoвля €:
<Cipненкy Петpe, панe мoлoдий,
Hа дoбpoгo кoня сiдaй,
Меx< тypками пoспiшаЁt>.
He вспiв Cipuенкo Пeтpo мeж тyрки.яничаpи вбiгати,
Мoг йoмy Гoлyб Boлoшин с плeч гoЛoвy зllяти.
Toглi тypки Пилипа /Vlepeхвiянськoгo oкpyг oстyпали,
C плеч гoлoвy кo3ацЬку знiмaли.
Koзаки стаpoдаBнii тее зaбачали,
Hа лoбpii кoнi сiдали'
Тypoк пoбiжлали,
Koзацькe тiлo пoзбipали,
.Ц.o стapoлавнЬoгo кypeня пpивo3или,
Cyхoлoл саблями кoпаЛи,
Шапками.пpипoлаlr, lи зеn4Лю нoсили,
Koзацькe тiлo схopoнили.
oтaман тopський, Яцькo Лoхвицький, тeе зачyва € ,
.[I.o вдoви стаpенькoi, Cipнихи.Iвaнихи, в гopoд y
Мepехву письi,to пoсилa € .
Cipнихa.Iваниха писЬIr{o Чита € ,
Cлoвами пpoмoвля € ,
. l l .o сиpoi зeмлi кpижeм yпада €:
<Щo вже тeпep на мoiй гoлoвi тpи

пеналi пpoбyвае:
Пepвa пeuаль, щo я сiм гoл пpoбyвала,
Cipкa lвана в oчi не видaлa,
.[l.pyга пеuаль, щo сipчeнка пeтpа

нa свiтi )кивoгo нeмаr,
Тpетя пеяаль, шo Cipuенкo Poман yмipаеl.
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,[I.pyгa дyма oпoBiдa €  пpo тe, як тpи бpати yтiкaли з тaтаpськoi невoлi
з.пiд oзoва. Boна мoже }rаЛeжати i  дo Cлoбoх<анlцини, i  дo ГетьманщиHи
i y всякoмy pазi 3да €тЬся бiльш пiдхoде дo Cлoбoжа}tщини чеpе3 те,
щo дiя дi € тЬся у oзoвi,  на пiвденнo.схiлнoмy пoгpяl{иччю татapсЬких зеIиeлЬ,
кoтpе найбiльш наблl{жaлoся дo сЛoбoдськoi Укpaiни. У .Ц.yмi спoминас.
тЬся пpo Мypaвський шляx, кoтpий' як 14и зна € rr ,to в)ке, пpoхoдив пo Cлo.
бoдськiй Укpаiнi.  oднoсять часи, кoли 3ЛoжиJ.raся дyма, дo кiнця xv
абo дo пoчаткy ХVI ст. Менi здaстЬся, lцo вoна MoгЛa зЛoжитися й пiзнi.
ше _ y ХVII ст. ,  кoли вже великi й частi  татаpськi  нaпади нa Лiвoбеpежнy
та Cлoбoдськy Укpаiнy, звiлкiля тaтapL4 yBoдиЛи v пoЛoн бeзмipнy силy
наpoда, кoли тaм Bже злo)килaся кoзаЧчинa, дo кoтpoi } lаЛежaЛи тpи бpати
дуMи, кoли тaм вжe бyв пpoбитий Мypавський шляx, дo кoтpoгo дiйшли
бpaти i  кoтpий iх мyсив пpивесTи aбo y Лiвoбеpeжнинy, абo, шo пpoстiшe,
y CлoбoжaнЩиtly. Pаннiй склад дyMи y XVI ст. пi .п'тpимyстЬся тиrи, lцo,
пo лyмi,  степ мiж oзoвським мopеМ Ta p. Caмapoю бyв татаpський,
а мiж тим у к iнцi ХVI сT. тaM пoяBЛяютЬся B)кe запopiзькi  паланки99,
але i  у пеpшiй пoлoвинi ХVII ст. в iн був татаpсЬкиM. oзoв y лyмi бyв
тypецЬкиM мlстoм' -знaчитЬ, ДyМа нe Moгла злo)китися pанi,ше |475 p. '
кoЛи oтсю Taнy - oзoв здoбyЛи тypки вiл генyезьцiв. HoгaйсЬкa татapсЬка
opда Мала табopиша бiля oзoва i  y ХVII ст. Cавyp.мoгиЛa дyMи €  й тeпеp:
вoна Лежить y Мiyськiй oкpyзi Biйська ,I l .oнськoгo, мiж p. Мiyсoм та Kpин.
кoю. Бpати утiкaли Tим шЛяхoм, кoтpий йшoв бiля стapoi p iннoi дopoги
дoмoнгoЛЬськoi дoби oд oзoвськoгo rиopя дo сepeдHЬoi Пoлнiпpяншини (пo
Kaлмiyсy, Boвчим Boдам дo p. саMapи). Cей шлях був для бpатiB бiльш
бе3пeчним, бo там Mo)I(Ливo бyлo xoвaтl. lся oд татаp пo бaлкax, теpнax
i байpаках, з.п.oбувати вoлy, pибy i  дике птаствo; Iиoжна булo мaти надiю
спiткатися з укpаТнськими пpoмисЛoвцями, кoтpi захoлили тyди бити звipa
й лoвити pибу. [aлi зa пepепyттяM, де poзхoДилися y piжнi стopotlи шляxи,
за пoЛянaми пoЧинaвся Мypавський шлях, кoтpий пpoxoдив пo Cлoбo-
жaнщинi. У лyмi пpoвoдитЬся MopаЛЬна дyш'кa пpo те, Щo не слiл бyлo
3алишати бeз пoмoчi l\4o"Цoдшoгo бpатa, кoтpий нe Mав кoня i  чеpeз те
не мiг пoспiшати зa стаpшиМ та сеpедульшим бpaтoм й загинyв в лopoзi .
CеpeлульшиЙ бpaт пoжалiв Mеншoгo, пoмaгав йoмy, i  кoли вoHи пoвepнy.
лися з стapшим дoдoму, дo батька, лo матеpi, тo сказаB iм шиpy пpаBдy,
oсЬ 3а цю пpавдy' 3а те, Щo в|н пoкаявся, батькo т^а^ матip пpoстили
йoмy гpiх i  пpoкляли стаpшoгo сина. У цей самий мент'o0 пpиник 3а гoстя
й менший пoкiйний син. A €  [це €ден ваpiант шiсТ лyми' пo кoтpolvlу й стаp.
шoгo, й сеpeдyЛЬшoгo бpата убилtl тaтapИ' тaк Щo вoни oбидвa не пoвep.
нyЛися дoдorvty,- бo oбидва нe y3яЛи з сoбoю на кoнeй Moлoдшoгo бpaтa
пiшу.пiшанишю.

Пoчина €ться дyМа з тoгo, щo iз гopoда oзoва тpн бpaти piлнeнькi,
з тяжкoi невoлi y зeмлю хpистияHсЬкy дo бaтькa, лo мaтеpi, дo poдy
yтiкали, л.вa бpата кiнниx, а тpетiй бpaт, мeнший, пiшa-пiшaниця, за к iнними
бpaтaми yганя €  iна бiле кaмiння, l{а сиpе кopiння свoi нiжки кoзaцькi .мoлo-
децькi пoбивас, кpoв'ю слiд заливас. Biн пpoxa €  бpaтiв yзяти йoгo з сoбoю
мiж кoнeй. Бpaти вiдмoвляють йoму B цЬoMу, ка)кyчи: <Pади б ми мiж
кoнi yзяти, але бyле нас oзoвськa opдa наганяти, бyле в пeнь сiкти.pyбати
i бyлe наM Bеликy [4yкy заBдаваTи>. A мeнший бpат xвата €тЬся 3а стpеMeна
кoней i  пpoхас бpатiв, шtoб вoни йoгo взяли пoстpiляли' а пoтiм пoхoвaли,
звipю й птицi l{а пoтaЛy не oддaли. Бpати Hа це oдпoвiдаютЬ, lцo iх мечi
Ha йoгo нe злiймyться, нa двaнaдцять частей poзлетятЬся i  iхня дyша
гpiхiв лo вiкy Hе вiдкyпиться. A Щo кoли вot{и бyлyть лo байpaкiв
дoбiгати, бyлyть теpнoвi вiття йoму нa пpt, lзнакv пoкидaти, Щoб знaв,
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як 3 тяжкoi HеBoЛi B зеlt ,tЛЮ xpистиянсЬкy дo батЬкa, лo мaтеpi, дo poдy
кyли yтiкaти. Д,aлi з байpакiв вибiгали i  там тiльки пoЛe лилiс, нa йoмy
тpaвa зеленiс.  Bибiгли Ha Мypавський шляx, iпpoмoвив сеpелyльший
бpaт лo стapшoгo: <<Бyлем з.пiл неpвoнoгo кaптана нopнi китицi B|4I]\ИpaтИ,
свoйoмy бpaтy найменшoмy Ha пpизнакy пoкидaтй>. Cтаpший бpат oд цЬoгo
oдмoвився, бo нi в нiм бyле йoмy тoлi мiж бiлу чeлядЬ (дiвчaта) пiти
пoгyЛяти. CеpeлyльшиЙ бpaт' oднаЧе, на те Hе пoтypaв' з-пlд Чеpвol{oгo
кaптaнa нopнi китицi BидиpaB, а стаpший бpат тес зaбaчав, сеpeдyлЬ.
шoгo бpатa на смiх пiднiмав: <<Либoнь тtI сoбi жiнoцький po3yм Nta €ш,
Щo ти на сoбi пpекpасHy oдe)кy теpя €ш>. I бiгли сеpе.1\.. ' lЬ l l l l{й та стаpший
бpaти не денЬ, Hе двa, не тpи i  не нoтиpи, i  дo Cавyp.мoгили .цoбiгaли,
тpи лнi,  тpи нoнi спoЧиBали; свoгo найме}lшoгo бpатa пiшy.пiшaницю пiд.
>KИД'aЛI4. A менший бpaт лoбiг лo теpнiв, лo байpакiв, пoбaчив теpнoвi
вiття i  пo цiс i  пpизнaшi дiйшoв лo МypaвсьKoгo шЛяхy. Hа шляx Мypавський
вибiгае i  пo шляхy Мypaвськoмy uopнi китицi забaчас, y pyки бepe.хaпае,
дo сеpця кoзацькoгo.Moлoдeцькoгo пpикладaс, слiзьми oбливае, слoвaми
пpotvtoвляс: <Cюди .мoi двa pPaти кiннi пpoбiгали i ,  виднo, ix oзoвська
opдa дoгаt lяла i  пoсiклa.пopyбала, MеHе, найменшoгo бpaта, пiшy.пiшаниЦю,
y теp}lах, Ha спoчивкy, Mинaлa, i  кo"пи б ix кiсть,- каже,_ я знaхo.цив би,
пoxoвaв би, звipю та птицi Ha пoтаЛУ Hе даB би>. Дoбiг менший бpат
лo Caвyp.мoгили i  л iг на Cавyp.мoгилy. I вoвки.с ipoманui нaбiгaли, i  opли
сизoпеpi нaлiтали, на кyлpi нaстyпаЛи, вoни сr\,tеpтi дoжидaли. МеншиЙ
бpат семип'яднyю пиlцaлЬ пiдняв i  opлам сизoпеpиM кyЛю нa пoдapyHoк
пoдapyвaв, i  тoдi на Cавvp.мoгиЛy схoжа € ,  гoлoBy сxиля € ,  бaтькoвy.матчинy
MoЛитвy спoминa €  i  Бoгy дyшy oтдa € .  Toдi opли сизoпеpi налiтaли, нa кyлpi
Haстyпaли, з лoбa oнi вилиpaли. I вoвки.сipoмaнui набiгали, кoстi пo бaЙpa-
каx poзHoшали. A два бpати кiннi i  дo piнки лo Caмapи дoбiгaли, свoi
кoнi кoзацькi пoпaсли й напoТли, бo там тpаBи бyли зеленi, вoди xoлoднi,
oЧеpeти вoздoбнi. Toлi сеpелyльший бpaт дo стapшoгo бpaтa слoBами пpo-
MoBЛя € :  <<Як дасть нам Гoспoдь дo бaтькa, . l l .o Mатеpi, лo poлy пpибyвати,
як ми бyлeм пеpед батькoм' пеpeд мaтip'ю oтвiт oддавати?> A стapший
бpат каже йoмy на це: лyЧше ми булем свoю батькiвшинy yдBoх паювaти.
Четвеpтoi нeдiлi дo oтця, лo мaтеpi дoбiгали, oтецЬ та й мaти зa вopoта
Bихoдили, Ha здopoв' €  I|ИтaЛИi <<Чи в oднiй невoлi бyвали, Чи oдl.|oМy пaнy
слyгyвaЛи, чи pазoМ iз невoлi тяжкol втiкали?> A сеpелy,rьший бpат тес
3аЧyвa € ,  iз кoня Bстa € ,  слiзьми oблl lвaе, пеpед oтцеM, пеpед мaткoю пo пpавДi
oдвiт oддaвaе. oтець тa мaTИ стаpшoгo сиHa кляне, пpoкЛиHае, iз oчей
згoня € ,  сepедyлЬшoгo сина сититЬ, жалy € ,  пoBaжа € ,  3а гoстя пpинiмае,
a менший син, пiша.пiшaниця 3a гoстя пpиHика € .  I  вже йoгo слава не
Bмpе' не пoлях(е.

oпoвiдання дyM пpo yкpaiнськIlх невiльнtlк iв та невi, . lьниць пiлтpиму.
ЮтЬся спpавжнiми oпoвiдaннями з тoдiшнЬoгo наpoднЬoгo життя y Curoбo.
жaнщ.инi. Багaцькo нeвiльниць-yкpаiнoк так сaMе, як Маpyся Бoгyслaвкa
y думi, пoTypчилися, пoтaтаpиЛися та пoбyсуpмен|1лIlcЯ - пopoбилися жiн.
ками, звiснo нeвiнчaними, тaтаp.3 xpеЩeHиMи татapаN4и Ta кaЛгиикаtvtи
бpaли шлюб yкpаiнки oхoче, але i  тvт iнoлi пpиxoдиЛoся заMllсЛитися.
oсь, напpиклaд, Щo oпoвiдaла oстpoгo3ька yкpaiнкa €фимiя: вoна пpo)l{и.
вaЛа y oстpoгoзькoмy Hа пoлвip'Т М. Kyкoля i  пiд' iхав вepxи дo дBopу
на кoнi в саадацi з Щaблюкoю чoлoвiк i i '  Kлим Baсильсв, а 3 ниIlt  двo €
<<Чеpкaс>>. I т i  <<чеpкaси> стyl(нyли y вiкoнuе лo неТ, BизBали нa лвip
i пpoхали i i  пити пивo; пoдaли iй лoбpy звiсткv, шo y oстpoгoзьк пpиiхав
i i  чoлoвiк. Boна вийшлa дo йoгo з с iней на пopiг. Biн yзяв i i  за pyкy
i стaв пpoxати ТТ Тxати 3 ним y степ, Щoб вoна самa пoбачила, як вoHи
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v степv )киюTЬ.' A вoна oдrvloвиЛa на се. tцo пotvtpе y oстpoгoзЬкy. a 3 ниtи
v сTеп не пoiде. Biн i i  yгt,toвляB гoдиHи 30 тpи i  пpoхав, щoб вoнa
хoч oддaлa йoму мaлoгo синa. аЛе Boнa i  y шьoмy o.п.tvloBилася. Пoтiм
вiн хтiв заpyбати i i  шaблюкoю, скoчив нa кoHя i  сказaв. щo пoТде дo iТ
батька. У стeпy тoдi стoялo 2000 калмикiв i  l00 oзoвцiв-татаp. У сьoмy
пpoсToь{у пpaвдивotиy oпoвiданню пepед нaшиMи oчима Bстa €  яскpaвa
каpтиHa з )киття пoгpянинникiв i  в iднoсин мiж ниMи. Kалмик Kлим
Bасильсв, oЧеBистo. пpаBoславHий - пpo се свiдчить йoгo iм'я i  пpiзвише
пo бaтькoвi - пpихo.Цить y нoнi кpaдЬкol4а дo свoсi жiнки i  хoчe 3Mанити
iТ з сoбoю y степ. Мабуть. бyлo тaк. щo йoгo' пpиpoжденoгo степHяка.кoчoB.
никa, пoмаlJyв дo себе стeп - i  в iн кинyв жiнкy i  сина y oстpoгoзькy.
де пpиHяв paнiш пpaвoслаBнy вipy i  oлpyжився з €фимiсю, пiшoв дo
свoТx - у Kалмиuькy opдy. Aлe KалмицЬка opдa. i  в iн з нею, пiдiйшла
л.o oстpoгoзькa. i  y HЬoгo заpoдиЛася дyшeвнa пoтpеба пoбачити кoxаHv
жiнку i  свoю piлнy литинy i  yпpoxати i i  oд' ixати з Hиrи y каЛMицЬкий стeп.
I oсь вiн вибpався з opли з якимисЬ двoMa укpаiншями, кoтpi булt. l
v каЛгt,tицЬкий ватазi,  i  внoчi пpиiхaв y oстpoгoзьк. Biн лoбpе знав мiстo.
i  йoгo пpoпyстl lли вapтoвi. Ласкoю тa пoхBaлкаМи, тa пoстpaхoгvt вlн yr\,toBляв
любкy >кiнкy iхати з HиM y степ абo вiддати йoмy пpинаймнi дитинy.
Aле нe змiг замaнути У степ yЛесЛиBими слoваtии пpo кpасy та poзкiш
вiльнoгo степoBoгo життя свoю жiнку. кoтpa тoгo не poзyмiлa. B poзвiлui
Л. Bейнбepгаl0l нa.п.pyкoвaнo декiлька лoкyментiв пpo хitестини калмикiв
та татap у .[I.oнськiй кpaiнi .  Бyли i  в Укpаiнi тaтаpськi пoлoнянки' кoтpi
iнoлi пpиймaЛи тyт пpавoслaвiс.  У xвaмiльний лiтoпис Kвiтoк пiл l738 p.
зaнeсенa така звiстка: <<Чеpвня 24 Boлoдимиpа Kapасyбазаpськoгo бpaнuя
хpeстили на oснoвi: ТТ хpеЩеними батькамtl 6ули Koвалевський та Челем-
бей (тe>к' мабyть. з BихpеЩениx татаp), хpещеt{oю маткoю жiнка сoтникa
Гoлyхoвинкa>. Cлoбo>кaнe yзяли на себe дy)ке вaжкий oбoв'язoк - oбopoни
i заселення кpaiни. Iм тpeбa бyлo oбopoняти вiд татаp кo)l(ен кpoк зайнятoi
iми землi. Boни мyсили самi сoдеpжувaти себе, займаючися з-емлepoбствoм,
пpoМислaми i  yсяким pyкoмeсЛoм. I вoни J lеpжaЛи y себе бaгацькo гoлiв
xyлoби, зaвoдили хyтopи. пасiки, винницi. Aле yвесь oцей дoстатoк не бYв
сталий, мiцний. Cьoгoднi зaмo>кний - a заBтpa yбoгий, сьгoднi - багацтвo'
нa зaвтpа _ злиднi. I таке лиxo кoТлoся не тlлЬки з пooдиHoкими пoселен.
цягr, lи, a з цiлими oселяtvtи, нe т iльки 3 кo3акаМи, а l3 пoспoЛlтиMи
i навiть дyхoвеHстBoМ, Hе т iльки з чoлoвiками' aЛе i  з >кiнками, дiвчатaми
й дiтками MаЛиМи. Пoявлявся pаптotи вopoг, палив тa пЛЮHдpyвaв слoбoдv.
зaбipaв xyлoбy i  тaким poбoм BеликoЛюдне сеЛo oбepталoся Y сеЛищe.
бo йoгo K| lI] ,aлИ селяне. бoючися, Щo знoв пpийлyть таTap}t i  сплюнлpyють
vсе дo ЩеHтy. Увoл наpoлv v невoлЮ poбив Дyже Bе"пикv tuкoдy насе"lен}rЮ:
семействo бiднiлo, стpатI lвши батька, матip, синa i  MаЛIlх дiтoк - надiю
йoгo бyлунини. Hа Bикуп тpеба бy"ro стpанyBaти дуже BеJl- lк i  гporшi.  Пo-
пpаBити xазяйствo бyлo :уже }lеЛегкo.
Кpiпoстi  y веЛ1|ких гopo.цaх'  мiстечкax тa сеЛax. Пoдивимoся тепеp, яK
бyла yлаштoваHa oбopoна CлoбoдськoТ Укpаiни кoзакаI\,tи i  якi  в iйськoвi
oбoв'язки Mали кo3аки. TепеpiшнЬoN,rv Mешкaншeвi Хаpкiвщинl l  тpуднo УяBl l -
ти сoбi '  яKa cИЛa yсякиx кpiпoстей бv"rа y xVII-хVIII ст '  в C". loбoдськiй
УкpаТнi.3вiснo, се не бvли спpавжнi кpiпoстi '  a, lе все ж тaки булyвання
Тх кoштyвaЛo ду)ке дopoгo iмaй>ке Ще дopoжче булo як слiд пiлтptrмyвaти
ix. oкpiм деякиx кpiпoстей, кoтpi булyвали yкpaТнцi з ве"rикopoсiйськltми
слy)t(иЛиМи Лю.п.ЬMи, oкp|м тиx, де с iсю бyлiвлею opyдyBаЛи вo €Boдl , l ,  як,
напpикЛад, y Хapкoвi,  y Cyмaх, звичайнo слoбoжане бyл-vвa"lи т i  кpiпoстi
сaмi,  без нyжoi дoпoMoги. Усi  мiста'  як пo.tкoвi ,  так iсoтеннi,  бy,rи кpiпoстя.
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Iии, звiсHo, нeoднaкoвими: oднi,пеpцl yсЬoгo г{oЛкoвi '  бyли майже так
oшaнцЬoвaнi, як i  Бслгopoлська абo Bopoнeзькa. Хаpкiв'  HaпpикЛад, п,taв
кpiпoсть нa свoйoмy стаpиннoмy гopoдищy. де тепеp сoбop i  <yнiвepситет-
ська гopкa>: стiна йoгo навкpyги г\,rалa 475 сажнiв i  складaлaся з лyбoвиx
oбапoп _ пaлЬ з oбламaми'02, кoтками'03 тa тapaсaMиl0n. 3a ст iнoю викo-
паний бyв piв y 2 сaжнi шиpиHи i глибини. Пo стiнаx бyлo l0 деpев'яHих
башт' кpитих гoнтoп,t '  в Tайницькiй баштi бyв тайник. себтo тaйний хoд
дo вoди на 16 сaжнiв дoв)киHи. Башти бyли з oбламaми тa кoтKaми:
yсiх гаpмат бyлo |2; бyлo 3 калавypнi. Boевoда Cyхoтин пpибyлyвaв
лo стаpoi кpiпoстi Hoвy нa слyнaй oблoги. У l668 p. y Хаpкiвськiй кpiпoстi
yсе. l l .еpeвo yжe спopoхHlлo, пoтpyxЛo, y тайникy Boди t|е бyлo; i i  пi .ппpaвили'
аЛе швидкo знoв тpeбa бyлo . i i  пi .п.лажyвaти. У l709 p. y Швeлськy
баталiю Петpo Beликий, пpибyвши .Цo Хapкoвa, звeлiв yшиpити та змiцнити
Хаpкiвськy кp-iпoсть, oбвести i i  BисoкиM вaЛoM, poвaгии' 5 бaстioнами
i фopштaтoп,t 

,u', аЛe у |767 p. yсе .llеpeBo кpiпoстi 3HoBy пoтpyxлo. oхтиpськa
кpiпoсть мaлa стiнy нaBкpyги в l6 l8 сaжнiв; башт бyлo l4, гapмaт 9.
Пiсля пoжapy бyлa збyлoвaна в oxтиpui нoвa кpiпoсть, тpoхи гvlеl{ша.
Kpiпoсть y Cyмax бyлa шe дaлeкo бiльша - стiна HаBкpyги мала 3426 саж-
нiв; в нiй бyлo 27 бaшт i  l2 гаpмат; 6iля пoса.цa йшoв piв нa 3500 сажнiв.
I y Cyмськiй кpiпoстi деpевo пoтpyxлo, стiнa oбвал|4Лacя., oблaми, кpoватi 106
тa кoтки oбвалилися, деpевo y тaйникy те)к спopyхнявiлo; збyлoванo бyлo
HoBy, tt ,tеншy кpiпoсть i  двi нoвиx 3емляl{их кpiпoстi.  Усякoгo вiйськoвoгo
запасy бyлo лylке багaтo, гармaт l3. oстpoгoзЬкa кpiпoсть мaла стiнy
t lаBкpyги B 4Q7- сах<нiв з 9 бaштами; бiля стiни йшoв piв з настoкoЛoМ
i вef iлюгамиl07; гapмaт бyлo |4; у 70-х poкаx кpiпoсiь зpoбилася шe
мiшнiша; гapмат бyлo вже l9; бiля пoсaда викoпaЛи piв та вaЛ Ha 920 са>кнiв
з 32 бaштaми; 6iля мiстa те>к бyли вeликi кpiпoстi; y мiстi бyлo багатo
i кoзакiв, i  великopoсiйських слyжилиx людей. П'яте пoлкoве мiстo -
Iзюм - мaв двi кpiпoстi - BелиKy й мaлyl oбидвi булyвaв вiдoмий Хapкiв.
ський пoлкoвник Гp. Д.oнeшь. Iзюмська кpiпoсть iснувaлa дoвoлi дoBгo:
ми бачимo i i  нa плaнi l769 p.; сe бyв pентpaншамЬнт,o.,  д. мiстилися
гpoма.п.ськi iпpивaтнi бyлинки; тaм бyв на зaхiдньoмy бoui нeвеличкий pедyт,
який пpoзиBaвся Kpемeнцем. P. .Ц.oнeць oбхoдила мiстo з тpЬox бoкiв -
з пiвнiчнoгo, пiвденнoгo, схiДньoгo; бiля фopшталта в нeТ впала p. Iзюмешь.
Aкадемiк Гюльденштедт oписy €  нaм Iзюмськy кpiпoсть у |774 p. якo pеTpаl{.
ша[leHт нa | i  веpсти наBкpyги, кoтpий Лежaв y пiлгip'ю пpи p. .[I.oнцевi;

Haвкpyги иoгБ бyли BаЛи, poви та бaтapei, Bиключaюни пiвнiннy стopoнy,
де бyв.^тiльки piв з poгaткаMи й oгpалoю, нa пiвнiч oд йoгo ле>кaв фop.
штaдт IU9 .Cepел сoтеl l l{их мiст нaйлiпша i  нaйбiльшa кpiпoсть бyлa y
Лебединi: стiна Тi йшла нaвкpyги }|а l250 сажнiв; башт бyлo 20; гaplиaT
бyлo 9. Cтiнa в Kpaснoпiллi нaвкpyги мaлa 3294 сажнiв з l4 баштами -
се бyв пoсад. Бiлoпiлля зaснyвaлoся на стаpopyсЬкoмy Bиpськoмy гopo.
Диlцy, зHачитЬ, тaM, де бyв в дoМoHгoЛЬськy лoбy г. Bиp. Тpyлнo бyлo
tиешкаHцям пlдтpимyвaти кptпoст| y свoiх мiстечкаx, Чеpeз тe BoHи тpoхи
згoдoм змеHшyвaли iх; так poбили сyMчaнe, бo заxистotvt для Hих oд тaтap
зpoбився oхтиpський пoлк. 3нaчнi кpiпoстi мaли i l  такi сoтеннi мiстечка,
як Koлoнтасв, KpaснoкyтсЬк, Муpaхвa, Бopoмля та iншi. oкpемo тpeбa
пoстаBити тiльки мiстечкo Cалтiв: вiн бyв збyлoваний нa CалтiвсЬкotиy
гopoдиlцy, лe бyв дo тoгo кам'яний гopoд; деpев'яHa стiнa y нЬoМy в l  са.
жень бyлa пoстaвЛеHа нa кам'янoмy Hизy гopoдиl.ца; замiсць тapасiв стiнa
бyлa вилoженa кaмiнням; мiл< камiннями зpoбленi були бiЙн^иui. 3pазкoм
нЬвеличкиx кpiпoстей яBляЮтЬся oстpoжки 

.пo 
Hoвiй-лiнi i .  l l0 CлoбЪдськa

Укpaiна швидкo 3aсеЛилася, i  uеpез те з 'являлася пoтpeба для i i  заxистy
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B нoвiй лiнiТ oстpoжкiв нa пiвднi; ся лiнiя i l  6улa збудoвана y к iншi
70.х poкiв. B пoнатку 80.х poкiв ХVIl  ст. деякi  з Тi  мiст були вжe давнo
заснoванi '  але тoдi введе|{o Тх y сю лiнiю. Cюди налe>KaЛИ - Цаpeбopи.
с iв, Coлoний (тeпеpiшнiй Cлoв'янськ), Cавинськ (тeпеpiшня слoбoдa Cавин-
цi),  Балаклiя, Лиман, Бишкин, 3мiТв, Coкoлoв, Baлки, Hoвий Пepекoп,
oльшана, 3oлoчiв'  BoДoлaги. Hайбiльша кpiпoсть бyла в Цаpебopисoвi -
ст iна i i  йшлa нa 364 сажня, а пoса.цська на l003 сажня. Hа стiнаx oстаннiх
мiстечoк нe бyлo нi oбламiв, нi таpасiв, нi кoткiв; деякi з ниx бyли зpoбленi
не з луба, a з сoсни; oстpoх(ки були маленькi,  бo i  людeй бyлo небагaтo;
гаpмaт i  yсякoi збpoi бyлo oбмaль. Kpiпoстi бyли не тiльки B сoтенних
мiстаx, а iнoдi i  y слoбoлaх _ y oстpoпiллi aбo Гopoxiвui ,  f lвopiuнiй '
Kаменцi; кpiпoстi  с i  такi  х< тoчнiсенЬкo, як i  у сoтенниx мiстах - Лиманi,
Coкoлoвi. Мiстечкo Tаpанiвка й oсаженo бy.пo на пoгpя}lиччю o.п. кpимськoi
стopoни. Бyли навiть кpiпoстi y деяких ПaнсЬкиx сeлаx. B Cтаpiй Boдoлaзi
бyв oстpoг s |74 са)кHя дoBжини i  l05 са>кнiв шиpини. Hoвa Boдoлага
тeж MaЛа кpiпoстЬ, oписaнy акaдемiкoм Гюльденштедтoм, з гаpMaтами на
валy. У пансЬкotиy селi Pяснoмy (oхтиpськoгo пoЛка) бyв лo l686 p. oстpo-
) l(oк з oбламами. У слoбoдi Гaдяцькoгo пoJ' lкoBHикa Bасильевa, y Лебелин-
сЬкиx дачах, бyлo 3 oстpo)ккa; oдин з тapaсаNtи, лpугий з бaштами. Tеж
саме бачимo Mи B Гyляй.Пoлi iБopкax.3вiснo'  Щo тiльки деякi з се,I l  тa
слoбiд мали кpiпoстi,  але сoтеннi мiстeчкa, мабyть' yсi  бyли кpiпoстями.

oкpiм кpiпoстей y мiстах тa мiстечкаx бyли Ще i <<бiлягopo.п.нi> кpiпoстi.
Такi великi кpiпoстi були бiля oстpoгoзькa _ Baл iшoв oд oстpoгoзька
дo дPyгих гopoлiв Белгop,oлськoТ линiТ, i  тvт бy. lи й oстpoжкиl l l ,  й на.цoл-
бvl ' ' . '  й кoтки. й честик 

, .o.

Лiнi i  кpiпoстей. Далi йде Iзюм iт i  мiста Hoвoi лiнi i .  кoтpi ми т iльки lцo
пepeлiнили. Бyлyвання с iсТ лiнi i  пoчалoся тpoxи pанiш l680 p. '  бo y сьoмy
poшi бyли Bх{е злoженi межeвi книги Koсoгoва. Koсoгoв вимipяв yсi т i
землi, пo кoтpиx тpеба бyлo вести цю лiнiю i  poбити там poви, BаЛи,
зaсiки, гopoди, слoбoди i  oстpoжки. Bал мyсив йти oд I-[аpебopисoBа yгopy
пo Ciвеpськoмy .Ц.oнuевi i  пoтiм пo p. М-жi дo стаpoгo вaлa Й Koлoмака.
Pуiни сЬofo вала бачив rцe B. Пaссек. '" .  Cя лiнiя займалa дo 200 веpст
дoвжини i  бyла yся дoстoту вимipяна: } lаписаHo, нa скiльки сажнiв йшoв
лiс aбo пoлянa, oзеpo, зaймишlе, на скiльки сажнiв пoтpiбнo бyлo пoста.
Bити надoЛб aбo засiк '  де збyдyвaти веЛикий гopoл абo сeлo, aбo маленький
oстpoх(oк. Бiля yсiх гopoлiв Hoвoi лiнi i  були збyлoванi кpiпoстi ,  iсю тяжку
poбoтy гoЛoвниtvt чинot\,t зpoбили кo3аки Хapкiвськoгo пoлкy пiл пpoвoлoм
пoЛкoвника Гp. .[ l .oнuя: великopoсiйських сЛy)l(и"r lиx людей тaм не булo'
oднoгo вала бyлo зpoбленo 7575 caжнiв iзасiки 8l06 сажнiв. I се poбилoся
y тi  Часи, кoли бyлyв aЛacя i  Iзюмська кpiпoстЬ. Hoва лiнiя yдoBжиЛа
стаpу i  так звaний Пеpекoпський вал, ulo пpoстягся oд веpхoвин Koлoмака
дo веpxoвин Мжi. Як тяlккo бyлo пpаuювaти кoзaкам y ХVII ст. нa лiнi i ,
пpo це ми Mа € l4o цiкаве oпoвiдaння лебединськoгo сoтl{икa oд l68 l  p.:
<<Hадoлби,- пише вiн генеpаЛy Koсoгoвy'- пiл Бишкиним oд oзepа дo
бoлoта пoбyлyвали. Aле кo3aки Cумськoгo пoлка дyже тепep зHиlциЛися
y хлiбниx 3апaсax; iншим нiчoгo нaвiть iсти.3 Гoлoдухи виxoдятЬ з табopa
i нё MoжHa ix зaтpиMyвати, а пpиxoдитЬ MаЛo тoваpиствa - i
вoни, бiднi ,  poздягненi,  xopi iТсти iсамим нiчoгo iничим. iм гoД.yвати
й скoтину. A з дoмiвoк теж слaти нiчoгo, бo тopiк у Лебединi слoбoда
вигopiла'  iнеpез тoй пoжаp дyжe oскyцiли y хлiбi ,  iтепеp стoяти тyт на
заставi нaм Hе tr,toжливo>. 3бyлyвaння HoвoТ лiнi i  тpeба зB'язaти з вeликим
тaтapсЬким нaпадoM l680 p. Aле вже y l683 p. за лiнiсю на пiвдень oпини.
лl lcя Coлoний, Маяцьк та Cвятoгopський п,toнaстиp. oтже, Hoвa лiнiя



шBидкo oпиниЛaся сepед oселЬ' i  тoлi збyлoBaна бyла в 30 poкaх ХVIII ст.
Укpаiнська лiнiя. oкpit l , t  сих лiнiй бyли Ще й oкpемi вали, poви тa кpiпoстi
бiля мiст. Бyв вaл на пpoтязi 26 вepст нa гpяниui Хapкiвськoi та Пoлтав-
ськoi гyбеpнiй. Kpiпoстi бyлувaли нa тaтаpсЬкиx бpoлаx та пеpела3ах
бiля беpeгiв piнoк _ y Cавинцяx, Cпiвакiвцi ,  Шебелинцi,  Aндpi iвцi .  Для
беpегoвoi oбopoни тpебa бyлo oбеpiгати лiси, нe pyбати запoвiдниx лiс iв,
не poбити в ниx пpoсiк, Щoб татapи Hе lvtoгли пpoйти пo ниx' бo лiси, так
як i  кpiпoстi,  спиняли кoчoBHикa. Bийшлa забopoнa poздаBaти лiси, бo
чеpeз пopoх<нi мiсця Iиoгли пpoбитися тaтapи. Koсoгoв y l68l p. забopoнив
слoбo>кaнaм AнлpiТвки та Балаклi i  пpoклaлyвaти стeжки пo лiвoмy беpезi
.Ц.oнця, дoзBoЛив pyбaти лiс пo лiбpoваx тa бaЙpaкaх пpaвoгo бoкy .[oншя.
3начить, с i  лiси бyли oб'явленi запoвiдними, i  слoбoжaне нiяк не Moгли
yпpoxaти oдмiнити сей пpиказ. Cлoбox<ане нiкoли нe неxTyBали i  нaтypаль.
ниx кpiпoстeй - пеpш yсЬoгo пpигopкiв'  кoтpi МaЛи вeЛике знaчiння для
заxистy oд тaтаpсЬких нaпaдiв. oсь ми бaчимo, щo Cалтiв бyв збyлoваний
на взгip'ю, Bисoкoпiлля - нa стаpoп4y Хмельoвoмy гopoдкy' Koлoмaк'
Kpаснoкyтськ, Гopoлне, Ciнне - на гopi,  oльшанка _ Ha Bисoкoмy гop.
бoнкy, Cенькiв - на взгip'ю, Kyпeшький (Kyп'янськ) _ на гopбoнкy, Бo.
poмля - нa взг ip 'ю; iншi мiста, як ми знa €Mo, Ha гopoдиЩaх. Bисoкi Moгили
являлися немoB стopo)l{еBими баштами B шиpoкol4y бeзкpайoмy piвнoмy сте.
пy. BихoлитЬ, lцo слoбo>кaне зЛaштyвали y себе самi лyже шиpoкy oбopoнy
кpаiни i  вoна пoтpебyвала oД Hиx .л.yже багaтo сил тa кoштiв. Як i  на MoскoB.
сЬKих yкpaiнах, y Cлoбoжaншинi бy,ro 4 cтaнa укpaiнськиx кoзaкiв: l  ) вapтo.
вi ,  2) стaничнi, 3) гopoлoвi, 4) пoлкoвi. Tpебa бyлo пеpш yсЬoгo дiзнатися пpo
тaтаpський нaпад. Пpo се пoBиHHo бy". lo пiклvватися yсе нaсеЛенHя, але oсiбнo
3а тиM дoглядали вapтoвi та станичнi кoзаки, кoтpi мyсили дoкладати
пpo се кoмy слiл. Тaк вiстi  швидкo пеpeдаBaЛися з oдHoгo мiста в дpyге,
шoб yсi пpигoтoвилися; пoтiм се дoBoди,. loся i  мoскoвсЬкoмy вoевoдi. У l694 p. '
нaпpикЛад, хapкiвський пoлкoBник oпoвiстив бслгopoлськoгo вo €Bo.цy, Щo
Tатapи з'яBилися y Cлoбoжaнщинi. Пpo се йoгo oпoвiстили вoдoлaзькi
кoзаки (з лiнi i) '  а Boни дiстали звiсткy пpo се вiд пoлтавсЬкиx ваpтoBиx.
Ty х< сaмy звiсткy мaв бслгopo.цський вo €вoдa oд oxтиpсЬкoгo пoЛкoBHикa,
кoтpий дoвiдався oд пoЛтаBсЬкoгo, Щo тaтаpи пoЧaЛи пеpепpавлятися чеpе3
бpiл iщo iх тaк бaгатo, Щo Hе Mo)кHа пеpелiнити нi  Тx наметiв (шатpiв),
нi oгнiв. Печенiзький сoтник писаB нaказнoмv iзюмськoмy пoлкoвникoвi,
а тoй нyгуiвсЬкoмy вoсвoдi, щo пiд Cпiвакiвкoю пеpeпpaBилoЪя бiля 5000 та.
тap; такi ж вiстi  дoстaвив iзюмський ваpтoвий. l  oсь белгopo.п'ський вo €Boдa,
дiстaвши yсi oтсi звiстки, дав нaкaз нyгyiвськoмy вoсвoлi стати бiля 3мiевa,
xapкiвськoмy пoЛкoвt|икy _ бiля Ба,rак"пiТ, Cавинська, Aнлpiевиx Лoз i
Бишкина, пoлкoвникy .[I.oнцeвi - бiля Меpехви, Baлoк, Boдoлaги, пoлKoв.
никy oсипoBy - на бpoлах i  пеpелaзах бiля Hoвoгo Пеpекoпa, Koлoмaка
i Bисoкoпiлля. Tатapи, пoбaчивUJtt, яKa iм yгoтoвленa стpiнa, пoвеpнyли
гeтЬ дoдoмy. Aле piлкo так ЩaстиЛo слoбoжанам' щoб тaтаpи пoвеpHyлися
нaзад. Ceлянe, oдеp)I(авши звiсткy, lцo Ha них iлyть тaтаpe, Myсили yтiкати
y свoi мiста.кpiпoстi,  бo тaм iм бy,ro безпечнiше, aле не зoвсiм-таки без-
печl{o, бo, нaпpикЛaд, y l694 p. мешканцi сoтeHнoгo мiстa Пoлатoвa (oстpo.
гoзЬкoгo пoлка) пpoxаЛи пеpенести Тх гopoл нa iнше мiсце, бo вoни жиютЬ
нa тaтapсЬкiй сакмi i  тaтapи Ha них заBжди нападаЮтЬ i  вoди y ниx (нa
слyнaй oблoги) нема, бo кpiпoсть, пo пpиказy сBoгo oтaмaнa i  oсадчoгo
Дм. Лiвенцoвa, вoни збyД.yвa,ти y степy, i  для oблoги y мiстi  вoли бpaкyс,
i тaЙникa з мiста лo piнки збyлyвaти Hе Mo)кHa, тol\,ty tцo мiстo вiл piнки
.Д.аЛекo, i  кpiпoстей нiяких бiля мiстa неМa € ;  жиByтЬ Boни нa тaтаpсЬкoму
шляxy, кoтpигvl хoдиЛи татаpи пlд мoскoвськi yкpаiннi гopoди _ Усеpл,
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Hoвий oскoл, Bалyйки й Cтаpий Пoлатoв, i  Тм зoставатися нiяк He MoжHa,
бo тaтаpи бeзпеpестанку iх п"r lюндpУютЬ' y HеBoлю забиpають iкoней
oдгaняЮтЬ. Tpапилoся oдин pаз i  так, Щo MеlUкаHцi Boдoлаги та деякиx
iншиx слoбiд y l7 l l  p.  oдЧинили вopoта кpиМсЬкoмy ханoвi i  винeсли йoмy
хлiб та сiль i  зoвсiм вийшли з гopoда, але iх пеpейняв на лopoзi дo Boльнoгo
пoлкoвий сyддя A. Koванькo i  спpoвадиB y Пoлтавy, де бyлo нapя)l{еl{o
слiдствo, iтиx. щo самoxiтЬ з ' €дна"1l lся з хaнoМ iвиступи.r l l  пpoти свoТx,
,II .есятoгo пo жебpу кapаHo гopЛoМ, a pештv з жiнками iл iткeми засЛaнo.
Мoже, тут замiшaлися й пoлiтичнi спpави - наМoви opликa' l5,  але y вся.
кoмy paзi малo силy й тe' щo Bo.Цoa' l2ЖЦЯM нe Мoжнa бу,ro тpимаТися пpoти
хаHa, кoтpий сплюHдpyBав тoдi значнv Чaстl lнy C" loбoжaнщини. Koжнe
мiстo Cлoбoдськoi УкpaТни малo свoiх ваpтoвих тa станl lЧникiв. Iз Хаpкoва
\зI 'илуl ваpтoвi,  кoтpих наймaв гopoд. Iз oхтиpки ПoCl l l . tаЛoCЯ пo 20_30 вap.
тoвиx нa тi  шляxи, звiдкiля ЧеKали татap на 5 i  бiльш Bеpст oд гopoда.
У oстpoгoзькy y 20 oстpoжкaх нa ваpтi стoялo пo 20 вapтoвtlх i  станичникiв
бyлo 9 чoл. Boни Тздили д, ' lя вiстeй пo кpиMсЬкoмy беpегy p. Tихoi Coсни
пo yсякиM ypoчиЩаM, дoТжджаючи iнoдi лo p. ЧopнoТ Kалитви, кoтpa лeжалa
l.|а пiвдень oд ТихoТ Coснl l .  У Cумах ми бачимo тiльки Bapтoвиx кoЛo
пpoiжлжих башт _ дoзopних зa мiстo не пoсилаЛoся. Багатo Bapтoвиx
та стaниЧникiв булo y Чyгусвi  -  пo 50 i  l00 ваpтoвих v тaтаpсЬких бpoлiв
в 2 веpстах oд мiста i  пo 7 станичникiв, кoтpi iзлили y сyсiлнi гopoди. У Caл.
тoвi теж бyли ваpтoвi; в 2 oстpoжках бyвaлo пo l0 Чoл., B стaницях пo
Hoгaйськoмy беpегy Д.oнця Тздилo дo oскoла й Бypлyка теж пo l0 чoл. '
були Й такi,  Щo iздили пo <<Biстям>. У Mypaxвi бу,ти ваpтoвi, станичники
й лoзopнi за }|ими. У Бoгoлyхoвi бy" lи ваpтoвi ,  iвoни зимoю й лiтoм стoяли
нa МуpавсЬкoМy шляхv ioд'Тздили за 25 веpст oд нЬoгo. B iнших мiстeчках
ваpтoвих iстаничникiв бy" 'ro дyжe малo' a B деяких iзoвсiм не бyлo. Бiльш
yсioгo бyлo вapтoвI lх та-станйчникiв v мiстах пo Hoвiй лiнi i  -  y Бaлaклi i ,
Aнлpi iвui ,  Бишкинi,  y Cавиншях. Числo Bapтoвих тa станичникiв бyлo
v oдHorv'y iтoмy жe мiстi  t lе oдl{акoве: Boнo 3MенtuvваЛoся. кoЛи poбилoся
затl lшнiше та спoкiйнiше oд тaтаpi так бvлo v CyмЪыкoмV Пo, 'IKV, тaк бyлo
i у Xapкoвi. У маленьких гopoдках Hoвoi лiнiТ бyлo iх стiльки ж, скiльки
y BеЛикиx, aлe. y тaких,. кoтpи.х 3ахишlaлa вх<e Hoва лiнiя. oднi .ваpтoвi
стoяли на вapтi y..гopoлi, лpyгi - на кaJа-Bypнях в пpигopoлнiх кpiпoстях,
тpетi - степoвi - iздили зa гopoдo:\4 пo близьких шЛяхаx, пеpе.пaзах тa
УpoчиЩаx; як гopoд стoяв Ha пPаBoMv бepезi piнки, вapтoвi iздили пo
лiвoму,_ пpитyлкaми ДЛя Hиx були oстpoжки з баштaми-каЛаBypняМи'
де iнoдi булyвaли гvtaяки, aбo пipaмiди] У l6a8 p. oлЬшансЬкий вoсвoдa
писав шаpевi: <<A у тих гopoдкax д,ця каpавvлy збyлoванi пipaмiли y 6 сaж-
нiв вишини, a Ha Hиx маяки; як пoбачатЬ в степy татap, зapаз Ha Maяках
пiДiймaеться веpх,- шoб y пoлях i  нa сiнoкoсаx yсякi Люди пpo татаp
були oсвinoмленi i  yтiкали б y гopoл>. У ХVIII сT. Mаяки бyлyвалися на
фopпoстaх. Пo yкaзy |723 p.3aГадаHo булo збyлyвaти нa кoх(нoмy фopпoстi
пo 3 мaякa, aбo пipaмiли, у 3 сах<ня зaввишки' iх тpебa бyлo бyлyвaти
так, шloб диМ 3 oд.нoгo бyлo вилкo Ha дpyгoМу. 3 накaзy хapкiвськoму
вoсвoдi , i l .ypнoвo бачимo, з якoЮ веЛикoю oпаскoю пpиxoдилoся жити
тoлi хapкiвцям. B Bopoтах пo баштаx i  зa oстpoгoм бiля пoсада тpебa
бyлo леннo i  нoшlнo дepжати кaлaBypи' дoгЛядаючи зa HиIии, шoб татapи
Hаглo й неспoдiвaнo дo Хаpкoва не наблизl,tлися, ЛЮдей не пoбили, y Hе.
Boлю не пoзабipали, хyлoби He пooдгaHяЛи i якoi.небудь капoстi мiсту
нe вЧиHили. Ha пaшнi i  с iнoкoси гopoдян lиoж}lа бyлo випускати т iльки
дiстaвши гapнi в iст i  й в чимaлoмy нислi,  пpинiм нaкaзyвaЛoся' Щoб вoни
oстеpегaлися тaтapсЬкoгo пpибyття, Щoб iх нa пaшнях та сiнoкoсаx i  в дo-
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poзi  татapи не пoбиЛl i  iв пo"roн не забpа.rи; у-с i  Boнl l  пoBиHнi бv", l l l  матt l
pvLшнишi ivсякy збpoю i . tеpжати бi". lя пашнi й с iнoкoсiв BаpтoBl lх,  iтpеба
бv' lo ствеpдl, lти сиМ Bаpтoвl lМ, Щo кoЛ|l  за iх недба. ' l iстю лой.r.уть татаpl{
лo Хаpкoва, за сe бy:е iм HеМl l ' . loсТиBa Kapai пoбачивши Татаp, Bot l l l
MVCИ;.IИ ПoCl{u. l3ТИ з вiстями тoвapиtt. l iв,  а сa}4t зoстаBатl lся, чeкaЮЧl,| пeBних
вiстей; а кoЛи б вoнlt  д iзна.r l tся, Щo татаpl l  ПpoсTvЮTЬ на Хapкiв,3 такl ,|Ml l
пoBажниMIl в iстями Тм тpеба б бу"ro пoспiшатtt вдеHЬ iвнoчi,  ruoб пpt lбутlt
pанiше татаp y Xаpкiв. ,[I . iзнавшtися, lцo татаpи HеBеЛик!, lМl, l  кvПаM|,| пoяBl l -
Лl lся бi ,rя Хаpкoва, тpеба бvлo неoдмiннo B| lстvпаТ|. i  пpoT|| нl lx.  Bнoчi
oстpoг тpеба бyлo зaмикaтИ, a Hаpанo oдМIlкаТl l .  Хvдoбv лiтoм з мiста
BИП\'CК3;1 11 т i . , lьки, як бу.ro звiснo, lцo BopoГа б'rttзькo нeMа €

Hадзвичайнo тяжке бv. ' lo жltття слoбoжан B часl l  пoлiт l tчнttx та вiйськo.
вих завipюх, B ПoBстаl{ня ГеТЬI\ lанiв Bl lгoвсЬкoгo, Бpюхoвеuькoгo, Мазепи,
op.rика, Д.oнських oтаманiв Степана Pазiна iБv. ' lавiна. Пoвстaння Bttгoв-
сЬкoгo майже не пеpeкl- lнy" ' loся з Гетьманшttнlt  r ,С 'roбoжанЩинv, xoча
Bсе.Tаки пiлpyнник Bигoвськoгo Жr.ченкo п|.1сT\.пaBся з кOзакаМl| тa тaтa-
pаMи дo oхтиpськoгo пo,1кa. Пoвстання БpюхoвеttькoГo зaхoпl l ' : lo зHаЧHv
частину C.цoбoжанtцини: l -[аpебoplrс iв.  Маяцьк. ЗмiТв, Bа.rки i  Мvpахва
пpl lсTа.1и . l .o БpюхoвецЬкoгo. абo, кpаше скaзатl l ,  дo йoгo пi lp1.ннttка Iвана
Cipкa. Пoвстанцi пoубивали МoскoBсЬкI. lХ Bo €Boд, пoпа. ' lи.1l i .  пoк|r.1а.1l l  Й
сПyстotшиЛl l  свoi  гoPoдl l  iп iш,,tи з Сipкoм ло БpюхoвецЬкoгo. Гopo:tt  запr '-
ст i . r l t  iпoвиннi бvли засе,rяTl|ся 3нoвv, неMoв з пoчаткY, } loвиMl l  Пеpесе' lен.
ttямlt .  У Хаpкoвi бyлo убrrтo пo.1KoBt l l . iка Piпку. 3нtttценo i  сплюнД.poванo
бv.ro тoдi багaтo мiст та мiстечoк - Бopoве, Маpт<lве, Kpaснrrй Kvт. Top,
Ko" ' loнтаiв '  Меpехва, Bасищевo, rеpевнi ЧvгvТвськoгo, Хаpкiвськoгo i  Cа"r-
т iвськoгo пoвiт iв.  B пoBсТаHня Мазепtt за tuведiв пpетepпiв oxтиpський
пo"' lк.  Швeли пoб1,ва". l t l  v сuloбoдi Хvхpi i  навiть пiд саМoЮ oхтl lpкoю, iз
oхтиpки тoлi yт iкалo навiть духoвенствo; деpеBня Хopyжевкa була спалена
шBeдaМи. У Koлoнтасвi знищенi бyли шepкви. Hастynник Мaзепи opлик за.
кЛЮчиB з ханoM yMOBY' щoб Bивести силoмiць сЛoбoх(ан з Пpавoбеpеж)кя.
як вot|и не зaxoтятЬ з ' € j I .натися 3 HиМ сBo €Ю oхoтoю, iми спpавдi знаемo.
щo кpиМсЬкий хан y l7 l l  p.  зпYстolIJив Cлoбoдськy Укpaiнy. Пoвстaння
Булaвина на .Ц.oнy зaхoпи.пo й настинy Cлoбoжанutt lт l l  -  тепеpiLuнiй Cтapo.
бiльський пoвiт -  i  тoдi зpyйнoванo бvлo чималo слoбiд пo p. Aйлаpv
i Бiтюкy'  де жиЛи слoбoжане.

Tатаpськi  Hапади. пoвсякЧасHi вoйни й внутpiшнi пoвстання зpoбили
великий BПЛив на yвесь скЛaд тoгoЧaсHoГo )киття: y йoмy з ' €днaЛися'
спoЛyчиЛися, 3лиЛися вiйськoвий - кoзaцЬкий i  хлiбopoбськo-пpoмислoвий
пoбут: к03ак.слoбoжаниH pазol\, l  з тиtr, t  бyв землеpoбoм iпpoмислoвuем.
Таким вiн бyв y 3aлнiпpяншlинi '  тaкvlЙ укpаiнський звичай вiн пеpенiс
lHа Hoвl Мlсця, такиM вlн 3аЛишився iв Cлoбox<анщинi.  oтже пoIииЛяЛися
тi  iстopики' кoтpi MаЛюBаЛи yкpaiнськoгo KoзaKa якиMсЬ poзбиLшакoю' lцo
BихoдиB тiльки за здoбиЧчю. бився за здoбич з тaтаpинoм i  не хтiв пpи.
знаBaти над сoбoю нiякoТ BЛадиl|б. У всякoMv paзl  сЬoгo не Moжна скaзaTи
пpo слoбoлськy yкpаiHсЬкY кoзаччиt ly.  i  тpеба заBжДи пaM'ятати, Щo слo.
бoдська УкpаТнa веЛа пpoти Taтаp т iльки oбopoннy бopoтьбy i  бvлa лyже
зацiкавлена згoдoЮ та спoкiйним DoзBoсM кvЛЬтvDи.
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Cклaд Cлoбoдських пoлкiв i  ix пеpшi пoЛкoBHики. Cклaд
кo3aцЬкoТ aвтoнoмi i .  Пoлкoвники CлoбoДсЬкиx пoлкiв.,I l iяль.
нiсть пoЛкoBt|икiв i  Тx вибopи. /Vloскoвськi  вoевo.ци Ha Cлoбo.
>кaнщинi.  3aлел<нiсть CлoбoДськoТ УкpaТни вiд белгopol lсЬких
Bo €Bo.п.,  Poзpялнoгo i  ПoсoЛЬсЬкoгo пpикaзiв. CкaсyвaнHя aвтo.
нoмiТ пpи цapицях Aннi тa Кaтеpинi l l .

клaд Cлoбo.цських пoлкiв i  Тх пеpшi пoЛкoB}|ики. С'roбoдська Укpаiна
Flе злoбула. сo.бi  в irpазу автoнoмiТ, як сe бачимo в Гетьманtцttнi ,
де автoнoмiя iснvва.rа Ще з Пеpeяс.rавськoi \ ' lvtoBlt  l654 p.,  oкpiм
тoГo, автoнoмiя C" ' loбoжaнщtlни бt,ла да. leкo Мeншa, нiж Гетьман-

IциHи. Hайгoлoвнiша пpиЧl]на с iс i  p iжнl lшi бvла в т iм, щo Укpаiна пplr
ХмельнlrцькoМу, vся, з сBo € .ю B,1аснoЮ зеМ"1ею. B o.].I lн Чaс пpи.: l ! 'ЧиЛaся
дo МoскoвськЪi 

- . lеpжавlt  
Hа вi .rьнttх vMoвaх, C.roбoдська )к УкpаТна.

як Мt- l  зна €Mo.3асе"1яЛася пoBo' ' l l ,  спpoквoлa, iхoч тo бyлo нa диKl lх.
не зaсеЛених степах, кoтpi не бу.r l t  н lЧи €Ю вЛаснlстЮ,3l ' l €  Bсе ж TаKи
на т}. зеMлЮ ]v|oскoBсЬкl , lй.vpя. l  J . l lв l lBся як на свoю ixт iв i i  закpiпитlt
3а сoбoю чеpез 33CeЛeHHЯ vкpaiнськttмtt пеpесе..IенцяMи, хoЧ тl  зеt\, l . l l
в дiйснoстi  нaЛeжaЛи пpaлi:ам vкpаiнuiв. Kупки пеpесеЛенцiв пpl lхoДttли
Hе B oдин час, p0З' €днaнi i  poз.rvненi oдна з .1pyгoЮ, i  з piжнltх мiсць,
Hе знaЮч], l  o,ЦHа дpугoi ,  не маючtl  сJ. l iHoГo гетЬlvtана, бo Як. oстpянишя мав
oдин тiльки гeтЬМаHський т l lтvл, а". lе й йoгo, як Ми зt lа €Мo, бyлo yбитo
y Чyгyсвi  у l64 l  p. Iнrшi кoзацькi Bатажки пеpесе"rенuiв бyлr l  б iльш
yсЬoгo oсадчl, lгии, як Iв. Kаpкан v Хаpкoвi,  абo oтамaнами.. 

У oстooГoзЬк явиBся v. l  652 l l .  пoЛкoвнl lк Iван 3iнькiвський з oбoзним
Ф. Шебepтасoм, писаpем, 9.мi сoтникаМи, oсаBvлaMи, ПlдПpапopl{иMи
i 2-мa пoпaМtl .  Cе значl lтЬ, булa yже зoBс|M зЛажеt|а,3ЛаштoBана
пo"1кoвa opганiзаuiя - такoю вoна пpийшла Hа piнку Tихy Coснy, де
збyлyвався oстpoгoзьк, тaKoЮ вoна з iсталася У oстpoгoзькoМy кoзаЧoMу
C,roбoдськoМy ПoЛкy, пеpшoМy iз C,roбoдських пo"rкiв. У Чyгyсвi  Якoва
oстpянl lшю титy"qyBаЛи ГетЬгr4аt|oM, хoча вiн гетЬМанoM Cлoбoдськoi Укpаiни
не бyв. Tак самe зoставленi бvли пo,tкoвнltчi  титv. l t t  за декiлЬкoMа слoбoд-
сЬкиМl i  сTаpшl{}|аMl, l ,  кoTpl з такиlt lи титvлаIиl , l  пеpейшли v Cлoбoлську
УкpаТну, нaпpикЛад' 3a oстpoгoзЬкиM пoЛкoвHикoI!| Iв. 3 iнькiвським.

Biн пpийшoв v Белгopoд з свoiм стаpl- lM титyЛoМ пo. lкoBt l l{кa, з сиМ тиTy-
лoм йoгo й пoсeленo булo у oстpoгoзьку, а пoтiм вже Легкo булo зpoбитися
йoму й пoлкoвникoм oстpoгoзькoгo кoзaЧoгo Пol ' lК3, бo сей Пol ' lК в iн
пpивiв з сoбoю. oстpoгoзький пo; lк мiстttв y сoбi 7 сoтень. кoтpi названi
абo вiд пpизBищ свoiх сoтникiв, абo вlд тих M|сцЬ, з кoTpих пoпpихoдl{Лl l
сoтHяHе: oстапoва,,[I .yбoвика' Iванoвa, Бaтуpинська, Koнoтoпська, Kapа.
бутинська, БyтypлIlнська. I  пoлк, i  сoтня Ma,1и не oдне вiйськoве значiння,
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а oкpi lvt тoгo й зeMeЛЬне, себтo oстpoгoзЬкий' напpикЛад, пo.пк Bизнaчав
3 себе цiЛy зеMеЛЬну oкpvгy, B кoтpv yвiйш.Цo декi ,qЬка мiст, слoбiд, с iл,
деpеBенЬ i  хyтopiв. УкpаТнui oстpoгoзькoгo пoJ. lка пoсe. lиЛl, lся, як мl l  ба-
чили, iy Kopoтoякy, iнa Уpивi,  iна Усepлi,  iв CидoвиЩах' i iнших мiсцях
oстpoгoшини. Мабуть, 3iнькiвський бvв i  пеpшим пoЛкoвниKoги пеpшoгo
Слoбoдськoгo oстpoгoзькoгo пoЛка. Мoскoвський ypял чис,1иB йoгo oстpo.
гo3ЬкиM пoлкoBнl, iкoM y l667 p.A,rе oстpoгoзький пoЛK, з.цасTЬся, був
й paнiLше, бo бyлa цаpсЬка гpaMoтa v oстpoгoзький пo"lк Ще v l659 p.,
a" lе не на ймення 3iнькiвськoГo, а чеpкас. Хаpкiвськttй Curoбoдськt-tй пo, lк
склався не тaк, як oстpoгoзькl lй, не вi . l .pазv. У хаpкiвсЬкI lх пеpесе.I lен-
uiв був пoпеpеду oсадчий Kаpкан (мабyть, пеpшoi ма. ' lo i  вaтaги пеpе.
селенцiв) '  пoтiм ми бачипlo у хаpкiвськltх кoзакiв oтaмaна Iвaна Kpивo-
шликa. oтаман MaB неМoB Пo.Цкoвнl- lчv в.1ад! ' ,  бo вiн стoяв Ha чoлi
6.ти сoтен, кoтpi склaдаЛи з себе цiлкoм пo.1к, сoтнi пoдiлялися на
десятки. Coтнi | ' laлИ l00 кoзакiв, десяткI. i  -  l0,  oкpiм шoстoi сoтнi ,  де
yсЬoгo булo 87 чoлoвiк, а, le в iд Тoгo, ш-to ся пoслiдня сoтня Ще бyЛa
не дoкolvrП,1ектoBaна. Pазoм з с l . l !\4 вiйськoвttм значiнням сoтнi ми бачl lмo
й земельне - i  Хapкiвський пo. ' tк бyв Tеж зеNrелЬHoю oкpvгoю, кoтpа
пoдi"цялася на сoтeннi oкpyгl l  -  в iйськoвi й земельнi пoвiт l l .  Tак булo
i в iншиx Слoбoдськиx пoлках, кoЛl, l  BoHи ск.ца.tIися. A склада,tися oстатнi
чoтиpи пo,Цка, oкpiм пеpшoгo, oстpoгo3Ькoгo, те) l(  Hе вiлpазv, а пoвoлi,
пoMа.1ен ЬкV.

oтаман Хаpкiвськиx кoзакiв бvв ще iy l659 p. Т. Лавpинoв. A в poзпI lсy
Пестpикoва I660 p. Mи чита €Мo: v Хapкoвl чеpкас з пoЛкoB}lикoМ t з нa.
Ча.ЦЬствoМ l357 чoЛ. 3начить, \ .  пoчаткv l660 p. у Хаpкoвi вх(e бyв
пoЛкoвник, аЛе хтo бvв тoдi хаpкiвськt lм пo.пкoвникoМ, Hе з}Iа €Мo. 3нaсмo
тi" ' lьки, Щo у l665 p. '  як пoбачимo далi,  пo.1кoвникoM v Хаpкoвi бyв
вже Iвaн Сipкo, кoшoвий Biйська Запopiзькoгo. Пpoбyвaв Cipкo у Хapкoвi
v l664- l  665 i  l667 p. '  a, lе семействo йoгo пpoжива. lo бi .rя Меpехвl l
v с,roбoдi Apтемoвui,  Koтpv вiн саМ oсе. ' l | , lв,  iтaм бу-лo йoгo с iмейне
гнiздo, таNl йoгo бiльшl vсЬoгo зHа,1и й цiнvва,rи. B vказi  l675 o. вo € .
Boдам Pепнiнv з тoваpttшамlt Iван Cipкo на3иBа €тЬся хаpкiвськи.м пodl.
кoвHикoM й дoдaнo дo сЬoгo, щo вiн 3 кo3акаMи пiд Балаклейнoю слoбoдoю
poзбив тaтаp i . .oдбlrв oд iх пoЛoн: за се вiн бr 'в нагopoджений шаpським
жаЛyванн €N,|.  Иoгo Bl , l3иBa. l l , l  .a.Ля сЬoгo 3 ХаpкoBа у Бс"пгopoл - i  в iн
тyли- iзлив. Хаpкiвськi  кoзaкl l  ПoдаЛl i  у l66i  p '  u ipевi npo*u""",  дe
HaзивaЮTЬ себе uepкaсами Хаpкiвськoгo чеpкаськoгo пoЛкv Iв. .I l .м. Сipкa.
У poзпису кoзакiв Бслгopo, lськoгo пo,r lка l667 p. пepе.пiненi ус i  слoбoлськi
пo, ' lкoB}|ики - y Хаpкoвi -  Iвaн Cipкo. 25 лютoгo l668 p. кн. Баpятl lнський
HаказyBав хаpкiвськoму пo, 'Iкoвник\ '  Cipку пpибути з свoТм пo.I lкoМ
3 кo3аками лo oxтиpкrr.  A l7 беpезo.rя кн. Баpятинськltй oпoвiшaв шаpя,
Щo хapкiвський пoлкoвник IвашкЪ Cipкo зpалl iв! l , ,  Хаpкiв же }|е зpалив
шаpевi й вибpaв iншoгo пoЛкoBнl lка - Хв. Pепкy'  Пеpша згадкa пpo
Peпкv яKo xаpкiвськoгo пo.1кoBHиKа, наЛежитЬ дo 28 чеpвHя l668 p.
26 лютoгo Cipкo ше був пo.пкoBникoм v Хаpкoвi.  l7 беpезoля булa пoсЛaHа
звiстка пpo йoгo пoвстанHя, а poзпoЧaB вiн пoBстаH}lя 4-6 беpезoля,
Ko.rrи вийшoв з Меpeхви. Пoвстання захoпиЛo пlBдeHнy ЧастиHу
Хаpкiвськoгo пoЛка. а Хаpкiв взагалi не хтiв пpиймaти у йoмv
yнaстi .  Хаpкiвui  скинvЛи з пoЛкoвниuтва Cipка й вибpали на йoio мiсцЬ
Pепкv. кoтpий вистyпив пpoти Cipка v пiвденнv частинv пoЛка, бo вoна
з' € .цналася з Cipкoм iйoгo пiдтpимYва.па. Умoвлявся пpo ПoвстаHня
Cipкo з БpюхoвецЬкиM листolvt.  кoтpий вiн написав з Меpехви 25 лютoгo
l668 p. Tам вiн пpoхав y БpюхoвeцЬкoгo пpисЛати йoмv як Moга скopше
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3000 кoзакiв Пo.rтавсЬкoгo пo.1ка пiд Меpехвv. tцoб пiти з }IиМи пpoти
Хаpкoва iне t 'aTИ спpo\4oги зайняти йoгo МoскoвсЬкиM.lюДягvt i  щoб
йoгo не BсТиГ..Iа з.1а дo. lя Dибинськoгo пo.r lKoвHикa Tа iнtших | l8 ,[I .o сьoгo
Сipкo дoда €  t l lе цiкaве пpoханHя, lцoб <Hе бv.ro пo с. loбoдаx непoтpебнoТ
tUаpПаHиHи oд жаднoгo вiйська iбисьмo.1Ю.i lv не тpевoжи.Ци>. Cipкo мав
B.rIaдv v тиx с.roбoл.ах'  кoтpi з ' €дна.пися з t|и}4 v ПoвсTаHHi пpoти Мoскви.
iс i  с.roбoди Hа. ' lежа.IIи дo oкpvги. з кoтpoi ск.rався Хаpкiвський пo.пк.-
Змi iв.  I_[аpебopисiв '  Маяцьк. Bа.rки i  Мvpахва' хoча бv. ' lи v 3мi iвськoмv.
а не ХаpкiвсЬкoМv пoвiт i .  Хapкiвui  хoди.:Iи на Змi iв iзабpа.. lи Tа|\, l  гаpMати,
спа. ' lи.пи й сп. lюнлpvBа.Пи yiстo Cipкo пiдстvпав lo Хapкoва. пoзaбipaв
v HеBo.1ю декi . ' lька мешканtt iв йoгo. а. . tе хаpкiвtt i  Пoча.1и стpi . ' lяти з кpiпoс.
t|их гаpМаТ - i  Cipкo \4vсиB пoвеpнvTи o.t  Харкoва Toдi пoча.rIoся ПoB.
сTання в с. loбoдi Печенiгах: хаpкiвський пo.1кoвник Pепка'  кoтpий бyв
вибpaниЙ пеpе.].  тиМ v Хаpкoвi '  BисTvПиB пpoТи пoвстанt l iв л.o Чyгуева
i Печенiг i  poзбив iх Д.opoшlенкo вис.1аB пpoти Pепки таTаp. а пoтiм пoча-
. ' Ioся ПoBстання i  v сaN4oMv Хаpкoвi:  paптot4'  неспoДiванo' пoвстанui yнoнi
Hапа.1и Hа бvдинoк Pепки' vби.rи йoгo й сoTника Хвелopoва. Пoвстанцiв
v Хаpкoвi бy'ro '  oднаЧе' небагатo - чo.roвiк iв з 20: Iвашка Kpивoш.пик
(сeбтo кo.rиtuнiй oтаМaн хаpкiвських кoзaкiв) Та Cтепка та Tаpас:
Хаpкiвськoгo пo.. lкoвHика Хв Pепкr, '  oпoвi:tас тoгoчасний,].oкvМеHT' vбитo

Mал. 4. Укpaiнськi  типи.
Гpaвюpи T. Калинськoгo. (70.т i  poки ХVl l l  ст.):

спpaвa - пoлкoвник: злiвa _ сoтник

65

o {) l l ;



66 Po3дIЛ 1

,1O с}!еl)Ti .  а сoтl l l lкa K Хве.tt lpoвa I loKO.|и.1 l i  poГатlt l loЮ. Хаpкiв l t i  :}аtI l l t I l l -

' . l t |сЯ \I кpir l t lст i  i  си.t i . lи r ,  об.roзi .  З vtt lвеpсa. lа \a l)к|BсЬк() l  () |I(). l l t () l l l l t , l l iа
Гp. ,Г loнrtя l t i7:} p \ l l l  .1 iзt la € ! toся'  IIto l lo.1 кoBl lик Хв Pеt lка звt ' . r iв po: l-
стpi . lя.ги v Харкoвi Жигa.rкr ' iV lе.rt , t tика за те'  l t to.гoi i  r 'кr ' t l i  з т() l}; l I) l l l l l ()\ l
свoТy l lovбttвав бс.rгopo. lських ,1iтей бoяpсt,к l tх.  кoтpi i i  r l l . rr t  : l  с.rvх<бtt
свoсi  з Еiа. .Iок З сьогo Bи.1кo. r l to r ,Хapкt lв i  бt,в Tеiк p\ 'х t lpttTt l  вoсBo. l
та l l |) l |казl l l lх '  а Pеttка бvв сvltpотивl l t iкor '  сЬoГo pv\\ iстсrяt l : lа Moсквr
iп1loти Сipка Сipкo. 

' lк 
\4 l l  ба. l  и.tи '  I lаТякaB l l2 l  }.1\. . . to.1Ю pttбlt t tськt lгс l

t lO.. l l (o l]t|t lка '  a. . lс ! l l l  зI lаt \ l () .  tцo Iваtt З i t tькiвськltй. кoт1lий буo } '  l{ i()7 p
lIO. lкoBlIикor l  r .  Pибttt lськr '  (oстpt)ГoзЬкv ) ,  t tе з 'с.1ttався tt i  з Бptr lхt lвсt l l ,к l l} l  .
r t i  з Сipкor1'a },  l670 p. l taвiть I l() . . lvt lиB за сt ' l tOхва.1Ьl l\ ' l l i tpс l lк\ ' l . l )a\1oТ\

Заpаз l t iс .rя сvеpтi  Pr. l lк l t  ха1lк iвськиrt IIO. lкoBtIик()! l  вttб1.tаtto бr ' . rr l
r '  l668 p Г1lигоpiя .I lottttя. кoтpий pанiL l lе бi"в хаpкiвськиv сO-ГlIt , lK()\I
Хo.tа oprtoвський i  вивt l- l l tть pi .1 , , .1oнцiв-ЗаxаpжеBсl)Kих : l  II l l . ' t t ' t t l i  t l i - t
Та}lot l l l t |х -1Bopяt l '  а. .Iе } lи :} l lа €} lo.  l l lo Гp ,I lс l t tr ' I tr '  t t iксr. l l t  tIс I l l lс l lBс ' l
Заха1lжевськl lм Pi . t  Poзvltot]сЬкl iх Те)t( BиB().1и. lи 3.1вopяlt .  кo.. l t|  сC б\. l l t
t lpoс.г i  Koзаки,.гак'  мабvть'  бr, .ro iз / ioнrtеy PO,1ot l t] . ta.tьник.r i .otttt iв бr 'в
пpoстиi i  вибoptt l tй козак Гpиttькo,Цottеl t t , '  кoТpL| й iпpi:tвиrttс сBot I lo. . l \ . t|иI l
l lсpсз Те. tt to t lpийt l loв з,Цottr .  Patt i I l lс ,  в i t t  ( lvв pя.1oBи}1 кo:]аKo!r Гpиttt 'коrt
j l<lt l I tеrt .  r lor. i r t  i iогo вибptt t t<l \ 'с(].гI l l lк l l '  a l t iс . ' tя сrtеpтi  PеI lкtr i l l  t tr l . . l  t<r lв-

Мал. 5. Укpаiнськi  типи.
Гpавюpи Т Kа. l t t t lсr 'кt>гo (7t).t i  1tot i l t  ХVI lI  сt )

спpaBa - писap; 3Л|вa _ кo3aк
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ники. Цiкaвo. tцo.[I.oHсЬкий oтамаH y свoйoN,ty пpиватl loмy.пистi  зBеp.
та €тЬся.ц.o йoгo так: <<B гopo.п. Хаpкiв пo.пкoвникv Гpишькy>. Hа йoгo
ймення бv.пa видана пеpшa цаpсЬка жа.пoвaнна гpаMoта l668 p. Хаpкiв.
сЬкol\,rv пo.пкv з yсl €ю стapшиHoЮ t пoспi.пьствoм. У Poзpялнiм пpикaзi
бv. ' lo записанo, щo v Хаpкoвi пo.пкoвl{икoм був Гpигopiй Д.oнець. 3 vнi.
Bеpса.па .[I.oнця дiзнаемoся. щo вiн зpoбився пo.пкoвникoм хаpкiвським
пo vказv цapя. за свoю вipнv с.пvжбy lиoскoвсЬкoмy uapевi. 3а йoгo чaси
vвiйшoв v ск.IIaд Хаpкiвськoгo пoлKа Балаклiйський пo.пк у |677 p'У l674 p,
y XаpкiвсьKoМy пo.пкv бy.пo 20 гopoлiв iс.пoбiд iкoзaкiв пo.пкoвoi с.пужби
5055 чo.ц.. a у |677 p.-20 гopoлiв i4 с.пoбoди. кoзакiв пo.пкoвoi с.пyжби
7733 чo.п. У l685 p' iз Хаpкiвськoгo Пo.пкa видiлився oкpqмий Iзюмськiй
C.пoбoдський пo.пк. i  тoдi v ХаpкiвськoМy 3a.пиши.пoся l2 мiст - гopoлiв,
з 43 се.пaми й л.еpевнями: мi>к ними бY.пи Boвчанськ, Cа.птiв.3o.пoчiв,
Bа.пки. Меpехва. 3мi iв '  C.пoв'янськ й iншi,  себтo кi .пька пoвiт iв сyнаснoi
Xаpкiвськoi гvбеpнi i  -  Xаpкiвський. Boвчaнський. Ba.цкiвський, 3мi iвський
й частина lзюмськoгo. Шиpи.пася oкpyга пo.пка, a paзor '{ з тиM збi.пьшy.
ва.4oся i  чис.цo сoтен - у |732 p. Тх бy.пo вже 17. Дo Хapкiвськoгo пo.гtKа
rra.пежав. як Mи бачи.ци. Ба.пак.пiйський пo.пк. кoтpий увiйшoв v ск.пад
Хаpкiвськoгo пo.пкa. i  деякий час oтсl два пo.пки з двoмa пo.пкoвникaми
iснvва.пи pазoM. У виданих Mнoю <</vlатеpiа.пах>> ска3анo' Щo y дot|ецЬких
тa oскo.пЬськиx yкpaТнuiв бy.пo лва Пo.пкoBника: y Хаpкoвi Гp..[I .oнець'
а в Ба.пак.пi i  _ Якiв Чеpнiгoвеuь. A y |677 p.. пo yказy бoяpина й вoевoди
кн. Гp. Гp. PoмoлaHoвсЬкoгo. Якoва Чеpнiгoвшя вiд пo.пкoвництBа вiлсунyтo.
а ве.Пенo тoй Ба.пак.пiйський пo.пк вiддaти ХаpкiвсЬкoMv пo.пкoвникY Гpи-
гopiю Д.oнuю. з ' €днати iх v oдин пo.Цк - Хаpкiвський. i  Дoнцевi писaтися
xаpкiвським пo.пкoвникoм. B' € .  Д.ани.певичеI't  , ," видaнi бy.пи нoвi мате.
pia.пи пpo Ба.пaк.пiйський пo.пк, iз них вияBи.пoся, Щo Чepнiгoвешь був пo-
станoB.пеHий ба.пaк.пiйськиlvt пo.TкoBHикoM у l670 p. '  знaЧитЬ, вiн бyв пo.п.
кoвникolvt с iм poкiв (лo l677 p.1. Paнiше вiн був нepнiг iвським пo.пкoB.
HикoM. пiс.пя зpaл.и Bигoвськoгo пpиТхaв y Бс.пгopoдський пo.пк з Пo.пKoв.
HиKoM lванoм Бeзпа.пим i  с.пyжив пo.пкoвникoм (себтo 3 титy.пol\,t  пo.пкoB-
ничим)' а.пе пo.пкa вiн не дiстaв. бo vсi с.пoбoдськi кoзаки poзписанi бy.пи
тoдi пo Пo.пках, iт i .пьки y l669 p. ве.пеl lo бy.пo y нЬoгo' Якoвa' y пo.ПKy
бyти кoзакам нoвoзбyдoBаних мiст Ба.пак.пi i .  3мiсва. f lвopiннoТ, Цаpибopи-
сoва, tЦаяцька'  бo вoни нi  v який пo.пк t .|е бv.пи вписанi.Дo сьoгo бслгo-
poлський вo €Boда дoдaBaB цiкaве пoяс}rення. tцo y HoвoзбyдoвaHих yкpа.
iнських мiстах пoлкoвникiв iкoзакiв y пo.пKи вiн сaм (<стpoи.пъ и пpика.
зЬIBа.ЦЪ Пo свoeмY pa3сМoтpънЬишкy>). себтo назнaчав пo свoйoмy вЛасHoMy
вибopy. Bихoд.ить, шo бе.пгopoдський вo €Boдa Mав ве.ryикий Bп.пив i  на
Hа3нaчeння пo.пкoвникiв, а.пе се бyлo тi .пьки тoдi. як кoгo з них нa3наЧaB
МoскoBсЬкий ypял, а не вибipa.пи самi пoлчaнe. Koли бyлo зpoбленo Чеp.
нiгoвця балaк.пiйсьKиM пo.пкoBl{икoм, не 3на €мo' бo двi oфiцiя.пьнi звiстки'
Bище нaведенi мнoю' poзхoдятЬся пpoмiж себе: пеpша (кн. Poмoданoв.
сЬкoгo, кoтpий лoбpе знав Чepнiгoвця) oбгoвopюе l669 p., a дpyгa (спpав-
кa з Poзpядy) - l670 p. Мaбyть. y Бслгopoлi PoмoданoBсЬкиM бy.пo зpoб.
.пeнo пpoпo}lуBаH}|я пpo пoЛкoBництвo Чepнiгoвшя ше y l669 p., a Poзpял
стBеpдиB йoгo y l670 p. € .  Aльбoвський пеp,ш.пiнив Чеpнiгoвця пo.пкoвни-
кoM 3 l663 p.. а у нoвiшiй свoй poзвiлui . .u не пiлтpимyс сiсТ пoми.пки i
дoда €  oкpiм тoгo 3 тoгoЧасних дoкyментiв д.еякi цiкавi звiстки пpo Чеpнi.
гoвця. Bихoдить, пo дoкyментаx, щo Чеpнiгoвеuь пpиiхaв i  зpoбився oсад.
чиM та oтaМaнoм y Ба.пак.пi i  y l663 p.. Haсе.пив цi.пy Д.oнеuЬкy oкpyгy,
навiть збyаyвaв Iзюм. i  за те дiстаB пpаBo нa пo.пкoвl{ицтвo v свoйoму ж
тaки пo.Цкy. У l667 p. йoгo скинyтo з пo.ЦкoBl{ицтва за якyсЬ.тo пo.rIKoBy

q,*
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пpoвl,|HнiстЬ, aле Чеpeз.цвa poки вiн пoiхаB.Д.o./v loскBи iпoдав пpoхаH}|я.
шoб йoмy веpнy.пи Бaлaклiйський пoлк: йoмv да.пи пoдаpvнки. а.пе пo.пкa
Hе Bеpl{y.пи. iв iн дoживаB вiкy y Балак.пi i  якo i i  oсадчий.

oхтиpський пo.пк мaB свoТм пoлкoвим мiстoм oхтиpкv i  oбiймав тепе-
piшнi oхтиpський й Бoгoлyхiвський пoвiти i  деякi сумiжнi нaстини Хap-
кiвськoгo пoвiтy, а такoж ПoлтaвськoТ i  KypськoТ гyбepнiй. Пеpшy жa.пo.
ваHHy гpаMoтy д. iстав oхтиpський C.пoбoдський пoпк y l668 абo l669 p.
oхтиpський пo.пк ск.пався мi>к l655 i  l658 pp.. а в якoму poui. пeвнo
ска3aти не MoжHа. B peсстpi oхтиpських мешканцiв l655. p. на чo.пi ix
бyв нe пoлкoвl. lик. а oтaман Дмiтpiй lвaнoвич. а y l658 p. тaN,t бyв
Bжe пoЛкoBник Iван Г.падкий. Тaк кaже B. с. .[I .ани.певич на пiдставi
тoгoчасHих л.oкyмeнтiв, аЛе. нa )кa.пь. не цiтYс текста Тx. I дивнo, Щo
y l668 p. пo спpавшi Poзpялy y oxтиpшi t|е пoказанo пo.пкoBникa. а.пе
y видa'HoMy I ' , tHoю poзписy мiст Бслгopoлськoi линiТ за l668 p. бачимo
Чoтиpи C.пoбoдськиx пo.пка, a сеpед iх i  oхтиpський. Пo.пкoвникoм йoгo
бyв тoлi .Ц.ем'ян 3iнoвьев. Hа ймення кoтpoгo бv.па Bv1Д'aнa жа.пoваннa
пoхва.пЬна гpаMoтa y l669 p.

oсaдчим мiстa Cyм iпеpшим сyмсЬкиlv l  пo.пкoвl{икoм бyв Гаpасим
Koнлpатьсв. кoтpий. як каже дoкуDreнт. пpийшoв з зал.нiпpянсЬких гopoлiв
i oсiв )кити на без.пюднiм мiсцi мiж Бе.пгopo.ЦськoЮ та ПyтиB.пьськoю
.пiнiями нал piнкoю Cvмкoю. Biн пpизвaв дiдiв, батькiв i  poл.инiв тепе-
piшнiх мешкaнцiв i  багацькo yсяких пepесeлeнЦiв з залнiпpя}|сЬких
i гетьмaнсЬких гopoдiв i  нaселиB пеpш УсЬoгo Cyми. а пoтiм багацькo
гopoлiв. се.п i деpевeнь, 3лаштyвав пo.пк i за те йoгo бv.пo зpoбленo
y сиrи гopoлi Cумax iпo.пкoвникoм. Koнл.paтьева вибpа.пи пoЛкoBl{икotvt
пoлчане. a Poзpял ствepдиB сi вибopи. Ko.пи сaме вiдбY.пися вибopи
(oнлpатьевa на пoлкoBництвo. сe питaння poзB'язY €  B. с. .[I .aнилeвич
нa пiдставi л.oкyментiв: y l658 p. вiн був Ще гopoдoBиIr,t oтarYtанoм y Cyмаx.
як сe видкo з iнстpукцi i  МaлiшеBсЬкoмy, а.пе y с iй же iнстpукшii  сказaнo.
щo Мaлiшевський пoвинeн бyв засеЛяти нoвy oсе.пЮ зад.пя yстанoви
вiйськoвoi слyжби кoзакiв Cлoбoдськoгo Cyмськoгo пo.пкa. 3начить, тoдi
вх(е yлaштoByвaвся Cyмський Cлoбoдський пoлк.

У iнстpyкшii  стoiть 7|67 p. вi .Ц сoтвopення свiта. але B. € .  .Ц.анилeвич
спpaвед.пиBo кaже. щo се бyлe не l659'  а l658 p..бo мiсяць гpyдеl{Ь
7|67 p.(piк пoчи}|ався тoдi y веpеснi) пада €  нa l658 p.вiд Piздва
Хpистoва. Ha слyжбi .на пoлкoвничiй пoсaдi Koнл.pатьсв бyв з l658 p.
y 1659 p. йoмy BиписаHе булo yже )кa.пyBан}|я y Poзpялi. Bиxoдить тaк.
Uro КoнД.pатЬ€в стaB сyrvtсЬкиt\,t пoлкoвникoм абo у сaN4orvty кiнui l658 p..
aбo y пoчaткy 1659 p.. i  се пiдтpиMyrтЬся щe й тим. щo тoдi самe вiн
дyжe гoстpo вiдмoвився з,eднатися 3 гетЬi l ,raнoм BигoвсЬки}r пpoти Мoскви.
3дaеться. щo тoдi вiн був Bже пoлкoBl{икoм' a.пе тlльки щo ствеpдх(еHиlvt
Мoсквoю i бажав чи tt,tyсив пpoявити свoю Щиpiсть }loсквi.  Kа>кемo <бa.
жав чи Мyсl, lB> чеpез те, Щo хoч вiн i  виявляв еeбe вipним с.пyгoю Мoiкви.
але y йoгo, як ми бачили, бyли якiсь знoсини з БpюxoвецЬким. У Cyм.
сЬкoгvty, як i y oстpoгoзькolvty, пoлкy пеpllJиM пoлкoвникotl,t свoгo пoЛка
бyв oсалvий пoлкoвoгo мiста i пoлкoвoi oкpyги. Д.o Cyмськoгo пoлка
налex(aЛи тепepeшнi Cyмський i  Лебединський пoвiти.

Пеpшим пoлкoBникoм Iзюмськoгo CлoбoдсЬкoгo пoлка бyв теж oсал..
чий IзюмськoТ пoлкoвoi oкpyги, xаpкiвський пoЛкoвник, вiдoмий нам
Гpиuькo [oнешь. Biн пepенiс гopoд. Iзюм на нoве мiсце, дe lзЮi,t i  тепep
зHaхoдитЬся, i  зpoбив з йoгo нoвий великий гopoд. Гp. .Ц.oнqшь з дoзвoлy
Poзpяда пoселився y Iзюмi i  хтiв. щoб пoлкoв}lикol l '  y Xаpкoвi зpoбився
йoгo син Koстянтин. Хаpкiвськi пo.пЧаHе (стаpшинa i  vсi  кoзаки) пoдaли
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вi.ц. себе цapевi пpoхaHня, Щoб y Хаpкoвi нaзнaЧенo бyлo пo.пкoBникoм
Koстянтинa Дoнця. бo батькo йoгo xoтiB жити y Iзюмi. Гp. ,Цoнцeвi
вийшoв дoзвi .п жити y Iзюмi.  a.пе вiн, як iдавнiше' It , tусиB писaтися
xаpкiвським пoлкoвникoм, а син йoгo KoстяHтин _ наказHиt\,t пoлкoвникol\ '
й вiдати с.пy>кбoю тa poзпpaвoю сoтникiв тa кoзaкiв пo Тх yкpаiнськoмy
3BичаЮ. A.пе неpез якийсь чaс бaтькo зHoвy пеpeiхaв v Хap. i<iЁ, a син -_
y lзюм (мaбуть, y 1682 P.). Cе бyлo зpoбленo для тoгo, щoб пpoк.Цасти
стeжкy Koстянтинoвi дo самoстiйнoгo ypядy y Iзюмi. Гp. f ioнeuь стаpiв
i xтiв iзюмсЬке пoлкoBн}lцтвo пepeдати синoвi Koстянтинy, а xapкiвсЬкe _
дpyгo[4.y синoвi Хвeдopy. Biн сам пoбyвaв y Мoсквi '  a пoтiм BиpядиB
тyди KoстяHтиHa y l685 p. дo шapiв. 3 ним пpиixав пo.пкoвий oбoзний
Петpoвський' пiп, с iм сoтникiв, тpoе сoтeI{Hиx xopyн)|(иx, yсЬoгo 28 чo.
.цoвiк..  Iзюмцiв пpиняли пpи лвopi дy)I(е ласкаBo. Koсть .II.Ьнець пpoхaB.
Щoб йoмy цapi да.пи гpaмoтv нa iзюмськe пoлкoBl lицтвo i  щoб lзюмський
пo.пк бyв видi.пений з Хapкiвськoгo. Hа се. KазаB вiн. згo.Цжyсться i  o т iм
ЦpoситЬ йoгo батькo. У>кe на лpyгий день вийш.пa pезoлюuiя: видi.пити
lзюмський пo.пк 3 Хаpкiвськoгo' пpиписати дo ньoгo l3 мiст тa мiстeчoк
з 2200 кoзaKаMи й видaти Koстю,[I.oнцевi жа.пoBанHy гpагиoTy нa пo.пкoв.
ництBo, хoч все.тaки pазoм з бaтькoм Гpигopiсм .Ц.oнцeм. Жити Ha
Iзюмi ве.пенo бY.пo Koстянтинoвi ( l685 P.). Koсть Д.oнець пpoхаB ще, щoб
йoгo пo.пкy видaнi бy.пи uаpяMи кopoгBа i  .питaвpи. Koтpиx paнiше Cлo.
бoдським,пo.пкarvt не даBa.пи. iпoхoднi гаpMати. Чи сe пpoxaння бyлo
BикoHанo. не звiснo.

oттак piжними спoсoбами та y piжнi часи ск.палoся 5 Cлoбoдськиx
кo3ачиx пo.пкiв: з l{их oстpoгoзький з пo.пкoBl{икoM 3iнькiвським, мабYть,
нaйстаpший (пoнатoк йoгo iдe з l652 p.).  Гoлoвинський кaже;..3 пoсе.пеЪих
нa oстpoгoшi yкpаТншiв ск.паBся oстpoгoзький кoзачий пoлк. Cе бУв
пеpший Cпoбoдський пo.пк. П.еpшим пo.пкoвt|икoм йoгo бyв 3iнькiвський.
Пo.пк ск.пався iз сеMи сoтеH>>.,..  Bиникaс якийсь сyмнiв тi .пьки Чеpе3 тe'
tцo цаpсЬкa гpaMoтa l659 p..як Mи бaчилtа' бy.па вi .п.пpав.пенa нe нa
iм,я пo.пкoвникa. a <<чеpкас>. Мoжливo. oдначe. щo 3iнькiвський. кoтpoгo
бачимo з титy.пoM кoзацЬкoгo пo.пкoBHикa ще y l652 p..т i .пьки Чepез
якийсь Час пpи.пУчив дo себе oстpoгoзький пoлк _ тoдi. як вiн склався,
й тi .пьки тoдi вiн зpoбився й пoлкoвникoм oстpoгoзькoгo пoлка. У oхтиpшi
бyв пoлкoвник i  пoлк y 1658 P..  y Cyмах - y к iншi 1658 p. абo y пoчaткy
l659' v Хаpкoвi пo.пкoBHика з пo.пKot\,t ми 6aчимo y l660 p. '  j  Iзюмi -
v l685 p. Pанiше rvtoсKoBсЬкий vpяд давaв вiльгoти oсiбним yкpaiнським
oсадЧиM. а кo.пи на Укpаiнi ск.пa.пися пo.пки. тoдi мoскoвськi шаpi пoча.пи
B)кe нa iх ймення давати вi.пьгoти кoзацЬкoMy тoвapистBy й yсьoмy пoспi.пь.
ствv. i  неpез тi  вi .пьгoти. кoтpi лiста.пи с.пoбoжaне _ мешканцi зaселених
ними с.пoбiд тa гopoдiв. i  vся кpaТна пoчa.па пpoзиватися C.пoбoдсЬкoю
Укpaiнoю. aбo C.пoбoдсЬкиIии пoлкaMи.3 yсix тиx.пЬгoт iсклалася aвтo-
нoмiя кpaю i йoгo мешканцiв. 3нaчить. oсHoвoЮ автoнoмiТ Cлoбoжaнщини
бv.пи uapськi жа.пoваннi гpaмoти. кoтpi Bидaвa.пися C.пoбoдськиI\,t пoЛкaM'
так сaМo. як oсHoвoю автoнoмiТ ЛiвoбеpeжнoТ Укpаiни 6ули так звaнi
ГетЬlt4aнсЬKi стaттi.  себтo yмoви з IиoскoвсЬкиMи цаpяMи, а пoтiм poсiй.
сЬкиt\4и iмпеpaтopами. Гетьманськi статтi.  кoтpi лaва.пися yсiй Гетьман.
ш:.инi Ha ймення €динoгo пpедстаBникa кpaЮ _ гетЬtиаHa. пoвиннi бyли
даBaти бi.пьшv автoнoмiю. нiж oкpeмi жa.пoвaннi гpагt,toти с.пoбoдським
пo.пкoвникaм, Bже чеpез те. щo тvт нe бу.пo такoТ сдинoТ гeтьманськoi
B.4aди. яка бv.пa y ГетьмaнЩинi. Aле ж yсе.таKи i  с.пoбoдськi пoлкoв.
ники Мa.пи кoжний y свoiй oкpyзi ду)l(е вe.пикy в.пад.y - не tt,tеtlшy' нiж
пo.пKoвt|иKи Гетьмaнщини y свoТй oкpvзi.  3нaчить. с.пoбotськo.vкpаiнськiй
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aBтoнoмiТ бpакvва., lo цеHтpа.пЬHoi гетьманськoi B.пади. абo'  кpаще
сказaти, вoна пoдi.пя.цaся мiж vсiма п'ятЬМа пo.qкoвHикаMи C.пoбoжан-
lци Hи.

Cклa.ц кoзaцькoi aвтoнoмiТ. Як же пo сiй автoнoмiT бyв у.пaштoваний
уpял кpaТни? У кoгo бy.пa в.пaда нaд кpaiнoю й i i  мешканцями? Якi
пo.цiтичнi i iншi пpaва Mа.Пи пo.пкoвHики iмiсцевий ypял? Якi бy.пи
вiДнoсини кpaiни дo lv loскoBськoi. а пoтiм Poсiйськoi л.еpжaви? Якi пpaвa
й пpивi.пei  Mа.пи Мешканшi кpаiни?

Hа чo.пi пo.пкoвoгo ypядУ стoя.пи вибopнi пo.пкoвники i  пo.пкoвa стapшиt|а.
Пo.пкoвникa i  стapшинv вибipa.пa саMа пo.пкoва стapшинa. a не yсе тoBа.
pистBo i  не нa якийсь тaM Час. а взагa.пi.  лo смеpтi.  B..Iада пo.пкoвHикa
бy.па лvже Bе.пикa: вiн вiдав yстpo €M сBoгo пo.пкa. себтo кеpyваB цi.пoю
oкpуГoю в vсiх в iйськoвих i  aлмiнiстpацiйних дi .пах, стBеpджyвaв сулoвi
пoстанoBи в каpних-кpимiнa.пЬних-спpaвaх i  в пoзваx; poздaвав
вiйськoвi в i .пьнi зем.пi  нaвiтЬ v нaЩа.ц.oк vсiм пiдв.пасним iсaм мiг займати
такi зaймaнщини зад.пя себе на свoЮ в.паснv пoтpeбy: Ha все те вiн Bидавaв
yнiвеpсa.пи за свoiм пiдписoм (pvкoю в.пaснoю) i  печаттю. Пo.пкoвничими

t ,) ,  
-к.пейнoдами ,," бу.t||4 пеpHaч (шестoпеp). себтo шестигpаHна бv.пaвa, oб.пo.

женa зoлoтoм абo сpiб.пoм та самoцвiтним камiнням. пo.пKoва кopoгва
з iкoнoю Бoжoi Мaтеpi абo якoгoсЬ сBятoгo - oбopoншя Пo.пкa. пo.пкoв-
ниЧа пеЧатЬ. кoтpа бv.па pазoм з ти},t i  пo.пкoвoю - вiйськOвoю. пo.пкoва
l\4yзиKa. Пo.пкoвv.стаpшин1, ск.пaда.пи шiсть чo.цoвiк: пo.пкoвий oбoзний.
сУддя. oсaвv.Ц. хopvнжий i  два писаpя. Пiл нача.ЦoM oбoзнoгo бy.пи гаp-
мaшi з гаpMатаMи iyс i  кpiпoстi .  Якo стapший в пo.I lкv '  в iн зaмiняв пo.п-
кoвHика, кo.пи тoй бvв хвopий aбo в вiд' iздi .  а.пе вiн не мiг тoдi видаBати
yнiвеpсa.пiв. Cvддя вiдав сvдoвими цивi.пЬниr\,tи дi.пами v пo.пкoвiй paтvшi.
oсавv.п бyв пoсiбникoм. пiлpvнHикoм пo.пкoвникa v чистo вiйськoвих спpа-
вах. Хopyнжий oтaманvвав t|ад. хopvнжевиMи кoзакaMи. вiдaв пo.пкoвoю
Mузикoю. й oбеpiгав- -пo.1кoвv кopoГвv.-. Пo.пкoвi писаpi бv.пи .секpетаpяMи
v pатушi - €ден v вiйськoвих. a лpyгий y uивi .пьних спpавах. Уся пo.пкoвa
сTаpшиHa збиpа.пaся д.пя вiйськoBих спpав Ha пo.пкoBv Paлy' на нo.пi кoтpoТ
стoяв пo.пкoвHиK. а oбoзний пopядкvвaB дi.пaми. Усi мa.пи пo oдt|oMY гo.пoсv'
а пo.пKoB}lик -.цвa' Cпpави сyлoвi piша.пися v пo.пкoвiй paтYшi. кyди Bхo-
ди.пи т i  ж самi Ч.Цени' щo iв Pадv'  а.пе впopядЧикoм тaM бvв вже сyддя.
B сoтняx бvв такий же сoтенний vpял. кoтpий ск.цaдаBся iз сoтникa. oта.
Iv'aHa, oсaвv.пa. писаpя i  xopvнжoгo. Coтня пopядкyвa.пaся сoтникoм. Бv.па
i сoтеннa Paтvtшa' де oтаМaн' якo сvддя. l  писapl пopядкyBа.ци гpах(дaH.
сЬки!\,tи спpaBаI\4и. a oсаBv. l  t  xopvнжий пoI\4ага.I lи сoтHикv Y вiйськoвих
спpaвах. Хopvнжий деpжаB сoтенний пpапop, нa кoтpoМy бvв хpест i  ви-
зHачаЛися пo.пк i  сoтHя. Coтника вибipа.пa пo.Цкoвa стаpшиHa. a вiн сaм
уже вибipaв сoбi сoтенl{v стаpшинyi мiг iскинvти i i  з ypядy.Tак вияв.цяс
наM vстpiй C.цoбoдських пo.пкiв Cpезневський на пiдставi oфiшiя.пьнoгo
дoкyментa, так звaнoгo <Екстpакта o с.пoбoдсЬких пo.пках>. Cей лoкyмент
дo нaс не дiйшoв Ми мoжемo в загa.пЬ}|иx рисах 3датися на <<Екстpакт>>
Cpезневськoгo. бo йoгo звiсткa пiлтpимyеться й iншими джеpе.паMи. A.пе нa
сю звiстку тpеба Bсе )к Tаки дивиTися яK Hа пpaвдивv т i .пьки взaга.цi .
бo вiд сьoio пopялка бv.пи вiдмiни в тi  абo iншi часи життЬ кpаТни за.пе)t{Ho
вiд мiсцевих oбстaвин. а бi .цьш yсЬoгo - вiд пo.пiтики цeнтpa.Пьнoгo ypядУ.

oсь деякi звiстки з iнших джеpe.Ц. кoтpi пiлтpиMyЮтЬ свiдoцтвo Cpезневсь.
кoгo пpo пo.I lкoвниЧv B.падУ. Хapкiвський пo.цкoвник K. ДoнeцЬ v свo € Iиv
vнiвеpса.,t i  l686 p. писаB: <<oзнаймvе14o с lM.пистoМ нaшиМ. |)к пo vказv
вe.пиKих гoсvД.аpей. Мешкаючи Mи тvт нa vкpаiннoм гopoлi lзюмi.  Mа €Mo
тo в свoсй в.пастi  poздaBaти vсякiс вo.цьнiе гpvнти iпасiчнi в ' iзди yсякiм
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.гIЮдяM д.r lя paзMнoженiя>. Cим пiлтpиlvtvrтЬся свiдoцтвo Cpезневськoгo пPo
пpаBo пo.пкoBника p03даBати вt.пЬн| зеt\,t .п i .  У |7|2 p. стapшиHa Хapкiвськoгo
пo.пкv пoда.1а uapевi Петpv Bе.цикoмv пpoxанHя. Щoб 3аЛишити Тi пpи
стаpиx пpивi.пеях Щoдo вибopiв - a пo сиx пpивi.пеях вoни вибipa.Ци стаp-
шин нa pатvшi з зaга.пЬнoi згoд.и пo свoйoмv vкpаiнсЬкoMv звиЧаю
ivсякi  Уpяди lиа.пи пpoмiж себе без пеpемiн. Дa.пi  вoHи пpoха.пи. щoб.
як l  пpи стаpих пo.пKoвникaх, пo.пкoвi збopи poби.пися 3 зага.пЬHoi згoди'
без тяжаpiв. i  щoб poзхoди зaписyвa.пися теж у Pатyшi i  щoб пo.пкoB.
ник Kv.пикoвський. як iкo.пишнi Пo.пKoB}|ики. poбiтникiв iхvpи бpaв
з свoТх мaстнoстей. a стapшиl{и д.пя сЬoгo Ма.пи з нес.пvжl. l .пих.пюДей
пo l0. l5 Чo.п. Цapь Пeтpo згoдився з сиI\,r пpoхаHнягt4. Coтникiв. пo
Cpезнeвськoмv. вибipа.пa пo.пкoва сТapшина. a.пе vнiвеpсa.п на сoтeнний
Уpяд BидаBаB пo.1кoвник. oсь цiкавий yнiвеpса., l  пpo се пo.пкoBника Kвiтки
l7l8 p.: <<Пo.пкoвник Xаpькoвськiй Гpигopiй Kвiтка Aфанасьсв. Усiм стаp.
шиHа!\4 пo.пкv мoйoгo панаM сoтника!\4. атаMaнaM. всЬoMУ стаpшoI\4У i  мень.
шoМv. a oсoб.цивo сoтнi o.пьшaнськiй тoвapистBv с iм oзнaймyем. iж.. .  видячи
пaна Якoва [Koва.певськoгo| как Bo Bсяких с.пуЧaях i  пoтpебax вoiнських
спpаBoI.|oгo i  спoсoбнoгo. тaк i  лo ypялv гoднoгo i  poзyмнoгo, вpyнaсмo йoмv
ypяд сoтHиЧесTBа в o.r lьшанiй. кoтopoгo Bсe oбЩетoваpиствo таMoшH€ i
пoспo.пiтий Hapoд' пo BиЧитaнi i  сьoгo нашoгo накaзY, пpинявши себе за
стаptl loгo. vсякo €  йoмy на.пежитo €  як стapшoмy свoйoмv МaютЬ oтдaBаTи
пoс.пушенсЬтвo i  vчтивoстЬ. тaкoж i вiн нoвoзи6paнпЙ сoтник пoвинен бvти
Y тoвapиствi.  якo стаpший. лoбpoгo чтити, а пpoтивHoгo I oс.Цyшнoгo кapа.
ти. oсoб.пиBo vпoМинaсмo. аби вiн сoтник vсякiс тoкN,to дo vpядv свoгo iяк
сyдиTи спpaвv знa.п'  а дo кpиMlна.пЬHих кaсaтися не Bажи.пся. Ho дo сvдv
пo.пкoвoгo в ХаpькiвсЬкyЮ oдси.цав би paтvшv>. Пpo Pали y 3аписках
Kвiтoк скaзaнo. шlo таM бува.пи гoстpi сvпеpеЧки мiж стаpшИHaмИ i с i
сyпеpeЧки iнoдi зaкiнчYва.пися навiть бoсм'
Пoлкoвники otoбoд.ських пoлкiв. Пo.цкoвники Mа. ' lи v свoТх pyкaх Bе. ' lикУ
в.пaдy' i  нaм тpебa зIJaти' хтo займав сi  пo.пкoвничi пoсади. як вoни Тх
займа.пи i  tцo Boни poби.пи нa кopистЬ насe.пенl{ю. Tvт M11 пoбачимo.
як poби.пися вибopи пo.пкoвникiв у лiйснor\4y )киттю iкo.пи вибopне пpaвo
пopvша.пoся та.пaМа.Цoся i  xтo бyв винний y йoгo 3MеHшенHю тa зHиЩенню.
I. Kвiткa дa €  наM списoк с.цoбoдських пo.пкoв}|икiв. Biн не зoвсiм пoвний
iнaвiть. Moжe. певний. У ньомv нiчoгo не oбгoвopе}lo пpo вибopи пo.пкoBни.
кlв. а.пе все.таки Mи МvсиMo ни!\, l  скopистvвaтися. хoЧ 3 деякиMи пoпpaB.
кaми. У ХаpкiвськoМv пo.пкv бv.ци пo.пкoвниKаtr{и. пoЧиI.|аюЧи з Гp. ,[I.oн.
ця (ми знасмo vже' tцo бv.пo двa пoлкoвника Cipкo i  Pепка i  дo .[I.oн.
ця): l .  Гp. €poфесвин Д.oнець y дpvгiй пo.пoвинi l7 ст.:  2. Хв. Гp. ,Д.o.
неuь-3ахаpжевський (ПетpoвськoТ .цoби) : 3. Пpoкoфiй Ky.пикoвський
( (вo.пoх). Пeтpoвськoi дoби): 4. Гp. Cем. Kвiтка (ПетpoвськoТ дoби):
5. Cт. Iв. Teвяшoв (ЛизaветинськoТ дoби): 6. Матв. Пpoк. Ky.пикoвський
(пoс.пiднiй).

У Cvмськoмv пo.Цкv I.  Kвiтка .пiчить 7 пo.цкoвникiв - l .  Гаp. Koн.
.II.pатЬ €Bа (дpvгoi пo.пoвиtlи l7 ст. ) : 2. Cина йoгo' oнлpiя Koнлpатьсвa
(ПетpoвськoТ дoби: йoгo vбитo v l708 p. в Бv.пaвинсЬке пoBсTання нa
Д.oну1: 3. Iв. oнлp. Koнлpатьсвa (vнvка Гаpaсимa - ПетpoвськoТ дoби):
4. Bас. Д.ан. Пеpекpестoва.oсипoвa: 5. Д.м. Iв. Koнл.pатьсвa (Лизаве.
тинсЬких часiв) :  6. Мих. Миx. .Ц.oнця-3ахаpжевсЬкoгo; 7. Poм. Poм.
Poманoва (пoс.пiднiй)

У oxтиpськol\, ly пo.пкv бv.пo 8: l .  Демьян 3iнoвьсв (дpvгoi пo.пoвини
l7 ст.): 2. iв.  Iв. Пеpекpёстoв (чaсiв Петpа Be.ц.): 3. Xв. oс..oсипoв (чaсiв
Петpа Be.ц'):  4. o.ц. Леoнт. Лесевицький: 5. Iв. o.r .  Лесевицький (часiв

7l
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Лизавети):6. K. o. Лесевицькl lЙ:7. Геop. o.п. Лесевицький:8. Мих. Iв. Бo.
яpський (пoс.пiднiй).

У lзюмськorvly пo.пкУ бyлo 6 пo.пкoвникiв: l .  Koст. Гp. .Ц.oнеuь.3aхаp.
жeвський (Петpoвськиx чaсiв) ; 2. Хв. Boл. Шидлoвський ( Петpoвських
чaсiв): 3. Миx. K. Дoнець.3axаpжeвський (Петpoвськoi дoби): 4. Лавp.
Iв. Шидлoвський: 5. Iв. Kвiткa (насiв Лизавети); 6. Хв. Kvз. Kpaснoкут.
ський (пoслiднiй). I.  Kвiтка не пеpе.пiнy €  пo.пкoвникiв oстpoгo3Ькoгo пo.Цкa.
а пo iнших джеpe.паx iх бy.пo 8: l .  Iв. 3 iнькiвський: 2. Kаpaбyт: 3. Caс: 4. Бy.
.паpт: 5. Kyкo.пь: 6. lв. Тевяшoв: 7. Cин йoгo - Iв. Teвяшoвl 8. Пoтiм vнvк
йoгo _ Cт. Tевяшoв. 3даеться. сей списoк нe д.oсить пoвний. бo oкpiм тих
пеpшиx пo.пкoвникiв. пpo кoтpих ми oпoвiдали (Cipкa i  Pепки). бv.пи
ще дeякi iншi. тaк. Hапpик.пaд. y Cyмськoмy пo.пкy дiти Гapaсима _
Гpигopiй' oнлpiй. Poмaн пot\,tагa.пи свoйoмv бaтькoвi v пo.пкoBих дi. , lах.
.[I.а.пi .  пiс.пя 3iнoвьсвa. був пo.пKoвникoм oхтиpськoгo пo.4ка Микo.па
Матвiсвич (у 70.х poкaх ХVIl  ст.) i  Xв. Caгyн (v 80-х poкaх). Пiс. lя
Хв. oс. oсипoвa - син йoгo IVlаксим Хвeл.opoвин. o.п. Л. Лесевицький
бyв з |724 пo l735 p. пo.пкoB}tикoM oxтиpсЬKиr' ,t ,  а з l735 пo |744 _
бpигалиpoм Cпoбoдських пo.пкiв. Усьoгo в 5 пo.пкаx бy.пo 35-39 пo.цкoвникiв.
Пpиливляючися дo сих спискiв. t{и пoмiчасмo. lцo зa l00 poкiв y кoх(.
}loмy пo.пкy пеpебyвa.пo 6-8 пo.пкoвникiв, себтo пpипада €  B сеpеДнiм пo
l3- l7 poкiв нa кoжнoгo..Ц.eякi  3 пo.пкoBникiв. як. напpик.пaд. Гp. Дoнець
aбo Гap. Koндpaтьсв зa.пишa.пися на свoТх пoсaдaх пo кi .пька десяткiв
poкiв. У всякoмy paзi.  вибopи не бy.пи шopiннi i  не вiдбvвa.пися Чеpе3
3 абo 5 poкiв: знaЧитЬ. спpавлi вибipали взaгa.пi .  неMoв лo смеpтi .  як
кaзaB Cpезнeвський. oсoб.цивo се тpeбa скa3ати пpo ХVII l  ст.- з Петpa
Bе.пикoгo. Kажемo <вибipа.пи>. хoЧа дiйснo не 3l{а € tиo. Чи oдбvва.пися
зaBжди вибopи на Paдi. I.  Kвiткa каже пpo пo)ка.пvBання пo.пкoBничих
ypядiв цapя[, lи тa вoсннoй кo.пегiсй. а.пе се, Mo)ке. тpеба Poзvмiти як
ствеpд)кеt lHя вибopiв. 3веpтаюнися дo poдy та пpiзвиЩ с.пoбoдськиx пo.г l .
кoвникiв. бaчимo. щo y C.пoбo>кaнщинi бу.пo кi .пька poлiв'  кoтpi немoB
Bистaчa.пи з.пoмiж себе пo.пкoвникiв: так. piл Д.oнцiв.3ахapжеBсЬкиx дaв
5 пoлкoвникiв: 2 - Хapкiвськoмy пo.пкy. 2 - Iзюмськoмv. l  -  Cvмськoмv:
piл Koнлpать €Bиx 4 - vсiх Cyмськoмy: piд Kвiтoк _ 2: oднoгo Хapкiвськoмv
i oднoгo.Iзюмськoмv пo.пкv:-piл ЛеiевицЬкиx - 4 oхтиpсЬкoмy 

.пo.пкv: 
pi l

Пеpeкpeстoвиx i  oсипoвих - 3: l  -  Cyмськoмv. 2 - oхтиpсЬкoмv. piд
Шидлoвськt, lх - 2 lзюмськoмv: piл Ky.пикoBсЬк}lх - 2 Хapкiвськoйv пo.пкv.
piл Tевяшoвих - 4: 3 - oстpoгoзЬкoмv i  oднoгo - Хapкiвськoмv пo.пкv.
3начить, oтсi 8 poл. iв ла.пи vсi nкvпi 26 пo.пкoвникiв i  т i .пьки 8 пo.пкoвникiв
да.пи пooдинoкi poли - Poманoва. 3iнoвьева. Бoяpськoгo. KpaснoкvтсЬкoгo.
Kаpaбутa. Cаса, Бy.паPтa. Kvкo.пя. BихoдитЬ. щo v C.пoбoжанщинi v деяких
poдiв бy.пo HеMoв спадкoве пo.Цкoвl{ицтвo - v Лeсевицьких. Teвяшoвих.
Koнлpaтьевих. Piд Koнлpатьевих дaBaB пo.пкoвникiв тi .пьки oднoмv Cvм.
сЬкorvty пo.пкv. piл ЛесевицЬких - oднol\4Y oхтиpськoмy пo.пкУ. piд Kv.пи-
кoBсЬкиx - oдHoMY Хapкiвськoмv пo.I lкy. Шид..пoвських - Iзюмскoмy. с i
poди бY.пи багатi.  i  се багацтвo Мa.пo ве.цикий вп.пив на вибopи i  ствepл.ження
Тх vpялoм. 3 лpyгoгo бoкv. знoв i  бaгaцтвo вoни збi.цьшvвa.пи чepез те.
щo зaймa.ци пo.пкoвничi ypяди. .Ц.oнцi.3аxаpжевськi N{a.Ци Bе.4икv си.пv
i  знaчiння v Хаpкiвськiй та lзюмськiй oкpyзi .  Koндpатьеви - v Cyмськiй
тa сvсiднiй oхтиpськiй. Пеpекpестoви. Лeсевицькi i  oсипoви - v oxтиp.
ськiй. Tевяшoви - Y oстpoгoзькiЙ. Hе дивнo. щo хаpкiвська стаpшинa
пpoха.па у |7О7 p.. щoб пo.пкoBникoм v Хapкoвi пoстав.пенo пiс.пя смеpтi
Гp. .Ц.oншя зятя йoгo - Хв. Bo. ' l .  Шид.пoвсЬкoгo. Boни не хтi .пи Лo.пкoBникa
з Чv)кoгo poдv. бo бoя.цися. щo вiн Тх зниЩить. ПDoхaння бv.цo пiдпи.
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санo тi .пьки пo.пкoвoю стaDшинoю та сoтникa!\.tи. а.пе йш.пo немoB oд vсЬoгo
tIoлка.
,ll.iяльнiсть пoлкoв1|]|кiв i Тx вибopи. Ми ма.пo tиa€Mo звiстoк пpo дiя.rlЬ.
нiсть oтсix пo.пкoBникiв. а.Це усе.таки тpебa скaзати, щo дeякi з них
спpавлi дy)ке пpaцюва.Ци нa кopистЬ нaсе.пеH}lя. oсoб.пивo се тpeба скaзати
пpo перших с.пoбo.цських пo.:Iкoвникiв, кoтpi дyже багацькo зpoби.пи i  л.пя
oбopoни кpаЮ. i  д.пя йoгo засe.пеHня. Hа Тх дoпю випa.па безмipнo BaжKа
пpаця i  y тoмy. i  y лpyгoмУ дi.пi .  Ha пеpших мiсцяx тpеба пoстaвити
хаpкiвськoгo пo.пкoBника Гp. Д.oнця. Cyмськoгo _ Гap. Koнлpатьсва i  oстpo.
гoзЬкoгo _ Iв. [зинькiвськoгo. f loнеuь бyв пo.пкoвникol\ '  з l668 пo сI\4еpтЬ
v l69l  p. .  сeбтo 23 poки. пpиймaв ве.пикv yЧaстЬ y с iнaх з татаpаMи.
пoбyл.vвав багацькo кpiпoстей тa гopoлiв i  нaсе.пив Тх .пюдьми. кoтpих
Bик.пикав з 3аднiпpянщини.3бyлyвав. мiж iншим. мiстo lзюм' зaсе.пив
йoгo i  сK.пaв oсoбистий Iзюмський пo.пк: Bе.пЬМи пpацювaв бi.пьш vсЬoгo
з Хapкiвським пo.пкotl , t  нaд зaхистoм пiвденнof Чaсти}lи Cпoбoжаfщини.
булyюни Taк званv Hoвv .пiнiю: здoбvвaв жa.пoваннi гpамoти з вi .цьгo-
тaми д.пя oбoх свoix пo.пкiв - Хаpкiвськoгo тa lзюмськoгo. oснvBав з дея.
кими iншиMи стapшинaми Kvpязький мoнaстиp. } loскoвськi  uаpi лoвipя.
лися йoмy. 3дава.пися Ha ньoгo i  нагopoлх<a.пи - вiн дiстав вищiй нiх< пo. ' l .
кoвничий чи}| стo.пЬt|ика. A.це MaЮЧи вeликv B.пaдy У земе.пЬHих спpавaх.
Гp. Д.oнець. як i  iншi с.цoбoдськi пo.пкoвHики. не зaбyвaв i  пpo себе.
злoбyв ве.пикi дoстaтки i .  тpaп.пя.пoся. кpиBдив свoiх пo.пЧан. Ми масмo
лвi скаpги на f l .oншя - з пеpшoi видкo. щo вiн oдняв n,t.пин. а з лpvгoi -
щo 3аBo.пoдiв зем.пею бoяpськиx дiтей. oзначивши i i  пopo)кнЬoЮ. Хoтiв
вiн зaвести д.ця себе й бvдv. щoб гнaти дьoгoтЬ. а.пe тoгo йoмv не д'o3Bo.I|и.гlo
пpаBите.пЬствo. oднaчe сих Двoх скаpг зa 23 poки BихoдитЬ дvже l ' , tа.г lo.
Чи дoвe.пи бoяpськi д. iти свoю скapгy на с.пiдствi.  не вiдасмo. Мoж.rивo.
щo й Гp. Д.oнець iнoдi кpивдиB пiд.пег.пе йoмv насе.пeHня. а.Tе пpo се
пeBниx звlстoк t\ ,|и не Ma €мo, не N{a €мo навiть такиx скаpг. як Hа iнших
пo.пкoвникiв..Ц.oнцям лyже хтi .пoся l\ , tати дpyкoванv книжкy пpo Тх. ' lи.
uapськi  Bчинки. iвoни заIиoBи.ци дo сьoгo дi .па якoгoсЬ opнoвськoгo.
кoтpий i  з.пoжив пoхBа.пЬ}tе с.пoвo Хвелopy .Ц.oнцевi-3ахapжeвсЬкoмv i  vсьo.
Мv poдУ Дoнцiв. Д. iти Гpигopiя He Bизнaчa.Цися так. як бaтькo. Гap.
Koнлpaтьсв та lв.3iнькiвський теж бy.пи l{еBсипvщими poбiтниками
v oбopoнi тa зaсе.пенню свo. iх пo.цкiв'  д..пя кoтpих вoни дiстaва.пи Цapськi
жа.пoваннi гpaMoти Ha .пЬгoти.

oпoвiлаймo тeпеp iпpo дiя.цьнiсть тих пoлкoвникiв. кoтpi не ма.Tи
Hа yвазi нapoднЬoгo лoбpa i  paзoм з сиM пpиBедемo звiстки пpo те.
як oдбvвa.пися пo.пкoвнинi вибopи v тoгoчаснoМv життю i кoгo не вибi.
pа.пи Ha Pадi. а нaзнaЧaв на пo.пкoвниЧv пoсадv центpa.пЬHий poсiйський
vрял. aбo xтo з стаpшиH сaшr звеpтaвся дo уpядv за йoгo настaнoвoЮ'

У oхтиpськoмУ пo.пкy Уpядники. стаpшина i  кoзaки вибpа.пи v пo.п-
кoBники v l686 p. Iв. Iв. Пеpeкpестoва. i  сей вибip бyв ствеpДжений
цapськoю жа.пoвaннoю гpaмoтoю 1686 p..3 кoтpoi видкo. шo й paнiше
вiн там бyв пo.пкoвHикoм i мYсив пo гpамoтi B сyдHих i  v всяких дi. ' tах
vпpаBv Чинити стаpшинi.  кoзакаtи ivсьoмy пoспi.пьствy пo пpaв. l i  iпo
стapих кoзацЬких звичaях. 3а швед.ськv бaтa.пiю син Пepекpестoва .Ц.aни.ro
v |702 p. пo пpoхaHню старшини й кoзакiв бvв зpoб. lений пoмiчникoм
свoгo батька.

У l692 p. пo гpaMoтi з Bе.пикopoсiйськoгo пpиKазv й пpoxaнню Oхтиpсь.
кoгo пo.пкa дoзвo.пенo бy.пo стаpшинi та кoзaкаI\, l  вибpати вi.цьними гo.I loсavи
з-пoмiж сoбe пo.пкoBHиKа. кoгo захoчyтЬ. Чo.пoвiка лoбpoгo i  дo кoзакiв
.пaскавoгo i  дo вiйськoвoгo дi.па дoтепt|oгo' кoтpий мiг би oб'сднати

73



Po3Jl!Л 4

пo.пк. a синa сvMсЬкoгo пo.г lкoвHика Гapасима Koндpaтьсва - Poyанa - o.1 '
пo.пкoBl{ицтвa бv.пo oдстaв.ценo. I oсЬ. Mи. пишvтЬ oхтиpсЬкl пo.ЦчaHе.
стapшина oхтиpськoгo пo.пкa й багацькo pядoвих кoзакiв. з iбpaвшися
на Paлy'  вибpа.пи з зaга.rrЬнoТ згoди й сoвiтy v пo.r lкoBt lики пoпepeднЬoгo
сBoгo пo.пкoBHика Iвана lванoвичa Пеpекpеёт6ва. бo вiн дo вiйськoвoгo
й пo.цкoвoгo дi .па дvже зpvЧHий i  дo нaс. стаpшиHи та кoзакiв. деp)китЬ
.пaскv iпpиязнь ipoзпpавv poбить пpaвдивv. oкpiм йoгo сеpeд стаpl l l l lHи
тa кoзaкiв такoгo poзvмнoгo й <<замoжнoгo> чo.пoвiка неМa.,[I .а. , l i  йде
лyжe багацькo пiдписiв. BихoдитЬ. яK бачимo. шo вибopи бv.пи зpoб.пенi
на вiйськoвiй Чopнiй Paдi.  себтo такiй '  де бy.Цa не oД'Ha т i .цьки стap.
шинa. a й pялoве тoBapиствo. а Cpезневський. казаB т i . ' lьки пpo вибo|и
пo.пкoвHика oднiею стapшиHoЮ. Cpезневський казав пpo вибopи л'o смеpтi .
a тvт Mи бaчимo. щo PoМанa Koндpатьсва бv., lo скиt|vтo з пo.г lкoвництва.
A.це д.пя зpoзyмiння сих вибopiв Пеpекpестoва тpеба дoдaти. Щo кoзаки
кpaснoкvтськoТ сoтнi oхтиpськoгo Пo.пкa пoдa.пи пpoТи ниx сvп. ' l iкv. де
писa.4и'  шo вибopи Пеpекpестoва бv. ' tи зpoб.пенi без iх з}|аття i  щo Тх
сoтник /Vlанькoвський пiдписaвся те)K на вибopнoMv .1истoвi без iх згoди.
A щoдo Poмана Koнлpатьсва'  писa.r lи Boни. тo вiн вoяка дoбpий iн iяких
кp}Jвд та здиpстB нe poбив. бo вiн чo.цoвiк poзvмний. дo вiйськoвoгo дi .пa
здатний i  бvде такиM же вipним с.Цvгoю uapевi.  як й йoгo батькo: в iн
нaвoдиB пopядoK i  зa ним здoбv. ' lи сoбi чима.пo vсякoгo лoбpа т i .  кoтpi
poзiйш.пися пpи Пepекpeстoвi .  ПepeкpестoBa вoни t|е хoTяTь :\4ати свol М
пo.пкoвникoM. а кo.Ци йoгo бvде ствepдженo. тoдi вoHи Mvсять poзiйтися
геть свiт за oчi vс i  без oстaнкv. I  ще бi .цьш цiкава бv.па лpvга скаpга
Ha lвана Пеpекpестoва. Poмaна Koнлpатьсвa i  25 кoзЬкiв. кoтpv пoдав
на йoгo Мoсквi кo.пишнiй пo.ЦкoBник oхтиpськoгo пo.пка oнлpiй Пpoкoфьсв
з 4.ма сoтникаМи i22 стаpшинaMи та кoзaкаMи. пiдтpимvючи пеpшv сvr l .п iкv
кoзaкiв oхтиpськoгo пo.4кa. шoб ПepекpeстoBa вис. laти з йoгo мaстнoстей
нa жиTтя в який-небvдь Гopoд..  а пo.Цкoвництвo oхт] lpсЬKе дopvЧити
Poмaнoвi Koндpaтьсвv. У свoТй сvп.пiцi  Poман Koнлpaтьсв Писав'  tцo
Bеленo йoмv бУти v oхтиpui пo.пKoBHикoМ. а.пе живе вiн та\4 v сvсiдaх.
a свoгo пoлвip 'я не Мa € .  Тепеp же Пеpeкpeстoв пoТхaв з сvп. ' t iкoю на HЬoгo
v Мoсквv, Щoб скинvти йoгo з пo.пкoBHицтBa. 3a нЬoгo держитЬ pvкv
iбс.пгopoлський вoсвoла бoяpин Шеpемeтьсв. l  в iн. Koнлpатьсв. пpoха €
цapя'  щoб вiн не вipив пoк.пепaM Пеpeкpестoва. кoтpий зoвсiм 3HиtциB
кo.пишнix oxтиpських пo.ЦKoвникiв. сoтникiв i  кoзaкiв: ниtци.I lи iх йoгo мaти.
бpати. й poлинi: i  пpo с i  сvтиски бaжанo зpoбити с.пiдствo vсiм oхтиpськи14
пo.пкoM i iншими пo.пкoвиMи мiстами' Пpoти Iвана Пеpекpeстoва вис.t loв-
.пенo бv.цo 25 статей v всяких vтискaх. кpивдах. зaхoп.ЦеннЮ гpvHтlB:
се. lo Пiвнi в iн. напpик.цад. в iддав У пiдданстBo свoйoMv poлиневi '  кoтpий
нак.цaв }ra МешкаHцiв тяжкi poбoти. тaK щo вoни мvси.qи пpaцЮBaти на
ньoгo i  YдeнЬ i  vнoчi: v кo.ЦишHЬoгo oхтиpсЬкoгo пo.Цкoвникa Пpoкoфьсва
вiH захoпив багaтo х.пiба'  хvд.oби. гopi .пкl l .  3ве.цiв oхтиpсЬкoMv oтaманoвi
бpaти з Mеl l lKаHцiв дУpнo Hа свoЮ кopистЬ бoчками гopi . ' lкv. мед i  пивo.
свiчки. сo.r loд. M'ясo. х.пiб ivсякv хvдoбv. У oднoгo кoзaкa вiдiбpaв },t .ЦиHа.
кoMopю та с iннi пoкoси. сaMoгo йoгo бив смеpтe.пЬним бoсм та кa.цiчив
невiдoмo 3а шIo. тaк щo v нЬoгo й тепеp pани нe зажи.IIи. Мaти йoгo
iбрaт iсестpа гpабvва.пи кoзакiв. У сoтника Kиpи.пoва зaхoпи. ' l t - l  сpiб.rянv
пoсУдy. У вдoви кoзaцькoi в iл iбpав М.I lиHа, Bинницю та кoмopЮ. а v €днoГo
кoзaкa <<виMvчив>> 2 вoдяниx l\4.циHа. цiнoю oдиIl  v 300 каpбoванцiв. та
бi .пя piнки.пiси й. ' lvги. У дpyгoгo кoзaка кvПиB M.пина зa 200 каpбoван-
цiв. а в iд.дав т i .rьки 50. oдняв пoдвip 'я iс iннi  пoкoси. Рoдичi йoгo
заMvчи.гrи дo смеpтi oднoгo кoзаKа за тe. Щo вiн неMoB би oбiкг lав Тх
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кoп4opю. oдняв си.пoМiцЬ M.пина v кoзaка. а кo.Ци тoй пoчaB пpoхати
3а M.Цин гpoшей. вiн йoгo бив.3aкvBав v кайдани' де тoй i  пoмеp.
а yдoBa 3 пoстpахv Bидa.Ца йoмy кvпнv за сЬoГo M.пиHa..[I .pvгoгo кoзaка
вiн л.еpжав IJa цепУ пpи гaрМатi.  У кoзакiв с.  Бopoк oдняв пo.ця. .п iси.
й хvтopи. iм.пина. ivсякi  зeм.пi  й захoпиB се.пa. де жи.I lи кoзаки. Мoже.
дeщo 3 сьoгo бv.цtа. й нак.пепи. а.гrе все ж тaки зд.aстЬся. шo ПеpекpестoB.
йoгo poлинi бv.пи спpавл. i-таки Bе.ЦиKиtии хaпvгаМи - в iн vсi  свoi  си.r lи.
та.пaн тa 3аBзяття напpaBиB на те. щoб збi .пьшPrти якo мoга i  ПPaBдoю.
iнепpавл.oю свoТ мастнoстi .  I  v с iм вiн наб.пижався дo тих стаpl l lиt l
ЛiвoбеpежнoТ УкpаТни' )китт €пис кoтpих дaв наN4 пoкiйний o. /v1. Лaэa.
peвський нa. 'п iдставi apхiвних д)кеpе.п v свoiх poзвi .Цках <<Люди стаpoТ
Ма. ' lopoсi i>.. . ' .  3авзяття У сЬoMY дi .цi  oхтиpсЬкoгo пo.пкoBHика не мiг
спиHиTи нiхтo. бo v C. loбiдчинi не бv.пo навiть гетЬMаl]сЬкoi в.ца.ци (хoча
BoHa i  v ГетьманЩинi }|е бv. ' la пеpешкoдoю д.пя тамoшнiх стаpшин).
а бс.пгopoлськoгo Bo €BoдУ Пеpекpестoв мiг ск.пoнити дo сeбе пoкip.ЦиBoстю
(i спpавлi тoй бvв дo йoГo дyже пpихи.цьний). a пpикaзних - пoдаpVH.
кaМи. кoзaцЬке ж тoваpистBo. як ми бачи.пи, не vмi.цo poзiбpaтися v т iм.
щo тo бv.па зa.пюдиHа Пеpекpeстoв. Батькo Iвaна Пеpекpестoва бУв
такиM же пеpесе.пенцем з Пpaвoбеpежжя. як i iншi кoзаки. B д.oкvмeнтaх
згaдy €TЬся. пpo <(чеpкашенина> Iвана Якoвина Пеpекpестoвa. a се пpiзвиЩе
свiдчить. щo вiн бУв хpеЩений свpeй. Cин йoгo lвaн пoчав кoзацЬKv
с. lvжбv ще за шapя o.пексiя iс.цvжив iпpи Фeлopv o.пексiйoвичv. У l68l  p.
ми бaчимo йoгo вже oхтиpсЬкиM пo.пкoвникoм. I-[аpськa жа.I loBаt l t|а гpa-
Мoтa l686 p. 3aтвеpджv €  йoгo знoвv Hа oхтиpсЬкoМY пo.ЦкoBництвv. пo
вибopy yсiх пo.пнан. iма.пюс йoгo завзятv вiйс.ькoBv пpацю. Iван Пеpе-
Kpестoв пpиймав vчaстЬ з свoiмa кoзaкaМи v Kpимських пoхoд.ах
кн. B. B. Гo.пiцина. де йoгo бy.пo paненo. Пpиймав вiн vчасть iv бopoтьбi
з i  шведaMи. Цаp Петpo в l{агopoдy за сe зpoбив сина Йoгo \aни.пa
пoмiчникoм бaтькoвi У пo.пкoBих спpаваx. Д..пя Toгo щoб пoстaвити йoгo
пoтiм oхтиpсЬKиM пo.пкoвникoм нa батькiвське мiсце.

A.пе вийш.'to зoвсiм iнакше: за якvсЬ пpoвиннiсть цapЬ Петpo v l704 p.
скинvB йoгo з пoсaди' a vс i  ве.цичезнi йoгo мастнoстi  в i l iбpанi бv.ци вiд
нЬoгo У KазHv. У |7|4 p. в iн жиB v свoйoмv Hевe.пиЧкoMv хvтopi: v |72| p.
пoчa.Пoся t|.IIo пpo poзпpoдання пеpекpестoвсЬких мастнoстей i  йoгo сaMoгo
витpебoвa.пи пo яt(ихoсЬ справах v Apxангe.пьск. xoча вiн.пе)каB Ha
смеpтнiм .пiжкoвi '  a нa лopoзi  i  вмep. Унvк l  вaна Iванoвича oжениBся
нa vдoвi oсипoвoй' poзбaгатiв i  вистvпiв навiть сvпpoтиBHикoм Koнл.pатьсва
нa сvмсЬке пo.пкoвl lицтBo. Bихoдить так. щo Пеpeкpестoви дl1ви.пися Hа
oхтиpсЬке пo.ЦкoвHицтвo немoв Ha свiй Haщадoк. Koнлpaтьсви такечки
ж диBи.пися Hа сvMсЬке пo.пкoвництBo iмa.пи Ha се бi .пьше пpaва. нiж
Пеpекpестoви. Пo.пкoвництвo та}4 займaв Гap. Koнлpатьсв. за ним йoгo
сини (Гpигopiй. Poман i  oнлpiй).Унyк Iван' син oнlpiя. кoтpий пpaвиB
пo.пкoм лo смеpтi свoсi  v |728 p. Ми бачи.пи в)ке. якa бopoтьба вибvх.. lа
мiж прeдставникa:\, lи сих oбoх пo.пкoвHиЧих poлiв. Cю бopoтьбv двoх
poлiв за пo.пкoBHицтвo гаpнo Ма.пюЮтЬ HаМ дoкvменти Хаpкiвськoгo iстo-
pичнoгo аpхива. виданi o. Д. Tвеpлoх.пiбoвий'2..  Пеpекpестoв.oсипoв
пoдаB пpoхaння неMoB Blд Yсlх пo.пчан пpo те. щoб йoгo пoставити сvM-
сЬкиМ пo.пKoвHикoМ. a пpo Koнл.pатьсвa тaм бv.цo написанo. tцo вiн ще
Mo.пo,цa .ЦЮдиHa. недoтепна i  навiть гpаMoти не вмiс.  Koнлpатьев спpавлi
бvв тoдi зoвсiм мo.пoдий (22 poкiв) й не мав ще нaвiть сoт}lицькoгo vpядv.
oсипoв.ПеpекpестoB пoчaв пvстoшити .r iси тa лiбpoви свoгo пpoтивl.|ика.
бажаючи тиM зHишlити vBесЬ pi . l  KoнлpатЬ €Bих. A.пе й Koнлpатьсв теж
найшoв стежкv дo гетЬмана Д.ан. Aпoстo.. la.  кoтpoМv вl l .|  пDихoдиBся не.
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бiжем. a чеpе3 ньoгo й дo ве.цикopoсiйських Bе.пЬl\,toж. щoб запo.пvЧити
сoбi пo.Цкoвl{ицтвo. oтсi vсi  стежки й вияв.пяються v .пистax стаpшин
Cvмськoгo пo.пка Маpкoвa i  Koн. lpать €вa. oхтиpсЬKoгo пo.пкoBника Лесе.
BицЬкoгo дo гетьIt/taна iv гeтЬMаHсЬких.4истaх дo висoких патpoнiв
(Биpoнa. кaнц.пеpa Гo.пoвiна. вiце.канц.пеpа oстеpмaна. дo Ушaкoва' дo
Kиiвськoгo генеpа.п.губepнатopа). Cepeл сиx .пистiв с й кoпiя пpoхaHня
стapши}lи й тoвapиствa сYмсЬкoгo пo.пка шapишi. щoб вiд.пyчити вiд пo..t-
кoBHичoгo ypядy oсипoва.Пеpекpестoвa й пoставl1TИ нa йoгo мiсце Koнд-
pатЬ €вa. Tам шиpoкo oпoвiдастЬся пpo с.пaвнi лi .пa Гаpaсима KoнлpатЬ €ва.
йoгo дiтей - Гpигopiя i  oнлpiя Гаpaсимoвинiв: пoс.пiдньoгo Yбитo v пo.
хoл. i  пpoти Бy.павина на p. Уpaзoвiй. Bipнo с.пvжив i  Poман Koнлpaть.
€B _ oхтиpський пo.пкoвHик. У uapських гpalr,toтах бv.пo сказаt lo. щo с.Цv)к.
6a Koнлpaтьевих нiкo.пи не забyдeться. У l730 p. йoгo назначеHo сoт.
Hикott,t y Cyмський пo.пк. a пo.пкoвникoм без жаднoi зас.Пvги i  без пpo-
ха}|Hя пo.пчан знaхo.ц.итЬся з oxтиpсЬкoгo пo.пка Baс. Пеpекpeстoв. кoт.
pий нинi пpoзивa €ться oсипoвим: Iванa ж Koнлpатьсва вiд зас.пv)кеl{oгo
pанarvtи i  кpoв'ю Koнлpaтьсвих сvMсЬкoгo пo.пкoвництва вiдкидають. Tепеp
йoмy 25 poкiв, в iн гpaмoтний iписати вмiе iс.пyжитиме вipнo. У гpaмoтi
l692 p. Ha ймення oxтиpськoгo пo.Цка бv.цo Hаписaнo. щoб I в. Пеpе-
кpeстoвa вiд пo.пкoBництBa вiлсyнvти i  нi  йoмv. нi poдt{чaг\4 йoгo' нi
oднoстaйниtr '  пo.пкoвникaми Й пo.пкoвoю стаpшl{нoю там не бvти. бo вiн
v oxтиpськoмv пo.пкv vЧинив багaцькo кpиBд тa здиpств. Такi ж кpивди
з'яв.I lятЬся. кo.пи oсипoва.Пepекpестoва бvде вiлсyнyтo вiд пo.пкoвництвa -
тoдi кoжний Hапише пpo сBoю кpивлv. A кo.пи з 'явитЬся пpoхaHHя вiд
сvмсЬкиx пo.пчан. щoб зa.Цишитися йoмv на пo.пкoвl{ицтвi.  йoмy нe мo)I(на
бyле вipити' бo йoгo ск.г lаде свoiми каBеpзa!\, l t ,| сaм Oсипoв-Пеpекpестoв
|пpиведе Jto п|дписv oдl{их пoхBа.пка| l , lи тa пoстpaхo[l4. lншиx otvtанoю.
I все ж таки. не в3иpaючи нa тaкi захoди. Пеpeкpестoв.oсипoв за. ' tи-
шиBся Hа сYl, lсЬкoмv пo.пкoBl{ицтBv. i  lв. KoнлpатЬ €B нe мiг йoгo здo.Цaти.
хoча,Ц..  Aпoстo.п й пoнаписvвав багацькo.пистiв лo пaтpoнiв. Мабvть.
тaким пaтpoнам. як Биpoн абo Гo.пoвiн. бv.пo oднакoвiс iнЬкo. хтo сидiтиме
на сvr\,tсЬкolvrv пo.пкoвництвi: ни Пеpекpестoв-oсипoв. чи KoндpaтЬ €в. i  вoни
за.Циши.пи тoгo. xтo сидiв. A мoже. д.пя ниx Hе дv)ке багатo значив саM
яснoвe.пЬMoжний стаpенький вжe гетЬMан. кoтpий незабapoм пol\4еp. й йoмv
не назнаЧенo бv.пo навiть нaстyпникa

Д.yмка пpo спaдкoBе пo.пкoBHицтBo !\{а.па си.пv i  v iнших пo. ' tках. Tак.
хаpкiвськi тa iзюмськi пo.пчане пiл.тpимvвa.пи звичайнo piл .Ц.oнuiв'  Гp. [o-
нець. BMеp v l690 p.. а йoгo настvп}lикoM. як l\ ,!и бачи.ци. бyв сиH
Хвелip paзo.\,t з бpатoм Koнстянтинoм. кoтpий Mав пo.пкoвництвo на lзюмi
i  вмеp v l69l p.: Хвeлip .[I.oнець за.Цишився v Хаpкoвi дo сaмoТ смеpтi
v l705 p.. i  тoлi xаpкiвськi пo.пчане пoда.пи пpoхання. шroб v них пoстав-
.пеl{o пo.пкoBникoМ зятя Гpигopiя Дoнця. кoтpий бyв пo.пкoвникol,t  iзюмсь.
ки:\ ' .-  Хвелipа Шиt.пoвськoгo. бo пiс.пя Д.oнця за.1ишився тi .пьки ма. ' tий
х.. loпЧик. кoтpий не мiг бvти пo. ' lкoBникol\,t .  а пo.пкoвник 3 чvжoгo poдv
Mo)ке. писa. 'Iи вoни. iх зHиlцити. lзюмський же пo.4к б.пизькo вiл Хаpкiвсь.
кoгo. i  зaсе.пяв сi  oбидва пo.тки Гpигopiй f l .oнеuь. Пo.пкoвникoМ пoстaB.Ценo.
пo пpoхaнню пo.Цчан. Шид.пoвськoгo. Чи вибipа.па Шид.пoвськoгo пo.ryкoва
pадa. не вiдoмo: як Bзяти нa vBагv. Щo yсi 'кoтpi пpoха.ти. бoя.rися
вибopiв чv)кoгo. Bидкo. щo Bсе тепеp 3а.Цежa.' lo вiд uapя. i  се бy. 'Io не
стBеpд)кеl{ня вибopiв paл.и Poзpялoм. a цapсЬка l .|астaHoBа. y l708 p.
HaкaзHиM пo.4кoB}rикoм зpoб.пенo небiжа тoгo Шид.пoвськoгo Лaвpентiя.
кoтpий v l7l0 p. бyв пoстaв.ryений звичaйним пo.г lкoвникoм. пiс.пя тoгo
як йoгo дядЬка vсr iнvтo з vDядv й вiддaнo пiд сvд за гDабvвання v Пo.. lьЩi.
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Цiкавo. lцo 3 пpoхаHHя yсi € i  пo.пKoвoi тa сoтеHнoi стаpшини йoмv пoве[r-
нv.Ци пpаBа iв iн веp}|vBся v вiйськo генеpa.пoM, a.пе Ма €тHoстей йoмr,
нe пoвеp}|y.пи. бo Bстиг.пи Bже poздaти iх тиM. кoтpих пoсе.Ци. 'Iи v C. ' lo.
бoжaнщинi пiл пpoвoлoм Kантемиpa. Лавp. Шид.r loвський пo цapсЬкol4v
vказv бyв пеpеведений пo.r lкoBникoм v Iзюм. a хapкiвське пo.ЦкoвництBo
пoжа.пoванo Ky.пикoвсЬкoмv. кoтpий вийшoв з Kaнтемиpoм 3 Bo.пoщини.
Cе вже пoча.пися пo.Цкoвники з чvжoземцiв. Hавpял ни Ky., lикoвськoгo
вибipa. lи нa paлi. бo v всякoмv pазi з нЬoгo пo.пчaHе не бv. ' tи зaдoвo.
. leнi i  noда..Iи нaвiть на нЬoгo скapгY uapевi '  де писа.Ци' щo вiн скидаB
стаpши}| з iх пoсад. бpав сoбi д.пя пoс.пvг бi .цьше poбiтникiв. нiж бv.ro
p03писанo. i  poзпopялжyBaвся вiйськoвими сvMаMи са!\,t .  бeз пo.цкoвoi
стapшини. Cя скаpга бv.пa пiдписaна oбoзним Koвa.цевським. сvд.дею
Aфaнaсьсвиl\,t .  oсaвv.пoм Aфанась €Bиt\,t .  писapeM. сoтHиKами й бv.па пiлтвеp.
^Ц.женa. бo вийшoв сyвopий uаpський vкaз. щoб нiчoгo сЬoгo нaпеpед
не poб.пенo. Шид.froвський нa пoсaдi пpoбyв недoвгo. iйoгo мiсце заня.rи
Гp. Cем. Kвiтка та Tевяшoв. а пiс.пя сьoгo Boсннa кo..tегiя пoстаBи. ' lа
хаpкiвським Пo.пкoв}rикoм Матв. Ky.пикoвськoгo. хoЧa хapкiвui хoтi.пи ба-
чити свoТм пo.цкoвникoм Koва.цевсЬкoгo, кoтpoMv виданий бvв пoхва.пьний
.пист за с.пvжбv oд ЧoтирЬoх с.пoбoдських пo.пкoвникlв |пo.пкoвol стap.
шини. Пo.пчане з ньoгo бv.пи дУ)ке HезадoBo.пен| Iпoда.t lи l .|а нЬoгo
скapгv. Hад ним..Hаpядже.н-o бv.цo с.пiдствo. oбвинvвачvвaB Kv.цикoвськoгo
писapЬ.пипецькoТ сoтнi Hепишний v т iм. щo вiн пpиMvшvвaв кoзaкiв
пpoдаBати йoгo жiнцi задешевo зем.пi.  пpoдaвaB зa дopoгv цiнv кoзaкaм
кoней. кoтpi сам кvпиB HеI\4oв д.пя гapмат: Bигaдав Mита нa яpMapкaх
сoбi нa кopистЬ. сvпpoти жa.пoва}tHих гpaмoт не видaв кoзaкaМ vсЬoгo
пo., loженoгo iм жа.r lvвaння. не пiшoв v Пpvський пoхiд. а пoBеpнvBся
з дopoги з Ba.ryoк. назнaчив сoтникoм v Липцi сBoгo пасинка Чеpняка.
кoтpий poбив vтиски Koзaкaм iлеpжaв у себе.r.пя poбiт кoзакiв iнавiть
пoпepедHЬoгo сoтникa. Чеpез tцo кoзаки .ципецькoi сoтнi кидa.qи свoi дo.
мiвки й записvвa.пися v пiДданi пo iнших сoтHях. Hепишний пoдаB пpo
oтсi vтиски Чеpняка скapгv Kv.пикoвськoMv. а тoй пepeлaв i i  Чepнякv.
кoтpий Hепишнoгo за се неMи.IIoсеpднo пoбив. Hепишний пoдав сvп.пiкv
на Kv.пикoвськoгo нaЧa.r lЬникv vкpаiнськoi дiвiз i i  кн. KaнтемиDv. а тoй
лopvнив с.пiдствo Банческv.rv '  ioтpий шe pанiше деpжав pvкv. Кv.пикoв.
сЬкoгo i  нiчoгo пo сЬoмv лi.пy не зpoбив. I тепеp Банческv.п oдiс.цав He.
пишнoгo дo Kv.пикoвсЬкoгo. a тoй йoгo зааpештvвaв i  пoбив. пoтiм пpи.
14ycив Hепишнoгo написaти 3aявv. Щo B|н дoнoсив нa пo.пкoBникa не.
спpавед.пивo. oс.пoбoниBшися. Heпишний знoвv пoвеpнvвся дo Kaнтeмиpa
iпoвiдав йoмv. tцo стa.цoся з йoгo пpиKa3olvt.  Kaнтемиp зHoвy зве. ' l iв
зpoбити с.пiд.ствo пo сЬoмv дi. lv v oхтиpшi. а.I lе тvди не бy.пи oл.пpав.тенi
пoтpiбнi свiдки. i  се с. ' l iдствo нaвiть не пoча.пoся. Toдi KаЪтемиp. пoбa.
чивши. Щo саM нiчoгo вдiяти не Moже. oдiс.цав Hепишнoгo v Петеpбvpг
нeмoвбитo з вiйськoвими дi . ' lами iвидав йoмv паЧпopт. щoб тoй змiг
пoдaти скapгv v Cенaт. A.це i  там йoгo пoстиг.пa HеB.цaЧа. бo вiйськoвих
дi.п пpи нЬoMv не знайш.пoся. iKантемиpv Boенна кo.пeгiя зpoби.па за
се Bиlvtoвy. oтсe yсe дiя.пoся v l76 l  p. Boенна кo.пeгiя дopyчи.Цa зpoбити
с.пiдствo пpo сKаpги Hепишнoгo геt|еpа.п.aншефу Cтpешневv. a пpo зем.пi.
кoтpиMи нeспpaвеД..пиBo заBo.I loлiв Ky.пикoвський. Бс.пгopoлськiй гvбеpнськiй
канuе.пяpi i .  Hепишнoгo знoвv пoсaди.rtи в тЮpМY i знoвv вiн бyв пpи.
мvшений пoд,ати тaкий )ке.пист. як i  пеpше. a саM vтiк v Мoсквv. д.е йoгo
зHoBy.таки заapештyва.пи й закvва.Ци Hа сей pаз v кaйдани. 3нoвv дoнoси
Heпишнoгo сvди.Ци piжнi кoмiсi i .  пoки не дiйш.пo лo pефopмaтopа с.пoбoд.
ськo-vкpaiнсЬкoгo Щepбiнiна' , '  y l764 p..  писap же Hепишний сидiв vсi



Po3,lllЛ 4

чaси v тюpязi .  a Kv.rикoвський - на пo.I lкoвничo},rv vpяr i  Hепиtшний
не дoка3аB сBoгo дoнoсa'  йoгo самoгo oбвинvваченo. а. ' tе Bсе )к таки
Kv.rикoвський з стаptuинoю пoтiм пoBиHиBся B якихсь кpиBдaх l  vтисKaх.
iз йoгo iстаDшин спrrав.rена бv.rа ве.пиKа сvMа гr loшей зa с i  кDивди
Tpебa дo сьoгo f .oдати. Щo й 

.сaмoгo 
Kн. Kан'е 'иpа (син Aнтioха )

бv.пo oдстаB.I lенo вiл vpял.v зa те. щo вiн бpав хабapi.  леpжав кoзaкiв
д.ця свoсi  в.qaснoТ poбoти iгpaбvвав зем.ry i  д.пя свoеi жiнки. iУ сЬoмv
вiн пoвинився. Пеpший пo.пкoвйик oстpoгoзькoгo Пo.пка 3iньйiвський
пpистaB дo пoвстaHня Cт. Paзина. пovбивав пpиKазt l1. lх.  йoгo скинvтo зa
се з пoсади i  кapaнo гop.1o}4 - oбpvб. lенo pyки пo . ' l iкoть. нoги пo кo.r iна
iпoвiшенo. iнавiть жiнкv йoгo пoкаpанo сyеpтЮ. а дiтей вис. ' lаHo
v Cибip i  oлiбpанo v Hих vсе мaйнo. Пo.rкoвникoМ зaтBеpд)кенo сoтника
Гагl .  Kopибvта: Чи вибipa.rи йoгo пo. ' lчаtIе. не знa € ! to: йoгo змiнив пo.I lкoBHик
lван Cеменoвич Cас (Cасoв) - з чoжo3емцiв. Чи вибиpa. lа йoгo пo.1кoBа
Daда. пpo се Mи l lе зна €14o: },toже. в iн бvв нaзнaчений. a \4oже. т i . , lьки
стBеpдже}lий voскoвсьKиМ vpя. l .oм' Paнiше вiн бvв пo. ' lкoBникov pейтаpськoгo
пo. 'Iка.,o. пoтiм пo.]кoBникoм кoпейнoгo пoЛка,2' .  пoтlM oстpoгoзЬкиy
вo €BoдoЮ. а пoтiм йoгo назнаЧенo чи ствеpдженo v l680 p. oстpoГoзЬкиМ
пo.rкoвникoм. i  в iн бvв на с iй пoсадi дo самoТ смеpтi -  lo l693 p. Cе
бvв чvжoзе!\, lецЬ. кoтpий не мiг пiдписати нaвiть свoгo пpiзвиtЦа й на
дoкvMеHTах пiдписvвався . ' IaтинсЬкими . . t iтеpaMи: v l680 p : Iones Sasones
Rakц prцl losцl l  (pvкv пpи.roжив). v l686 p.. .  Iван Cассав Rцkц prц|Iosцl l '
v l689 p.. .  Iванка Cассав. 3начить. т i .цьки за 9 poкiв вiн вивчився свo €
пpiзвише писaTи пo.poсiйськи. B. € .  Д.ани.певич пoЧитa €  йoгo aнг.rичани.
t lo l4 l2, .  Цiкавo. tцo oстpoгolцaнe зaстvпи. 'Iися за Caса. кo. ' lи v l682 p. нa
йoгo скаpжи. 'Iися ве.rикopoсiйськi  с.rvkи. l i  . rюди oстpoгoзька. rцo вiн не.
мoв би Тм чинив кpивди та vтисKи. Ko.ти poби.цoся с.r iдствo. пo. ' lкoвHика
Caса oдстав..IеHo бv.ro oд пo.1кoвницЬкoгo vpядv. Тo: i  кoзаки vсiм пo'1.
кoM пpoха.. lи iнавiть пoс.1a. ' lи пpедстаBникiв v Мoсквv. tцoб iм за., lиши.rи
iх пo.rкoвника. Cе бv. ' to iм ствеpджеHo. A. lе йoгo сa:\4oГo визвaHo v Мoск.
Bv. де вiн вo. ' loчився кi . ' lькa мiсяцiв. пpoхаpчився. lцoдня хoдивt l lи y Пpи-
каз. набpaB v пoзичкv гpoшeй iвсе ж не хтiв стаBит1, lся на oчi з ти!rи.
як вiн кaзаB. <<вopами)>' кoтpi йoгo oбвинyвaнvва.r lи. A oстpoгoзЬкий вoс.
вoда oбвинvвачvвaв йoгo v т iм. шlo вiн немoв Hе xoдиB на мo.пебни v цaD.
ськi  днi .  oднaче Cас дoвiв. щo вiн навiть стpi .rяв з ГapМат. кo.rи v йoгo
бvдинкv <<чашv ве.пича.1и>). себтo пи.rи за цаpсЬKе здopoB'я '  У l690 p. oстpo-
гoзЬкl пpиказHl пoдa. lи нa нЬoгo сvп.r iкv. Bихoдить. щo вiн жив . laг iднo
з свoiми кoзакaми.пo.TЧаHаt4и i  за се. мaбvть. дo йoгo.з. , lе в iднoсився
Bo €вoдa з Bе.. lикopoсiйськими с.1vжи. ' lиt, tи. ' lюдЬ\,tи. Boсвoда ж гнiвaвся
iскаpжився нa йoгo за те. щo вiн ве.пикopoсiйських с.г lУжи.цих. ' lюдей
зaписvBaB v Koзaки. v пo.tкoвv кoзaцЬкv с.пvжбv. а тих. кoтpi жи.пи v свoТх
дBopaх пpoмiж vкpaТнuями. з дoyiвoк Bисе.TяB' бив i  жити Hе дoзBo.I lяв.
Тvт ми бачимo звичайнv.Ц..4я тих насiв бopoтьбv пpикa3них з с. loбoд.
сЬки14и Пo.1кoBHиками. HaстvпHикo\4 Cасa бvв Бv.паpт - теж чvжoзеMeцЬ.
vабvть. з аH..4ичаH i .  мoж.пивo. паси}|oк Cасa. Як йoгo пoстав.I lенo v пo. i l .
кoBники' нar l  Hе вlдoмo: зна €Mo. oднaче' щo вiн мав i  чин стo.пЬника.

oттак'  як бачимo. с.пoбoдськi  пo.ЦкoвHиKи сBo €Ю непpaBдoю дo кoзакiв
та Hасе.qeHHя пpигoтoви.I lи .ц.rrя себе свoю пo. ' t iтичнv сMеpтЬ. Poсiйськi  uapi
та iх vpяlниKи скopистvBa.{ися з oтсиx Hепpaвд с. ' loбoдських пo.rкoвникiв,
tцoб скасvвaти Тх вибopний ypял i  paзoм з ниM Bсю аBтoнoмiю C.пoбoд.
ськoi Укpаiни. кoтpа стa.па poсiйськoмv пpaвите.цЬстBv. як с|.пЬ в oЧ|.
Bибopи. як ми бачи.пи. замiня.пися нaстaнoвoю центpа.r lЬHoгo vpял.v. Taк
poби.,tи шapi v Гетьманщинi.  тaк Пoча., lи вoни poбити i  v C.пoбoжанщинi.
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Як iтам. так iтvт t lа пo.пкoBничi пoсади п-oча.пи. сTаBити чvжoзеМцiв.
кoтoi не зHа.пи насе.ценl{я i  кoтoих не знa.Цo !{aсе.пеHня.

oкpiм кoзaцькoТ мiсцьoвoТ в.пал.и бy.па ще й МiЩaнсЬка та pеМесt|и-
ча. а. lе BoHи Hе vмiцни.Цися як с.пiд нa C.цoбoжанщинi таK. яK се бv..to
v Гетьманщинi.  У Хapкoвi пo дoкvМеHтaM бv.rи вiйти. 3гадv €тЬся
пpo дBoх таких вiйтiв - €мoва i  l .цьТна _ бv.па. зHaчитЬ' i  мiськa в.. lа-
дa. мабvть'  нa зpазoк сoтенHих мiст Гетьманulини. HaпpиK.+i lд. Бopис-
пo.гlя.

Il loскoвськi Bo €BoJu| нa Cлoбoжaнщинi. Aвтoнoмiя C.roбoжанurини
зMeншvBа.ryaся й неpез те. щo nopvЧ з кoзaцЬким Уpядoм стoяв:vtoс.
кoвський вo €BoдсЬкo-пpикaзний i  uентpa.пьний ypяд здавaвся IJа нЬoГo
бi. ' lьше. нiж Hа мiсцьoвий вибopний кoзaцький vкpаiнський. Чepeз те
бvвa. 'Iи звичaйнo Mежи HиI\4и сvпеpечки. Ko.пи v Гетьмaнщинi пpи Бpю-
кoBецЬкoMY пlд '}|я.пoся пoвстаHня пpoти Bo €вoд. Boнo пepекиHv.qoся
i в C.цoбoдськv Укpаiну'  Boсвoдськo-пpиказний vpяд бvB дvже тяжкий
й нeпpисмний iд.ця Мoскoвськoi Деpжави..Це вiн пишlнo poзцвiв пpи
шapевi o.пексiю iде прoти нЬoгo бv.пo стi .пьки бvнтiв. A.пе }|а HЬo14v
тpи}4aBся yвeсЬ внутpiшнiй vстpiй Мoскoвськoi лepжави. yсе <(саМo-
деI lжавiс>> l\ , toскoвсЬких uаpiв. Hе диBнo. lцo мoскoвськi  цаpi .  хoчa Й
Mvси. ' lи пpизHaти зa C.пoбoдськoю Укpaiнoю i i  кoзацЬкv aвтoнoviю.
а.1е все.тaки вoни й тYт. так як iv Гетьманulинi .  пoстaBи.г|и iТ в за-
.1ежH|стЬ oд свoгo центpa.пЬ}|oГo пpиказHoгo ypядУ - себтo пpиказiв
i  навiть _ Чoгo Bже не бv.цo в ГетьмaнЩинi -  oд сBoгo мiсцьoвoгo
vpядHикa _ Бе.пгopoдсЬKoгo Bo €Boди i  oкpiм тoГo vтBopи.Ци пpедстaB.
|- lик|в свoгo пpиказHoгo УpядУ - Bo €вoд _ пo мiстaх C.пoбoдськoi
Укpаiни.

У Хаpкoвi тa й iнrшиx мiстaх C.пoбoдськoТ УкpaТни Borвol lи тpиМa.
.1ися з пoЧaткv йoгo зaснvвaнHя iдo XVIII ст. Гo.пoвним oбoв'язкoм
вoевol бy.пo вiйськoве дi.пo - oбopoна oД тaтаp. .цoг"пя.ц' за кpiпoстю i

Уpяд Haд ве.пикopoсiйсЬкиrии слv)ки.пиМи.пюдЬMи' A.пе як vзяТи змiст
звiснoгo HaM <(Hака3а>> хаpкiвсЬкolv lv вoсвoдi Cемену Д.ypнoвo ( l688 p ).
тo пoбачимo. Щo йoгo в.цaдa бv.пa дvже шиpoка й мaйже нiчим не oдpiжня.
.пася вiд Bo €BoД.сЬкoТ в.пади v самiй Мoскoвськiй леpжaвi.  I  спpaвлi: зa ЧиМ
тi.rьки l{е пoвиHеH бvв пи.пьнyвaти хаpкiвскiй вoевoда? Biн мyсив. пpи.
ixавши v Хapкiв, oлiбpати кpiпoсть вiд вoевoди Cvс.пoвa. з гpoшloBиMи
скаpбами. з х.пiбними 3апaсaMи. з i  списками vкpaiнськoгo й ве.пикopoсiй.
сЬкoгo насе.г lенHя' з гpаMoтаMи' кHигaMи iдi .пaми iз poзписниМ спискoМ
vсЬoгo тoгo. Biн Мvсив пpиHяти й poзг.пялiти vсiх кoзакiв iс.пvжи.цих
людей i кpiпoсть' i v BсЬotl,tv с.Пvxатися бс.пгopoлськoгo Bo €вoди. i пи.
сaти B Мoсквv в Пpикaз. У Хapкoвi в iн мусив oбеpiгати кpiпoсть i  дoг.пяда.
ти за с.г lv)ки.пиMи.пюдЬr,tи. щoб вoни. i i  стеpег.пи й vзнава.пи вiст i  Пpo
тaтаpскiй пpихi l .  замipи й не пvска.ци з.пoдiТв. кoтpi пpиxoдятЬ з vкpаiнсь.
ких мiст iкpaл.vть коней. Ha пашню.пюдей oтпyскaти т i .пьки 3 вapтoви.
ми i  тoдi навiть. Ko.пи Hе бv.пo вiстeй пpo татаp. Пpoти татap. кo.пи iх
бv.пo небагaтo, в iн MvсиB вистvпaTи сaM з с 'Цy)ки.пиMи.rIюдЬгvtи. пpo paHе.
них тa vбитиx vкpaiншiв. . ,тa вe.пикopoсiйсЬKих .пюдей писaти y Мoсквv
y Пpиказ Bе.пикoi Poсi i  ' ,"  i  бе.пгopoлськol\, lv вoевoдi.  а пpo те..  ск i .цьки
Ьiн Ёидaв пopoХv тa свинцЮ. o.ц.писvвати v Пvшкapський пpикaз'3o i  вeсти
paхyнoк. K.пючi oд мiстa i  кpiпoстi  тpиMати v себе. Poзписyвaти бpаншiв
тa зaхoжиx .пюлей-пеpесe.пенцiв i  дoг., lяд.aти. шroб нiхтo не пpoiхав звiдтi .
.пя. де бy.пo мopoве пoвiтpя. Пи.пьнo дoг.Цядaти зa тиrr,t ,  шoб у Хаpкoвi
не пpиймa.пи Bе.пикopoсiйськиx с.пvжиЛиХ .пюдей та TяГ.пих .пюдей i  б iг .пих
хo.пoпiв та крiпакiв. Hе мaв вiн пpава пpиймaти й вi .пьниx.пюдeй без



Po3.цlЛ 4

. l loзвo. lv Bе.пикopoсiйськoгo пpикaза. Пpo се тpеба бv.ro oпoвiстити й нaсе.

. ' lення. Hoвих пoсе.ценцiв.vкpaiншiв з мa.пopoсiйських гopoл. iв вiн не мiг
пo свo.iй вo.пi пpиймaти без дoзBo.пv бс.пгopoлськoгo вo€вoди' а з дoзвo.'lv
l\4vсиB зaписvвaти на с.пvжбv абo в тяг.пo. пpиBoдяЧи дo пpисяги i  пpий.
мaючи нt iиття v Хapкiв. з тиI\,r.  Щoб вoни дiста. l tи тvт зе!! l .пЮ i vсякi
vгoд}l: а vкpаiнських пеpесе.пенцiв з vкpаТнних ве.пикopoсiйських гopo. l iв
не пpиймати й пoвеpтaти тvди. звiдкi .пя пpийшли. з пpoвo)катими. Hа Д. iн
Hа пpottис.пи дoзвo.ryяти виiзд.ити тi .пьки на якийсь час зa oсoб.пивими
писЬMенl{иMи пpoxаHHяt\,tи. за пopyЧниtvtи записaMи (за пopvкoю). видаючи
iм.rисти. кoтpi вoни пoвиннi бv.пи пoкaзyвaти вo €вoдаI\,t тих гopo. l iв. чеpeз
кoтpi вoни пpoТжлжaтиlvrvтЬ. Щoдo Haсе.пення Хаpкoвa. тo Bo €вoда пoBиHеH
бvв пи.пьнvвати. щoб мешканцi iv кpiпoстi .  iнa пi . lвapках'  iv слoбoдaх
v. l lткv. v спекv пo хaтaх та пo .пазнях пiчoк не тoпи.rtи i  з вoгнeм дoBгo
не сидi.пи iне хoди.ци. а щoб гoтoвити стpaвv та пекти х.пiб. пopoбtц.ци 6
oкpемi печi дa.пекo вiд бyдинкiв. а в мiст i .  кpiпoстi .  пo бaштах. пo.пaBках
i пo пoлвip'ях щoб бv.пи пoстaв.пенi дiжки i  мiдяний пoсvд 3 Boдoю i вiни.
кaми. Укpaiнцям iвe.пикopvсЬкиt\,t .пюдям вiн не пoвиHен бyв poбити нiяких
кpиBд. не бpати з Hих xабapiв i  нe Bи14агaти вiд них нa себе нiякoi
poбoти. Koзакaми пo.цкoвoi с.пyжби вiн не lvtvсив вiдати - нi сvдoм. нi
poзпpавoю. a Ko.пи б тpапи.пися якiсь сvпеpечки мiж ниMи iве.пикo-
poсiйськими с.пv)|(и.пими .ЦюдЬi ltи. тpебa бv.пo вiдси.цати кoзакiв нa poзпpавv
л.o хаpкiвськoгo пo.ЦкoвниKa Гpигopiя .[I.oнця. .[I.o пo.пкoвникa i vсiх пo.пкo.
Bих кoзакiв вo €Boда пoвинен бvв леpжати .цаскv. 3 . lpyгих л.oкументiв
виl lкo. щo Bo €вoди збipa.пи гpoшoвi пoдатки v казнv iтамoженi збopи:
пoмiчникaми v сvдних ipoзпpaвниx л. i .пах v них бy.пи пoд'ячi .  iвoни
Ma.Tи v свoiй в.пaдi й тюpмv. 3нaчить. вo €Boдa маB в.пaдv нaл. кpiпoстю
i мiстoм Хapкoвoм v вiйськoвих i  пo.пiцейсЬких спpaвaх. MaB пoB}|v в.1а.ц.v
Haд ве.пикopoсiйським нaсе.пенняI\.t v всiх спpaвах. Мав. зда €тЬся. деякv.
a.пе не ясl{У для нас. в.падy. i  нaд vкpаiнським мiЩанським насе.I lенt|яМ
(кoзакaми гopoлoвoi с.. lvжби) iзoвсiм Hе маB нiякoТ B.пади тi . ' lьки нaд кoза.
каtt4и пo.пкoвoТ с.пvжби. A.пе тpvднo бv.'lo oбмeжитися v в.падi вoсвoдi тa
no.пкoвHикoвi v в iйськoBих та алмiнiстpашiйних спpаBaх'  а ше тpvлнiше
бv.пo oбмежити в.падv нaд мiЩaнстBol\,r _ бy.пo л.вoсв.пaстiс. a з йoгo вихo.
ди.ци пoстiйнi сvпepенки. Tакi сvпеpeнкi ми бачимo vсюди. де бv., lи вo €вoди.
сi  сvпеpеЧ1{и v Хаpкoвi. Haпpик.пад. пoча.пися з саl\4oгo пoчаткv йoгo
iснyвання. 3даеться. щo пiдставoю сих сYпеpеЧoк бv.па piжниця сoцiя. ' tь.
|JoГo життя MoскoвсЬкoгo i  укpaiнськoгo. pi>книшя наpoдних звичаТв i
пoг.пядiв на сvчaсI{e )киття. Пpикaзнo.вoсвoд.ський t\, loскoвсЬкий vpяд бvв
стpашеH}|o uентpа.пiстинний i  фopvа.пьний - вo €вoда не I\,rав пpaBа сам
нiчoгo poзпoчинати. вiн пoвиHеH бvв викoнvвати тi .пьки свoю iнстpvкцiю
i пpo все вi .цписvвати y Мoсквv та Бс.пгopoд., а тal\,t  vсюдtl пo пpикaзах
цаpюва.Ци канuе.пяpiТ. пpикaзнi пoд. 'ячi.  хабapi та папip. а не живe дi.цo.
Усе. здава.пoся. бv.пo Bизнaчeнo наказo}r - без дoзвo.1Y не мoх<нa бv.пo
стvпити й стYпня: нi вигнати v пo.пе кopoви. нi затoпити пiчки. нi виТхати
пo тopгoвoмv дi.пv iз Хаpкoва на Дiн. нi vpяжaтися нoвolvtY пеpесе.I lен-
цевi v Хаpкoвi. Tpебa бv.пo навiтЬ записYBaти v oсoб.пивi книжки. скi . , . tьки
бv.пo зpoб.пенo пoстpi.пiв на вopoгa десЬ тalvt v степv ioдси.пати сi  книжки
v двox пpимipниках дo Мoскви' A.пе .пeгкo бv.пo написати vсе oтсе v нa-
кaзi - пaпip. мoB.пяв. yсе пеpетеpпитЬ.- а як се I\. loж.пиBo бy.пo зл. iйснити
v життi.  пo мiстаx C.пoбoдськoТ Укpаiни. кoтpi .пежа.пи так да.пекo oд
Мoскви? Тpyлнo. навiть нeМo)t(.тивo бv.пo пpoвipити дiя.пьнiсть Bo €Boд
й мимoвo.пi пpихoди.пoся v саtvtoмv нaкaзi вoсвoдi. себтo vpялникoвi. кoтpo.
14v дopУча.пи цi.пий пoвiт з мiстoм на чo.. l i .  гoвopити пpo йoгo гv.пьтяй.
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ствo та кopистoЛюбствo та стpаЩати тя)кки}| цapсЬк}lм гl{iвoм та нe[r{и.
Лoстю. Cтpашати сyвopoю каpoЮ пpихoдилoся й населeння. Ci кapи iнoлi
Й бувaлп. 3мi iвський вo €Boда C. .I l .ypнoвo пoвинeH бyв iхати y Kpaснo.
кyтсЬк' щoб бити батoгами тамoшHЬoгo вo€вoдy за тe, щo тoй задеp)I(aв
пoштy. Aле i  дo пoхBалки пpo )кopстoкy кapy Mo)I(нa бyлo^ пpизвичаiтися'
a oд сaмoТ каpи oслoбoнитися нepeз xaбаpя пpикaзним' пoд'ячиtt,t тa дякам.
У >киттi дyх(е Частo poбилoся не пo нaказoвi й iнстpyкшiяx, хoч нaкaзи
в пpикaзi читаЛl lся вo €вoдan,tи. але як слiд не випoBняЛися. Бyвалo й тaк,
щo вo €вoди не мoгЛи oбopoнити нaсе.IIен}|я oд нападy сaмe тиx, хтo пoвинен
бyв те населення захиЩати i  хтo залежав виключl{o вiд вoсвoдськoT Bлади.
Tак, y l659 p. пpoйшли пoвз Хаpкiв ЧyгуТвськi лiти бoяpськi (300 чoл.), пo.
били нi зa щo нi пpo Щo багатo хаpкiвuiв, пoгpaбyвaли в бyлинках ix oлeжy
i збpoю, пoвiдгaняли бaгaцькo кoней i  вoлiв, пopiзaли свиней, poзopили
пасiки з бдх<oлами, знiвечили }tеMoЛoЧeний хлiб i  с iнo. пoбили й кoзаць.
кoгo oтaмaнa, кoтpoгo вислав пpoти них вo€Boдa, oД1t-ял|1 y ниx збpoю
й пoxвалялися. пoвеpтаючисЬ дoдoмy. BoгнеM тa rvteчeм 3нищити xapкiвсь.
киx зpадникiв. Koли вo€вoда пoсЛaв дo ниx сBoгo пoд'ячoгo' вo}|и oблaялп
й йoгo, а пoвеpтaюЧисЬ дoдolt'y, спpaвлi.тaки пoгpaбyвали бaгaцькo хyтopiв
y yкpaТншiв. Чеpез се багaцькo xyтopяtl .  бaнyни oттaкy Цapyгy й плюнлpy.
вання, poзiйшлися свiт зa oчi.  знищилися й мyсили пpoстягати pyкy 3а
xpистoBиIt, l  пoдаянiем. Хapкiвui писали, Щo такoгo poзopy вoни не бачили
й тoдi. кoltи сидiли в oблoзi oд Bигoвськoгo. Тyт' як tYlи бaчимo, xapкiвсь.
кий вoевoда не мiг нiяк дoпoмoгти xapкiвцям. Boсвoди чaстo мiнялися,
Й тaкa бyла мoскoвсЬка пol l iтикa' щoб BoHи дoвгo Hе зaсиджyвалися
l{а oднotvly мiсцi i  щoб нi вoHи нe пpизвичаювaлися дo }lасеЛeHня, i  щoб
насeлeння дo них не IIpизBичaювaЛoся - i  oд тoгo y них нaвiть не бyлo
бaжання зaслyжити пoва)кaння oд мeшкaнцiв, кoх<ний 3нaв' Щo йoгo
y всякolиy paзi швил.кo замiстятЬ, xoча б вiн гapнo вiднoсився дo нaсe.
ле}|ня. У Хаpкoвi з l656 пo l706 .p. '  значитЬ, за 50 poкiв, пеpеBеpнy-
лoся 20 вo€вoд, себтo oдин на 2 '/z poкtl. Бyлo лвa тaкиx вo€вoди -
Tapбeсв та Гpеuoв, за кoтpиx пpoxaлI{ хаpкiвui, щoб ix зoставленo бyлo
у них на нoвий стpoк, бo вoни зaхищали Тх oд дo}|сЬкиx poзбишак, сyл
i poзпpaвy poбили пo пpавлi. }|е кpивд}, lли й не утiсняли пoдачкаI\nи.
й за тpетьoгo вo€вoдy Cалoвa, на кoтpoгo пoдали сKapгy вeликopoсiйськi
слyжилi люди. Хаpкiвський вoсвoдa oфpoсимoв скap)кився нa хapкiвuiв,
такo)к як i  Cелифoнтoв. Biн писaв пpo xapкiвцiв, щo Boни сBaвoльнi _
живyтЬ з лiнoЩiв пo хyтopaх та пaсiкax. Aле вoни тai,t  xазяйнyвали i
мyсили xазяйнyвати. щoб бyлo 3 чoгo oдпpaвляти вiйськoвy слyжбy.
A нa пасiках yкpаiнських пoсeленшiв гpабyвaлИ тa yбивaли вeликopoсiйськi
слyжилi люди. i  iм не давaли спpaве.п.ливoi каpи пpиказнi. Tак, хаp-
кiвський oтaман Лавpiнoв пpивiз y Бслгopoд п'ятЬoх пoбитиx пaсiшникiв
i пpинiс скapгy бслгopoлськorvty вo€вoдi кн' PoмoданoвсЬкoмy. Пасiки бyли
пoгpабoвaнi. a пасiшники пoбитi.  Бyлo нaзначенo слiдствo. Пo Coбopнoмy
Улoженiю l3l  дBo €  дyl lJoгyбiв бyлo пoвiшенo нa шибеницi y Хаpкoвi -
се бyла пеpша сyд}|а кapa на гopлo y Хаpкoвi, iншиx poзбишaк зoсланo
y Baлки. Тi станичники, кoтpиx бyлo зoслaнo y Bалки, дoвели пoтiм,
Щo Тх пoсилaли гpaбyвaти yкpaiнськиx пасiшникiв бслгopo.Цський дяк
(сeбтo секpетap бслгopoлськoгo вo€вoди) тa пoд'ячий] сей пoд'ячий. запи.
сyючl,l y слiлствi пpи вo€вoдi i дякoвi пoкaзaHня свiдкiв, пpotltинaв те.
шo бyлo Hепpи€tvtllo для ttЬoгo i дяка. Щo се oбвинyвauення сyллiв бyлo
спpaведливo' видкo 3 тoгo, щo Bo€Boд шBидкo бyлo yсyнyтo з пoсади.

Утиски вo€вoд. та пpикaзних Iии бачимo й y oстpoгoзькoмy пoлкy.
Пoлкoвник i  стapшинa oстpoгoзькoгo пoлкa пoдали y l668 p. цapевi скаpгy
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нa yтиски таi,ro)I(ениx гoлoв: вийшoB yKаз, пiд пoстpаxotvl жopстoкoт кapи й
пeнi, нiякиtlt пoбитolt,t нaд[4ipи lvrита не бpaти, але чеpез l0 poкiв зt|oBy
yBесЬ пoЛк скapжt,lBся tlа сиx жe тамoжеHих гoлoв i пpo те )|( такl{ митo.
oстpoгoшаl{аl\{ виданa булa гpaмoта, але i  iй пpиказнi вipи не йняли.
Bеликi yтиски poбили кoзакам й oстpoгoзькi вoeвoди. У l680 p. yсi  пoлнaне
скаp)киЛися на свoгo Bo €Boдy, щo вiн пoстаBив пpи гиpлi piнки Tихoi
Coсни й Дoнця каЛаByp, кoтpий бpав великi гpoшi з пpиТжДx<их для
тopгy людей, неpез щo зменшилися iх великi тopги: Тм нi з нoгo булo
тепep слyжити слyжбy i  вoни пpoхали, щoб сиrvt каpaвyлol, l  i  пpoпyскoм
людей з .[oнy вiдав Tх пo,tкoвHик. I на се пpoхaння цаpЬ зглянyвся.
У l686 p. мешкaнцi гopoлiв oстpoгoзькoгo пoltка скаpжилися }tа сBoгo
вo€вoдy, шlo вiн забopoняв iм шиHкyBaти й тopгyвати y oстpoгoзЬкy,
пpисJtав слy)килих людeй i  вoни киямtl пpoгаl{яЛt{ iх з базаpy: пoстa-
BиЛи пo бaзаpy стoли iпoчали шиHкyвати гoлoви 3 шиl{Kаpями. I се вiн
зpoбив pали xaбаpiв. I iх бyлo пoсланo y Пoлaтoв i  l -[аpeбopисiв на тяжкi
poбoти; веpнyвшися звiдтiль, вoни хoтiли xoч тpoшeчки poзтopгyBатися,
бo плати iм нiякoi He даваЛи, хлiбa y них в)I(е кiлька poкiв нe вpoдиЛo'
i iм без шинкiв та пpolvlислiв слyжби слyx(ити бyлo нi з чoгo. Boевoда й
слyжилi лЮди пoсилали скаpги на пoлкoвt|ика Cаса, кoтpoгo визивали
навiть y Мoсквy: пpo те. як вiдпoвiдаB на се пoлкoв}lик Caс, ми вжe
KaЗaЛИ pанiшe. Tе х< саме poбилoся i пo iнших Cлoбoдськиx пoлках.

Boсвoди пoвиннi бyли лepжати дo yкpaiнuiв сoвiт та ласкy, a oсЬ
щo писав y свoiй скapзi нa вo €вoдy xаpкiвський пoJtкoвHик Хв. .Ц.oнець
y l706 p.: кo3аки йoгo пo. lIка i  зoлoчiвськi мiщанe пpиxoдятЬ дo нЬoгo
i скаpжаться }lа Bo€вoд, щo вoHи iх бeз пеpестанкy б'ють i беpyть з }lих
yсякi пo.п.атки, BoзятЬ iх кiньми тa вoлами y свoi пoмiстя yсяке збiжжя,
ioд тoгo вoнl, l  з}l} lщилися й poзiйшлися свiт зa oчi пo слoбoдаx: а oстaннi
мiщане тeж хoтятЬ poзiйтися. A y Хapкoвi i  y 3oлoчевi нa пoсадi, oкpiм
yкpаiнuiв-кoзакiв йoгo пoлкa, Beликopoсiйських людей }|емa € ,  а в пoвiтах
тeх( вeликopoсiйських людей вeJIЬIии малo, i тi деpевнi, де Boни )I(ивyть'
тягнутЬ oднi _ xаpкiвськi - лo Чyгу €ва, a лpyгi _ зoлoчiвськi - дo Бoл.
xoвoгo. I неpeз тe тpебa oтсю вo€вoдськy влaдy скaсyвати. Hа сe вийшoв
укaз _ y Хapкoвi та 3o.пoчевi вoсвoдам нe бyти paди мaлoЛюдства таll,t
великopoсiйськoгo нaсeлення, а веЛикopoсiйськиx людей велeнo вiдати _
хаpкiвських чyгy €BсЬкoмy вoсвoл. i ,  а зoлoчiвцiв _ бoлхoвськoi l{y. У Iзюмсь-
кorиy пoлкy yся Bлaда теж нaлежаЛа дo пoлкoвHикa ще з пoчaткy йoгo
3аселення.

A oсь щo витвopяв пyтиBльсЬкий вoсвoда кн. Бiлoсельський y Лeбeлинсь-
кoмy пoвiт i  (Cyмськoгo пoлка) _ y сeлах Пpистайлoвi, Чepвленoмy тa дe.
pевнi oзaк, кyди йoгo пoсланo бyлo poзв'язати сyпеpеЧKy за землi мiж
yкpаТнськими пoселенцями i  дiтьми бoяpськими мiстa Kаменнoгo. Biн
звелiв бити батoгами, oбpiзати нyби' в 'я3ати тa гpaбyвати селян i  yзяв
силoмiць зaявy oд }|иx, щo вol{и }lеtиoB свo €ю oxoтoю зaписал}lся y кpiпaки
дo каЬtе}|oвсЬкиx лiтeй бoяpських. Пoтiм пpиiхaв ще Bo€Boда з Kамене.
ва, i  вoни oбидва сплЮндpyвaлИ у селi Пpистaйлoвi цepквy Бoжy, пoзабi.
pали oбpаз|а, pу|зl| й дзвoни, пoгpабyвaли пoпiв i  селян i  вигнали 3 сеЛа,
так щo тi мyсили 3алишитися сеpед пo. l lя з жiнками i  дiтьми, не вiдаючи'
де дiтися, й yмиpаюни 3 гoЛoдy. oсь щo бyЛo. зpoбленo з yкpаiнuями
y сих тpЬoх сеЛax: y oзaкoвi битo oбухoм i  кулакiми 6 чoлoвiкiв i  2 жiнoк'
бaтoгaми 2 чoлoвiкiв '  нyби. oл.piзанo y 2 нoлoвiкiв й пoведeнo 2 чoлoвi.
к iв вiшати нa шибеницю. Пo пp}rKазy Bo €Boди БiЛoсeльськoгo кaменoвський
пpиказний Лиxoнин пoгpaбувaв у 30 нoлoвiк: кopoвy 3 телям, 3 сoкиpи.
плyг. 4 каpб. i  29 алтин гpoшей. 18 кабанiв тa свиней. 3 гoлoви тoваpy.
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l6 кoней,3 баpанa, l5 кyp та l5 гyсей,4 вoза, винний казaH, с iдлo,
3 xoмyта, чoбoти' 2 6oчкн ви}lа, кoсy, шaблю, салo, yсякy oде)Kу i  книгy
Пoлуустав. Cамoстiйнo, дiсля тoгo як кн. Бiлoсельський виixав з сих
oсеЛЬ. тoй же пpиказний pа3or{ з тoваpишами.каtr,te}roвцяtr,tи ше пoгpабу.
вaли (в>ке' мабyть, BЛаснo для себе) y 49 нoлoвiк: 20 кopiв та 2 тeлят.
48 oвець, l0 кoней,2 кoзи,2l0 свиней,47 кypей' 75 гyсeй, l5 качат.
l5 вyликiв бджiл' yсякy лiтню i зимoвy oдежи}ly, 3 вoзи iз збiжжям,
3 цеpкBи - oбpaзи, дзвiн, 3 pизи, 4 стиxаpя, 30 завiс. скpиню з oдежoЮ'
шаблю та каpбoванецЬ гpoшей. Пoпа билtа i t  зaкyвали y кaйл.ани. Лиxoнин
сам бив oднoгo чoлoвiка й вискyб y нЬoгo нyб' У сeлi Пpистайлoвi били
батoгами тa нaгаяt\,tи навiть >кiнoк.

3aлеx<нiсть CлoбoдськoТ Укpaiни вiд белгopoдсЬк]|х вo€Boд' Poзpяд-
нoгo i  Пoсoльскoгo пpикaзiв. Белгopoлськi Bo €вoди бyли найстаpшими
сеpед свo € i  бpатi i ,  i  в iд них зaЛе)I(али й слoбoдськi пoлкoвники' Boни
стBеpД.)|{yBаЛи пoлкoвнинi вибopи y CлoбoжaнЩинi: Boни пpoпoнyвaЛи }lа
пoлкoвничi уpяди цapяМ свoТх кандидатiв. Hа пoважнy Bo €BoдсЬKy пoсaдy
у Бслгopoл Пoсилали князiв та бoяp. Cлoбoдськi пoltки бyли пpиписaнi
дo Б €ЛГopoдсЬкoгo пoлкy i  у вiйськoBиx спpaBах пiдлягали бслгopoлсь-
кoмy вoсвoл. i .  I oсь як бслгopoдський Bo €вoда, велЬtvtи звiсний бoяpин
Бopис Петpoвин Шеpeметьсв oбiйшoвся з Poманoм KoндpатЬеBиtvt '  oхтиpсЬ.
киM пoЛкoвникoМ, кoли тoй пpиТхав дo нЬoгo 3 стаpшинoю та кoзакaN,tи
y Белгopoл пo свoйoмy укpаiнськotvly зBиЧаЮ Hа пpaзники 3 пoклoнot\,t .
За те' ulo Koнл.pатьсв пoдав скаpгy на свoгo Hедpyга Пеpекpeстoва
(у Белгopoдi вoевoдi, a у Мoсквi uаpям), ШеpеметЬ €в пpилюдHo B пpи-
сутнoстi багатьox пoлкoвникiв, BеЛикopoсiйськиx ypялникiв i  нy>кoзeмшiв
йoгo смеpтеЛЬнo бив, зa Boлoсся скyб i  вискуб ix, бив пo щoках, oдбив
pебpo. пyстив 3 нoса i  poта кpoB. Ce дiялoся y l692 p.- тoлi '  кoли
Cлoбoдськi пoлки пеpейшли з Poзpялу y Beликopoсiйський пpиказ, кoли
Тм жиЛoся, Мoжe, найбiльш вiльнo. Cлoбoдськa Укpаiна 3аЛe)кала вiд
бслгopoл.ськoгo вo €Boди, a виЩoЮ BлaдoЮ дo 1688 p.бyB над }lеЮ Poзpял.
ний пpиKaз y Мoсквi.  У l688 p' Cлoбoдськi пoЛки бyли пеpевeденi iз
Poзpя.п'нoгo пpиказa в oкpемий Bеликopoсiй^с^ький пpиказ, тoчнiйше y Beли.
кopoсiйський вiддiл Пoсoльськoгo пpиказа' , , '  Tаке HазBисЬкo вiн мaв, як я
гадаЮ, Чеpе3 те. щo Cлoбoдськa Укpаiна заселилася нa диKot'ty степy,
кoтpий tvtoскoвський ypял' пoIииЛяючися, лiчив вeликopoсiйсЬкиtvt. бo вiн'  як
Nlи згrа €мo, бyв лpевнсpyсЬкиlvt yкpаТнським, тoдi як Гетьмaнщинa пеpe.
йшла пiд MoскoBсЬкy пpoтeкшiю з свoТми вЛaсHиtt,tи yкpaiнськими aбo,
як тoдi нaзиBаЛи. мaлopoсiйсЬкип'и зеrиЛяtt,tи. Hайвах<нiйшa звiстка пpo
сей пеpеxiл мiститься y нaдрукoBaнoмy tvtHoю <<Екстpактi Cлoбoдськиx
пoлкiв l734 poкy>. Там ми читa €Mo: <<Д.aвъ пpoшлoмъ въ l96 гoлy oктябpя
Bъ l6 день великiе гoсyдаpи цаpи великiе князи Ioaннъ AлексЪeвичъ,
Петpъ Aлексъевичъ УKaзaлИ пo иlt{енHorиy сBoиx вeЛикиxъ гoсyлapей
yказy за пoMетoЮ дyrr,tнoгo дЬяка Емельяна Игнатьевича Укpаинuева изъ
Рoзpялy взять Cумскoй, Aхтиpскoй, Хаpькoвскoй' Oстpoгoжскoй пoлки съ
гopoдaN{и и пpигopoДки Bъ Гoсул.аpственньIй пoсoльскoй пpикaзъ и иlr,tенo.
вать Пpиказoмъ Bеликiя Poссiи>. Тpеба [ irаTи нa yвазi,  щo ся звiстка хoч
знaхoдитЬся y дoкy|\,tентi l734 p., алe 3д.a €тЬся на цаpсЬкий yкaз l6 жoвтня
1688 p. oкpiм тoгo. Mа €мo тy )к звiсткy i  в тoгoчаснoшty дoкyмeнтi,  л.e
гoвopитЬся так: <<oктябpя въ 14 день t|ьIнешtlягo 196 гoда пo yкaзy веЛ.
гoс. чеpкасскиxъ пoлкoвъ пoлкoвникoBъ, тъхЪ пoлкoBъ гopoдЬl и въ нихъ
BoеBoдЬ и пpиказнЬIxъ людей и Чеpкасъ пoлкoвЬIя и гopoдoвЬlя слy>кбьI
всякими дълЬ1 BеЛънo BъдатЪ Bъ пpикaзъ Малыя Poссiи. И пoтoмy вeл. гoс.
yкaзу o чеpкaсскихъ Bсякихъ .ц.ълахъ (стoлбuьl) и paзбopньlя книги изъ
6*
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Poзpялy Bъ пpиказъ Bеликiя Рoссiи oтoсЛаl{ЬI oктябpя въ 29 лень. A poс-
писался Bъ тъxъ ЧеpкасскиХЪ дълax пpикaзу Bеликiя Poссiи пoдъячiй
Cтепанъ Cтyпинь>>. Cупеpeнки, нa мiй пoгляд, мiж сими двotvlа звiстками
нема € ,  бo й та й дpyга гoвopятЬ пpo oдиH зHoв зaведений Bеликopoсiйсь-
кий пpиказ, т iльки пеpша звiстка мiстить йoгo y ПoсoльськoМv ; lеpжав-
нoмy пpиказi,  a дpyга y Малopoсiйськoмy. Мoжливo. oд}|аче. щo нoвий
пpиказ був спpавлi вiддiлoм МалopoсiйсЬкoгo.
Cкaсyвaння aвтoнoмi i  пpи цapицях Aннi тa Kaтеpинi l l .  Aле нeдoвГo
пpийшлoся слoбoжанам yтiшатися сBo €Ю автoнoмiсю Та вiльгoтами.
3 пoчаткy xVIII ст. з цаpя Петpа пoчи}lаЮтЬ poсiйськi самoл,еp>кui
сЮ автoнoмiю пoтpoху зменшyвaти. Poзпoчав Петpo Bеликий, багатo
y сьorvty з}lиЩенню слoбoдськo.yкpaiнськoТ автoнoмi i  зpoбиЛa цаpиця
Aнна, а закiнчила се pуйнyBання цapиця Kатеpина II.  У l700 p. цap
Петpo видaB гparvroтy, щoб пoлкoBники лo смеpтi зaлишаЛися пpи свoТх
ypядах, а се вже зlvtеншyвалo вибopне пpавo. Cлoбoдська Укpаiнa пpиЛy-
нена бyла дo oзoвсЬкoi гyбеpнi i '  а Хаpкiв y l7l8 p.- дo Kиiвськoi гyбеpнiТ.
Tак пoсiянo бyлo зеpнo гyбepнських yстанoв. У |722 p. зpoблeний бyв
rrеpепl|с. Пpи Kатеpинi l  Cлoбoдськi пoлки пеpeйшли пiд начал BoеннoТ
кoлегiТ, iy кoжнoмy пol lкy бyла склал.еHа pегyляpна poта. A пpи uаpишi
Aннi у |732 p. вже цiлкoм бyлa злoмлена мiсцевa автoнoмiя i  Cлoбoдськi кo.
зачi пo. l lк l t  пoвеpнyтi y аpмiйськi.  Пoчалoся з пеpеписy Cлoбoдських пoлкiв.
кoтpий був зpoблений лeйб.гваpлi i  мaйopoм Хpушoвим y l932 p. B yказi
цаpиця писaлa, Щo Cлoбoдськi пoлки знищенi. Щo кoзaки заЛишили
вiйськoвy слyжбу i  гpyнти,3 кoтpих слyжиЛи, пoЧaЛи зaписyBатися у пiл.
пolr ,|oшHики, i  числo ix зменшилoся. A ми бажаемo. писаЛа цаpиця, нaших
вipнoпoл..ЦaHих oд сих безпopядкiв зaxистити l  l{епopядки скасyвати l  пpи.
Beсти yсе y пopяДoк. Гваpлi i  пiдпoлкoвникy к}|. Шaхoвськoмy дopyче}lo
бyлo виpoбити такy pефopмy' шoб збеpегти iнтеpеси уpядy i  слoбoжан.
Kн. Шaxoвський пpиiхaв у Cлoбoлську Укpaiну, oсeЛився y Cyмаx i  завiв
таM Koмiсiю yнpе>кленiя Cлoбoдських пoлкiв; члeнaми кoтpoi бyли лва
гваpлiйських штаб.oфицеpа, а слoбoдських пoлкoвникiв звали тyли piлкo
й тo з .д9paдчим гoлoсoМ. Koшriс iя yTBopилa pефopми. кoтpi були кoнфip.
мoванi,oo цаpицею: стаpt lннe пpаBo займанщини зеMеЛь бyлo скaсoванo.
але зайнятими дoсi 3eМляtt,tи бyлo л.oзвoленo вoлoдiти i  пеpедавати y
спaдoк, хoча б на них i  не булo кpiпoсних aкт|в: кot\ i tплект кoзaк|в Bизна-
ченo y 4200 чoлoвiк - у oхтиpськoмy пoЛку l000 чoл., y oстатнix пo
800 чoл. lз iх дiтей та свoякiв кotиплектyвaлИcя peсстpoвi кoзаки (бyлo iх
22000 нoл.). Boни ж пoвиннi були внoсити пo l0 кoп. з лyшi на кoзaкiв.
Koзацькi пiлсyсiдки i  пiдпoмoшHики - iх бyлo 86000 чoл.- пoлiленi бyли
нa дBopи пo 50 чoл. y кo>кнoмy. i  платити кoжний лвip пo l  пopшii
i  пo 2 pашi i ,  а як гpiшми, тo пo l8 кoп. з лушi.  а деяких oтчисЛяЛи
дo стаpшин на Тх паpтикyляpнi poбoти. Пoлкoвники. кoтpиx тепep пepе.
Bеpнyли y пpеМ' €p.майopiв. пoлyЧили пo l5 лвopiв пiдпoмoшникiв, oбoз.
нi_пo 7, сyллi-пo 6 i7.3 yсiх записаних у пеpеписy Хpyшoвa вeленo
бyлo збipати пo 2l кoп. y кaзHy. [eнтpaльний ypял видаBаB yкази. щoб
насeлен}lю не бyлo нiяких тях<apiв у збopах. а збopи на кoнсiстентiвl3a.збiльшилися, poзвеЛoся без числа хабаpникiв, xaпyг. i  нiкoмy бyлo нi
заpaдити сiй кpивдi, нi  навiть oсвiдoмити пpo неi цеHтpалЬ}|ий ypяд, бo
Пeтеpбypг rtoкЛадався тiльки на кн. Шаxoвськoгo та на йoгo канцeля.
piю, а вoни _ сi  нyжинui y кpаiнi _ poбили. шlo хтiли. Cвiдoцтвo пpo се.
дав, 3дa €тЬся' тoй сaмий Лесевицький' кoтpoгo зpoбленo бyлo бpигалipoм
Cлoбoдських пoлкiв пpи кн. Шахoвськoму. oл тяжких oлбуткiв слoбoжa-
не тисячaMи poзхoдилися' утiкали на f l .oн свiт за oчi.  Бoячися. щo кpaiнa
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oбезлюдiс, пpаBителЬстBo Bидавалo yкa3и. шIoб шyкати в гyбеpнiяx i  пpo.
вiнцiяx бiглих з Cлoбoдських пoлкiв, кoзакiв i  пoспoлiтих людей з жiнка.
ми й дiтьми. пoвеpтaти ix на кoлишнi oселi на пoдBoдaх i  нa кoшт тих.
хтo iх пpийняв. Tут вжe ми бaчимo забopoнy вiльнoгo вихoдy слoбoжа.
нап4 з.a. межy Cлoбo)кaнщини. 4ле yся pефopма цapицi. Aнни була скaсo.
ванa i i  наступницею цаpицею Лизаветoю. кoтpа взaгалi бyлa пpoти Aнни,
а oкpiм тoгo. бyла пpиxиЛЬна дo yкpaiнцiв неpeз гpафa Poзyмoвськoгo.
Ha кopoнашiю Лизавети y /vloсквy пpиiхaли yсi слoбoлськi пoлкoBники
з свoТм бpигадиpoм i пpeлставHикаMи oд кoжl{oгo пoЛка. Boни пoдали
чepез Cенат нoвiй шаpишi пpoхання, дe пpoxали скасувати дpaгyнсЬкl
пoлки. бo штaб i  oбep-oфiшеpи з аpмiйських пoлкiв. дiставши пiдпoмoш.
никiв. пoBеpHуЛи Тх сoбi y пiлланствo; пpoсиЛи пpo скaсyвaння yсiх peфopм
кHя3я Шахoвськoгo y CлoбoдсЬк}lx пoЛкaх, пpoсиЛи вЙдати iм x<алoвaннi
гpаt ' , toти t|а зpa30к петpoвсЬкиx. Coтник Cyмськoгo пoЛка Bласoвський
скаp)кився на кoмiсiю за тe, щo вoна Ha3нaчила слiдствo пpo скасyвaHня
дpагyнсЬкoгo пoЛка - i  сенaт зpoбив пoстaнoBy се слiдствo спинити, кo3a.
кiв y лpaгyни не вибipати, стаpшинi i  кoзакам кpивд нe чинl,tти. Тpoхи
3гoдorvt. y кiнui |743 p. '  слoбoд'ськиM кo3аKам булvl наданi >калoваннi
гpамoти. Cими гpaмoтaми pефopми Aнни бyли скасoвaнi. кoзаки дiстaли
на3aд свoТ стаpиннi пpава i  пpивiлеi y пpotr/tислаx та y тopгiвлi.  Бyли
oлiбpанi .вiл oфiuеpiв тa стаpцJин дpагyнсЬj(oгo пoлKа пlдпotl{oшники тa
пoвеpнyтi дo кoзацЬких слoбoдськиx пoлкiв. .I l .paгyнiв poзкасyBали й пoвеp.
t lули знoвy y кo3ацтвo. Aле слoбoжaне yсе.таки пoвиннi бyли сoлepжy.
Baти y сeбе 4 apмiйськиx пoлKa. Числo вибopних кoзакiв вl , lзначеl{o y
5000 чoл.. а poзписaти Тх пo пoлкax дopyчeнo сaми}l пoлкoBникаtt,t  пo
чисЛy пiлсyсiлкiв тa пiдпoмoшникiв. Hезабаpoм числo кoзакiв збiльшeнo
дo 7500 чoл. Пoлкoвники для свoiх пoltкiв Bигадали мyнлipи. У |744 p.
вeлeнo бyлo за ганьбy. за знeBaгy слoбoжaн кapaт}r пo Тx yкpaiнськoму
пpаBy. Aле yказoм 22 лилня |748 p. i  24 лютoгo |749 p. забopoненo
бyлo кoзакам i  Тх пiдпoмoшникaм пepеxoдити Hе тiльки в ГетьманЩинy
i Beликopoсiю, а навiть з oдF|oгo пoлка y дpyгий' себтo значитЬ кoзаки
немoв пpикpiплялися дo свoТх пoлкiв. У |746 p. цapиця Bеpнyлaся дo
стаpoвиl{и й звелiла скЛaсти гyсapський пoлк. пoдiбний дo дpагy}IсЬкoгo,
iсе лy>кe непpи €Мнo бyлo слoбoжaнам: людtl  yт iкали oд с i € i  гyсapi i ;
пpoстий нapoд iнoдi бив тиx гyсаpiв, a стapшина не зaпиHяЛа йoгo y сих
Bчиtlкаx' бo й сама вopoгyвала пpoти ниx. У кiнui шapюBанtlя Лизaве.
ти Пeтpiвни слoбoдськi пoлкoвники пoслали дo неТ пpедстaвн}lкiв на чoлi
з пoлкoBникol ' t  Тевяшoвим 3 }lака3olt i t  пpo наpoл.ний yпaдoк - значитЬ,
i  пpихильна лo yкpaiнuiв цаpиця не зaпoмoгла Тм y Тx сoцiальнotvlу х(иттю.
Пpелставники. пpoжиBши тpи poки y Петеpбypзi.  не дi>кдалися peзoлюuiТ
нa сBo €  пpoхання.

Хаpкiвський мiсцевий лiтoписець. пiд |747 p. занiс y свiй лiтoпис такy
xвaлy шаpиui Лизаветi: <ПpевЪннo пpизнaтелЬными имъют пpебыть чеpкас.
сы сЛoбoжаHе lцедpЬlMъ миЛoстяrvtъ гoGyдаpЬlни цаpицЬl. пoне)ке oтъ eя
Bсъ t{xъ благая имъ ниспoЛacя И 3a Hими сoстoитъ>.

Hе дiждалися пpедставHики oдпoвiдi i  в кopoтке цapюваHня Петpа I l l '
a Д'aЛa Тм свoю вiдпoвiдь йoгo нaстyпниця i  >кiнкa - цаpиця Kатеpина,
та такv. щo булo б кpaше кoзaцькиtи стapшиl{аМ i не тypбувaти uаpишi.
Пpo сю ласкy Kатеpини. дивЛяЧисЬ на паtt,t 'ят}|ик Пeтpy пеpвotvty, збyлo.
ваний Kaтеpинoю дpyгoю, нaш T. Шевченкo скaзаB: <Taке дивo пoстa.
вилa. се тoй Пеpвий' Щo poзпиHаB нашy Укpаiнy' а Bтopая дoкoнала
вдoвy сиpoтинy>. I спpавлi. Bo}lа дoкoналa i  Гетьrr{аHщинy, i  Cлoбiднинy.
BстУпивши }lа пpeстoл. Kaтepинa II заpаз же зBеpl{уЛa yBагy на Cлoбoдськi
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пoлки i  в кiнцi |762 p. HaзнаЧиЛa слiдствo нaд слoбoдськoю стаplшинoю
пo дoнoсy сoтl{ика oстpoгoзькoгo пoлкa Пpoк. Kанeвецькoгo. Cе слiдствo
бyлo лopyченo лейб-гвapлiI сeкyнл.майopy r. [I|еpбiнiнy. кoTpoгo се}lт
вi .u.пpавив дЛя сЬoгo в oстpoгoзьк, бo Kaневецький oбвинYвачyвав кol\, 'aн.
лиpiв CлoбoдсЬких пol lк iв - кH. Kантемиpа, пoлк. Тeвяшoвa i  стapшинv
oстpoгoзькoгo пoлка в poзopeнню i знищенню кoзакiв i  oбиватeлiв.
Kн. Kaнтемиpy oдBедeнa бyлa. Tевяшoвим ка3eнна земля зa те, Щo вlн
деpх(aв pyкy TевяшoBа, а саtи Тевяшoв, як писаB Kaневецький, y3яв
з сoбoю y Петеpбypг на xaбаpi 2400 каpб. гpoшей, за кoтpi тpeба булo
кyпити кoней для кoзакiв; секpетаp BoсннoТ кoлегi i  бyв йoгo пpиятеЛЬ'
I.l{еpбiнiн пoлyчив великi yпoвtloва)кення i пoTxaв y oстpoгoзьк. A щoб
зiбpати вiдoмoстi пpo станoвище CлoбoдсЬких пoлкiв взагалi i  дати вiдпo.
вiдь на пpoхaння стаpшини, Kатеpина BизHaЧилa oсiбнy кoмiс iю на чoлi
3 тиi/r же l l|epбiнiним (y 1763 poцi). У нaказy йoмy бyлo нaписaнo. щo
вiн же l  ) з iбpaв вiдoмoстi пpo те, вiд чoгo i  в iд кoгo кo3аки МаюTЬ
тяжяpi, i  яке бyлo y пoлкax безлюддя, 2) як сi  тяжяpi знишити. Tpeбa
бyлo вислaти y Петеpбуpг слoбoлсЬкиx стapшиH y кoмiсiю [I{еpбiнiна.
але yсi стаpшини Хapкiвськoгo пoлка Тхати вiдмoBЛяЛися i  так, мабyть.
бyлo й пo iншиx пoлках. Koли пpийшЛoся бopoнити пpаBа. усi  занелy-
жали, бo дoбpе знaлЦ, щo цаpиця I(атеpина в>ке вipiшила сvльбy УкpаТни.
У Пeтepбуpзi сeнатopи Шаxoвський, Панин тa oлсyфьев, poзглел. iвши
матеpiяли Щеpбiнiна ( l6 гpyлня l67a p.),  пpиз}|али. шo шopiннi складки
пiдпoмoшникiв та свoйственникiв не бyли piвними й сталими, бo 3аpаз
.пiсля poзкЛадки ЧисЛo Тх змeншyBаЛoся, I oстатнlNt пpихoдилoся }|ести
великi тяжяpi, нe звiснo бyлo, }tа якtаЙ нас тpеба вистачати кo3акам
кoней тa збpoю; тe)к сai{е тpеба ска3ати й пpo oдежy - 6ули й такi.  щo
сTpачуBaли та poзтpиl{ЬкyBали iТ лyх<e швидкo, бo кoли кoзак y пoхoлi
пpoгaйнyе, бyвaлo, гpoшi й запаси, тo йoгo веpтaЛи дoдoмv. де пiдпoмoш-
ники зHoBy мyсиЛ}l йoгo yзбpoiти i  yкoмплeктyBати усiм пoтpiбним дo
пoxoдy; пiдпoмoшники дyx(е BтpaЧаЛися, бo кoнi. кoтpi вoни кyпyBаЛи для
кoзакiв'  швl lдкo в пoхoдi гинyЛи, iнoдi вiд недoгЛядy хaзяiнiв. 28 липня
l765.p. цapиця BидaЛa манiфест пpo Cлoбoдськi пo. l lки. ле бyлo сказaнo
пpo бeзлал.ля i  пpo непoтpiбнiстЬ кo3ацЬкoТ служби. якa замiнялася Упopяд-
KoванoЮ i лля лepжаBи кopис}loю pегyЛяpнoю аpмiйсЬкoЮ слy)кбoю. Taким
пoбитoм явитЬся пopядoк та щастя та дoстaтoк замiсть кoлишньoТ непopvш.
нoi загaйнoстi,  а слoбoх<ане зMoжyть дiставати чи}rи та платню oднакoBo
з усiма poсiйськими пiдданими. 3а се лoбpo стаpшина й наpiл булvть
,вДячнi й uаpишi i  леpх<авi. .Ц.ля oтиx pефopм у Петеpбvpзi злoжeна бvла
oсoблива вiйськoва кoмiсiя - пpи Boсннiй кoлегiТ' а на УкpаТнy висланo
<Експeдицiю учpeжденiя CлoбoдсЬких пoлкoв>, Ha нoлi кoтpoТ пoставленo
знoв-таки € .  Щеpбiнiна. Cлoбoдськi кoзацькi пoлки були скасoвaнi, i  нa iх
мiсце вeленo бyлo склaсти 5 гyсаpських пoлкiв. Koзачi пiлсyсiлки тa пiд.
пot l , toшl lики пеpeйменoванi y вiйськoвих oбивателiв ( l765 p.). У гyсаpськi
пoлки пoчалися веpбyнки з вiйськoвих oбивателiв та oxoтникiв з пa}rсЬкиx
пiдданих i  стаpшинських дiтей. Hа пpoвiянт тa фypаж видaнi були гpoшi
з кaзни. I стapшина, й наpiл вiднoсилися дo- с iе.f pеф-opми дyх(е Bopoже:
наpiд дивився на HoBих гyсаp, кoтpиx тpeбa бyлo йoмy Bистачати' як
нa чy)ких, з Hе}rавистю. Пpo се свiдчив сам Щеpбiнiн. кoли ПисаB, Щo
tloBиx гусаp кpиBдиЛl{ не тiльки мiсцьoвi ypядники. aле нaвiть власнi
Тх батьки i  бpaти, кoтpi не дoзвoляЛи Тх жiнкам та дiтям l l . tати yЧасть
y вo. l lo.Цiнню загальними зеtt 'Ляl\ , tи, л iсами iyсякими vгol lаtv lи, а дeякi
вигаI{яли Tx iз свoТх xат, Hе даючи iм нiякoгo пpoжиткv. Щеpбiнiн Bидaв
пpика3, шoб y пoлвip'я гyсаp пoстoю не ста}roBиЛи. х<iнoк з семейств не
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пpoганяли, тих. y кoгo 3алишиЛися дiти. в iдбyткаl l rи нe Hищили. Ti .  кoтpиx
пoBибиpaли y гyсаpи, стаЛи тiкати зi  слух<би' Тх лoвили' неi l , 'илoсepднo
били батoгами i  знoBy пoвеpтаЛи y пoЛки. A кoли й се не пoМагaлo.
BеЛенo булo замiсть yтiкaнiв бpати Тх poдиviв, а як нe бyлo й poл.инiв'
бpати с iмейних та заtvtoх(Hих людeй з ix сел iлеpжати на слyжбi.  дoки
Hе веpнyтЬся yтiканi.  Пpoвiншiяльнi каншеляpiТ, шoб збутися, oдкаpaска.
тися вiд усяких дoMагаt|Ь гyсаp. за.ЧeЛи дoвге ЛистyBаl lHя. Koзашькi стap.
шини мoiли aбo пoлyЧити абшит|35, абo noстyпити y гyсapсЬкi пoлки й
пepeмiнити свoТ чини на apмiйськi;  пoлкoвники, кoтpi мали yЧaсть в бата-
лIях' пoлyчали Чи}l пlдпoЛкoвнИKa, a B гpа)кдансЬких Чинax HaдвopHoгo
сoвiтника: oбoзнi - пpем' €p.майopа. сyддi - секyнд.мaйopа; oсaByли. poт.
мiстpи, xopyнх<i i  сoтники - пopyЧика. a кoЛи вoни y баталiях нe бyвали.
тo yсi Чинott4 нижче: стapшi пoлкoвi писapi - в губepнськi пpoтoкoлiсти.
tvtoЛoдшl - в pегtстpатopи, пlдпpaпopнi на сoтницЬкo[, lу ypялoвi _ y вах.
мiстpи. а oстатнi - y у}lтеp-oфiшepи i  капpaли. Bиxo.ц.илo, щo кoзaцькi
чини пoниженi бyли нa l  абo нaвiть нa 2 чинa y пopiвнянню з аpмiйсь-
кимl, l .

Koзацька стаpшиHа бyла знeваженa yсiм oцiм, а гoЛoвl{е тиtt,t '  Щo скaсo.
Bанa булa цiлкoм iх стapшинська слух<ба, кoтpа I ' ,aBaЛa Тм незмipнo
бiльtшi пpаBа. бo спpавлi пoлкoBHик y свoйoмy пoЛкy rvtаB дyже великy
вЛадy не т iльки y вiйськoвих. але й гpажлансЬких дiлах: такy майже
влaдy мaB сoтl{ик y свoiй сoтнi.  а тeпеp Тх зpiвняли: пеptшoгo з пiдпoл.
кoвникoм абo з пpei l{ ' €p-tv lайopoм, а дpyгoгo-3 пopyЧикoм абo й з пiд.
пopyчикoм. Hе мoжнa бyлo стеpпiти такoТ зHеBaги. l  oсь кoли Щеpбiнiн
Bидав yкaз, Щoб зiбpалися y Хapкiв вс| стаpшини l{еtt4oв нa poзглядини,
кoгo 3 них tr,|oжt|o булo б вибpати лo pегyляpнoi служби, нiхтo з Тх
нe пpиiхав. Cтаpшинa 6улa незадoBoЛена pефopмoю чеpе3 те, щo стаpi
стаpшинсЬкi уpяли Д,alaлИ Тй влалy y кpаТнi. Koзаче насeлеl lня тех( }lе.
пpиязнo вiднoсилoся дo неi,  бo вiд t lЬoгo вiлбipали йoгo кoлишнi вoль-
нoстi та.пpивiлеi i  налoх<или l{а }rьoгo нoвий пoл.yшний oкЛад, кoтpoгo
вoнo pанiшe не плат1lлo i  кoтpий йoгo piвняв з пoспiльствoм.

Iще дo pефopми 1765 p. скЛaденa була y Cлoбoжанщинi на чoлi з
€ .  Щеpбiнiним кoмiсiя, кoтpa пoвинtlа бyла виявити внутpiшн €  станoBищe
Cлoбoдськoi УкpаТни. Koли tк вoна скiнчила свoю poбoту нa мiсцi.  уЛаштo.
вана бyла у |764 p. у Петеpбуpзi нoва виЩа вiйськoвa кoмiсiя пiд пpoBo-
дoм BoеннoТ кoлегi i .  Тoдi в Петеpбуpзi пpoбував ПoЛкoвHик Iзюмськoгo
Cлoбoдськoгo пoлкa Хв. Фoм. Kpaснoкyтський. Biн пpoвiлав, дo чoгo Bеде
нoва pефopма, i  нaписав пpo неi Листа i  лвi uилyлки дo стаpшини свoГo
пoлкa. У листi Kpаснoкyтський слiзнo пpoxaв стаpшIиHy пpисилaти у Петep-
бypг пpoxання, щoб усе залишилoся пo стаpoвинi. У пеpшiй шилулi вiн
пpи3ивав лo Петеpбypга стаpшин i  дoдаваB, щo бoятися нiчoгo. У лpyгiй
вiн гopював' щo стаpшина й oбивателi мoвчать i  нiкoгo не пpисиЛаЮть,
кoли в Петеpбypзi кaх(yтЬ. щo вoни бажають pефopми. <Hехай Бoг випpa-
витЬ сЛЬo3и бiднoгo l{аpoдa на нас, бo стаpшинствoBатЬ умiли, а y халепi
й пpигoлi i  пеpстoм дBигHyти не хтять>. Cтаpшина Iзюмськoгo пoЛка
нiчoгo нe зpoбила y сЬoмy дiлi .  Aле Лист}, l  KpаснoкyтсЬкoгo все )к таки
poзгoлoсиЛися пo Укpаiнi,  i  пpo се poзгoЛoшення ix poзпoчалoся навiть
слiдствo. У Bалкoвськiй сoтнi Хаpкiвськoгo пoлка вoни бyли poзпoвсю.Цх<енi
пiдпpaпopним Cухoмлиним. Пoчaлися збopи гpoшей з oбивателiв, щoб
вiдпpавити пpедставl{икa y Петеpбypг. Aле скiнчилoся дiлo тим, щo Bo €нHа
кoлегiя пpисyдила KpаснoкутсЬкoгo дo сyвopoi кapи - вибити пpилюдl lo
батoгами, пoтi l , t  зt\ 'илyBалася, i  в iн т iлькlt стpатиB чини й бyв засланий
y Kазaнь. Bийшoв piшинешь пoбити кияtt,tи такoж i тиx' xтo poзпoвсюд.
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)t{yвав йoгo листи _ Cyхoмлинa, oтaмана Bасилькoвськoгo (xoн вiн сaм
на себе зpoбив дoнoс y с iй спpавi) i  iнших. 3магання нe пepeкинyлoся
на наpiл, мaбyть, чеpез те, щo йшлo вiд стаpшин, кoтpиt{ нe .п.oвipяв
наpiл. Aле все.тaки дo нoвoi гyсаpськoi слyx<би нapiд вi.цнoсився вopoжo.
Пpo нaбip y гyсapи злo)l(енa бyла oтака пiсня:

Усix хлoпцiв в гyсаpЦ забpали, A завдайте тott. ly та теtt{нolЧy лyгy'
Мене' мoлoдoгo, oхвiuеpoм записали: Темнoму лyгy абo кoню вopoнoмy,
Ta Д,aлн ж менi кoня вopoнoгo' Aнiж мeнi' паpню l.loJloдoмy.
Ta пoслали i{eне пoпеpедy вiйська всЬoгo, A нe жаль мeнi та y .Цoмy нiкoгo,
Та звелiли менi сеpел пo,rкy стати, Tiльки tt<аль мeнi: матyся стаpая'
Та сказалн мeнi y сypeмoчк}l гpати. Матyся стаpая, сестpиця малaя,
oй ви гpайте, сypемки, ви, сypемoчки, гpайте, Ceстpиuя ttaлaя, a )кoна tt.oJloдая.
Менi, мoлoдoмy, жаЛю не завдайте'

Мoлoдoгo xлoпця нe задoвoлЬня€ нaвiть те' щo йoгo зpoбили oфiцepoil{.
Biн гpае y сypми, а йoгo oбгopта€ сyм. )Kалoщi йoгo пpo матip, )кoнy та
сeстpy нaм 3poблятЬся зpoзyмiлими, кoлl{ ми нагадa€Ivto пpo тe, щo в}lще
бyлo сказaнo пpo тя)ккe )киття в гyсapсЬкиx сiмeйствах.



POЗДIЛ 5

сoцlAЛЬHии yсTPlи
l  сyсПIЛЬHl сTAHи

Пoдiбнiсть i  p iхrниця y сyспiльниx стaнaх Гетьмaнщини i  Cлo.
бoжaнщини. Тoдiшнi стaни _ пoспoлiти, цеxoвi, кo3aки _ кot{.
пaнейцi й пiдпoмolЦ}tlfки' .ц.еpх(aBсЬкi пiддaнi. oлбyтки пi.цдa.
lt1|х. Coцiaльнi pефopми центpaЛЬнoгo ypя,l l .y 3a чaси цapицi
Aнни. Coцiaльнa pефopмa цapицi Кaтеpини l l .

oдiбнiсть i  p i l tниця y сyспiльних стaнaх Гетьмaнщини i  Cлoбoжaнщини.
Coцiальний yстpiй слoбoдськo.vкpaiнськoгo суспiльстBа Hагадyс HаM
Гетьманщину. I се Hе диBHo. бo булa загaЛьна oснoBа утвopення суспiль.
ниx станiв у всЬoгo l .|аpoдУ. A слoбo>кане нe звiдки як з Гетьманщини

пDинeсли на нoвi мiсця oснoви свoгo нацioнальнoгo )киття - свoi стаpoдавнi
yкpаiнськi  звичаi.  У Cлoбo>канщиtly.  як Mи бачили. пpихoдиЛи в)ке з пoчат.
кoм poзлiлeння }ra стaни. У Хapкiв пpийшлa ватагa кoзaкiв, aЛe вo €вoда
oфpoсимoв пpo них кaзaB, щo се бyли <<му>киKи деpeвенскiе>>; oчeвистo, ба.
гaтo, ix спpавлi нaЛех(aЛo дo пoспiльства. У лpyгi  гopoли теж pазo|\,t  3 кo3а-
каIt 'и пpиxoдили <<пaшeннЬIе Mужики>), як ix oбзивaють пo-свoйoмy мoс.
кoвськi  пpикaзнi лЮди. Бачимo ми сеpeд пеpесеЛенцiв i  мiщaн. Hе бачимo
т|ЛЬки шЛяхти - poдoBoгo д.вopянстBа. aЛe мa €Mo кo3ацЬкy стаpшинy'
iз кoтpoi пoтiм виpoбилoся i  шляхетствo i  кoтpа з сaмoгo пoЧaтKy сTалa
засеЛяти свoТ мaстнoстi  пoспoлiтими ЛюдЬtии. Pi>книця мiж ГетьманЩи-
нoю i  Cлoбo>канщинoю бyлa в т iм'  щo на зeгvrлях ЛiвoбеpежнoТ Укpаiни
дo пoBстaння Бoгдана Хмельницькoгo жилo чиtr{алo lUЛяхти i  були вже
шляxетськi  мaетнoстi .  а в дикoмy п/toскoвсЬкoму пoлi Тх зoвсiм не бyлo.
Tам, як rvtи зна € rvro. не булo нi  шляхти, нi  мoскoвськoгo бoяpства, iт iльки
MoскoвсЬкий ypял ви.II.аB гpагvtoти Белгopoл.ськiй шepквi тa деякиI\,t сЛy)киЛиМ
людяt\,t  Ha те. щoб займaтися пpoМислaMи y сих пpoстopих. xoч i  без.
людних мiсцях. Aле й сe пpавo бyлo скасoBаHе. кoли явилися сюл.и спpaвжнi
пoселенui.yкpаТнui.  Пoвстання Бoгдана Хмельницькoгo кoзацькoю шаблею
скaсyвалo сoшiальнy непpавдy' якa цаpюBaЛa v Пoльщi i  в iТ vкpaТнських
земляx. Hа чoлi пoвстанIJя стаЛи кoзакl l ,  а iх пiлтpимуBaЛи й лpyгi  стани
yкpаiнськoгo l . lаpoда - мiщане. пoспoлiти. Гoлoвнa Mетa пoвстaння i t  булa
в т iм, щoб знести пpивiлеi  станiв. щoб не бyлo т iс i  безoднi,  кoтpа oтл. i .
лялa тoд. i  шЛяхту oд пoспoлiтих. пaнiв oл кpiпaкiв. I  oсь тoдi вс iм захoтiлoся
пoпасти у кo3aки, бo кoзaк бyв вiльний чoлoвiк, дoвoлi замoжний i
забезпечений зeмлею. Таким пoбитoм дo кoзакiв нaближалися i  мiЩане.
й пoспiльствo. бo усi  т i  тpи стаHи займалися й хлiбopoбстBoм i  пpoмисла-
ми, а мiЩаHе теж несли вiйськoвy слvх<бv пo мiстах. Piжниця була мiж
HиMи нe B юpидиЧtlих пpаBах'  a гoЛoвHе y KplпацтBl.  кoтpе BикуBаЛа
шЛяхта i  кoтpе бvлo скасoвaнe pазoМ з дpvгиMи пpивiлеями i  pазoм
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Coцjaльншfi yстplf, I сyспiльшi станн

нагадy €  нам l lpo сeй стан yкpaiнсЬкoгo |{аpoдy. Hасeлення Хаpкoвa i
iнших мiст дiлилoся l{а кoзакiв пoлкoвoi слyrкби (xаpкiвшiв пoЛкoвoi слyжби
пo pe €стpy пoJlкoB}|ика Д.oнця булo l402 чoл:) iмiщан: л.o мiщан пpи.
ЛyЧалися ще цехoвi i  <пашенньlе кpестЬяне>. Iз Bидaнoгo мl loю дoкyментa
l685 p. видкo. шo xаpкiвui гopo.Цськoi слyжби д. iлилися на мiщан, на чoлi
кoтpиx стoяв вiйт. i  цexoвиx. Hад кoтpими стoяЛи Цехмiстpи: <<Бьють чoЛoмъ.-
писaЛи цаpяrи хapкiвшi.- хаpкiвшi гopoлoвoТ слyх<би vкpаТншi - вiйт
Мусiй IльТн та сoтники Iвaн Пoгpeбняк. Якiв 3аxаpнoвський' .Ц.анилo Мa.
линка. Bасиль Cлiпченкo, Bасильсв'  та цехмiстpи - Bасиль Пoмазин.
Лeoн 3лopoвецЬ. Маpтин Iванoв. Лавpiн Bасильев' Гopaська Iванoв yсiм
гopoдoм дo oднoгo чoлoвiка>. Цеxи бyли i  в Пpaвoбеpежнiй УкpаТнi.
i  в Гетьмaнщинi - звiдтiля слoбo)кане пеpенесли Тx i  в Cлoбoдсь-i<v УкpаТ-
нv. скЛавши ix на зpазoк тамoшнiх. Ми N,tа €Mo лyже шiкавv vётанoвчv
гpal\,toтv белгopoлськoгo Bo €вoди }lа цехи Y Cлoбoжанщинi. oсь Тi змiст:
пo vказY шаpя oлексiя МихайлoBича Bo €Boла бслгopoдський Гp. Гp' Poмo.
дaнoвський звелiв хapкiвським гpaдoдер)кцяM - Bo €вoдi г. ц. Гpеuoвv i
пoлкoвникv Гpиг. ,[oнuевi для зaгаЛЬнoгo спoкoю. для vсякoгo мiйськoгo
пopядкy. дЛя гoсудаpськoi слyжби. дЛя пoшиpeння y цехaх uеpемoнiй.
дЛя веЛичHьoi кpaси У цеpкBах Бoжих. д.rtя 3дoбуття ладoнv, свiчoк. oбpaзiв.
дзвoнiв i vсьoгo пoтpiбнoгo дЛя цеpкBи vсiм гopo.п.ським i пoBiтoBиM l\,tешкаl{-
цяM зaлo)t(ити цeхи i  oбpати дЛя них стapшинv. Toдi ж пo vказy гoсyдаpя
дoзBoлeнo бyлo гopoлсЬки!\,t i пoвiтoвим pеMесникaI\,t кpaвецЬкoгo pеIl,|есЛa
(кpaвшям i  кyшнipям|37) залo)кити спiльнo yкvпi цех i  бvти у HЬoмv
Цехмiстpoм хаpкiвськoмy oбивaтелю,[I.ем'янv .[I.авидoвv з тиlvt, Щoб вiн
iз свoсю цехoBoю бpатiею МаB сyд У дiЛах сЬoгo pемесЛа пo стapoл'авнiх
звичаяx, як се бYвалo Y них вже й pанiше. Cyлитися вoни пoвиннi бyли
нa пiдставi тиx аpтикvлiв'  кoтpi v }Iих paнiше бvли написанi. i  нi  B чoмy
oд Hих Hе oдхилятися. Aле сvд Тх не мiг тopкатися дo кapних дiл. Бiльш
yсЬoгo ж Boни пoвиннi пiклyватися пpo пpикpасy цеpкoB Бoжих. A в пoгoн.
Щики Тx нe веЛе}lo бyлo висилати дo цapсЬкoгo yка3а. Cя гpамoтa бvла
нaписанa v Хapкoвi v l67l  p. i  на неТ вoсвoда зpoбив такий пpипис:
<<Бvти в цeху дo Yкaза' yсяKу гopoдoвy гoсvдаpевy слvжбv слy)t(ити. пoдатки
платит},| спpаB}to, шеxмiстpy B сyд'и ipoзпpaвy (пo кapниx дiлаx) не вxoди.
ти. а пpo Yсякi дiла даBaти звiстки вoевoдi>. 3 сiс i  гpaМoти Bидкo. Щo:
l ) цeхи Cлoбoжaнщпнп були мiцнo зв'язанi. як се бvлo i  в Гетьманщинi.
з бpаuтвами. 2) вoни булl l  як в мiстах, так i  пo пoвiтаx. себтo мiстeчкaх
iпo селах'  3) цеxмiстp paзolt , l  iз  цеxoвими бpaтниками маB пpaвo сyдити
B цexoвt,tх спpaвах сBoгo pе[i lесла. oкpiм лiл каpниx.4) сей сvt (a 3HаЧитЬ.
i  цехи) iснvвав вже даBнo.- кyди pанiше l67 l  p._ на пiдставi стаpo.Цавнiх
звичаТв абo, як тo ка)кутЬ' <звиЧa €вoгo пpaва, ls8 i  5) сyлити вoни MyсиЛи
пo писаt{их аpтl,tкyлах, tr lo)кливo. пo екстpaктах з мiськoгo магдeбvpсЬкoгo
пpaва l39, кoipi 

.пpимiнювалися 
y Геiьманщинi. Ce Dtoя гадKа. аЛe

вoнa i l ta €  п iд сoбoю деякv oсHoBy. У 1685 p. y Xаpкoвi бyлo 5 цеxiв
з Цехмiстpами, iмення кoтpиx ми тiльки tцo за3начили. У цехaх дyже
яскpаBo виявилася (стapoЧеpкaсская oбыкHoстЬ) слoбoжан. бo й вoни тpи.
MaЛися бiльш yсЬoгo нa стapoдавнiх звичаях. а не на писaнolt4y yстaнoB.
чoМу пpaBi. i  та гpa[4oтa. кoтpv ми тiльки Щo виЛoжили, ствеpд)l{v €  те.
Щo бyлo вже y нapoднЬoll,ty життi.

Aлe гoпoвни}r станoM бYли все х( таки кoзaки. Boни пoдiлялися l{а
вибopниx кoзакiв, абo кoмпанeйцiв. i  нa пiдпoмoшникiв ix. У пoчаткY
хvlII ст. вийшoв пpикaз набpaти кoзакiв.кoмпанейцiв. а v пoмiч Тм пiдпo-
мoшникiв iх. Пеpшi пoвиннi бyли самi нести вiйськoвv слv>кбv. а lpугi  _
дoпoмагaти Тм гDiшми Чt. l  хаpче!vt: тaких бvлo пo 2,3,4 чoл. абo 5.6. 7 i8
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Coц|альншf, yстplf, l сyспlльшl стaшш

звiстoк пpo те. скiЛьки бvлo y кoжHol\,tv пoJlкy кoзaкiв.кotипaHейцiB дo
l700 p. Tvт мaсмo uiкавy зBiстку пpo yкpаiнський 3вичай в yлaштyBaHню
кoзаЧoi слYжби: зBеpта €  на себе нaшv vвaгу й те, щo у 1697 p. був пoлo.
жeний. аЛе У 1700 p' скaсoваний oклад в oдин кapбoванеЦЬ з кoжнoгo.
Пiдпoмoшникiв пoвиннo бyлo бpати вп'ятеpo. lшесTеpo pазiв бiльше. нi>к
кoмпанейцев. Koмпанейцi. aбo вибopнi кoзаки, нaгадyютЬ нaь,t pе €стpoBих
укpаiнських кoзакiв зa чaсiв Пoльщi. Cе була неMoв кoзaцЬка apистo.
кpатiя. I  спpавлi '  хoч Yсякий з пiдпoмoшникiв iмiщан мiг зpoбитися кoM.
панейцем' бo кoмпанeйцi й кoмплеKтvвалися з сиx двox станiв. aлe дЛя тoгo'
щoб слv)l(ити Y кoнних кot\{пaнейцях iвистyпати Y пoxoди. тpебa бyлo
мaти Деякий дoстатoк. Xapкiвський пoлкoвник Хвелip f loнeuь y 1705 p.
3аписaв vсiх мiщан мiста Хаpкoва v кoзaки - oдниx y кoмпанeйцi,  дpyгиx y Тх
пiдпoмoшники. Boсвoда noдав звiсткv пpo се в Рoзpял i  дoдaвaв, щo тепеp
нiкoмv бvде випoвняти тих вiдбvткiв. якi кoлись несли <Чеpкасьl гopoл.oвoй
слyжбьl>. себтo мiщане. Щo мiщане oхoче пеpейшли B кo3аки - се свiд.
ЧитЬ. щo Тx мiщанськi вiлбyтки спpaвлi були тяжкi. 3 лpyгoгo бoкy. мiшaне
такиM пoбитoм Bи3вoлялися вiд вoевoдсЬкoгo пpисyдy, кoтpий лля них бyв
зaBжди тя)t(киM. Boсвoда )к чеpез те Лишився майrкe зoвсiм без пiдлeглиx
йoмy люлей, бo y Хаpкoвi тoлi бyлo yсЬoгo |77 вeликopoсiйських слyжилих
людeй (39 peйтapiв. 46 сoлдатiв i  92 чo.I l .  дiтей бoяpськиx гopoлoвoТ
слyх<би). i  тo частиl{а iх бyла вибpанa y дpагyl{и. iншi poзiйшЛися. а
деякi пoylvtиpаЛи. Hе дивнo. Щo пpи такиx oбставинаx мoжливo бyлo
пoставити питання пpo скaсvвaння Bo €вoдськoi влади v Хapкoвi. щo й
бyлo зpoблeнo у l706 p.

Пoспiльствo якo oкpемий стаH Y Cлoбoжaнщинi ми бaчимo з саtиoгo
пoчаткy Тi заселення. У Cvдх<v, нaпpиклaд, пpийшли pазo! '  кoзаки (62 чoл..
дiтей Тх'  poлинiв 66. yсьoгo l28 нoл.),  мiщане ( l05. дiтей ipoлинiв l14.
yсьoгo 2l9) i  <пaшенньIе Mvжики> - себтo пoспoлiти (533 чoл. '  дiтeй i
poлинiв 50, yсьoгo l043). l  вoни iз l02 мiсць _ Пpавoбеpежнoi. Лiвo.
бepе>кнoi i  Cлoбoдськoi УкpaТни _ бiльш yсЬoгo з Пpилyк. Hiженя, Koнo.
тoпа. Iчнi.  Poмен. Гадяча. Boни oселилися v Cyлжi якo вiльне пoспiль.
ствo, нeзaЛежнe нi oд яких леp>кавшiв. Taк бyлo i  в iнших мiсцях' се бyли
вiльнi пoспoлiти. Aле частiше пoспiлЬствo селилoся l{а зе[,rляx деpжавЦiв -
i  тoдi се бvли iх пiдданi. Пoхoдх<eння такиx naнськиx сiл, л.epeвенЬ тa
xyтopiв зв'язанo з зaсеЛенl{ям Cлoбoжaнщ}lt lи. Панами.дepжaвuями були.
з oднoгo бoкv. кoзaцькi стаpшини. а 3 дpyгoгo пiзнiшe - poсiйське тa
чyжoзеIvlне двopяHствo. Tpебa' oдначе. дo сьoгo дoдати. щo такi слoбoди
з пiддaними бvли i  v кoзакiв. але v ниx бyлo бiльш хvтopiв, з кoтpиx пoтiм
Bиpoсли слoбoди. 3 пepшoгo пoгЛядv, зда €тЬся дивнo. як тo мoгЛи з'яBи.
тися пaнськi слoбoди з пiддaними. кoли кo>кний пеpесeлeHець мiг зpoбитися
зoвсiм вiльним кoзакol l/t  i  зeмeльним Bласникoм. Aлe сe залeжaлo вiд тoгo. Щo
кoзацький стан. oсoбливo кoзaкiв.кoмпaнейцiв. пoтpебyвaв веЛикoгo дoстат-
кy.3 дpvгoгo бoкv. л.еpжавцi д'aвали свoiм слoбoжанaм yсякi вiльгoти
нa якийсь таM час - на тaк званi ypoннi лiтa. тoбтo poбити теж саtYlе.
щo iцeнтpальний ypяд. Koтpий дaвав вiльгoти на l0_l5 poкiв. B кoзаки
тpYдt|o бyлo вписатися безсeмeйнoмy aбo малoсемейнoмY пеpeселeнЦевi.
кoipий пpийшoв v CлoбoжанЩинy без xyлoби i  гpoшей. т i .  щo бvЛи
пoспoлiтaми y Пpaвoбepех<жi. йшли на сi  панськi слoбoди, бo не xтiли
мiняти плyгa на шaблю. сBoгo звичайнoгo дiла нa нoвe тpyдt|е i  oдпoвi.
далЬHe. .Цеpжaвцi ж. oсoбливo спoЧаткv, нe вимaгаЛи дyже вeликих збopiв
тa пoдаткiв з пiдданих i  давали Тм зa Тх пoслyшeнствo багатo зеMeлЬ
та Yгoд' iв. бo бvв тoлi безмipний земельний пpoстip. i  земля бyлa л.eшевa.
a poбoних pvк. шoб iТ oбpoбляти. бvлo дvжe малo.
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oт .цeкiлька звiстoк пpo пoхoджeння деpжaвсЬкиx слoбiд. Cлoбiдка
Apтемiвка бyла oсажена вiдoмим Haм пoЛкoBникot\. l  Iванoм Cipкoм в даЧаx
Il{еpехвяl{сЬкoТ сoтнi на p. Мepехвi на пoлкoвiй землi в двoх Bepстax oд
Мepеxви: вiн пoселив тyт 20 лвopiв вiльниx (чеpкас>' зайнявши лiса веpсти
на 3. Cю слoбiдкy Cipкo oтдав свoйoмy зятевi tt , lеpеxBянсЬкoмy сoт}|икv
I. I.  Cepбинy у вiнo'.u за дoЧкoю. Хаpкiвський пoлкoвник Г. f l .oнeшь
Ir , taB на p. Удах деpевню з деp)кавсЬкиM пoдвip 'ям. хaзяйстBol\, t .  чеЛядЬю -
сeбтo пpисЛужtlикaми i  пiд'дaними: булa y нЬoгo ще слoбiдка Boдoлажка
тeж з yкpаiнським t lаселенням. Муpахвянський t l tешкаHeцЬ Микитa Ума-
нецЬ l l , tаB y 6 веpстах oл Мypаxви селo Микитiвкy. лe бyлo дo l00 лвopiв.
У oхтиpськotvty )к пoлкy бyлo лYжe велике селo Pясне. абo .Ц.авидoве.
y кoтpoп,tу бyлo бiльше 400 лвopiв. Boнo нале>калo дo пoЛкoвника Микo.
лая Мaтвiсва (йoгo бyлo вбитo пiд Чигиpинoм). а пoтiм вoнo пеpейшлo
дo жiнки йoгo. кoтpа пpo)Kивaла в Бoгoлyxoвi. oт сi всi oсeлi були
заснoванi y ХVII ст. Hебiж гетЬманa Cамoйлoвичa гадяцький пoлкoвник
Миxайлo Bасильев oсадиB у Cyмськoь{y пoлкy на зeмлях лебeдинськиx
слoбoлy Михaйлiвкy. i  за нeТ бyлa дy)ке дoвГа пoзва мiж пoлкoвникoм i
лeбединцями. Лебединui пpo се писали так: <A вiн, Михайлo. v.т iм селi
гopoд збyлyвaв без гoсуДаpeва указy, i  в тoму селi y нЬoгo. Михайла.
пoсeЛе}lo чoлoвiк 800 i бiльше. i на гoсyдapeBy слyжбy нiкyли не xoдятЬ'
oкpiм тoгo щo нa нЬoгo. пoJIкoBникa. пpацюють i  тим селoм Тм, лебeдинцям.
y зe[,tЛях i  в лiсах i  y всякиx угoдaх тiснoтy й poзop poблять великий.
а вoни' лебединцi, на йoгo гoсyлаpевiй слy>кбi в пoлкax бyвають пoвсяк.
ЧaсHo з пеpемiнoю. а жити Тм нiчим. A oзеpами. де лoBили вoни pибv.
вiн, МиxайЛo' завoЛoдiв i  лiси пoвиpyбaв' i  з тиx pибoлoвлей i  з усяких
угoл ix вигaняють i бьють i гpабyють l.|еBoд1,l i кoней пooднiмали i вoлo.
дiти Тм y тих ypoчищах нiчим не дaють: щoб. великий гoеyлаpЬ п.o)кa-
Лyвaв Iх - пoлкoвникoвl гадяцЬкoмy 3емелЬ lx l  с lHHи)( пoкoсlв oднlMати
y ниx зaбopoнив>. Cей дoкyr'{ент дy)I(е гapнo пoясню€ наM. Чepез lцo
пoспiльствo йшлo на слoбoди y пiлланствo кoзацьких стapшиH. а не зaпи-
сyвaЛoся y кoзaки _ за такиM велЬмo)кним панoI\{, як гaдяцЬкий пoлкoвник
та щe й гетьманський небiх<, iм >килoся, звiснo, спoчaткy, пoки щe Hе
вийшли ypoннi лiта, безпeчнiше' нiж лeбединсЬким кoзакам, кoтpиrlt  вoни
Hе даBaли кopистyваTися Тх кoзацЬкиtl{и yгoдaп{и. xoЧ пpaвa iх ствepл.женi
бyли uapськими гpalvtoтaми. Цiкавo' щo тyт деpжавцею яBля €тЬся пoЛкoвl{ик
гeтьIr,raнсЬкoгo pегиtvtel{тy. Cтapшина y Гетьмaнщинi дав}to в)ке пoчaлa
зaсeлят}l пpиxox(l , lми пiдданими свoТ слoбoди. Гадяцький пoлкoвник зpoбив
тiльки спpoбy заселeння y Cлoбoжанщинi i ,  як бачимo, BeлЬми yдачлиBy.
щасливy, бo слoбoдськo.yкpаТнська стаpшина poбила те)K саме. i  тpулнo
бyлo найти лебединцям спpaведЛиBy yпpавy на гадяцЬкoгo пoлкoBникa
сеpел. свoеi кoзацькoi стаpшиl{и, oсoбливo на небo>ка гeтЬмaнoвoгo. Гeтьман
i сaм, нiвpoкy' шиpoкo займався пpил.банням гpyнтiв тa пoсЛyгoвyBав
y сьort,ty дiлi й poдичам. Cам пан пoлкoвHик гадяцький кa3ав, щo дiстав
y ЛeбелинсЬкoмy пoвiт i  сoбi <пoмiстЬ €> oд Цаpя oлексiя y l676 p., пpизBаB
тyли yкpaТнсЬких слoбoжан i  насeлив ними Михайлiвкy. A лебединський
сoтник Cyпpyн зaняв лiс i  yгoли. Далi '  oднaЧe. в}lявилoся. Щo дo HЬoгo
пеpeйшли yкpаТнськi пepeсeленui з 3аднiпpянщини. кoтpi pанiшe жили
y тутешнiх пyшкаpiв без дoзвoлy цаpя. Гетьман Cамoйлoвич застyпився
3а свoгo нeбoжа пеpед центpалЬtlиtl.l мoскoвським ypядollt i писав, lцo
йoгo небiж пoселився дBopolt '  на свoiй <<пoмiстнiй> землi i  oсадиB селo
з дoзвoлy бслгopoдськoгo вo€Boди кl|язя Г. Г. Poмoдaнoвськoгo i йoгo.
гетЬNrана, i  заселив йoгo yкpaiнсЬкимl, l  пoселеl{цями: тeпep вiн пpoхaв
y цаpя для свoгo нeбoжа )калoваHнoТ <<вoтчинHoТ>> гpамoти. Boтнинa гpа-
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Мoта tIа вiк i  Biчt l i i  стBеpди"г lа би вo'roдiнHя гадяцЬкoГo пoЛкoвника. iпрo
такi  ГpаMoти заBжди пoбиBa.1ися vкpаТHсЬкi стаplUиHи. Гетьман хoн i  зpoбив
вказlвкv Hа те. lцo й BiH.Д.аB дoзвiЛ Hа oсадv села' аЛе в| l l  t l lяKol BЛади
v CлoбoжанIltинi не }4aB iтaкoгo.. loзBo.гIv,1lаBати Hе Мiг: Tl lM.To iхoтiв в iн
yсе пoкpити I lapсЬкoЮ BoТчиH}IoЮ ГpагиoтoЮ. хoча се <<пoмiсть €>> не бvЛo
нi дiдiвtt lинoю, нi  нaBiтЬ батькiвIt(инoю сЬoГo паHа BЛасниКа' бo йoгo
батькo Й мaти т iльки пpoжиBаЛи v Лебединi '  але с iс i  маетнoстi  тa}4
Hе МаЛи. У хVI II ст. вийtшoв vказ \,tати toзBiЛ Hа oсaжvваHHя слoбiд.
iбе:з сьoгo й вoлoдittня не пoЧиTаЛoся пDaBниM. oчевистo. t l lo явиЛaся
пoтpебa yЛаднати се дiлo пo заKoHv I спpавлi,  v бiлoпoльськiй сoTнi
Cумськoгo пoЛKа v деp Павлiвrt i ,  v сеЛах Kpизi  та Bopoжбi пoселилoся без
.цo3вoЛy l0 великopoсiйських пoмiIцикiв iпpизвали Hа сBoТ землi iпoсеЛиЛи
53 лвopа vкpаiнuiв-слoбoжан; vкpаТнui МaЛи тoдi в iльний пеpехiл з oдHoгo
гt4lс l tя на дpyГе, яKoГo l{е ,N,rаЛo великopoсiйське пoспiльствo (кpестьянствo).
Сi  слoбoжане пpийtшли v Сyмський ПoЛK з малopoсiйських i  за.ц.нiпpяHсЬких
Мlст та lи|сTечoк'  заПиса"гIися v кoзаки' аЛе пo vбoжествv свoйoмv не
MoгЛи HесTи KoзачoТ слvжби i  п iu lли v кpiпаки.Д.o бiлoпoлЬськиx пoмitцикiв
I як виявиЛoся. lцo пoмitцики були <великopoсiйськoi пopo.Ци> i  не мал.и
ПpaBа нl  на зеMЛl. HI Hа lХ засеЛенHя' |х BисеЛеHo' а кDlПакlв-vкDаlHцlB
y Hих oлiбpaнo i  пoвеpнvтo v Koзаки Tа мiщане. Cе дiялoся v i682 p
У ХVIII ст. дегlжаBlt i .  lцoб затBеDдити за сoбoю землi й пiдД'аHиx. бoaли

i l laл. 8. Укpаiнськi  типи [-pавюpи Т. h.. t;tиttськo'  o (70-тi  pоки Х y ' l II
селянкa l  сn4яни}l
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Ittaл. 9. УкpeiнськI тппш. Гpавюpа Т. Kа.
линсЬкoгo (70.тi poки ХVIll ст.). .Д.вopянltш

листи нa дoзBiЛ ix oсa)I(vвaти.
У |737 p. кaпiтaн Бyльський пpoxaв
vстaнoвчv кoмiсiЮ Cлoбoдськиx пoЛ-
кiв дoзвoлити йoмv пoселити на
свoТx зеl\,tЛяx i vгoдaх слoбiлкy У
l00 чoл. vкpаТнцТв. <щoб пoвнити
слyжбv i  мати poбoЧиx для tvlлиHa
i винницi>' Cе бvлo дoзBoЛeHo
йoмy. аби тiльки y нЬoгo не вийшлo
з.3а сЬoгo 3 киI\,r сyпеpеЧки. Цiкa.
вo. Щo слoбiдка засеЛялася не тiль-
Kи дЛя тoгo. щoб пiДтpимaти слyж.
бy, алe й зaдля тoгo, щoб пiлтpи-
мaти xaзяйствo _ не хлiбopoбствo,
a пpotYlисли _ lvtлиl{ та виl{ l{ицю.
I-[ iкавo. щo се бyв капiтан. зI{а.
читЬ' слy)t(ба йoгo булa нe в Cлo-
бoдських кoзaцьких пoJlкax. a в ap-
мiйськиx. Як пoявилися y Cлoбo.
жанщинi слoбoди з пiдданими
yкpаiнuями не у сЛoбoдськoТ yкpаТн-
ськoi стapшини, a y великopoсiйських
штатсЬкиx тa вiйськoвих vpядникiв.
мoже пoкaзати зaкликаl{ня нa слo.
бo.Цy сeнатopа i гel{еpaл-мaйopа Тa.
paканoвa. Biн писaв, щo йoму
незaбаpoм oдведyтЬ зeMЛю i на
сю зe[r,tлю запpoшyBaв слoбoх<aн
y пilula.Hствo. <Biльнi чepкaси,_
писaB вlн,- мo)I(yтЬ пpиxoд}rти тy.
ди без yсякoi oпaски зaзд.алегiдь i
на piнui Kaлитвi,  де бyлa станиця

.Ц,ьoгтeвa, в нaдiйнoмy мiсui, в гиpлi piнки Липoвoi за лyгo}l i лiсoм сeлитися
мiстечкoм гapниtt{и пpяi{ими вyлицяttitи i мeх< piнoк y саil{oмy кyткy заЛишати
мiсця, де б мoжливo бyлo зpoбити кpiпoсть,.a пepед кpiпoстю щoб залишиЛи
мiсце пo. oбидвa бoки саx<нiв пo l00, дe пoвинl{а бyти збyлoвaнa Цepква i
Kolltopи 3aдля тopгy; а пo.u.вip'я щoб зaйП'aли не великi _ дoB)l(инoю пo
20, a впoпepек пo l5 саx<нiв, бo в степaх тpeба жити тiснiшe; а вiльгoти
да€тЬся .на 3 poки; а як л.юдeй з-бepeться дoвoпi, тoдi за пo-pадoю l(pащих
i взагалi за 3гoдoю yсiх тiеi слoбoди люд.ей бyле пoltoх<eний лeгкий чинш.
як i y iншиx слoбoжан вeдeтЬся, а пaнщини нiякoi не бyде; yсi млини
мyсятЬ бyти панськиtt{и, a зaймати iх й пoпpаBляти Тх тpeбa бyле yсiею
слoбoдoю; lllинкaм бyти пoспoltiтиx люд.ей й пaнським; сyllи сyдl{ти oтaманy
з кpащими людЬlt{и пo yкpаiнськol'y зBичаю; oсадчoмy бyти Миxaйлy Tи-
мoxвiсвy Ceменuoвy, Якoвy Poмaнoвy i  Бaкaю, а як oсaдчим, так i  oтaманам
i oсaвyлaм i yсiм пoспшtiтим людям зaxoжих людeй poзпитyвaти' щoб
вoни бyли вiльнi yкpaiнui, щoб пiд личи}loю yкpaiнця великopoсiя}|е не
пpoскoчили, а веJlикopyсЬкиx людей i дoнськиx кoзaкiв без пaшпopта )кадl{oгo
не пpиймaти i нi oд}|oгo д}lя нe дep)кати; тaкo)к xтo 3 yкpaiнцiв явиться
злoчиI|цеt!t, тих зa сe )кopстoкo кapaти i, oбiбpавши, iз слoбoди вl{силати;
а як в слoбoдi являтЬся великopoсiйськi бiглi люди абo xoчa i з yкpaiншiв,
але злoдii, 3a такиx yсiею слoбoдoю пЛатити штpaф. Cлoбoлy сю нaйменy-
вaти oлeксiевськoю>. Cей пpизивний лист дy)ке цiкавий, 6o на такиx
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бiльш-мeнш yMoBинах заселялися, oчевистo, усi  тoдiшнi паъсЬкi слoбoди.
Biдзначимo в нЬoмy те, lцo сказа}lo пpo тpи ypoчнi лiтa i  пpo даЛЬший
Легкий Чинш, як i  в iнших слoбoдах i  пpo свiй влaсний сyл i  oбiшянку,
Щo паHщини й пoтiм не бyле. Tapаканiв хoтiв пoселити Bеликy слoбoлу,
а щo Boнa пoвriннa бyла стати на дикoМy пoлi, вiн замipився збyлyвати
там кpiпoсть. oдначе слoбoда недoBгo iснyвaла' бo валyйський пpиказний
Cелiвaнoв наpiзав зeмлi Таpака}|oвy пo 3000 нeтвеpтей у всiх тpьoх змiнаx
бeз yкaзy,3а Щo йoгo oдшМагaли кaHчyкaNtи й з iслaли з семействoм
у opенбypг. Cлoбoлy скасoBанo, а пiддaних poзпyЩeHo. Toй же Tаpаканoв
злoбyв сoбi якoсЬ 3eMлю y стpiльuiв мiста Усеpла, зaсHyвaB слoбiлку
Микoлaiвськy i ,  знаюЧи, Щo кoзакiв i  пiдпoмoшникiв y пiдданствi мати
не Mo)кЛиBo, скyпиB землi кoзaкiв i  пiдпoмoшникiв л.еpевнi на Гpидякi-
нot\,ty кoлoдязю (40 лвopiв), вигt lав сеЛян, а пoтiм Hа ix землi i  пopoх<нi
пoлвip'я Bикликав пеpесеЛенцiв _ yкpаiншiв' кoтpi й )кили y пiдданствi
за йoгo сиHoм i вoлoдiли сiсю кoзацькoю зeмЛею; кoзаки ж мyсиЛи poзiйтися
пo yсix yсюдaх, a чaсти}loю - в Бipюн (oстpoгoзькoгo пoлкai.  Бipюнинськиx
кoзакiв вiн пpимyсив силoмiцЬ пoстyпитися сими зeМляIv|и i  л,aтu йoмy
нa них лист. 3емля лишалася за Hим, а пoтiм пеpейшлa i  дo йoгo сина.
oкpiм Тapакaнoва багaтo ще й iншиx великopoсiйсЬких oфiuеpiв та пoмiЩи-
кiв oселили сoбi слoбoд}t на 3еt\4лях, кoтpi були нapiзанi кoзацьким тoBаpи.
стваM. Ci землi бyли злoбyтi piжними спoсoбами - спадЩиHoю, кyплеЮ'
пpoмiнoм, гpабyнкoм. Ha сьoмy питанHю Ми спиниMoся дaлi в poзлiлi
пpo вoлo.Цiння землею.

Tепеp же на 3pа3oк пpивeдeгvto pе €стp пoмiщикiв-лep>кавшiв Хapкiвсь.
кoгo пoлкa за |722 p.: за хаpкiвським Пoлкoвникoм Kвiткoю бyлo |7|
пoлвip'я i  986 лyш пiдданих, 3а пoлкoвим сyдд €ю Kвiткoю - ||7 i  479' зa
t loЛкoBиМ oбoзним Koвaлeвським - 65 i  397' за пoлкoвиtl ,t  oсавvЛoм Pvба.
HoM - 62 i  344' за кoлишнiм iзюмськип/t rтoЛкoBникoм 3ахаp>кевсLким (Дoн.
цеIv') - l3 i63' за зHачниl4 тoвapишott,t oxтиpськoгo пoЛка oсiпoвим - 40 i
223' зa yдoвoю пoлкoвника Kyликoвськoгo - 60 i  2l0 '  за гopo.ЦнЙним Гoлy.
хoвичeп{ _23 i  l4 l ,  за пoлкoвим oтaмaнolи Cмopo.Цським - 4 i  8 '  за сoтни.
К3MИ 

- 
230 i  1078' за пiдпpапopниMи - |27 i  602'  3а кoзаKаI\,tи _8 i  24,

за MoнaстиpяMи - l16 i5 l l ,  за пoпамlа_27 i  l56 i  BсЬoгo- l063 пoлвip 'я
i  5222 пiдданних. 3а великopoсiйськими i  вoлoськими пoмiщиками y тo[4y )к
Хapкiвськoмy пollкy бyлo y тiм же |722 poui: за гeнеpaЛoм ,Ц.ашкoвигv| -
68l пoдвip'я i  |797 дyш, зa пoлKoвникoм Aбaзoю -22 i  83, за пoлкoв-
никoм Шидлoвським _ l56 i  775' зa капiтанoм ЧopнoгЛaзoвиtt,t -9 i  l8,
за пopyЧикoм Kpaпoтки}Iигvt - 308 i  l884' пopyЧикott,t Cтахoнoвим _ lg лyш,
пopyчикoг\,t Биpeвим - 5 i  2l . '  poтмiстpoм ,[ l .yнiним -220 i  l l4 l ,  poтмiстpoм
Жикнинеpoм - 16 i  55, poтмiстpoм Cтамбyлoм -27 i  223, усьoгo |444
пoлвip'я i60l0 лyш.3 сих pеестpiв видкo, щo зa yкpаiнськoю стаpшиl{oю
бyлo вже менше пiдданиx, нiхt за великopoсiйсЬкиМи та BoлoсЬкими пoмiщи.
ками, але леp>кавuiв.yкpаТнuiв бyлo бiльше, нiж великopoсiян та вoлoхiв.
Мiж сими пoслiднiми бyлo 4 чoлoвiка мaгнатiв'  y кoтpих бyлa велика
сила пiддaниx - сe були: пopyЧик князь Kpaпoткин, генеpaл ,Ц.aшкoв, poт.
мiстp ,[yнiн i  пoлкoвник Шидлoвськt lЙi зa сими 4 пеpсoнaми бyлo 5599 лyш
i 60l0. Cеpед слoбo.цськo-yкpаiнськoi стаpшини такиx веЛt|киx тa багатих
л.еpжавЦiв не бyлo, i  сеpел них тiльки Bизначалися двoс l(вiтoк, Koвалeвсь.
кий, Pyбан' oсипoв, Kyликoвська, але з l{их сден тiльки Kвiтка Maв
бiля 1000 (986)'  а oстaтнi мeнш 500. У кoзакiв бyлo завсiм малo пiд.
да}lих , т iльки 24 чaл. Kyди бiльше бyлo пiдданиx y пoпiв, a за мoнасти.
pями iх булo тiльк}l тpoxи меншrе, нi>к за пiлпpапopними, й нa пoлoвинy

7 o-tcт
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N,teнше, нiж за сoтникаMи. Hа жaЛЬ, гvlи Hе зHа €Dro, скiльки пiдданиx
бyлo тoлi y iншиx пoлкaх, а кoЛи y oднoь{y Хаpкiвськoмy бyлo l  l232 чoл.
тoдi в yсix п'яти пoлкаx iх бyле, мабyть, yп'ятepo абo yнетвepo бiльше _
сeбтo oд 45 дo 56 тисяЧ чol loвiк. 3начить, стаl{ пiдданих пoспoлiтиx
y пеpшiй нетвepтi ХVIII ст. в)|(е.дoвoлi пoшиpився: збiльшилoся й числo
деpжaвцl в.стаpш}rH та lнших панIв.пot\. l  lщи кlв.

Teпеp ми 3веpнеtиo yBаГy нa дpугy четвepтЬ хvIlI ст. i  пoдивиl l{oся,
якa бyлa численнiсть piжних станiв y Cлoбoжанщинi у |732 poшi. Беpемo
сей piк чеpез те, щo t{а €N,|o за сей piк пepeпис 4-x CлoбoдсЬких пoлкiв
Хpyшoва. Biн .Д.а €  наt\,t пoвний .п.oкyментальний матеpiал пpo тoдiшнс
сoцiальне станoвищe CлoбoдськoT УкpаТни. 3 сьoгo мaтepiалy, I l{ l{oю видa.
нoгo, дoсi Щe нixтo не кopистyваBся, oкpiм тiльки тiсТ чaстини йoгo'
кoтpа-l{аЛеЦ!]_Ь^д.o мiста Хаpкoвa. Усiх мешканцiв У .Хаpкiв-ськоr'll^ц9{кyтoдi бyлo 37756 чoл. t\4yжсЬкoгo пoлa; в тoмy vислi yкpаiнцiв 36258 i
вeликopoсiян l498; y oxтиpськo}ry - 4l l86' y тoш|y числi великopoсiв тiльки
22 чoл.; y lзюмськoмy _ 3l  l83 ( l  l5 великopoсiв); y Cyмськoмy _ 4293l ( l4
великopoсiв); y 4.x пoлкax l53056 чoJl .  мyжсЬкoгo пoла. Укpаiнui пoдiлялися
нa такi стaни: l  ) кoзаки вибopнi, абo кoмпанeйцi, i  iх пiдпott i toшники'
2| кoзaчi пiдсyсiдки, 3) кoзaЧa стаpшина, 4) пoспiльствo' aбo пiддaнi,
5) цeхoвi люди, абo pемeсники' 6) дyхoвенствo, 7) великopoсiяне та Чyжo-
зем цi.

Пoдивимoся тепеp, якi стани бyли в тoдiшнiх гoлoB}tих мiстах, мiстеч-
кaх, сe,Iаx тa xyтopaх. Минемo пQки щo Хаpкiв, бo вiн видiлявся сepeд
iнших мiст склaдoпl свoгo нaсеJIeнHя, i  пpo сeй скЛaд ми бyлeмo oпoвi.
дaти y. пoслiдньoмy po-злiлi. У oxтиp.ui бyлo 4-684 чoл. Boни пoдiлялися
на такi стaни: пoлкoBoi стаpшини з дiтьми i  poбiтниками 84 чo, l . ,  pядoвих
вибopних кoзакiв l25l,  кoзачих пiдпoмoщникiв 2827, cуci l iв i  poбiтникiв
у кoзакiв 94, poбiтникiв на пo.п.вip'ях 39, шинкаpiв з дiтьми 8, poбiтникiв
t lа пoдвip'яx l93' пiддaниx з дiтьми i  poбiтниками, пoпiв, пpиЧта |32'
yнитeпiв 4, в шпиталях 4, на тaбачнiй фабpиui мaйстpiв, yкpaТнuiв i
великopoсiян,43. У Cyмаx бyлo 38l8 Чo. lt .  My)I(сЬкoгo пoJlа: пoлкoвoi стapши.
ни з дiтьми ipoбiтниками l l5,  кoзакiв 610, сyсiл iв y ниx l90, пiдпoмoш-
нtlк iв 2704, пoпiв 3 пpичeтниками 37, yнитeлiв l2 '  стapuiв l3, шинкapiв
26, poбiтникiв на пo.п.вip'ях 98, великopoсiян y свoТx бyлинках l4. У Iзюмi
бyлo l465 чoJl .: кoзацькoТ стapшиtlи з дiтьми i  poбiтниками 84, кoзакiв
249, сyсiлiв y них l3, poбiтникiв l75, пiдпoмoшникiв 782, пoпiв 3 пpи.
чeтникa[,tи та poбiтниками 63, poбiтникiв на пoд.вip'яx кoзaцЬкoi стapшини
69, мельникiв 3, шинкapiв 9'  yuитeлiв l3, стаpшiв в шпиталях l3, чeнцiв
Cвятoгopськoгo i  3мiТвськoгo мoнастиpiв 9, вeликopoсiян, кoтpi пepеписанi
з кoзакiв в ландмiлiцiюl{l ,  83. Чoмyсь lt{и нe бaчимo y х(aднoшry 3 сих
пoлкoв1,|х мiст цеxoвих pеt{есникiв, алe вoни бyли, мабyть, y стaнi кo.
зачих пiдпoмoшникiв i  y iнших стaнaх, напpикЛад, poбiтникiв.

3веpнемo тaпеp yвaгу Ha склад }lаселе}|}|я тoдiшнiх сoтенllих мiст,
мiстечoк та iншиx oсeЛЬ. oсь, напpикЛaд, мiстечкo Boвчe ХаpкiвськoТ
сoтнi (тепеp Boвнанськ): yсьoгo 22l чoл.; сoтеннoi стаpшини (сoтник,
пiдпpапopний, писаp) з дiтьми i  poбiтниками l4'  pядoвиx кoзaкiв l  l4 '
сyсiлiв y }|иx 6, poбiтникiв 5, пiддaних.сoтHика 5l,  пoпiв 3 пpичeтникaми
l0, rшинкapiв 2, лвipникiв, poбiтникiв, стадникiв, винникiц мeльникiв пpи
xyтopах 19. Пiдпoмoшникiв тут не бyлo - були тiльки y кoзакiв сyсiли
та poбiтники. ,Ц.pугy значнy частиl{y насeлення склaдaли пiддaнi сoтt|}lка.
.Ц.aлi бaчимo звичайнi нeвеличкi стaHи poбiтникiв t{а хyтopах i  таке iнше.

Coтенне мiстечкo CoкolIoв: сoтеннoi стapшиHи l5, кoзакiв l74, сyсiлiв
y l{иx 8, pбiтникiв l9, пiдпoмoшникiв 548, великopoсiян, кoтpi слyжaтЬ
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пo гpаМoтax l4, мельl{икiв 5, пoпiB 3 пpичeтниками i  3 poбiтниками 35,
yчитeлiB 4, yбoгих y шпитaЛю 2, нa хyтopi хутopян l5, yсьoгo 839. Cалтiв
(сoтенне,мiстeнкo) : кoзакiB 83' сусiлiв y l{их 3, poбiтникiв 2l ,  пiдпoмoш-
никiв 409, poбiтникiв 4, пoпiв з дякаi l , lи 4, yсьoгo 524; се Чистo укpаiнське
сoтенне мiстечкo пo склaдy свoiх станiв. A oсь бiля сaмoгo Xаpкoвa
селo oснoва: кoзaцЬких пiдпoмoшникiв 3l ,  пoлвip'я пoлкoвHикa Kвiтки -
з 4 двipниками пiдданиx йoгo 263, пoпiв 3 пplf ieтниками 8, мельник l ,
шинкаpiв 8 (y oднol l , ty шинкy). Tyт oдHа пoJloвинa села кoзацЬка, a
дpуга - паHсЬка, стapшинсЬка. A oкpiм кoзакiв та пoспiльства тyт жив
тiльки пiп з шеpкoвнЙм пpиЧтotи та бyв панський бyлинoк. Cелo Гавpи-
лiвка: там бyлo 43 кoзака, l03 пiдпoмoшниKa i  тpoс з цеpкoBнoгo пpичтy,-
се чистo кoзацькe селo. A oсЬ деpеBl{я Беpeзiвка сoтникa oнлpiя Гoлухo.
вича - в нiй панський лвip та l54 чoл. пiдданих] се чистo пaнсЬка пoмiщи-
ча oсеЛя. Cлoбiдкa.Tpoiшька ApкалiТвськoТ пyстинi: мoнастиpськиx лвip.
никiв 3, пiддaних l20; се п,toнaстиpсЬка деpжавська oсеЛя з пiддaними
yкpаТнuями: Xyтip Пpoтoпoпiвка пiдпpапopнoгo oс. 3ашелеBсЬкoгo - пiд.
даних 54, ме. ltьникiв i  скoтаpiв 7. Cлoбiдка €poшeвка пol lкoвoгo oбoз.
нoгo KoвалeвсЬкoгo_ пiдданиx l l9. Маленький хyтip Tapасiвський пepе.
сiчaнськoгo сoтника Ф. KoвалевсЬкoгo-9 пiдданиЦ y 3 двopaх i  3 мель-
никiв y l  двopi. oг такими бyли пo сoцiальнoму скЛадy населення oселi
на Cлoбoжанutинi.

Bиданий tvtнoЮ пepепl. lс слoбoдських пoлкiв дa €  змoгy. oбpаxyвaти,
скiлькo бyлo y кo)l(нoгvly пoлкy yсякoгo станy людей. Я oбpaxyваB ЧисЛa
пo yсix пoлкaх i  oсь Щo вийшлo: y Хаpкiвськot\4y пoлкy кoзaкiв |7644,
iз кoтpиx 587 l  вибopних i  ||773 Тx пiдпoмoшникiв (не вклюнаюЧи сюди
ix сyсiлiв та poбiтникiв), великopoсiян, кoтpi слyж}lли пo гpаlvloтаx в кo-
3акаx, l86: великopoсiян, кoтpi служиЛи в кoзaкaх, але бyли пеpенисленi
y лaнлмiлiЦiю y пoл.yшний oклад., l76l '  а пiдданих yсяких л.epжавuiв
|5322' не вKлюЧаюЧl, l  сюди poбiтникiв l{а хyтopах тa пoдвip'ях. У Хаpкoвi
бyли ще цехoвi та великopoсiйськi кyпшi й pазнoнинцi. У oхтиpсЬкot\,ty
пoлкy булo 7373 кoзака, l8 l95 пiдпoмoшникiв, 9l62 пiдданиx i  l4 вeликo-
poсiян' кoтpi слy)I(или в кoзакаi. У Iзюмськoму пoJtкy - 3550 кoзакiв,
l l423 пiдпott{oш}tика i  9280 пiдданих, l04 великopoсiянинa, кoтpi слyжили
y кoзаках, i  l l  пеpевeдeних y Ландi lr iл iцiю. У Cyмськoмy пoлкy - 3695
кoзакiв, l39l8 пiдпoмoшникiв i  l8476 пiддaних. Усьoгo B ч.m.иpЬoх пoлкax.бyлo 20489 кoзакiв, 55309 пiдпoмoшникiв i  52240 пiдданих. Бiльш yсЬoгo
вибopних кoзакiв бyлo y oхтиpськoмy пoлкy, наймeнш - y lзюмсЬкoмy;
бiльш yсЬoгo пiдпoмoшникiв бyлo y oxтиpськoмy пoЛкy' нaйменш - y Iзюмсь:
кoмy' бiльш yсЬoгo пiддaних _ y Cyмськoмy., найменш _ y .oхтиpс.-ькoму.
Пiдданиx y всix 4-x пol lкaх _ тpoxи менше, нiж пiдпoмoшникiв, але Далекo
бiльше, нi>к кoзакiв. Hа кoх<ний пol lк пpихoдилoся сеpел.нiм лiкoм пo
5|22 кoзaка, пo l3825 пiдпoмoшникiв iпo 13060 пiдданих. Ci нисла дyх<е
цiкавi.  Boни виявляютЬ нам, ним була Cлoбoдська УкpаТнa з сoцiaльнoгo
бoкy y лpугiй нетвepтi xvlII ст. Ce бyла напoлoвинy кoзацька кpaiнa,
a нaпoлoBиl{y вх<е пoспiлЬсЬкa, бo пiдданиx y нiй бyлo тiльки тpiшки
Ir{еtlше, нiж кoзакiв. У oдниx oсеJlяx кo3аки )|(иЛи pa3oм з гioспiлЬствott,t,
y дpyгих _ oсiбнo. Пaнських сiл, слoбiд та хутopiв бyлo вжe л.ух<e багатo.
3нaчить, в)кe в тi  чaси зЛoжився стан дep)кавцiв.пaнiв, кoтpi вoлoдiли
зel\,rляIr,tи i пiдданими i яBляли з себе тoй сoцiальний стан, 3 кoтpoгo
витвopилoся пoтiм слoбoдськo.yкpаiнськe двopянстBo. Boлoдiлa пiдданими'
oднaЧе, не oд}lа yкpaТнськa стapшина, дyxoвенстBo i дехтo з кoзaхiв (зoвсiм
малo) ' a Й вeликopoсiйськi пoмiщикtl il вoлoхи, i вoни, як l\,tи бачимo,
у |723 p. набpали .п.y>ке багaтo l! lа €тнoстей. Haйбагaтшими дepжaвцями
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й земельними влaсниKаtl ,tи y Cлoбoжанщинi iз слoбoдськo.укpаiнських
стapшин бyли Kвiтки, .Ц.oнцi-3аxаpж9вськi,  Koн.п.pатьсви, Шидлoвськi,
oсипoви, Гoлyхoвини, Hестеpoви, Koвалевськi, .  Чеpняки, 3ащелeвськi,
Kyликoвськi,  Лесeвицькi,  Hадаpх<инськi,  €фiмoви, Пеpeкpестoви, Kapпoви'
Пoливoд.и, Бyгаевськi,  Бoяpськi,  Фeлopoви, Бистpиuькi,  ,Ц.анилевськi,  Лесe.
неBичи, Kапyстянськi,  Пештичi, [вигyбськi '  Coшaльськi,  Kapтавi,  Cеми.
чeвi.  3 великopoсiян та вoлoхiв: кн. Kpапoткiн, .(yнiн, .[I.aшкoви, Безoбpa.
зoви, Мaтюulки}lи, Kантемиpи, Pеткини, кн. Гoлiцин, кн. Юсyпoви, Kиги.
чи; oсoбливe мiсце займае хаpкiвська пoмiщиця BeЛика к}|ягиня Лизаве-
та Петpiвна (пoтiм uаpиuя); з Гeтьманщ1,l} lи _ Пoлyбoтки, Лизoгуби' Чаp.
н и ll. lI.

Cей списoк дyх(e непoвний, бo я бpaв тiльки тиx л.еp>кавЦiв, кoтpi
вoлoдiли не ь{eнш, як сoтнeю пiдданих. oкpiм тoгo, тyт зoвсiм нeN{а €
пaнiв, кoтpi вoлoлiли пiдданими в oстpoгoзькoмy пoЛкy, бo нeма пеpе.
писy сЬoгo пGпкa Хpyшoва у |732 p. (мoх<е' вiн i  с, алe йoгo не знайшлoся
в аpхивi ХapкiвськoТ Kaзеннoi Палати; а цiкaвo бyлo б йoгo ,п.есь poз-
шyкaти).

Я видав pe €стpи кoлишньoi слoбoдськo-yкpаТнськoТ стаpшини й iншиx
oсiб, кoтpi мaли пiддaниx, пo всiй Cлoбoдськo.УкpаТнськiЙ гyбepнi i  у |767 p. '
кoли пpийшлoся слoбo.Д.сЬкo-yкpаТнськoмy двopянству вибipати пpедстаB.
никiв y Kатepинськy кoмiсiю для yтвopення нoвoгo yЛo)кен}|я. Toдi
й злаштували pе€стp, y кoтpoMy пoказaHo, скiльки xтo Iиав за сoбoю
пiдданих. Cлoбoдськo.yкpаiнська гyбepнiя пoдiлялася тoдi на п'ять пpoвiн.
цiй, як кoлисЬ бyлo п'ять Cлoбoдськиx пoлкiв; кo)кна пpoвiнuiя дiлилася
на кoмiсаpстBa, як кoлисЬ пoЛк на сoтнi.  Cей pе €стp пoказyс нaм, скiльки
з Cлoбoдських пoлкiв y нoвiй гyбеpнiТ 3aЛишилoся власникiв землi i  пiдда.
них, скiльки сi  власну|K|1 мaлИ пiдданих. Iз сиx власникiв i  утвopилoся
слoбoдськo.yкpаТнське двopянствo. Тpeба дo сЬoгo дoдaти, шo л.екoтpi
з стаpшин зoвсiм йе мали пiдданих, але якo стapш}lни пpиймaли yЧастЬ
y сих дBopянсЬких вибopах, хoЧа вoни щe не бyли тaкими двopя}lаDrи,
якиtии були iх poсiйськi тoваpишi, i  змагалися тiльки, щoб Тх записанo
бyлo y poсiйськi двopянськi книги.

Я не бyлy пеpелiнyвати yсix сих дBopянсЬкиx фамiлiй - Bo}Iи нaдpyкo.
ванi в мoiх <Матеpiaлах>, я тiльки BизнаЧy сеpед ниx тиx, кoтpi мали
не Ntенш сoтнi пiдданих. У Хаpкiвськiй пpoвiншiТ Тх бyлo 33 нoл.*; в Iзюмсь.
кiй _ 40 **; y oхтиpськiй - 27 ***i в Cyмськiй _ 46 **' l .*. y oстpoгoзь.

+ Ll.е були: пiлпpапopний Kаpтaвий, секyн.Ц-майop Лoгачев, пol lкoвий oса-вул Koвалевський,
абшитoЬаний сyлля Кoвалeвсiкий' пiллpaпopний Koвалeвський' ад'ютант oльхoвський' ад'ю.
тант ХаpкiвськЬгo гyсаpськoгo пo' lка KЬвалёвський, абшитoваний пopy-ник Aвксентьев' пopу.
ник i кoмiсаp Чеpняки, гeнеpaл гpаф Генлpикoв, rкiнка бpигалиpа Kапниста' пo,lкoвHиця

фoн Цнглep6ва' пoлкoвник Kyлиioвiький, пoltкoвий квapтиpмистp i пЦпpаnopний -.Бopo-
даевський' сoтник Aвксентьев, yдoва oсавyлa Kаpпoва, пiдпo.ltкoвниця Пoлтева, '  майopша
Шидлoвська, генepаЛ гpаф.II.евiс!, жiнка генеpaла кня3я I(антемиpa, y.Цова Дiйснoгo статсЬкoгo
pадникa Cпичинсiка' ieнёpал князь Kильдяшoв, пoлкoвtlиця Kвiткина' абшитoваний секyнд-
iиайop П. Щеpбiнiн, абшйтoваний секyнл.майop !.yнiн. абшитoваний капiтан 3eмбopський,
пopyник Якiв Kвiтка, пpапopщик Гp. Kвiтка' пoлкoвий писаp Poманoвський, yдoва сoтHика
Гйyхoвиvева' пiлпpапoфний.Квiткa,. Гpигopiй Квiтка.
** hбшитoваний iенеpал Мейеp, майopи:3аpулнeв, Kиpилoв, пopyч-}rк B. Шидлoвський,
.Цанилeвський' Aндpеев. пpaпopщик Cкepлет, нa слyж-бi майop Мevни-кoв, 3apулнсв.. iз-слoбoдсь-
кo.yкpаiнських стipшин: пdpyuики Лисиневич, Coшальський, KапустянсЬк.ий. Kyпнинoв,
ваййстp 3айцoв, капpaЛ БoгyЫaвський, полкoвий писаp Любиuький, кoмiсаp Kапyстянський.
сoтники Бистpиuький,.3имбofськиЁt, сулля Kaпyстянський, пoлкoвий-хopУнх<ий Aламoв, пiл-
пpапopний Jiацький, абшиioваний f lmмистp 

'Гopo>кан, 
сoтники Iван Пeштич, Bисoчин

з- бpaтoм пi,Цпpапopним, oл. Coшальський, lван Ляшенкo, .II.. Kyпнинoв, yдoви бpигалиpа
Bаннескyла' пoлкoвника Мepeскyла, пiдпoltкoвника Kапyстянськoгo, вахмистpа o. Пeштича,
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кiй - l2**!t(*i(.  У п'яти пoЛкaх тaких панiв-леpжaвцiв, y кoтopих булo бiльше
сoтнi пiдданих, булo тiлЬки l48; бiльш yсьoгo бyлo ix y Cумськiй пpoвiн-
цi i ,  далi йшли Iзюмська, Хаpкiвська, oxтиpська i  oстpoгoзька. Aле мi>к
ними були такi магнати, кoтpi мaли пo декiлька тисяч пiд.даних. У Хаp.
кiвськiй пpoвiнui i:  гp. Гендpиxoв rr,tаB l206 пiдданиx, пoлк. М. Kyликoвсь.
кий _ B78, майopша Шидлoвська - l325' к}r. Kантемиpoва - 643, Cпи.
чинсЬка - 2 l3 l '  Щеpбiнiн - l858; y Cумськiй: Koнлpатьев - 5958'
Aнисимoв (пo жiншi Koнлpатьевoй) - 507l '  Cавич _ 709, сoтн. Caвич -
l63l,  Лизoгyб - 708' Kукoль.Яснoпoльський ..- 622' Пoлyбoтoк l523'
кн. Гoлiцин - 45|4' дyхoвник шаpиui ,[I.yбянськи _ |792' Kн Шаxoвсь.
кий - 797, фoн Boлькeнштейн - 652; у oxтиpськiй: HaлapжинсЬкa - l315'
ПoДгopичани - 642, oсипoва - l79l ,  Koнoвницин - 905' Aбaза - 808:
y Iзюмськiй: 3аxаpх<евсЬка _ 26l4, KpаснoкyтсЬкa - l283' .Шидлoвська -
747, Дaнилевський - 622, 3apyлнeв - 854' Coшальський _ 605; y oстpo.
гoзькiй: бpигалиp Tевяшoв -_2657' пoлкoBt|ик Tевяшoв -4256, Татаp-
Чyкoв _ 96 l ,  €poшeвськt lЙ - 847. Усix тих, кoтpих зачислиЛи лля вибopiв
y кoмiсiю неМoB би тo на пpaвах ,Д.Bopян, бyлo 602; 7l y oстpoгoзькiй
пpoвiншi i ,  |27 у Хаpкiвськiй, l49 y Iзюмськiй, |44 у oхтиpськiй i  l  l l
y Cумськiй. Деякi 3 ниx зoвсiм не Mали нi  пiдданих, нi  великopoсiйських
кpiпакiв, нi навiть маетнoстей. Aле з усiх Hих yтBopилoся слoбoдськo-
yкpaiнське двopянствo. Иoгo пoхoд)l(еHня' як ми бачимo, бyлo таке ж
саtr,tе, як i  л.вopянства малopoсiйськoгo - ЛiвoбеpеrкнoТ Укpаiни. Рi>книця
бyла' злаеться, т iльки y тiм, Щo сеpед слoбoдськo.yкpaiнськиx.II.BopяH
бyлo тpoхи бiльше poсiйськиx пoмiщикiв, нiж сеpeл малopoсiйсЬких дBopян
тепеpiшньoi Чеpнiг iвськoi та Пoлтaвськoi губеpнiй.

l t iдпoлкoвникa Bа,lкoвськoгo, пiдпoлкoвника o. KpаснoкутсЬкoгo, М. Милopaлoвина. бpигaлиp
Булаuель, пo/lкoBl{ик М. I(yликoвський, пiдпpапopний P l(apтавий, yлoва P Шидлoвськoгo.
удoва пcлкoвникa М. .[I.oнuя-3aхapжeBсЬкoгo.
t**Cекун.Ц.майop Cт. Лесевицький' жiнка пiДпрaпopнoгo Hегpебиuькa (Hаlаpжинська),
poтl l ,!истp Kарпoв, пopyчик i пpапopшик l(аpпoви' пoлкoвий сулля Кapпoв, yдoва майopа
Hалаpжинсьiа, пiлпрaпopний М. Hалаplкинський, секунл.майop 3вopикiн, >кiнкa бyннyкoвoгo
тoваpиша A. Миклашeвська, кoмiсap М. Hахимoв, пopyчик князь Дм Kaнтeмиp' пoлкoвий
кoмiсap oхтиpськoгo гyсapсЬкoгo пo"пKа генеpaл Пoлгopинанi, пpапopшик Пaвлoв' абшитo.
ваний пpапopшик Бoяpський, пo' lкoвий oбoзний П. БoяpськийlУ4oва пopyч}lка oсипoва,
l lo..tкoвий oбoзний Пpилyшькoгo 'пol lка oгрoнoвин, пi.Цпpапopний Koнoвнiцин, пiдпpaпopний
М' Бoяpський, удoвa poтмистpa Лесeвицькoгo, удoBа пoлкoBHика Лесевицькoгo, абшитoваний
пiлпpапopний Bepeшагiн, пpeм'еp-мaйop Хpyшoв, aбшитoваний пopyчик Хpушoв, абшитoваний
пpапoplцик М. Aбaза, капiтан Cмaкoвський, сoтник ГадяцЬкoгo пФ1ка Бикoвський, бyнvукoвий
тoBаDиш Koби.ltяttький.
****Aбшитoвaний статський pадник Шyбський' абшитoваний пoлкoBник Koндpатьев, aбшитo.
вaний секунд.майop Aнненкoв' aбшитoваний poтмистp Caвин, абшитoваний сулля Pyба.
HoB, пoЛкoBник М. ,Цoнець-3ахаpжевський, пpaпopшик Кoндратьсв, абшитoваний пopyuик
Koнлpaтьсв. бyннукoвий тoваpиш Лизoгyб, абшитoваний Aнтoнoв, абцlитoваний пoлкoвий
oсaвy;I Пoдлссний' абшитoваний пoлкoвий oсaвyл Aлфepoв, абшитoваний сoтник Пoд,rссний'
пiдпpaпoPrrий Кoндратьсв, на.п.вopний pадник Юдин, буttчyкoвий тoваpиш Лизoгуб'  пopyчик
I Kyкo,rь-Яснoпoльськнй, пPaпopщик Пoдoльський, кoлeзький pегiстpатop Kypський, абulитo-
ваний oсавул, l . lавидoв, l t iлпpапopний.[ l .авидoв' yдoBа сoтHика Poманoвa, жiнка статськoгo
радника Бестyжeва, >кiнка пoлкoвника гpафа фoн Boлькенштейна, жiнка секyн.Ц.майopа
Бypoва, aбulитoваний пoлкoвий oбoзний Cавинoв, aбшитoвaний oсавyл Глyхoвцев. абшитo-
ваний пopyvик Aпoстoл-Kигич' Iв. Poмaнoв, Ямпoльський, пiлпpапopний Koнлpатьсв, пiдпpа.
пopний Aпocтoл-Кигин, бyнuyкoвий тoвариш Пoлубoтoк, вa-xмистp Кpаснoвський' абшитo-
ваiий сулля Пустoвoйтoв, сmник Poманoв, пiлпpапopний Штeнин' генepaл Apшeневський,
князь A. A'  Гoлiцин, дyхoвнl|к iпpoтoiеpей.II.yбянський, сенатop Я. Шахoвський, пoлкoвник
Пo"'toзoв, кttязь Шахoвський
*t***Бригa.Д.иp Cт. Iв. Тевяшoв, пoлкoвник Белpяга, сyлля Татаpнукoв, пopyчик Лисаневи.t,
капpаЛ €pшeвський. пopyчик Мoскаленкoв' пoлкoвий писаp Тимoшeнкo' poтмистp Ciвepський,
пopyчик Тeвяшoв, пiлпpапopний Кyликoвський, секyнд-мaйop Лисaневин.

l0r
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Дoсi ми даBаЛи звiстки пpo ЧисЛеннiсть piжних станiв в Cлoбoжан.
щинi i  пpo Тх пoхoдже}lt lя i  зpiст. Tепep на м тpеба зBеptlyти увагу нa
питання пpo усякi Тх oлбyтки, бo вiд сиx oлбyткiв залежaла i  iх числен.
нiсть. Пеpeхoлити 3 oднoгo станy у дpyгий ше булo rvtoх(ЛиBo вiльнo:
пoспoлiтий мiг пеpейти в кo3аки, aЛe не yсякий мав спpoь'oгy oлбувати
кoзацькi oлбyтки, кoтpi пoтpебyвали, щoб чoлoвiк був дoситЬ заlr,to)книM
хазяiнoм абo мaв y себе poбiтникiв '

Яка ж бyла вiйськoва. слу)кба у кoзaкiв? Koзаки пoвиннi бyли пpи
пoтpебi вистyпати в пoхiд oзбpoсними, сoдеpжyючи себе на свiй власний
кoшт. Boни спpав.п. i  пpиймaли уЧaсть y всiх пoхo.Цaх, кoтpi ми бачимo
у Poсiйськiй лepжавi в дpугiй пoлoвинi хVII iy пеptЦих 65 poках ХVIII ст.:
y пoвстання гетьманiв Bигoвськoгo й БpюхoвеЦькoгo, opликa; у с iнах
з Typuiею iKpимoм. B шаpювання Фeл.opа oлексiйoвинa у l677- l678 pp. '
кoли тypки та татаpи oблoх<или Чигиpин, бopoнили йoгo кoзаки Cумсь-
кoгo й oхтиpськoгo пoлкiв на чoлi 3 пoЛкoBl.|икoм !.авил.oвим; слoбoдсь.
кi  кoзаки пpиймали yЧастЬ в пoхoдi на Kpим кн'  Гoлiцина, в oзoвських
пoхoдaх Петpа (y oстpoгoзЬкoмy пoлкy дoMа заЛишиЛися тiльки стаpi
та малi), в пoхoдi кн. .Ц.oлгopyкoгo l{а Пеpекoп. Пoлчане МyсиЛи дoста-
нати пpoвiант тa хypи нe тiльки для себе, a Й л,ля poсiйських пoлкiв.
Hастала веЛикa шBедсЬкo.poсiйська вiйна - iв нiй слoбoжанe теж ltpийня.
ли yчасть. Kаpл ХII спyстoшав oхтиpшину' i  Петpo Bеликий poбив poз.
пopяд)t(енt lя пpo oбopoну oхтиpки, Хapкoвa i  iнших мiст. ,Ц.ва poки тисяча
слoбoдських кoзакiв на чoлi з хаpкiвськиIr4 пoЛкoвникoм Гpигopiсм Cеме.
нoBиЧеlvt Kвiткoю вoювaли в ПеpсiТ. 3 l709 пo |734 p. Hа змiнy iм
пoсиЛаЛи нoBих. B uаpювання Aйни слoбoдськi кoзаки хoдиЛи у Литвy
пiлтpимувaти Cаксoнськoгo куpфюpста, кoтpий дoЬ,tаГаBся пoльськoi. 'кopoн1{;
хoдили вoни i  B Kpим у l736 p'  в пoxoди Мiнixа, там BoHи стpатили
бaгатo кoзакiв i  стаpшини в сiнi  пpи Чopнiй .[I.oлинi i  пoвеpнулися дoдoп|у
тiльки дЛя тoгo, utoб знoв iти oбеpiгати гpяt|ицю oд татаp. У |737 i  l738 pp.
iм булo безмipнo тяжкo; для пoхoдy l738 B. oд iх вимаГaЛИ- oд кo)кнoгo
3 п'яти пoлкiв - пo l000 чoлoвiк з стapшиHoю: кo)кнoМy кoзакoвi тpеба
булo лати амунiuiю i  пo два надiйниx кoня,т lpовiaнта на 5 мiсяцi .в.з хypаМи
i пoгoничами' пpoвoдарiв на байдаках Пo f iн iпpу i  на Top, l2 000 вoлoвих
хyp. oкpiм тoгo, слoбoжаHe пoвиннi бyли гoдyвати poсiйськi пoлки Hа
зиrvtoвих кваpтиpах. l lавати пpoвiaнт i  фуpаж. Bсе те слoбoжане пoвиннi
бyли вистaчати пiд пoстpахoм тяжкoТ кapи - нaвiть смepтi .  Укyпi з сим
слoбoжане lvtyсиЛи скol\4пЛeктувати i  сoдеp)|(yBaти з свolх же кoзaкlв дpа.
гyнський пoлк. Cлoбoжане тoдi тисячаMи пoЧаЛи пеpесeЛятися }lа Д. iн
iв iншi мiсця. У l739 p. слoбo.a'ських кoзакiв пoгнaли y Мoллавський пoхiд.
У |746 p.B цapЮBаHня Лизавети Петpiвни Тм тpеба бyлo виступити
в пoxoд зa ГpяницЮ Poсi i  i  пpийняти yчастЬ y 6opoтьбi за австpiйськy
спа.цЩинy, пiлтpимуюни пpaBo Маpi i  Tеpeзi i ;  дo сЬoГo лiла у них булo
стiльки iнтepесу' скiльки дo пoзатopiшньoгo снiгy, а у |757 p. Boни dt lлt lcя
бiля Гpoс Егepнслopфа пpoти Фpилpихa Пpyськoгo i  пoвеpталися дoдoМy
ЛeдBе не пiшки, зaгубивши oд недoстанi кopмy всiх свoiх кoней. Cе бyла
спpаBжня iмпеpiалiстична пoлiтика, oд кoтpol дуже сoЛoнo пpихoдилoся
слoбoжанам. oкpiм сих пoхoдiв слoбoдськi кoзаки 3нeмoгли i  тpатили
сили у так зBаHих <<кoмaндipацiях>. Koзaкiв пoчаЛи засиЛати Bже не
тiльки вoювaти, але й нa усякi землянi poбoти якo пpoстиx poбiтникiв.
У l697 p. Тx вислaнo, щoб пoнoвити Kизикеpмeнськy кpiпoсть, а 3 l7 l9 p.
lх  пoЧаЛl l  Bисилати на <<ка}lаЛЬнl poбoти>> - себтo пpoвoдити Ладoзький
канаЛ.3 кoжних семи.Цвopiв бpали пo oднol,ty poбiтнику. Замiсть кo3ацЬ.
кoi збpoi слoбoжане t\4усиЛи бpати з сoбoю тепеp зaстyпи, Лoпати тa
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сoкиpи. У Пeтеpбypзi Тм видaвaли дyже зЛl, lденний пpoBiaнт, а йoгo пoвиннi
булtl  oплaтити Тх зеtt 'ляки; з сиx зeмлякiв збipали щe на се дiлo Й
гpoшi ---: пo 8 |/z кaPб' нa 8 мiсяцiв з кoжних 6 лвopiв. Kанальнi poбoти
Bелися Дo |723 p. i  знишили слoбo>каH }lе мeнш, нiх< татapськi напади,
пpo кoтpi Mи Kaзaлvl pанiше. oсь наpoлнa пiсня пpo тя)ккy канальHy
poбoтy:

103

oй вы xлoпцi, пpекpaснi мoлoдцi '
Та дe вашi pyшниui?
A нашi pyшниui в пaна на стoltицi,
Ми' мoлoдiТ' сидимo в темницi.
oй ви хлoпцi, пpекpаснi мoлoдцi,
Tа де ж вашi жyпани?
A нашi )кyпанl,t пoнoсиЛи пaни,
Hас, мoлoдих, эaбилt' l  в кайдани!
oй дали нaм, хлoпцяtt,t '  шиpoкi лoпати,
,Ца пoслали хЛoпця мoлoдoгo
.[l 'а канави кoпати.
oй лeтiв вopoн дa iз нyжих стopoн,
.[а лiтаюни кpяне,

oй сидить хлoпeць тa нaл, канавoю
Та жалiснo плаче.
oй лeтiв BopoH та iз uyжих стoрo}|,
.Ца летачи в гopy кpикнyв -
Ще ж бo я, xлoпецЬ, хлoпeць мo'лoденький,
oй тyтеuки не rtpивикнyв!
oй пpoлdй )ке, татy, та вopoнiТ кoнi
[а викyпи менe, хлoпця ltlo,loдoгo'
lз темнoi невoлi.
oх нe бyлy, сину' кoней пpoдавaти,
oй не бyдy тeбе, xлoпця мoлoдoгo,
lз невoлi викупляти.

Люди гинyли oд сувopoгo клitt,tатy' oд xвopoб тa недoстаткiв, а тi,
щo зaлишилися дol{a, 3нищyBалися oд тих збopiB, кoтpi вoHи мусили
}Ia ниx вистaЧaти. Мepлo людeй Ha сиx пpoклятиx канaЛЬсЬких poбoтах
багатo: y oднoму тiльки |72| p. вIvtepлo 260 кoзакiв. У |728 p. пoсилали
кoзакiв y Пеpсiю, y ГиЛянсЬкий пoхiд. .Ц.алi пoналися iх <кoЬrандipацi i>)
y Capатop, y Бахмyт. У |73| p. пoчалoся булyвання УкpaiнськoТ лiнi i
Hа кiлькa сoт веpст y степу тpеба бyлo викoпатl{ ulиpoкий piв та висипати
висoкий вaл, бyлyвaти кpiпoстi,  peдyти тa peдани, кoпати кoлoдязi тaм,
дe нe бyлo piннoi вoди, гaтити гaтки' де бyЛи бoлoтa, пpoклaдaти шиpoкi
дopoги i  мoстити для BiйсЬкa lvtoсти. Пoлчане пoBиl{Hi бyли дoстачaти
з l0 лвopiв пo oдHoгvly poбiтt lикy, нa кo)t(ниx l0 poбiтникiв дaти oднy
xypy, а на Baтагy в 50 чoлoвiк ще й плуг з BoЛаtt,tи. Boни пoвиннi бyли
yзяти з сoбoю нa тpи мiсяцi пpoвiaнтy, сoкиpи, лoпaти, мiшки, l l loб нoсити
Ь ниx зеrvtлю, збpoю, нaвiтЬ гаptt{ати, шoб бopoнитися oд татаp. Булyвa.
лася лiнiя i  в |732' i  y l733 p. Ce бyв найтяжчий oдбyтoк для слoбoДсЬкиx
кoзакiв, кoтpi наtt4агалися oслoбoнитися oд неТ yсяким poбoм._ зaмo)|(Hi
даваЛи хабаpi, yбoгi килали oсeлi й тiкали сBiт за oчi oд сiс i  катopги.
Koли слoбo)кaне пiд спeкoю гаpячoгo сoнця кoпaли poви, нaсипали вали
тa бyдyвaли кpiпoстi,  ix влaснi ниви зaлишaлися l{езжатиMи.

<<Пoсiяли, пoopали,_ кa)ке пiсня,- да нiкoму жaти: пiшли нашi кoза.
ченЬки лiнiю кoпaти>. <Iхaв кo3ак зa лiнiю -Ta Й велЬMи надувся; iлe
кoзак iз лiнi i  -  як лихo зiгнyвся>,- каже дpyгa пiсня, зЛo)кeнa y Гeтьмaн.
шинi пpo лiнейнy poбoтy кoзакiв Лiвoбеpеx<жя.

3имoю бyлo хol loлHo, a лiтoм тpебa бyлo гoтyвaти нoвий Hаpяд, людей
тa пpoBiaнт на лiнiю. Лiнiю збyдyваЛи, aле i  пiсля тoгo <<кotvtандipaцi i>
на l{еi не пepеBoдилися; тpебa бyлo Тi заxиЩати i  пoнoвляти. I oсь тi
кoзаки, кoтpиx тyди силoмiць висилали, yтiкали з дopoги, yтiкали з сaмoi
HенависнoТ Тм лiнi i .  Hе дивнo, щo випаЛи тaкi нещасЛивi poKи, кoли
бiльшiсть кoзакiв бyла y poзгoHi. 3 Пeтpa Bеликoгo служба кoзакiв зpoби.
Лася занадтo сyвopoю. Улiткy, кol lи пoчинaЛaся ) l(ниBa та кoсoвиця, тpeбa
бyлo oДбyвати <<кotr,tпa[,teнти> - вiйськoвi збopи. У шapювання Aнни з пoJtкiB
Bидiлили peгyляpнi poти' в кoтpих бyла вже спpaBх(t|я apмiйськa муштpa,
а пoтiм i  pегyляpний гyсаpський пoлк, pегyляp|{oшry стpoю пoчaли наBЧaти
i yсiх кoзакiв - все те вiддалялo кoзaкa _ xaзяТна i  землepoба - вiд йoгo
xaзяйствa, з кoтpoгo вiн >кив i  сoдеpжyвaB свo €  с iмействo' Koзaк не пoчyBаB
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себе вiЛЬним l{авiтЬ y свoiй власнiй xатi '  бo таM пpoжl, lваB у t lЬoгo <кot|-
сiстент> - кBaти pа нт- мoскаль якoгo-небyдЬ peгyЛяpнoгo apм iйськoгo пoлка.
Koзaкaм пpихoдилoся не тiльки тiснитися в свoix пott,tешка}tнях для кoн.
сiстентiв'  але й вистачати Тм пpoвiант та фypах<. Усi т i  тях<аpi несли
й вибopнi кoзaки, i  пiдпoмoшники, i  iх пl .Цсyсlл.ки.

Пiдпoмoшники, aбo мiшlане, iнакше кo3аки гopoлoвoТ служби, тех( HесЛи
великi oлбyтки: xаpкiвськi мiЩане il{yсиЛи II.aBaтИ дЬoгoтЬ, сrиoЛy, пeнЬкy,
пoЛoтl{o, вoзи й кoлеса, хoмyти' сiдлa й таке iнше, вoзили y Бслгopoл'
лyбки, давaЛи хypи дЛя пеpeвoзки. Мaйстpи з мiшlан - кoвалi, кpавшi,
нoбoтаpi, теслi,  ткaчi - пoсилаЛися в пoлки та в мiста л.ля yсякoi poбoти;
гoдyBаЛи кoней i  вoзили для l{иx y Бслгopoл фypаж; з них бpaли людей
нa ваpTY y мiстi .  Boни пoвиннi бyли сoдepжyвaти як слiд i  пoнoвляти
кpiпoсть i  наймaти ваpтoвих i  вopoтникiв (кoлo вopiт). Пo шapськiй жалo.
ваннiй гpaмoтi l700 p. зaмiсть збopy пo каpбoванцю пiдпoмoшHики пoвиннi
бyли .Цавати пiдмoгy вибopним кoзакам .- кot\.tпа}tейцям, мiж кoтpими iх i
пoдiлили, щoб тi вибopнi кoзaки тoю ix пiдмoгoю бyли oзбpoснi, мали кoней
у пoxoДax й запасами yкoMплектoвaнi. Пiдпotvtoшники пott,tагали вибopним
кoзaкам гpiшми для пoкyпки кoней, збpoТ' с iдeл, oдeжi. Cиx видaч тoдi
l . lе записyBалoся. Мiх< стаpшинaми пiдпoмoшники y Хаpкiвськoмy пoЛкy
poзписyBaлися так: сyллi, oсавyлoвi, poтмiстpoвi, пoлкoвoмy писapевi, гopoд.
ничotvty ви3начaлoся пo l0 двopiв, пiлпpапopниrlr - пo дBа дBopa; любo.
тиIlсЬкotиy сoтl lикy _ 25. У Cyмськoмy пoЛкy: пoЛкoвниKoвi oсипoвy кypен.
них 55, пoлкoвoЬ{y сyллi l5, сoтникам oт 5 дo l5. У lзюмсЬкoму - пoлкo-
вoмy oбoзнoмy l l ,  сyллi l0,  сoтникам пo l0. У oстpoгoзькoмy_oбoз.
нoмy l0, oсавyлoвi l4,  сyллi l5,  писapевi l0,  oсадчoмy l2 '  yсЬoгo l8 l8 двo-
piв i  6723 чoл. Пiдпoмoшники фли poзписанi пo пoлкaх так: у Xаpкiвсь.
кoмy пoлкy 227 lвopiв i |202 лушi, y Cумськoму - 333 дBopа i 1492 лyшi'
у oхтиpськoп{y - 616 лвopiв i  2029 лyш, y lзюмськot" ly _ 322 лвopiв i
|202 lушL y oстpoгoзЬкott{у - 320 двopiв ig59 лyш. Пiсля pефopми кн. Ша.
xoвсЬкoгo y Хapкiвськorvty пoлкy бyлo пoлox<енo: пoлкoвникoвi l5 лвopiв,
пoлкoBotl ly oбoзнoмy 7, сyллi i  стаpшoмy oсавyлoвi пo 6, poтмiстpoвi 5,
MoлoдшoNlу oсавyлoвi 4, писapям, xopyнжoмy i  сoтникaм 3 лвopи. Coтен.
нiй стаpшинi давалися пiдпoмoшники пo CПИCК}l 3лад)кеHott{y пoлкoBнl lкoi l , t .
,Ц.авaлися пiдпoмoшники oфiuepам i  навiть пpoстим дpaгyнам pегyляpнoi
poти. oфiuеpам давaли бiльш 3аMoжних пiдпoмoшникiв, кoтpих пpиtvlyшy.
BаЛи дo пiдданства i  лo poбiт, a нe дo кoзaцькoi пiдпoмoги. Koли pегyляpна
poта бyла скасoBaна, пiдпoмoшники 6улl ' t  poзписанi пoмix< вибopних кoзакiв.
У такi пpиватнi poбoти, неIvroв спpaвх<нix пiдданих, oддaBали пiдпoмoш-
никiв i  кoзацькiй стapшинi. Poтмiстp Хаpкiвськoгo пoЛка Heстepoв пoсилав
кoзакiв пеpшoi сoтнi y свoi паpтикуляpнi пoсиЛки, а пiДпoмoшникiв сих
кoзакiв пpЙмyшyвав дo свoiх пapтикyляpних poбiт i  се poбив l0 poкiв.
oднн з t|иx, ткaч Typненкo, тvIyсиB виpoбляти на poтмiстpа пoлoтнo без-
дене)кl{o iнaвiть t|а свoiх хapЧаx, a кoли oдlиoвлявся' пpихoдиЛи зa
Hиtvt кo3аки вi.п. poтмiстpа, били й зaбipaли йoгo на poбoтy. Iншi poбили
землянi poбoти, >кали хлiб i  гpoмалили, кoпали й пoltoли на йoгo гopoдах,
кoсиЛи сiнo, вoзили на свoТx xypаx xBopoст, так щo }|е мали часy пpaцю.
Bати на свoю влаbнy кopистЬ. Швець I-[ибyля мyсиB poбити лля pmмiстpа
чoбoти й неpевики. Cлюсаp Павлo пoвинeн бyв poбити й чинити йoму
нoжi, зaмки, pyшниЦi, скpинi, кploчки дo дPеpей i  в iкoн, а кoли oдlt,toBЛяBся,
йoгo били Kиями i  леpжали y тюpязi пiл калавypoм. ТакoТ >к пpивaтнoi
poбoти дot,tагaBся Hестepoв i  в iд iнших пiдпoмoшникiв, кoтpi неpез те
не мoгли oл.бувати слyжби й знищилися у свoйorvty J lotиaшньoмy xазяйствi.
с. Щepбiнiн, як шrи пoбaчимo далi, скaсoвyюЧи кoзaччинy' пoкликався
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на бeзлaддя y вiднoсиHaх пiдпoмoшникiB i  кoзакiв. Пiдпoмoшники t lе т iЛЬки
давaЛи пiдпoмoгy кoзaкaм, aле,,неpiдкo й замiняли ix y пoхoДах. .[I.ля
пoпoBHеHня кoзацЬкoгo кotvtпyта . ' .  пеpш yсЬoгo зBеpталися дo кoзaцЬких
poлинiв тa сBoякiв, а пoтiм. i  дo пiдпoмoшникiв. Пoсилали пiдпoмoшникiв
i y всякi кoманл.ipаЦi i  замiсть вибopниx кoзакiв, але вoHи йшли тyли
iнoдi бeз збpoi, бo спpавлi кpаще вoлoдiли pалoм, нiж шаблюкoю. Тих
пiдпoмoшникiв, кoтpих кoмандipoвали ДЛя 3ахистy Cлoв'янo.Cepбi iIa3,
тамoшнi сеpбськi oфiшеpи.пoмiulики пoвеpтaЛи нeМoв y кpiпакiв, пpиrvty.
шyBалl{ Тх oбpoбляти д.Ля себе землю, opати ТТ, засiвати, кoсити сiнo
й хлiб, oлбipали y }Iих пpoвiант;.  пiдпoмoшники yтiкали, алe на iх мiсцe
тpeба бyлo пpисилaти нoвих.

Гopo.Цoва слyжба теж бyлa нелегка. Tpеба бyлo сoлepжyвати та пoнoв.
ляти кplпoстЬ; l  B сЬoМy Myсилo мати yчастЬ усе HасеЛення oкpiм стаpшин,
вибopних кoзакiв та дyxoBенства, а дoпott,tагaли сoтня1lе yсiс i  oкpyги i
панськi пiдданi. Пiсля пo)кapy Хаpкiвськoi кpiпoстi,  HапpикЛад, у |732 p. '
i i  тpeбa бyлo бyлyвати Hеtиoв спoчaтку i  для сьoгo тpеба бyлo мати
1000 poбiтникiв - i  тo влiтку, B кoсoBицю та B жниBa; пpиxoдиЛo менш,
нi>к тpeба бyлo, а тi ,  щo пpихoдиЛи, poзбiгaлися. Tех< бyлo i  y 1748 p.
I не дивлячись нa великi тяжаpi,  пoHoBили Хаpкiвськy кpiпoсть лyже
пoганo, тaк щo пpихoдиЛoся знoBу iТ пot|oвляти. Tак бyлo i  в iншиx
мiстaх iнaвiть мiстечкаx, ле бyли кpiпoстi ,  a вoни, як tv lи знасмo, були
y багатьoх iз ниx. I yсюли се бyла t lатypаЛЬна пoBинHlстЬ' кoтpa заB)кдl{
бyвае дy)ке тяжкoю. .Цo гopoлoвoi служби нaле)кaла те)l( Moстoва пoв}rн-
нiсть - бyлiвля тa пoпpавa мoстiв та пepeвoзiв на piнкаx; y сЬotvty пpиймали
yчастЬ теж усi сoтняне. У Хapкoвi бyв oлин тiльки великий мiст на p. Лoпа-
нi ,  алe i  в iн був леpев'яний. Hа p. Хаpкoвi бyли лвi гaтки, а кoли
Beсrroю tх пpopиBаЛo, люди пepeвoзиЛися на паpoмi. У |749 p. мiст на
Лoпанi бyв такий стapий, щo iздити пo нЬorvty булo зoвсiм неI\,toжлиBo,
та й пiшi те>к бoялися хoдити пo нЬoмy. Пoвiтoвi люди й кoзаки не
хoтiли везти дepева, бo деpевo зтpачувалoся }lа пpиватнi бyдiвлi; не iхали
бyлyвати тi  частини Moста, кoтpi випа.п.aлИ Ha ix дoлю. Тpeбa бyлo бyлy-
Bати та пoпpаBляти пoлкoвi й сoтеннi pатyшi й iншi бyлинки. Tpеба
бyлo вiлбyвати й натypальнi пoлiцiйськi oбoв'язки щoдo пoх(аpiв. 3анaлтo
тяжкиMи вiдбyтками 6ули пoстoйна та пoштoвa пoвиннoстi.  Haвiть тi
peгуляpнi вiйська, кoтpi т iлькl, l  пpoxoдили чеpез гopoди, poбили великi
yтиски Тх мeшканцям - гpабyвали людей, бpaли пpoвiант тa фypaх<' били
кoзакiв.3i  Шведськoi батaлi i ,  з l7 l0 p.,  Cлoбoдськi  пoЛки зpoбилися
пoстiйнoю виHтеp.кваpтиpoю.on pегyляpниx вiйськ, кoтpi бpали yсЪ, шo Тм
бyлo пoтpiбнo, без залисiв. oлин Хаpкiвський пoЛк y |7|2 p. Myсив сoд.еP-
)кyBати тpи аpмiйських pегyЛяpниx. Boни забipали пpoвiант бeз yсякoi
спpаBeдл}lBoстI '  tцo y кoгo знaхoдили; чеpез те багатo кoзaкiв зHищилoся
i пoкидалo свoi oсeлi. 3a 37 днiв населен}tя вистаЧилo 1025 нетвepтeй
хлiба, 477 нетвеpтей бopoшнa' 429 пyлiв с iна, 6l к iнськy i  483 вo.пoвi
хypи. oкpiм peгyляpних пoлкiв слoбoжанам пpl, lxoдиЛoся сoдеpжyвати ще й
BoлoсЬкoгo гoспoдapя Kaнтемиpa з йoгo бoяpами i  х<oлнipами, кoли вiн
oселився пiсля ПpyтсЬкoгo пoxoдy Петpа у Хapкoвi i  пoлyнив пpaвo збipати
фypаж тa пpoвiaнт i  пo poзписанiю, i  чoгo заба>кас; забipали пoслiднс
y стаpшин тa кoзакiв Хаpкiвськoгo пoЛка. Bидaвaлися yкази тa iнстpyкшi. i ,
щoб сю тя)кку пoвиннiсть зpoбити пpинаймнi бiльш спpаведливoю та
piвнoю: oднoгo пiшoгo пoвиннi бyли сoлepжyвaти 36 чoл. Мy)t(сЬкoгo пoлy,
а oднoгo кавалеpиста _ 50. 3имoю пoстoяльцi пpoх(иBaЛи y слoбoжан,
а лiткoм пеpeбipалися y лaгеpi й пoлyнали гpoшi l{а життя 3 населе}It lя.
Д.ля збopy сих так зBaHиx <пopuiй та pашiй> з пiдданих назHaчали веЛикo-



t06 Po3дlл 5

.  poсiйсЬких двopя}l.  3 кoжних 50 чoл. пiдпoмoшникiв та пiлсyсiлкiв плати.
лoся пo l .й пopuiТ та пo 2 paшii ,  а гpiшми цe Bихoдилo пo l8 3/4 кoп. '
а з пiдданЦЦ- пo 2l кoп. У часи Kpимськиx пoхoдiв Хqpк1в зpoбився гoф-
квapтиpoЮ'n' д," висoкoгЬ гeнеpiлiтетy i  в iйська. У l736 p. чеpeз се
слoбo>ка.нам булo забopoнeнo пpoдавати зa гpяницю хлiб, гopiлкy й poгатy
хyлoбy. Paзoм з мaлopoсiйськими пollками слoбoдськi пoвиннi бyли виста.
чaти l00000 нетвеpтей !,ryки i 50000 нeтвеpтей вiвса та oдBeзти ix
y Кpим, a тaкo)к дати l000 вoлiв <3a плaтню>, алe кoли слoбo)кaнaп{
пpиxoдиЛoся пoтiм згадyвaти пpo сю плат}lю, вoни lvtyсиЛи згадyвати свoю ж
таки пoсЛoвицю: <казав пан - кoжyх дalvl ,  тa й слoвo йoгo тепле>. Hаpoдня
пiсня тaк 3гадy €  пpo пoгoничiв-кoзaкiв, пoспoлiтих тa чyl lакiв y Kpимськиx
пoхoдаx.

Oй пo гopах снiги лeл<ать,
Пo дollинах вoди стoять'
A пo шляхах маки uвiтyгь;
Тoж не маки vеpвoненькi,
Тo нумaки мo.ltoденькi
Битим шляхoм y Kpим iлрь.
Гoмiн, гoмiн пo лiбpoвi,
Tyман полe пoкpива € ,
Мати сина пpнкЛнкar:
<Bepнись, синy' дo дolr{oнЬкy,

3мию тoбi гoltoвoнькy>!
Iзмий, мамo, самo сoбi ,
Aбo мoiй piлнiй сестpi:
Менi змиють лpiбнi лoшi'
A poзueшуть гyстi теpни,
A висyшить яснe сoнцe,
A poзкyлить буйний вiтеp!
Пiшoв нyмак спiваючи'
Cтаpа мaти pидаючи.

У l739 p. oднoмy Хapкiвськort{y пoлкy тpебa булo вдoвoЛЬняти пpoвiaн-
тolt.t тa фypажoм 5 пoltкiв з Тх штабoм, пoIIoвинy бeз усякoi платнi,
а дpyгy г loлoвинy пo квиткaх. A тoдi й сaмoму IIаселеHHЮ нiнoгo бyлo
iсти: хлiбa нe уpoдилo, a пoстoт, кott{аI{дipaцi i  пoвитpyсили yсi кoпишнi
зaпаси, якi y кoгo бyли. Hiкoли ще не бyлo тpyлнiше CлoбoдсЬкиl,r пoлкам.
Мабyть тoдi '  пpoвoжaюч}l вiйськo ген. Лассi y пoхiД, yкpаТнський юмo.
pиста злo)кив oттaкy вipшy: <Мoскaлики-сoкoJlики: пoТли нaшi вoЛики,
a як вepнитeсЬ здopoBi, пoiсте й кopoви>. Bидавалися yка3и (oб ypавни-
телЬнoсти) пoстoю' але на дiлi стaвили мoскалiв-пoстoяльцiв навiть
y .такиx пеpсo}l, y яких iм lкити зoвсiм бyлo не пoлo)|(енo, нaпpиклад,
y дyхoвенства. пoбачив наoстaнoк сам центpaлЬHий poсiйський ypяд, щo
y Cлoбiдчинi нaступае гoлoд' тoдi oслoбoниЛи слoбoжaн нa oдин piк вiл
пoстaЧaння фypaжа та пpoвiанта на apмiйськi пo.IIки. Koли вoцapилaся
цapиця Лизавета, вoна BИILaЛa oсoбливий yказ, щoб ввести в се' дiлo
xoч який-нeбyль пopядoк та спpавeдливiсть, а скаpг-сyплiк бyлo пoдaнo
тoдi слoбoжанaми стiльки, Щo пpийшлoся для poзбopy Iх yтвopити oсoбли-
ву кoмiсiю. Aле пopui i  та pаuiТ не бyли скасoвaнi i ,  як i  пеpше, пpиxo.
.Д.илoся IIaBaTИ ix на кoнсiстeнтiв; не без тoгo щoб i тепep нe poбилися
yтиски слoбox<анaм.

Пoвиннi бyли слoбoжане oдбyвати i пoштoвий oлбyтoк. <Екстpaкт
o Cлoбoдських пGIlках> свiдЧитЬ, lцo кoзaки й пiдпoмoш}tики y всiх пoлкaх,
oкpiм oстpoгoзЬкoгo, poбили гpoшoвy склaдкy _ кyпyBaли кoней, нaймaли
пoштapiв, дaBаЛи Тм пpoвiант i  фypaж. Гeнеpали та кoмaнлipи бpaлн
пoштapiв з пpoгoнами, a тoй без ниx, а як }|e бyлo кoней нa пoштi, тo
бpaли й oбивателЬсЬких кoнeй та пoштapiв, а кoли Тм не давали, били
люд.ей i  бpaли силoмiць, oд чoгo poбилися сеЛянам вeликi тяжаpi i  вoни
.ц.у)кe HиЩl{лися. Tак бyлo л'o |732 p. У CлoбoдсЬких пoЛкаx бyлo тoлi
284 пoштoвих кoня, l l3 пoштаpiв'  на кoтpЦх iшлo 2788 l/2 каpб., oкpiм
пpoвiанта та фypaжa, якoгo вихoдиЛo дyx(е бaгатo. У |734 p. зaвeденi
бyли у Cлoбoдсьkих пoлкax pегyляpнi пoшти, спoчаткy бeз пpoгoнiв, a пoтiм
тiльки за пpoгoни. Учaсть y сЬotry oдбyгкoвi мyсили пpийняти й лep;кaвui
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l t , tа €тнoстей. Пpи цаpицi Лизаветi пoштoва нaтypальна пoвиннiсть бyлa
скaсoBана i  пoшTy сoдеp)|(yвали пpиватнi пoштoдepжателi на oсoбливих
y['oвах. Aлe кoшти вистачаЛи нa се дiлo yсе ж таки кoзaцькi пiлсyсiлки,
пiдпoмoшники тa пaнськi пiдданi.

Koзацькi пiдпoмoшники та пiдданi пoвиннi були .п.авaти гpoшoвi внеск}l
й хлiбнi oдбyтки, щoб сoдеpжyBaти мiсцeвий пoлкoвий ypяд. 3 <Екстpaктa
o Cлoбoдських пoлках> видкo, щo дo apмiйськoi pефopми кн. ШaхoвсЬкoгo
сi збopи йшли на пoЛкoвиx, сoтeнниx, кaнцеляpсЬкиx i  pатyшHих писа.
piв, на пoлкoвиx oсавyлiв, хopyl{жих' вiЁськoвy музикy, на степoвиx гpяниЧ.
них ваpтoвих' пyшкаplв'  пoлкoвих кlнltих ваpтoвих' пoJlкoвих пoпlB з Дякa.
ми, pатyшних Bapтoвих, гopoд.}lичих, uiлlt ipикiв 116, кoнoвалiв, на каt|:
uеляpськi та paтyш}|i тpати. Bидавалoся бopoшнo, пшot{o, oвeс, сухаpi i
с iль. Koли yтвopиЛася <Koмiсiя yнpe>клeнiя слoбoдскo.yкpaiнських пoлкiв>>,
i i  теж пpийшлoся сoдеpжувати на сей же кoшт; пpийшлoся тaкo)к Bидавa.
ти з нЬoгo й дpагyнам pегyляpних poт iтo з неt\,taЛиi l{и yтискаi l , t l , l '  а псiт iм
гyсаpсЬкotvty пoлкy; дЛя сЬoгo нaлoжl,|Ли нoвi збopи }ra пiд.пoмoшникiв
в 22 |/2 кoп., а нa пiдданих в |9 3/4 кoп. 3 пiдпoмoшникiв та пiдданиx
збipалися oкpiм тoгo гpoшi Hа pегyляpнi пo. l lки' кoтpi мaли квapтиpи y
Cлoбiдчинi - пo 18 кoп. з пiдпoмoшникiв i  пo 2l кoп. з пiддaних (з pe.
вiзькoi лyшi). Платили й кoзачi свoйственники десятикoпiйoчний oкЛaд.
Cе все бyли oкла.п.нi збopи.

Aле бyли й нeoкладнi, напpиклaд, пpисyди (сyлебнi пoшлини), кiнсь.
кий збip, кoтpi збipaлися пoлкoвoю канцeЛяpiсю. Пpи гpoшoвиx i  xлiбних
збopах.бyвали й yтиски мiсцевoгo свoгo ж таки кoзaцЬкoгo ypядy. У l7|2 p.
хаpкiвськa стаpшиHa й кoзaцтвo пoдaЛи сyплlкy на сBoгo пoJIкoBника
Kyликoвськoгo 3а те, tцo вiн Тх пoсилав на пapтикyляpнi poбoти й самo.
вoлЬHo poзпopяджався пoлкoвими збopами.
oдбyтки пiдд.aних. Тeпеp звеpнeмo yвагy нa тi вiлбyтки, кoтpi olulаваЛи
пiдданi свoiм панаlt{ сTapши}lам i yсяким дepх(авцяtr,t. 3вiстки пpo сi oлбyтки
|,r||1 беpемo з пеpеписy Cлoбoдських пollкiв Хpyшoва |732 p. Пiдданнi
села oснoви тa деpеBнi Bеpeшакiвки (пiд Хаpкoвoм) чиншy свoйoмy пaнoвi
пoлкoвникy Kвiтцi t lе пЛaтити, а oл.бyвали на ньoГo yсякy poбoтy, i  скiльки
днiв на ти)кдeнЬ, не скaзанo, мабyть, чеpез те, щo се й нe бyлo визначеHo.
Пiдданi сoтникa Пeтpoвськoгo y t\.t. Boвнoмy poбили }lа tlьoгo пo oднoмy
дню y тижденЬ: кoсили сiнo, хлiб, вoзил1{ дpoвa i  усякi iншi poбoти
poбили. Пiдданi пiлпpапopнoгo Пpoтасoвa y Тишкax пpацюBаЛи пo два днi
нa тих(денЬ - opали тa сiяли xлiб, кoсили сiнo, вo3иЛи дpoвa, гатили
гатки для млинiв; 3 тpЬoх млинiв збipaли на piк пo 20 нетвеpтей хлiбa.
Пiдданi Пpoтoпoпoва y Цepкyнaх пpaцюBали пo oднoмy дt|ю y тижде}lЬ,
У пiдпpaпoptloгo Пoпoвa нi Чиl{ша йoмy нe дaвaли, нi пpацюBaли Hа
tlЬoГo, а тiльки пpoх(иBaли y кyпЛeниx y нЬoгo пo.п.вip'ях. У слoбoдкaх
мiстечка .[еpканiв пiдданi пpацюваЛи пo дBа днi; з 7 млинiв iшлo 60 четвеp.
тей бopoшHа; з двoх вин}lицЬ бyлo л.oхoлy 30 каpб. Пiддaнi сytr,tськoгo
пoлKoвника oсипoва y с. Kopoтинi (44 лвopiв, 56 хат i  l56 нoл.) плaтили
yсi yкyпi l00 каpб. Чинlt lа. Пiдданi Левандoвськoгo тa Koвалевськoгo
y с..  Пiсoнинi, кoтpi б-ули oсаженi. y |7|0 p. '  не oлбyвали нiякиx poбiт '
а пiдданi сoт}|ика y,с. Хoтoмлi, кoтpi тeж бyли пoселeнi у |720 p. нa купленiй
землi' poбили на йoгo пo 2 Дня y тих(.цеHЬ. Пiдданi пoлкoBникa .Ц.oнця.
3aхаpжевськoгo гaтиЛи гpeблю }tа tr{Лин, з l t 'Линa йшлo панoвi l00 нeтвepтей
бopoшна. Пiддaнi сoтникa Kвiтки, кoтpi пoсeленi були у |729 p. на xyтopi
.[I.yваннoмy, нiяких poбiт не poбили, а тiльки пo пpикaзy.пaна сoтника
вoзиЛи йoмy лpoва. Пiддaнi кoзaка Пoпoва y слoбiдцi Бopaшевшi пpацю-
BаЛи на ньoгo oдин тижДенЬ на piк (кoсили сiнo, гaтили гpеблю на млин).
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Пiдданi сyллi Kвiтки на xyтopi Cвi.rнoму кoсили йoмy сiнo. Пiдданi сoт}lи-
ка Бyльськoгo на хyтopi йoгo бiля /vlеpеxви i Хаpкiвськoгo tt{oнaстиpя
гатиЛи гpеблю на tt{Лин: з tr{Линa Бyльський мaв 20 нeтвеpтей бopoшна,
а мoнастttp _ 6 uетвеpтей. Пiдданi сoтника Koвалевськoгo Ha xyтopi Tаpа-
сiвськoмy нi ниншy Hе платttли, нi poбiт не poбили. Пiдданi Kypязькoгo
Ivtoнастиpя }rа йoгo хyтopi нi чиt|шy не платили, нi poбiт не poбили.
Пiдданi гopoдничoгo ГoлyxoвиЧа на хуTopi 3алютинoмy, кoтpий бyв пoселе.
ний y 1730 p. '  poбили пo oднoмy дню y тижднЬ. Пiдданi князя Kpапoт.
кина на хyтopi йoгo Гути пpацювали нa йoгo завoдi '  кoтpий л.aвав йoмy
нa piк 200 каpб. дoхoдy. Пiдданi Цесаpiвни Ли.завети Петpiвни y селi
Bеселoмy пpaцювaли на неi пo 2 дня (Тх.бyлo 576 чoл.). Пiддaнi мiста
Hoвoi Boдol lаги та слoбiдки МалoТ Boд.oлаги плaтиЛи ЧиHшy пo l407 каpб.
на piк (тиx i  дpyгих бyлo 3l48 нoл.), себтo пo | /2 кapб' з чo. l toвiка.
Пiдданi oхтиpськoгo TpoТuькoгo Moнaстиpя i  вдoви пoЛкoвникa Пepекpeс-
тoва сeла Микитiвки poбили нa Hих 3 лнi y т l l)|(денЬ. Пiдданi синa сyмсЬкoгo
пoлкoвника oсипoва сеЛа Лутишe poбили }rа нЬoгo дBa абo тpи днi.
Пiдданi селa Жигaлiвки poбили пo 3 тa 4 л.нi у тих<лень. Пiддaнi сoтника
Лесаневича слoбiдки Kpининнoi не poбили нiякoi poбoти, бo ще не вийшли
уpoннi вiльгoти. Пiддaнi пoJlкoBника Шидлoвськoгo y слoбoдi Бoгyславськiй,
кoтpа зaселeна бyла тiльки y l73l p.,  }raли вiльгoти на 4 poки, а кoли
сi poки вийл.yть, tvtyсили б poбити yсякy poбoтy. Пiдданi геtlеpалa .iV1атюш.
кина y слoбoдi Пpoтoпoпiвшi ( l l47 чoл.) платили |o0 |/2 кapб. ниншy,
кoтpий poзкладали самi пpoмiх< себе. Пiдданi oсавyла f l .вигубськoгo у слoбoлi
.[I.yваннiй не poбили, бo щe не минyЛи ypoннi вiльгoти, кoтpi бyли дадeHi
на 4 poки. Пiдданi oбoзнoгo БистpиЦькoгo y слoбoдi МикoлаТвui, кoтpа
бyла oсaх<ена y l730 p. '  oлбyвaли усякi poбoти (знанить, тyт вiльгoт-
них poкiв бyлo менш нix< 4). Пiдданi сoтника Koнлpатьсва y сeлi Bipах
вoзиЛи йoмy y Cy'ц дpo"", poбили i  iншi poбoти, але xлiба йoмy нe
сiяли. Пiдданi oбoзнoгo Koнл.pатьсва y селi Toкapях та леpeвнi Бoбpикаx
poбtlли на l{Ьoгo улiтку кoжний лень, oкpiм пpазникiв, а 3имoю пo 3 днi
y ти)I(день. Пiдданi y леpeвнi Пiдлiскoвцi, Бoбpиках' Cтецькoвui poбили
кoх<ний л.ень, oкpiм пpaзникiв. Пiдданi Koнл.pатьева y селi Iстopoп пЛaти.
ли чиHша |4 | /2 каpб. i  пpaцювaЛи пo 3 днi y тиждеHЬ. Пiдданнi кн. Юсyпo.
ва y слoбoлi Гpигopoшкoвцi нiчoгo нe плaтили i  не poбили, а кoли пpoми-
нyть 4 poки вiльгoт, мyсили б платити Чиншy пo l  кapб. 3 ПЛ €ЦZl .
пoлвip'я. Пiдданi бyннyкoвoгo тoBаpиша Пoлyбoткa даBaли чинш i хлiб,
i oвeс, i poбили пo 2 днi нa ти)|(деl{Ь.

Я наумиснo пoвибipав yсi зpазки eкoнoмiчниx oбoв'язкiв пiдданих дo
свoix панiв.леpжавшiв, BклюЧaЮчи сloди й мoнастиpi y 4-х Cлoбoдських
пoлKaх. Мaбyть, тaк саMе бyлo iу oстpoгoзЬкol,tу пoЛку, пеpеписy кoтpoгo
Ivtи нe Ма€r\.to. Bихoдить так, Щo сi oбoв'язки не бyли усЮди oднакoвi -
}tавпаки вoни бyли дуже poзMаiтi  - були it  чиншi, булa Й панЩинa, бyли
чиншi pазolи з панщинoю, не бyвалo iнoдi нi  чиншiв, нi  панщини (дoки
не вийшли ypoннi вiльгoти). Дy)ке Частo пaHщинa oл.бyва €тЬся пo пoтpебi,
i  зoвсiм нема вказiвки l{а ЧисЛo днiв панЩини. Частiш yсЬoгo, зда €тЬся,
бyла пaнщuнa 2 днi на ти)кдeнЬ, Piдшe пaнщина l  i  3 днi,  але бyвала
poбoта далeкo Легшa. 4 дня панlцини тpаплялoся piлкo. 3oвсiм BипаJlкoва
бyла щoдеHна паl{lцинa, пpo кoтpy ми пpиBеЛи yсi звiстки..Цеякi пiдданi
пpaцюBаЛи нa пансЬких гyтяHиx (стекoльних) зaвoлаx. Пpи млинах бyлo
бaгатo мельникiв. У стapиx пoсeлeннях бyли мiшнiшi oбoв'язки, нiх< y Hoвl{х,
aле TpaпЛялoся i  тaк, Щo пoсеЛенtlя бyли зaснoванi y o.Д.Hoмy i  тoмy ж
poшi, a oбoв'язки пiдданиx бyли неoл.накoвl - се все зaЛeжаЛo oд тoГo'
якi вiльгoт},r визнаЧаB для свoiх слoбoжан паH-деp)t(аBця. 3 oднiс i  гpамo.



Coцlaльниf, yстpif, i сyспiльнl стaнш

1.|1 l709 p. Mи дiзна € tr , loся, щo пiдданi oхтиpсЬкoгo пoлкoв}|икa IB. Пеpе.
кpестoва y селi Лyтишi oдбyвaли йoмy такi oдбyтки: opаЛи лaни, pyбали й
Boзили дpoвa i  iншy пpaцю poбили i  давали йoмy на piк пo |2 кapб.
гpoшей, a у 1703 p. замiсть гpoшeй .лали йoмy 50 veтвеpтей )кита тa
25 нетвеpтей гopixiв; oкpiм сьoгo хкiнки Тx дaвали ioмy з кoжHoгo дBopa
пo t l{oткy нитoк та пo гyсui та пo кypui на piк. Bихoдить yсе.таки' щo
кpiпаштвo y Cлoбoдськiй УкpаТнi бyлo.нe дy)ке тяжке, як пopiвняти йoгo
навiть з кpiпаЦтвoм y Гетьманщинi , . , .  A з кpiпаштвoм poсiйським йoгo
зoвсiм неMoжЛивo й piвняти. I oт ся полeгкiсть 3аЛех(aла гoлoвl lo oд
oсoбливих oбставин заселення i  автoнoмiТ кpаiни.
Coцiaльнi pеqop,i'l центpaЛьнoгo ypядy 3a чaси цapицi Aнни. Пoдивимoся
тепеp, якi сoцiальнi pефopми зpoбленi бyли y Cлoбoдськiй УкpaТнi центpалЬ.
ним poсiйськиrvt ypядotl ,t .  Toй сoцiальний yстpiй, кoтpий ми бачили y Cлoбoл.
сЬкиx пoпках, бyв зoвсiм oдмiнний oд тoгo, який пaнyвав y Мoскoвськiй,
а пoтiм Poсiйськiй лepжавi. I спpавлi: y Мoскoвськiй деp>кавi ми бачимo
слyжилий стан 3 бoяpствoм на чoлi, пoсадсЬких людей, кpестЬяH - бiльш
yсьoгo кpiпaкiв, y Cлoбiдчинi мiсце слу)киЛиx людей займали кo3аки,
бoяp не бyлo' пoсaдсЬких людей тa кyпшiв теж майжe зoвсiм нe булo;
кpiпакiв теж нe бyлo, a бyли пaнськi пiдданi, кoтpi мали пpaвo вiльнoгo
пеpeхoдy вi.д. oднoгo дepх(авця дo дpyгoгo. У xvlII ст. у Poсiйськiй деp>кавi
yтвopився шляxетсЬкий, абo двopяl lсЬкий стaн, а у Cлoбo>канщинi йoгo
нe бyлo, бo кoзацька стаptr lина B)|(е тiльки y дpyгiй пoлoвинi ХVIII ст.,
пo скасyванню кoзаЧчинl l '  пlсЛя сoцiальн^oi pефopми l l{epбiнiна, пoчалa
пеpеpoблюватися y poсiйське двopянствo,"o. Toдi )к щез i  кoзацький стaн,
a пiдданих пoвеpнyЛи y кpiпaштвo.

Мoскoвська деp)кава не дyжe oхoче, аЛе Bсе-тaки пpиз}lала тoй сoцiаль-
ний yстpiЙ, кoтpий 3ЛoжиBся в Cлoбoжанщинi пo <стapoчеpкасскoй oбык-
}|oсти>, i  за мoскoвськi часи йoгo ueнтpaльний уpяд нe мiняв. A вжe
з Петpа пoЧалися пеpемiни. Пepш yсЬoгo Петpo Bеликий наЛoжив пoдaтoк
на пiдпoмoшникiв: пo l  каpбoва}lцю з лyшi y цаpсЬкy казнy. Cлoбoжане
пpoхали oдмiнити сей збip. Гpaмoтoю l700 p. uаp збip oдмiнив, aЛе тепеp
y кoжl{oмy пoлкy пoвиннo булo бyти пeвHе числo кoзакiв - y Cyмськorv|y -
1230, y oхтиpськoмy_ 820' y Хаpкiвськoшly _850' y lзюмськoмy _ 250'
y oстpoгoзькott,ty - 350' yсьoгo - 3500. У l7l4 poui лля дiтей кoзацькoi
стаpши}lи BИГaILaлИ нoвий нин пiлпpaпopниx i тим утвopиЛи неIvloв пoчaтoк
стаpшиHсЬкoгo l l lЛяxетнoгo станy. Гoпoвинський пoмилявся l49, кoли писaB,.
Щo з кoзaкaми.пepeселeнцяt l lи пpийшли двopянськi  фaмилi i  -  I(в iтки,
3ахapжевськi,  Koндpатьсви, Лесевицькi,  Kpаснoкyтськi,  Koвалевськi та
iншi. . f lвopянстBo сих фамилiй - се Bигадки. Cе yсе бyли кoзauькi стap-
шиttи' a не дBopяне, нe шЛяxта, xoч спpaBдi ся стapшинa й пoвеpнyЛася
пoтiм y poсiйськe дBopяl{ствo. Cтан пiд.пpапopних, як i  стан вiйськoвих
тoваpишiв y . Гетьманшинi, пiдгoтQвляв кo3ацЬкy стapшинy, i i  дiтей,
дo шляхетства, бo. yтвopяв наслiлувaння шляхетсЬкoгo станy. Пoмиляв.
ся Гoлoвивський i кoли казав, Щo двopянствo дiлилoся нa шляxетст-
вo i  пpoстих панiв] пеpшi нe мaЛи пpaва вoлoдiти пiдданими, а лpyгi
неn4oв вoлoдiли' спoчатKy тiльки пiдпoмoшникаlt lи, а пoтiм пoчали вoлo.
дiти i  мастнoстями з пiдданими. Такoгo юpидичнoгo пoдiлення пансЬ-
Koгo ста}ly на двi чaстин}l зoвсiм не бyлo, як ttе бyлo i взагалi па}|сь-
кoгo стaнy _ бyлa кo3ацька стapцIина, вoна мoгла мати й пiдданнх, але
мaли iх нe yсi стapшини. Пiдданих мaли, як ми бачили' навiть кoзaки.
A пiдпoмoшникiв мали й стаpшини й вибopне кo3ацтвo; сеpeД дyхoBе}|ства
теж бyла кo3ацЬка стapши}lа, a не ДвoPflttсTBo; i вoнo тех( Boлoдiлo пiд.
Да}lиt l , lи.
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Coцiaльнa pефopмa цapицi Kaтеpинн ll. Beликi пеpемiни у ж}rттю кoзацЬ.
кoгo сгaнy бyли зpoбленi ЦapиЦeю Aннoю y звiсних нам peфopмiх князя
Шaxoвськoгo, а зoвсi}t скасoва}|i бyли слoбoдськo.yкpaТнськi стани Kате.
pинoю II. Ми oпoвiдaли Bже пpo сю peфopмy ЧIoдo скасyBaння автoнoмiТ.
Tепеp дoдaмo щe кiлька слiв пpo peфopмy стaнiв. Koли кoзачa слyх<ба
бyла скасoвана, замiсть неТ заведенi бyли гpoшoвi вiлбyтки на зpaзoк
тих, кoтpi oл.бyвалися poсiйськими стaнaми' Koзакiв i  пiдпoмoшникiв пoвep-
нули у вiйськoвих oбивaтелiв i  oблoжили пoд.ушl{иtvt, i  т i ,  хтo мав пpаBo
кypити гopiлку, rYryсиЛи тепеp платити y каз}|y пo 95 кoп. з .Д.yшi: таких
тoдi з'явилoся l54 809 чoл. It'y)l(сЬкoгo пo,Iy, a з жiнками пpиблизнo
300000 чolr.  A тi ,  хтo }tе Mав iакoгo пpаBa, мaли платити пo t i5 кoп.-
таких бyлo тoлi 22329 ЧoJl.  мyжсЬкoгo пoлa, а з х<iнками' мабyть, 45000.
oклад сей шopoкy poзкЛaдаBся }lе пo дyшаx, a пo зaмorкнoстi кo)к}|oгo.
3а сим стаt lo}l iшли пiддaнi, кoтpi плaтили вх<е тiльки пo 60 кoп. з чoлoвiка,
i  ix бyлo 328 8l4 чoл., а з жiнками, мабyть, 650 000 Чoл. Бyлo щe
4 500 циган' aЛе з ниx тiльки l  l  чol loвiк зaхoтiли вести oсiле життя.
Bихoдить, щo пiдданиx бyлo yдвiчi бiльше нiж вiйськoвиx oбивателiв, себтo
кoлишнiх кoзакiв та iх пiдпoмoшникiв. l{ iкавo бyлo дoдати дo сЬoгo,
Щo, пo свiдoцтвy aкадеIt{ика Гюльденштедта (|77, i  p.),50, вoни платили
пo 60 кoп. пoдyшHoгo, a oкpiм тoгo пpaцювалl l  на пoмiщика пo два днi
y тижд.еttЬ абo дaвали пo l  каpбoванцю 3 хати пo3емеЛьнoгo, пo l  кapбo.
вaнцю з паpи вопiв i  пo 50 кoп. з poбoнoгo кoня. oттак зблизилися
pефopмoю. Kaтepини II два стaни - кoзачий та пoспoлiтський, аЛе не
пlдд.aннl пlднялися дo кo3ачoгo стaнy' а кo3aки. oпyстилися дo пlдданих'
бo й тi , . i  лpyгi бyли oблoжeнi пo.п.yшним, а Щoдo залежнoстi,  тo пiдданi
3aЛежали oд панiв, а вiйськoвi oбиватeлi пiдпали y залех<нiстЬ oд кa3ни
якo Kaзеннi oбивателi, себтo немoв казеннi пoспoлитi,  абo пiдданi. [алi
Тх зpiвняли i  щoдo некpyцЬкoгo'u' ,  кoтpoгo давнiше кoзаки зoвсiм нe знали.
У цаpЮвання Пaвла, вiйськoвi oбиватeлi та пiдданi пoчaли Bистачати
некpyтiв на спiльни4 з yсiею Poсiсю пiдставах. Пеpехoли тa пеpеселення
tlаpoдy y Cлoбoлськo-УкpаТнськiй гyбеpнii бyли сyвopo зaбopoненi. Гyбеp-
натopи сyсiлнiх губepнiй мyсили не пpoпyскати дo себе слoбoжан. oд peфop.
ми Kатepини Bигpaли тiльки кoзацькi.стapшини, бo вoни тoлi пepевеpнy.
лися y.poсiйських дBopяl{ i  швидкo - y l785 p._ пoЛyЧl{ли такy ж жаЛo.
ваtit{y двopяt|сЬкy гpаrr{oтy, як i poсiйськi двopянe. Бyла заснoвана oсoб.
Л}rвa двopянська кoмiсiя, щoб poзглядaти дoBoди стapшин пpo дBopянствo,
але Toпoгpaфiнне oпЦ^сання Хаpкiвськoгo намiсництва l788 p. ще мiсцевиx
дBopя}| не пеpелiнy € ." , ,3 пoKaзy €  iх т iльки pесстp |794 p. (64 семeйства),
хoча мoх<лиBo, щo вoни бyли вх<е ipанiш, пoчинaючи з 1785 p. Щoдo
вiйськoвих oбивателiв, тo BoI{}l не tlесли тепеp нiякoТ вiйськoвoТ кoзачoТ
слyх<би i, значить, lиаЛtl бiльш спpotroги займатися землеpoбствoм та
yсякиtl lи пpoм}lслами. Ti,  кoтpi пpo)кивали пo. мiстаx, як, напpикJIал, y Хap-
кoвi, злo>киЛи 3 себe гopoдянський стан _ кyпецтBo та мiщанстBo _ кoJlи
введeнi бyли гyбеpнськi yстaнoвн |775 P. i  на пiдставi iх y 1780 p. бyли
зaснoвaнl гopo.цсЬкl магlстpaти для мIщан та кyпцlв' кoтpих зoBсlll,t' oдt|аче'
нe oб'явилoся. A кoли бyв ypял, тpеба, щdб бyли пiллеглi йoмy мiщaне
та кyпui. l  oсь вийшoв yкaз вiйськoвим oбивaтелям пo мiстaх Cлoбoдськo-
УкpаТнськoi гyбepнiТ записyвaтися дo мiщанства та кyпeцтва. У Хаpкoвi
мyсЙли встyпити y мiщанський абo кyпeuький стан yсi oбивaтелi пo Тх
спpot{o)кнoстi: хтo oб'являiв y себe бiльш 500 каpб. капiтала, тoгo записy-
вaли дo кyпeцтвa, хтo il,rенш _ дo мiщaнства. 3лoженi були i нoвi цexи,
тeж пiдлeглi мaгiстpатoвi. У Хаpкoвi 3аписалoся y кyпецтвo yсЬoгo тiльки
3 вiйськoвих oбивaтеля, дo l{их пpl{стaЛo Щe 5 купuiв з великopoсiян,
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8 з BeЛикopoсiйсЬкиx мiщаtt,3 з <<екoHo},1iЧесЬкиx кpестЬяt{, ' l53, yсЬoгo
|4 кyпuiв, a yс i  oстатlt i  (2862 нoл.) 3?ПИCаl.IHCЯ y МiЩаtlс.  Пo iнtших
мiстaх Cлoбoдськo-УкpaТнськoТ гyбеpнi i  заПисаЛoся з в iйськoвих oбиBатеЛiB
у куl lu i  дaЛекo бiльше -276 чoл.,  i  y мit l lане 3524. Декoтpi записaлися
дo нoBих цехiв. У Хаpкoвi збiльшyвалoся ЧисЛo ну,>кoгopoл,нiх купuiв.
Kylrr1iв пеplI loТ..г iльдi i  3oBсit\ . t  не булo, булo кyпеuтвo т iЛЬки.Д.pyГoТ Tа
тDетЬoi г iльдiй '"o,

oттак склаДaЛися нoвi стани y кoлишнiй Слoбoжaнlцинi пiсля pефopми
I(атеpини, кoтpа скасyBаЛа стаpий Тi сoIt iальний кoзацький yстpiй i  ввсла
тi  стaни, кoтpi були у .вс iй PoсiТ.

Пt
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BиБoPи Д.o rкATЕPи Hи HсЬKo.i кoIvl lсl. i
ДJ|Я УKЛA.цAH HЯ HoBoГo (yЛoЖЕ Hlя>

l  HAкA3и сЛoБoЖAHсЬких ПPЕ.цсTABHикlB

Bибopи дo KoмiсiТ. Haкaзи .цBopянсЬких пpе.цстaвникiв. Haкa.
3и гopoдяHсЬких пpеДстaBникiв. Haкaзи вiйськoвих oбивaтелiв.
Бaхraння усix стaнiв взaгaлi.

ибopи дo KoмiсiТ. У |767 p. Kатеpина II з iбpала у Мoскву пpедстав-
никiв з усiс i  Poсi i  для тoгo, шoб yлoжити нoBе <<Улoженiс>> замiсть
зoвсiм зaдаBнeних закoнiв uаpя oлексiя Михайлoвича. Bибpанi бyли
тyди пpедставники i  з С.лoбoдськo.Укpаiнськoi гyбеpнi i ,  Koтpа неза-

дoвгo Пеpед тиtvt,  як ми бачили, бyла злoжена замiсть Слoбoдських пoлкiв.
Цiкавo. пpидиBитися, як olбyвaлися сaмi.вибopи, яких бyлo вибpанo депyта-
тlв, якl } lакази даЛи сBoltt ,t  депyтатaIи pl)кнl стаt lи тoдIшньoгo сyспlЛЬства'
щo Bot|и скaзaЛи пpo свo €  сyчасне станoBиЩе, якi бyли iх ба>кання i  якi були
Тх вiд.нoсини дo тiеi  peфopми' кoтра тiльки щo пеpед сим бyла уста}|oBле}lа
Kатеpинoю у Cлoбoжанщинi, шo сi  пpeлстaвHики пpoпotlyваЛи | ПlдтpиMу.
Baли y самiй кoмiсi i  y Мoсквi.  Cе yсе пoтpiбнo i  цiкавo нам бyле з}lати,
шoб зpoзумiти стан i  настpiй слoбoдськo.укpаiнськoгo l{аселення i  сyспiль-
стBа заpа3 пiсля тoгo, як була BBедeнa начебтo ЩасЛиBа pефopма Kaтеpи.
ни II iЩеpбiнiна. Cлoбo.цськo.Укpаiнськoю гyбеpнiсю тoдi пpавиB ТТ
pефopматop Щepбiнiн, кoтpo}ty хтiлoся, щoб населення }|е BияBиЛo свoгo
пpoтестy пpoти тiсТ peфopми, кoтpy вiн сам гoлoBним Чи}loм i  виpoбляв,
а тепеp Bикoнyвав. Усьoгo з Cлoбoх<аHщини тpеба булo вибpати l5 пpeл-
ставникiв - пo п'ять oд кoжнoгo стaну (oкpiм пiдданих): вiл. л.вopян'
вiД мешканцiв мiст i  в iд вiйськoвих oбивателiв. Tiльки Hе мoгЛи пoдати
свoгo гoЛoса пiдданi, кoтpi,  як tt ,tи бачили, скЛадали з сeбе бiльшiсть
yсЬoгo насeленHя. f iвopяне i  мешканцi мiст вибipали пpедставникiв пpяtvtи-
ми вибopами, вiйськoвi >к oбивателi вибipали пepше лoвipених, кoтpi вже
вибipали з себе пpе.цставникiв: oт>ке вибopи тyт були двoхстyп}lевi.  f iвopяне
Mали IIpaBo вибpати стiлькo х( пpедставникiв, як i  гopoляне i  в iйськoвi
oбивателi, а iх булo 588 чoлoвiк, вiйськoвих х(е oбивателiв бyлo кiлька
десятЬ тисяЧ, а кoли пpистyпиЛи лo вибopiв двopян, тo Тх y Cлoбoдськo.
Укpаiнськiй губepнi i  майх<е не BияBилoся, i  пpийшлoся Bважати дBo.
pянами кoзaцЬкy стаpшиl{y, кoтpа т iльки Щo 3алишилa свoТ ypяди iчас-
тинoю була пеpeйIvtеttoвана y аpмiйськi чини, лpyгi >к так таки зiсталися
абшитoваними кoзацЬкиtl ,tи стapшинами i  пpав poсiйськoгo двopянства
l{е t l lаЛи.

Бyла невелика кyпкa poсiйських двopян, кoтpi мали мастнoстi у Cлoбo-
х<анЩинi i  великe чисЛo пiдданиx. Cлoбoдськo-yкpаТнська кoлишня стаpши}lа
теж маЛа пiдданих, а бYли й такi ,  щo ix зoвсiм не Мали. 3начна часТина
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сих MаГt lат iв i  деяка часTина Дpiбниx 3еMЛrBoЛoдiльцiв на вибopи не яBиЛa-
ся. У Хаpкiв Ha дBopяHсЬкi вибopи пpиiхалo 52 чoл..  не яBиЛoся 35 чoл.
Cебтo пpисyтнiх бvлo 65 /o. Heпpиcvтнl пpисЛаЛи заяBy, Щo вol lи пoкЛа-
l: lZ lЮTЬCЯ на сBoiх тoвapишiв. Явилися Hа вибopи такi  вельмoжнi пани
та пaнi.  як гeнepа.|T [eвiеp, гpаф Гeнлpикoв, Kантемиpoвa, .I l .yнiна, Koва.
левський. Пiдпpапopний Чеpttяк яBиBся П'яниМ. наpoбив бешкетy, i  йoгo
BикЛюч иЛи. Пpел.вoлителeм вибpа. ' l  и KoлиluHЬoгo хаpкiвськoгo пoЛкoBt|ика
м. Kyликoвськoгo. кoтpoгo вибpa,ти пoтiм i  пpедставникoм. У Cумськiй
пpoвiнui i  -  Koнлpатьсва. oхтиpськiй - Бoяpськoгo, y Iзюмськiй - 3аpул-
HеBа' y oстpoгoзькiй - Тевяшoва. Tаким пoбитoм, пpeдставниками двopян.
ствa вибpанo булo чoтиpЬoх кoлишtl iх слoбoжанських стаpшин i  oднoгo
аpмiйськoгo oфiuеpa' Щoдo гopoлсЬких вибopiв, тo y Хapкoвi yс iх тих,
xтo }raв бу,r.инки й займався тoргiвлею, Пpoп4ислаlv lи й pукoмеслoм' булo
200. i  з них яBиЛася пoЛoBина - l00. Cеpeл них були абtшитoванi сoтники
тa пiл.пpапopнi СлoбoлсЬких пoЛкiв. Гoлoвoю вибpaнo абшитoвaнoгo сoтI{ика
Гvкoвськoгo. а пpедстаBl{икoм - абшитoваHoгo сoтника I.  Чеpкеса. Aлe
з Hакaзo}l  вийшл6 непopoзyмiння. Koли йoгo склали i  п iдписали. п 'ятеpo
абшитoваних сoтникiв, тpo €  абшитoвaних пiдпpапopних i  iще деякi з пiд.
писавtIJих пoдаЛtl  заявy, шlo Hаказ пiдписаЛи вoни пplJ l\{yшенi бiльшiстю
Пpoстиx тa неpoзсуд"lиBиx людeй. кoтpi BнесЛи тyди зoвсiм не пoдxoдячi
пy}|кти, iнepез те BoHи пpoхаютЬ [I{еpбiнiна. щoб вiн poзгля.п, iв нaказ
iвеpнyв йoгo для пoпpаBи. Щеpбiнiн poзглял. iв накaз. навiв на йoгo
сBoЮ. цeнзypу.(нoгo He rvtав пpaва poбити), звелiв гoлoвi виклЮчити 3 нЬoгo
деяк| пy}lKти l .B HoBy pедакцlЮ не BкЛючaти вже' як вlн кaзав'  <<паpти.
кyЛяpниx дi ,T>> ."o: зда €тЬся. oд}IаЧe, Щo oтсi  пapтикyЛяpнi лiлa були l .|е
30вс|м ПаpтикуЛяpнl.  кoли пpoти них тaк гoстpo запpoтестyBаЛа кoЛишня
кoзацЬка стapц]иFlа i  кoли Тх тpеба бyлo л.oвoлити судol{.

МiщанськиМи пpeдстaвHиками бyлo вибpаHo дBox сoтникiв, у.Хаpкoвi -
Чepкeса, у oстpoгoзькy - Cинeльникoва. oдHoгo каптeнаpt l , tyсa ."o (y oxтиp-
цi -  Д.зюбУ). двoх вiйськoвих oбивателiв: y Cyмах - Cт. Пеpекpестoва.
y Iзюмi -  BeпpиЦькoгo.

I так вийшЛo гoлoвним poбoм чеpeз те, шo у слoбoдсЬкo.yкpaiнських
гopoдаx Bсе.таки пеpевагy над мiЩанaMи Мaли кoзaки, кoтpi займaЛися
i тopгiвлею, i  пpoмислаМи. a мiЩанe, якo oкpеЬrий стан, бyли, з.Цaеться,
т iльки у Хapкoвi.

Biйськoвих oбиватeлiв булo нeзмipнo бiльшe. нiж лвopян та гopoдян,
a вoни гr,tyсили вибpaти з цiлoi  гyбеpнi i  т iльки 5 пpелставникiв. Bибopи
тут були тpьoxступньoвi.  Cл6бoли вибipали лoвipених, кoтpиx вiдсилали
лo кoмiсаpств. тaM з}|oвy вибipaли лoвipених, кoтpиx пoсилaли .Цo пpoвiн.
цiяльниx гopoДiв, a тап{ в>ке вибipaли пoвiтoвих пpедстаBникiв.

У селi Меx<иpiнaх на вибopах пoвстав наpoдний пpoтест npoти скасy.
ваHHя кoзаччиl{и: пpl ' lстyпиBl lJи .ц.o склaдaння наказа'  yс l  пoчaли заявляти'
Щoб y них.пo-пpе)к1{ьot l{y була кoзаuькa слyжба, а l{oвoпoJtoжений oклад
скасуЬати '5, .  A. oдeн з- oбнвателiв. я. Гpiнненкo. нaвiть дyже гoлoснo
кpикнyв: <Хтo пoлo>кив цей oклад, неxай пpoпаде>. oтсе бyв Тх единий
накaз свoйoмy лoвipeнoмy. i  iншoгo вoни й складати не хoтiли. Мiсцевий
кoмiсаp сoтHик Ceлexoвський, пoнyвши се, 3aчи}|ив з6opи, yзяв Гpiннeнка
пiд каpaвyл i дoнiс пpo се вoсвoдi Лoсеву, а тoй l[ep6iнiнy. Щеpбiнiн звелiв
пoяс}tити мех<иpiнанам, lцo в наказi  Bol{и нe пoвиннi бyли тopкатися кoзачoТ
слух<би' бo вoна скасoва}tа, a замiсть неТ злoжeнi гyсаpськi  пoltки для вигoди
.Д.еpжави; шo усi  тeпеpiшнi пpoхання, як i  кoлишнi,  пpo вiдpoджеHHя
скaсoванoi кo3аЧчини не мaтип,tyть нiякoi ваги i  мapне пpoйлyть, бo вoни
безглyзлi i  вepелливi.  i  внoсити тепеp y нaкa3 виlt , toги пpo скaсyBання

8 o-цz
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oкЛaда й вiдpoдження кoззaЧчу1t1|1 - сe знаЧить iти пpoти uаpиui. Bибopний
мaнiфест, писaB Щеpбiнiн. кa)ке' шo poбити вибopи тpеба як слiд, пo pядy.
тt lхo, N,toвчки' пoштивo. A oкpiм сих пoяснень Ш{еpбiнiн звелiв yзяти пiл
каpавyЛ l5 межиpiuьких oбивателiв iд iзt lатися. пo чисi  l l iдмoвi вoни зpo.
бt lли oттаку Пеpeшкoдy ypялoвi. а Гpiнненка закyти y pyннi та нiжнi
кайдaни i  випитaти oкpеMo. } l iж тим t\, lежиplчаHе яBилися у кott , l |саpствo
iз гaЛасoм виI\4агaли. Щoб oслoбoнили Гpiнненка. Лoсев з в iйськoвoю
кo:! lаHдoЮ явився в Межиpiнi ,  зpoбив слiдстBo i  д iзнaвся, шo бiльш yсiх
винoватий був сам кoмiсаp Ceлехoвский, бo вiн пеpший сказаB, щoб не
oбкладали oкЛадolYl  д iтей дo 7 лiт '  a тoдi вже i  межиpivа}lе пoчaли казaтPl
пpo те, Щoб BеpHyти кoзаччинy, аЛe я Тм пoясниB' писaв Лoсев, пpo
пoл.yшний oкЛад. uto вiн кopисний для Тх саNrиx'  а кoмiсаpа сKинуB з Пo-
сaди. Гpiнненкo заявиB. Щo сказaв вiн свoТ слoва зп'я l{а: iншi казали.
щo спpавдi iм тpyлнo пЛатити oклад. бo йoгo пoлoжеt|o }Iа них бiльше
як слiд. Тi .  щo пpихoдиЛи oслoбoняти Гpiнненка, пoяснили, tцo яBилися
пpoxати, щoб йoгo oслoбoнили, а кoЛи iм y шьoму BiдMoвили, вoни poзi-
йшлися пo дoмiвкам. Aле Bсe )к oбвинyванених вiДпpaвиB ЛoсеB у сYrvtсЬ-
ку пpoвiншiяльнy канuеляpiю. Там Гpiнненкo дoвiв '  щo vсi  xoтiли вiлpoл-
) l(ення кoзaччини l  н|хтo l{а це нe пiдМoвляв йoгo. а т i  слoвa свoТ вiн
сказaв poзлЮтуBавшися. бo на йoгo налoжили пo poзклалшi бiльшl Пoдат-
кiв, нiж слiдl  iслoвa т i  в iднoсилися т iльки дo poзкладчикiв, a Hе дo
кoгoсЬ iншoгo. Деякi пpизнаBалися. ulo наMaгаЛися кo3аЧчиHи. iншi в iдпи.
pаЛися вiд цьoгo. Kанuеляpiя винесЛa дуже сyвopy пoстаHoву - 23 межи.
piнан вибити канчyкaMи y пpисyтнoстi  ус ix мешканцiв Мeжиpiнiв; ся пoстa.
нoвка бyла зрoблена на пiдставi l  i  l8 ст. <Coбopнoгo Улoженiя>>' де
гoвopитЬся пpo замip на цаpське здopoBЛя й змoвy на йoгo oсoбy. Гyбеp.
нiяльна канЦеляpiя сЮ пoстанoву зtv l 'якшила: вибили Kаt|чyкaМи та Hагаяlt , tи
тiльки дBoх - Гpiнненкa та Beнipкy. Tаке пpетеpпiли oтсi  б iдoлахи 3a те.
Щo пoвlpили пиlx}|oмy t lаказy uаpиui Kатеpини i  Тi  бaжанt|Ю BисЛyхати
пpaвдy пpo наpoднi пoтpеби i  недoстатки. Мaбyть. мех<иpiнане пiсля сьoгo
зaкaзaЛИ i  свoiм дiтям пiднi[,rати питаttня пpo кoзаЧЧинv та пpo }|еспpа.
ведливий пoлyшний oклад, oсoбливo кoЛи вo €вoдa poз'яснив Тм. бyшiм тoй
oклад бyв yвеленvti.l для iх власнoi кopистi.

B iншиx мiсцяx вибopи пpoйшли спoкiйнo.3 Хаpкiвськoi пpoвiнuiТ
пpедставникoм вибpаний бyв Гyк' з oхтиpськoi - Бoнлиpев, з Cyмськoi -
Hикифopoв, з lзюмськoi - Пoпадiчев, з oстpoгoзькoi - Boлаpський. Aле з
пpедстаBникoм Хаpкiвськoi пpoвiнцi i  вийшлa такa iстopiя. щo пpийшлoся
вибipaти на йoгo мiсце нoвoгo. Biн пepш усЬoгo пoчаB мiшатися y Ме)кеBан.
ня зeмелЬ гlаt lсЬких та oбивательсЬких: пpo HЬoгo oльша}|сЬкий сoтник
казав. Щo йoгo тpеба вi.Цстpанити вiл. пpел.ставl{ицтва' бo вiн Мyжик пoxlvly.
pий та гpyбий iмoже в кoмiс i i  наpoбити бешкету. Пpел.ставникаМ плaтили
х(aЛyBaння' алe Гук сиr\, l  не 3адoвoЛЬtlився i  пoчав виrr{агaти гpoшi з с iльсь.
ких oбивателiв'  кажyЧи. щo як вoни нe дадутЬ йoму гpoшей' тo iх дiлo
спатимeтЬ, i  кoли y кo)кнoгo сeЛа aбo л.epeвнi спpавлi бyли зeмельнi i
iншi дiла i  Тм хтiлoся, щoб сi  дiла бyли виpiшeнi Тм Hа кopисть. тo )к
л.o хаpкiвськoгo пpедставt{ика Гука пoсипалися гpoшi з усiх стopiн: з 3oлo.
чева, Уд, Лoпанi,  .Ц.epканiв, ЛoзoвoТ, Меpeхви' Любoтiна, Таpанiвки i  iнших
ciл 'з22 с iл вiн пoлyчиB 66 каpбoванцiв, шlo на нашi гpoшi (звiс l{o. дo вiйни)
дaлo б 300 кapбoванцiв. Иoгo oдставЛенo бyлo вiл пpедставництва й пo.
битo каннуками пpи кoмiсаpськoму пpавлiнню, а нa йoгo мiсше вибpанo
Kапинoса.

oттaк скiнчилися вибopи: з l5 пpелставникiв 7 належалo д.o кoзацькoi
стаpшини i  .Цвopянствa. а 8 - дo вiйськoBих абo казенних oбивaтелiв.
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Bибpанi пpедстаBники MyсиЛи пoBезти 3 сoбoЮ: l  )  пpoхaння пpo сyспiлЬ.
нi  спpaви. 2| накази. 3) свoТ упoвнoва)кення. Boни пoлyЧили Пpoгoни
(нa лвoе кoней no денежцi на веpстy) й >кaлyвання.
Haкaзи ,Д.вopянськl{x пpе.цстaвникiв. У Cлoбoжанщинi,  як Mи знa €Mo'
т iльки lцo скасoBaний бyв кoзацькiй yстpiй i  кoлишнi ТТ стани. Aбшитo-
ва}rа кo3ацЬка стapшинa тeПеp l t 'oгла зBеpHyти усю свoю yBагy iенеpгiю
на хaзяйствo Y свoТх t\, tа €тнoстяx тa Hа зл'oбувaння poсiйськoгo двopяlJ.
ства. бo Boнo oдне давалo Тм спpoмo>кнiсть здoбyти пoсaди на слyжбi
гpах<ланськiй. чиHи, Boлoдiти кpiпакaми i  зайняти найвище пpивiлейне
станoвиlце у тoл. i tшньoму сyспiльствi .

Koлись жaлoваннi uаpськi  гpаtvloти видаBaлися нa ймeння кoзакiв з стаp-
шинoЮ. i  Тx пpивiлеi  були oднакoвi щoдo зaй[,tанщиt|и зeмeлЬ, пpoмислiв -
iстаpшина не бyла тoдi oсoбистt lM стaHoM, кoтpий бyв oтдiлеHиIlt .  немoB
стiнoю, вiд кoзацтвa. Тепеp кo3ацтBo бyлo oлсyнyтo гетЬ y l tиз на нижчy
стyпlHь. а стаpши}lа l{аBпаки мoгЛa пoсунyтися ( i  спpавлi пoсyнyлaся)
даЛекo Bвеpх l  зoвс|rи вtдпаЛа вlд кoзакlB'  кoтpиx тепep' якo казеl{них
oбивателiв, пoвеpHyтo y пoдyшний oклад. Щoдo гopoдянсЬкoгo стану, тo
тaкoгo майже й не бyлo. i  y всякoмy pазi  в iн бyв лyже нечисленний
й слабий - кyпtt iв тa мiЩaн булo oбмaль. oт таке бyлo стaнoBище тpЬoх
нaйгoлoвнiшиx станiв (виклюнaемo стаH лyхoвний' кoтpий стoяB зoвсiм
oкpеМo i  на вибopaх унастi  не мав).

Щoб зpoзyмiти змiст двopяHсЬких нaкaзiB. тpебa тpoшки шиpшe' нix<
pаl{ lш. вияснити питаHня пpo те. з кoгo складaлoся тoдi oтсе дBopян-
ствo.

B вибopаx lvtали yЧасть l  )  кoзаuька стаpшина. 2) вeликopoсiйськi  двo.
pяне, в iйськoвi i  гpажданськi  ЧиHoBники великopoсiйсЬкoгo aбo нyжoзеMнoгo
пoxoдження (нiмeцькoТ абo вoлoськoi нацi i) .

Koлиtuня Ko3aUЬка стаpцIинa бyла тепеp абшитoвана, i  т iльки л.eкoтpi
з неТ пoстyп1{ли -нa слyжбv у нoвi pегyляpнi гyсаpськi  пoлки. Учaсть
y двopяt lсЬкиx вибopаx tt , tаЛи. oд}lаче. не т iльки спpавжнi двopяне, але й
yся кoЛишня кoзацЬка стаpшина. хoЧ вoна ще пpaBa на poсiйське дBopян.
стBo }rе малa. Ce yтвopенo бyлo на кopистЬ стаpшини, щoб iт зpiвняти
з двopяHствoм. У спискy хаpкiвських двopян _ а iх ус iх бyлo 588 чoл.-
ми бачимo aбшитoBаниx кo3ацЬких пGIlкoBникiв. oбoзних, сул.лiв, oсавyлiв,
хopyнжих. сoтникiв. пiдпpапopних' стаpшинсЬких дiтей. канЦеляpистiв,
абшитoваних i  в iйськoвих чинiв - генеpалiв '  бpигалиpiв, пoлкoвникiв.
секyнл..майopiв '  майopiв. капiтанiв '  poтмiстpiв, пopyникiв, пiлпopуникiв, пpа.
пopшикiв, капpaлiв, вахмiстpiв i  гваpлiйських сoлдат, а наpeштi ще гpаlк.
.ц.ансЬких чиHoBникiв yсякiх paнгiв - кoлишнiх poсiйських стаpшиl{.

Tpапляються пoмiшlики з титулами князiв, гpафiв'  y кoтpих бyлo лyжe
бaгатo пiдданих, a 6улt,t  й <<paзнoниншi>, y кoтpих зoвсiм не бyлo пiддaних.
Aле найбагатшиM1{ зeмeЛЬними BЛасникаtr{и i  вoлoдiльцями пiдданих взaгалi
бyли кoлишнi слoбoдськo-yкpаiнськi  стаpшиl{и'  а сеpел iх бyлo Чиlиалo
i стаpшинсЬких yдoв. Cepeл oтсиx зеtиеЛЬtlиx власникiв i  пoмiщикiв з ве.
ликиtr,| чисЛoшl пiдданих нaйгoлoвнiше мiсцe займaли звiснi  нам слoбoдськo.
yкpаiнськi  фамiлi i  _ ШидлoвсЬких, Kyликoвських'  .[I .oнцiв.3axapжeвськиx,
Kвiтoк, Coшaльських, Kpаснoкyтських, Лесевицькиx, Hал.аpх<инськиx'
oсипoвих. Caвичiв. .Ц,анилевськиx. KoвалеBсЬких i  iнших. Деякi 3 них пo-
piд.нилися 3 захo)киl\, tи poсiйськими дBopя}|аЬ{и, кoтpi таким Чинotи'  a чaсти.
на й пo>калoванtt € i l / r ,  злoбули сoбi маетнoстi  y Cлoбo>канщинi -  тo бyли
l l{epбiнiни. Xpyшoви. Пoдгopiчанi.3а сими Bеликиrии панaми йшли, як
ка)KyтЬ, пoJlyпаt lки, у кoтpих Частo не бyлo нi  poсiйських кpiпакiв. нi
укpаIнських пiдданиx. I таких бyлo знанне Числo. Tаким пoбитoм, слoбoдскo-
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yкpаiнсЬке дBopянствo в3агалi бyлo л.oситЬ демoкpатичнe'5E. Тiльки пooди.
нoкi с iмейства пpoвадили свiй piл вiл yкpаi l lськoгo шляхeTства з Пoльul i ,
але й вoни не IиаЛи Hа се дoкумeнтiв, як '  Hапpl lклaд.,[I .oнцi-3аxapжевськi .

Бiльшe певнoстi  маЛа б iх указiвкa Hа вiйськoвi засЛyги Тх дiдiв
й пpалiлiв, aле y сЬot\4y вoни схoжi були з лpiбнoтoю. кoтpа тaкo>к хoтiла
вискoЧити у poсiйське двoрянствo. Хoча на вибopи y Хаpкiв пpиixали,
як ми бaчили, й магнати, aЛе Boни. здaстЬся, yЧастl  y сKЛa.ц.aнню нaказa
не пpиймали. ПpелстаBHикаMи вiл лвopянствa бyлo вибpаIto, як tt ,tи з}rа € Iиo.
двoх пoлкoвникiв, пoлкoBoгo oбoзнoгo, кoЛишttЬoгo KaнI],ИILaTa у сyмськi
пoлкoBHики i  т iльки oднoгo аpмiйськoгo oфiшеpа' алe Iv'oжЛиBo, lцo рl
вiн кoлись наЛе)I(ав дo кoзацЬкoТ стapшини. oтже силy на вибopaх yзяЛa
абшlитoванa кo3ацЬкa стаpшина. Boна [vlyсиЛа кepyBaти ly складаHню
дBopянсЬких накaзiв. Як же вoна y накaзaх вiднoсилaся дo свoсi  стаpo.
виl lи i  дo нoвoi peфopми? Boна пoбачиЛа. щo веpнyти стаpoви}Iу, сeбтo
кo3аЧчинy' немoжливo - сЬoгo нe хтiв л.еpх<авний ypяд - й неpез те вoна
хoтiла yдepжати щo I\,|oжна iз стаpиx пpивiлeТв i  пpизнати pефopмy.
шoб пoкopистуватися нею для себe, щoб злoбyти чеpeз нeТ нoвi Пpи.
вiлеi.

oттaк пpилaх(уBалися дBopяне у свoТх нaKазаХ дo пoгля.цiв сaMoдеp.
жавнoi uаpиtt i:  хoч i  нелегкo бyлo Тм paзoм пiлтpимувати i  iТ шентpалi-
зашiйнy пoлiтикy. i  свoю автoнoмiю. У всix наказaх слoбoдськo-yкpаiнськoгo
двopяl{ства гoвopитЬся пpo тe, ruoб усi йoгo пpивiлеi були ствеpл.женi oсoб.
лиBoю цаpсЬкoЮ гpaMoтoю якo заKoHoм. Пpo се пpoхaлo лвopянствo Хаp.
кiвськoi пpoвiншii ,  а двopянстBo oстpoгoзькoi йшлo щe дaлi й пpoхaлo стBеp.
лити йoмy yсi стаpi гpaмoти й пpивiлei oстpoгoзькoгo пoлкa, дoдавlr lи тyди
тепеpiшнi poзпopяд)кення i  т i  iх пpoха}|}lя. кoтpi бyлуть ухвaленi нинi '
И yкyпi з тиM дBopяне oстpoгoзькoi пpoвiнuiТ пpoхали. щoб i  тиМ кo3aцЬ.
киM стаpшинaм, кoтpi пoлyчиЛи aбшити й нe встyпили в apмiйську слyжбy,
даденi бyли oфiuеpськi нини; свoТ х< пoлкoвi та сoтеннi кoлишнi ypяДи
Boни }rазиBають <безглaснo закoснълаГo poдa нaчaЛЬстBoMъ>. а штаб i  oбеp-
oфiшеpськi paнги <изяur.нЪйшиMъ степенемъ>. Усi хoтiли ПoлyЧити пpава
poсiйськoгo двopяHства i  певним спoсoбoм дЛя тoгo Bвa)кaли oдеpжaнHя
чинiв пo табелi o pангах як вiйськoвих. тaкoж i гpа>к.Цaнськиx. I на сe
стapшиHи спpaвлi t\,tали пpаBo, бo й вoни, i  iх дiди та пpaлiли вipнo
слy)киЛи леpх<aвi, oсoбливo y вiйськoвиx дiлах. Aлe стapш}4I1t1 Д,ля пiлтpи.
Мaння сBoгo пpoхання oкplм сЬoГo ще пpoвoдl, lЛи вигaдкy пpo сBo €  двopян.
сЬке пoхoд)кенtlя. Boни казал1,|, щo слoбoдськo-yкpaТнська стаpшина скла.
лася 3 lIIляхетсЬкиx пеpесеЛенцiв з Пoльшi, а в дiйснoстi Mи нe знa €Nto, Чи
бyли сеpeл стаpшини спpaв>кнi tшляхтичi: кoли й бyли. тo iх бyлo зoвсiм
Mалo.

oстpoгoзькi стаpшини y свoйoмy нака3oBl дoдaютЬ ще дo тoгo, ulo
y Cлoбoжанщинi сKЛaлися з t|иx двopянськi poди, кoтpим i давaлися
чини пoлкoвoi та сoтеннoi стapшини. I хoч нixтo з нt,tx не клoпoтaвся
пpo тe' щoб вiл.piжнитися вiд iншиx станiв, бo сьoгo й нe BиПraгалa
peгyляpнa вiйськoвa слyжба' oднaЧе yсi пpизнaчaли стapшин 3a шЛяхтl{.
чей' як цe Bиднo з iнстpyкuii, видaнoi Петpoм I бслгopoлсЬкol\,ty вoевoдoвi
Лeнннoвy у |722 p. Aле iнстpукuiя Лaчинoвa не пiл.тpимy €  тoгo, щo yся
стapu:I}rнa спpавлi бyлa шляхeтсЬким станolu! у poсiйськoмy йoгo зttачiн.нlo'
бo вoна каже тiльки взaгалi прo стapши}|ствo кoзaцЬкoгo станy i  йoгo
пpивiлеi називae шляхeтсЬкими. CтаpшинсЬкoгo ypядy дoсягали, як l\ ,tи
3на €мo, слyжбoю та вибopами, a не ш.пяхетсЬкиDr станoм. Cтapшинa ще Hе
oбмeжувалася тoдi вiд кoзацтва, хoч пoJIoжила тotvtу пеpший камiнь тим.
щo ТТ дiти poбилися пiлпpапopними. 3poбили стаpшини у свoйoмy нaказoвi
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ще й дpyгy пoп4илкy. кaжyчи. щoб й aбшитoваHi пoлyнили oфiuеpськi Чини,-
сЬoгo вoни дotиагaлися, алe багатo Тx i  не пol lyчиЛo.

Iзюмськi стapши}lи гoвopили тe)к саtt{е. щo ioстpoгoзькi.  дoдаBaЛи,
шo загyбили свoi .п.вopянськi гpаr\,toти як в ПolIьщi, так i  в Cлoбoжан.
шинi неpез тaтapськi l tапади, пoжapи' Ь{opoве пoвiтpя. Cyмськi стаpшини
пpoхаЛи пpo зaтBеpд)|(ення двopяtlстBа для тt, lx. xтo пpинiс гpaмoти тa гepби
Щe 3 Пoльщi. Пpел.ставник oхтиpськoi кoзацькoT стapшиtlи Бoяpський
BислoBив бажaння свoТх вибopuiв на пoх(алyвaння Тм poсiйськoгo дBopян.
стBa y самoi кoмiсiТ нa Мoсквi,  бo в указi Пeтpa Beликoгo вiд24 сiчня l722 p,
ска3аl{o: xтo дoслy)кився дo oбеp.oфiшеpсЬких чинiв, т i  вжe дBopянe i  дiти iх
тeж двopяHе: y наказi тeпеpiшньoi uapишi гoвopиться: вiйськoвa слyжбa -
се самий стapий спoсiб дiстати двopя}lстBo. Tакy ж дyпlкy пiл.тpимував
i пpeл.стaвник lзюмськoi пpoвинui i  3apyлнeв i  д.oвoдив се iншими дoка.
3а lvl l{.

HaйгoлoвнiшиМи пpивiлеями слoбoдськo.yкpaiнськoгo дBopянства булo
стapoзаТмoч}lе зеl{лeвoлoдiння i  пpaвo вoлoдiти пiдданими. У пеpшoMy
пpивiлеТ, iнтеpeси стapшиHи бyли зв'язанi з iнтеpeсами кoзaкiв. У ХVII_
хVIII ст. бyли yсюди тaк званi oкpу>кнi oбчеськi кoзaчi землi, l lа кoтpих
3aснoвyвaлися хyтopи, а тaкoж дiставали шI\,rатки для еебе i  стapшина,
й кoзаки. .[I.o якoгoсЬ Чaсy вoни вoлoдiли Hlltt{и, ttе l\,lаючl,l л.oкументiв.
I oсь oхтиpсЬкa стаptЦинa пpoсить, щoб сi  землi бyли ствеpдженi за ниMи,
бo без сЬoгo HиMи завoлoдiють вiйськoвi oбивателi.

Пpи зaселеHHю кpaiни бyлo вiльнo кyпyвати й пpoл.aвати землi Й
стapшинi,  й кoзакам. Пo yказам l7 l  l  i  l734 pp. веле}|o бyлo кyпнi 3aпису-
Bати' але Чеpе3 кoмaнлipашii '  смеpтЬ пoкyпЩикiв багацькo стapшин нe Mалo
кyпчиx i  бyлo тiльки безспopниMи .." вoлoдiльцями таких зеMeлЬ. Taк
писаЛи oxтиpсЬкl стаpши}tи, aле в дiйснoстi л.oкyмeнтiв частo не бyвaлo
чepез тe, Щo стаpшина кyпувала й тaкi землi, кoтp}lx пo зaкoнy нe MaЛa
пpaва кyпyвати, нaпpиклад, кoзацЬких пiдпoмoшникiв абo нaвiть i  кoзацькi.
Cе видкo з нака3y стapшиH ХapкiвськoТ пpoвiнцiТ. 3 iх слiв виxoдить,
Щo дo 30.х poкiв хVIII ст. стapшина вiльнo скyпoвyвала y кoзакiв iх
зaiмoчнi землi. У 30.x poкax кoмiсiя Шахoвськoгo забopoнила oтсю скyплю
у кoзацЬкиx пiдпoмoшникiв. а як пiдпoмoшниl(и чaстo зaписyBaЛися y l{oзаки.
тo стаpшиHи кyпyвали тoлi y ниx землi як y кoзaкiв i  бpaли нa них купнi.
Boтчинний же депаpтамеl{т не пpиймaв oтсих кyпчих нa пiдстaвi yказa'
кoтpий тopкаBся yсiх вiйськoвих oбивателiв. I oсь нepез щo вol{и пpoхали,
щoб Boтчинний л.епapтaМeнт стBеpд)кyBав oттакi кyпнi i  щoб Тм дoзвoленo
бyлo кyпyвати 3емлi y вiйськoвиx oбиватeлiв.

Cкyпля кoзaцЬких 3еМеЛЬ стapшиHoю 3HиЩуBалa кoзaцтBo i  йoгo слу>кбу'
бo кoзакoвi без землi нi з нoгo бyлo слyжити i  в iн мyсив oбеpтaтися
у пoспoлiтoгo. f lepжава й кpaТнa тpатили вoТна, a стapшиl{а iнoдi такиM
пoбитoм нaбyвaлa Hoвoгo пiдданoгo абo пiдсyсiлкa. Teпеp кoзaкiв пoвеp.
l{yли у вiйськoвих oбивателiв'  але пoдyшнe вoни пoвиннi бyли платити
з свoix зеMеЛЬ: чеpе3 те знoву й тепеp бyла забopol lена скyпЛя iх земель
i пpoхaння дBopян МaЛи на мeтi т iльки Тх власнi лвopянськi iнтеpеси.
Iзюмськi двopяне пpoxали. щoб iм дoзвoЛeнo бyлo вoлoл.iти такими iх
земЛями yкупi з вiйськoвими oбивaтелями бeз poзлiлy, як кoли xтo з стapшиl{
вoлoдiв iми paнiше з ниMи. У Iзюмськiй пpoвiншiТ бyлo бiльше нiж y
пiвн iч них частинах Cлoбoжанщин и стapoзaiмoчн иx зeN{ел ь. oсoбливo oбчeсь.
киx вигoнiв, випaсiв, кoтpими стapшинa кopистyBаЛaся спiльнo з вiйськo.
вими oбиваTеляMи; у Iзюмськiй oкpyзi бyлo дy>ке пoшиpеHе скoтаpстBo,
але тoBаpу. oсoбливo oBецЬ' бyлo бiльше у панiв, нiж y сeлян, oтжe
пaнаM пoмiЩикам бyлo вигoл.нiше нe вiддiлятися вiд селян: oсЬ Чеpeз
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щo вo}lи й пpoхали, щoб сi  землi зaлиutилися y сyспiльнiй владi, a уpяд
дивився на l{иx якo на земeльний фoнл. iз кoтpoгo Moжнa бyлo б пoтiм
нaдiляти l ,rалoзеtиельHиx та безземельниx сеЛян та стapшин. I се бyлo й
спpaвeдливo, i  poзумнo: а двopяt|ствo зpoзyмiлo, щo тoдi вoнo не l l raтиме
унaстi y сЬoмy фoнлi' бo землi y HЬoгo дoстaлЬ, пpoBoдиЛo сBoю двopянськy
eгoТстиннy пoлiтикy y сЬoмy пита}|нЮ. Iнше. aле всe ж тaки егoiстичне
вiднoшення дo сЬoгo бyлo y oстpoгoзЬкoi стapшини. Boнa пpoxаЛa у свoйoму
нaказi,  Щoб тим. хтo 3 ниx вoлoдiв зеt\,tлями yкупi з селяHаtuи, видiлeнi
бyли y влaснiсть земельнi yЧастки пo пpoпopцi i ,  кoтpа бyла yстaнoвлeнa
л.ля €катepининськoi пpoвiнui i .  A тамoшня пpoпopuiя'  сeбтo нaдiл, бyла
занадтo великa - двopяне пoлyчали таl\{ 1200 десятин i  бiльше' бo бyв
великий земeльний пpoстip, а oкpiм тoгo цapиця Kатеpина щедpo poздавала
пoмiщикам зeмлi стapoгo 3апopirкжя.

oстpoгoзька пpoвiнuiя бyла в зoвсiм iншиx зel{еЛЬних oбставинах: Boнa
пеpестала тoлi бути безлюднoю, пopoжнiх зеMель y нiй булo не лyже
бaгацькo, i  земля в)ке Mалa леяку uiнy. Банyни, щo пopo)l(нiх 3емель
вжe небагатo в Cлoбoжанщинi, двopянe пpoxаЛи, щoб iх надiлили 3еlиЛя-
ми 3а тi  землi, кoтpi oлiйшли пiд Укpaiнськy лiнiю (a се був шматoк y 400
веpст дoвжини i  l5 веpст шиpинl, l '  знaЧитЬ, плoща y 6000 кв. вepст). Aле й тут
двopяне не пiднялися дo загалЬl{иx iнтеpeсiв. бo якби за сi  землi спpавлi
й тpебa бyлo б лати iншi '  тo вo}rи б мусили йти нa кopистЬ yсЬoгo
насeЛе}|ня Cлoбiдчини, вiл теpитopi i  кoтpoi oл.piзана бyла oця зeшtля.
oттакi 6улн 6aжaння слoбoдськo.vкpаТнськoгo двopяHства пpo землi; вoни,
як It'и бачимo, були .Цoсить eгoiстичнi.

Таке ж стaHoBище зайняли двopя}lе y свoiх t|аказах Щo.п,o кpiпаЦтва
свoiх пiддaниx. Бах<аючи зaпGIlуЧити пpавa poсiйських двopяI{' кoзацЬка
стapшиt|а пеpш yсЬoгo дol l , tагaЛaся найгoлoвнiше пpаBa над нaселенняtlt
свoiх земель _ завести у сeбe такe ж кpiпаuтвo. яке iснyвалo y Poсiйськiй
леpжавi ще з ХVII ст..  а дЛя сЬoгo пoтpiбнo бyлo скасyвати вiльний
пеpехiл ix пiддaниx oд oднoгo пoмiщика дo дpyгoгo. кoтpиtv' ще кopистy.
вaлися yкpaТнськi пoспoлiти. Cтаpшина бачила. щo дo сЬoгo пpoстyютЬ
не тiльки вoни oднi '  aле й центpaлЬний леp>кавний poсiйський ypял' бo
y свoiх pефopмax вiн oблoжив пансЬких пiддaних пoдyшниЬ{и oклaдаN{и,
й oдпoвiдальнiсть зa йoгo в}Iесoк вoзЛoжив на пoмiЩикiв. oтся фiнaнсева
спpава веЛa дo забopoни вiльнoгo пеpexoда пiддaних oд oднoгo пoмiщикa
дo дpyгoгo' а пеpеxiл зa межi Cлoбoдськo.УкpаiнськoТ гyбеpнiT i  давнo
вжe бyв зaбopoнений' як ми бачили. ypядorr{. l  oсь oхтиpськi дBopяне
y свoйoмy накaзi  зМагаютЬся скaсyвати вiльний пepеxiл пiдданих. 3а нами,
пишyтЬ вo}|и. €  п iдданi. кoтpi пoвиннi платити шeстигpивeнний oклад i
кoтpi звикли кидaти свoТx пoмiщикiв й пеpеxoдити дo дpyгиx, бo не хтять
сoдеp)l{yBати y лoбpoмy пopядку свoiх дoмiвoк та пашHi. кидають poбoти
у пoмiщикiв, l{е 3aпЛaтиBши свoгo oклада. так щo зa йoгo мусятЬ внoси.
ти пoмiщики 3 велl, lки[, lи стpатами. а сaмi вoни чepeз тaкi частi пеpехoди
нe тiльки стpaчyютЬ свoi влaснi дoстатки та хазяйствa' a Й знищyЮться
тaк, Щo й днiвнoгo пpoпитaнiя не мaють, a Чеpе3 oцю свoю вoJlю нe MaЮтЬ
oxoти пpaцювати' а кoЛи ix пpимушувaти дo зaкoнl loгo пopядку й земле.
poбськoТ пpaui. лiчать се за тягаpi для себе. oсь неpез Щo тpеба забopo.
нити oтсi пepexoди вiд oднoгo пoмiщика дo дpyгoгo. A пoмiщики пoвиннi
бyлyть тoдi кoжнoмy пiлланoмy дaти лвip з булiвлею, пoлеМ тa сiнoкoс,
а де € лiс. тo й лpoв нa oпaЛ. щoб вoни не rиyсиЛ}r пеpеxoдити вiд. недoстат.
кiв. A кoли свавoльникiв бeз бiлета xтoсь пpийMе, тaкoгo штpaфyвати.
Cумськi дBopяне пpoпo}lyвали те)|( сaме й пiлтpимували свoТ змaгaння
yкaзiвкoю Ha запpет пеpеxoдa пoспoлiтиx Гeтьманulини. Указoм l5 гpулня
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l763 p. '  писaли вo}|и y сBoйoмy нaкaзoвi,  п'aлopoсiйсЬкиx пoспoлiтих зaбopo.
нeнo пpийматн пoмiщикaм без дoзBoлy та бiлетiв Тх пpежнix вoлoдiльцiв.
Cе тpеба зpoбити i  в Cлoбoжанщинi. а щoб не пеpexoдили пo фальшивиx
бiлетах, iх пoвинен бyле завipяти ypяд: а хтo пpийматиме. з тих бpaти
штpaфy пo 5 кapб. зa душy й oкpiм тoгo вiн пoвинен бyле спpoвaДИтu
тaкoгo чoltoвiкa дo пoпеpеднЬoгo вoлoдiльця на свiй кoшт. Пеpexiл з
oднiеi пpoвiнui i  Cлoбoдськo-УкpаiнськoТ гyбеpнi i  в дpyгy i  за межi iyбepнiТ
зoвсiм забopoнити' щoб не бyлo шкoди казнi.  Ми бачимo. щo змaгаHня
сytt,tських та oxтtlpсЬких двopя}l злoженi бyли лyже хитpo тa мyлpo. Boни
пiлтpимyвaли ix не тiльки свoiми BЛaсниMи iнтеpeсами, а й вигoдoю деpх(ави
i нaвiть сal\,tих селян. Aле сей пеpеxiл вiд oднoгo пoмiщикa дo дpyгoгo
бyв слиним забезпечeнням вo.лi сeлян взагалi i  poзмipy iх пoдаткiв на
пoмiщикa. бo poзмip цих пoдaткiв нe бyв yкaзaний y зaкoнi i  залежав
чaстинoю вiд звичaю, вiд давнини 3аселен}|я селa, а гoлoBHиlvt poбoм
вiл пoтpеби y poбoних pукax. кoтpих бyлo лалекo менше. нiж пoтpeби
нa }|иx. Пoмiщики зaв)кди xoтiли збiльшувaти oл.бутки пiдданиx нa свoю
кopистЬ. пiдданi бaжaли зaлишlити ix хoч пo стаpoвинi. не збiльшyвати.
A кoltи пoмiЩик хтiв ix збiльшити, тoдi пiдданi вiдхoдили вiд ньoгo дo
дpyгoгo, кoтpий oхoЧe пpиймав Тх. Частiше yсьoгo пiддaнi пoдавалися
y пiвлeннy частиtly гyбеpнiТ. де 6улa найбiльша пoтpеба в пiддaних.
3 пpoхання пpo скaсyваHHя пepеxoда вистyпили тiльки двopяHe oхтиpсь.
кoi та CyмськoТ пpoвiнuiй чеpе3 те. щo здeбiльшoгo селяне пepехoдили
у Iзюмськy, a чaсTинoю i y кoмiсapства ХapкiвськoТ та oстpoгoзькoi
пpoвiнuiй з пiвнiчниx пpoвiнцiй' кoтpi бyли зaселенi pанiш i  де пoмiщики
вже призвичaiлися глядiти на свoiх пiд.даниx як l{а кpiпaкiв. Пoпaдaлися
чepез пеpехoжиx пiддaних i  тaкi.  щo нexтyвaли xазяйствoм, aЛе й бах<анa
yкpaiнськими пoмiщиками кpiпаuька пpаця нe IJ,aлa б лoбpих пoслiд.
кiв. Kpaше бyлo би He вBoдити кpiпаuькoi невolli, a IIaTп спpoмoгу пiл..
.ц.aнoмy пpацювати на себе сaп,toгo' тoдi б вiн oxoче 3апЛaтив i за зем.
лю, i  виpoбив би далекo бiльше. нiж виpoбляв. Cлoбoдськo.yкpаiнськi
двopянe нiчим не t\4oгЛи ствеpдити свoгo пpaва }lа пpaцю пiддaнoгo:
взаемнi в iднoсини тих iлpyгих y Cлoбoжaнщинi (як iГетьмaнщинi)
oпиpаЛися на Тx вiльнiй yмoвi - пеpшi oддаBали свoТ землi пiдданим
для Тxньoгo xазяйства, лpyгi сeлилися нa ix земляx, oбpoбляли ix, 3a се,
пo взасмнiй yгoлi '  абo платили гpoшoвий oбpoк, абo oлбyвaли якyсЬ таIvt
паl{щинy; пoмiщик l l tав з сЬoгo дyже Beликy кopистЬ _ пoлyчaв пoстiй.
ний дoхiд i  oкpiм тoгo збiльшyвaBся i  йoгo капiтaл, сeбтo лopoгшaлa
зеtt,tля, кoтpa без пpaui пiддaнoгo не N{aла мaйже нiякoi цiни. а тепеp
цiна Тi 3нaЧнo збiльшyвалася. БажаюЧи пoвеpнyти пi.Цлaниx y кpiпакiв.
двopянствo, як [,rи бачили' oхoче йшлo на те, щoб пpийняти тoдi на
себе пiклyBан}tя пpo матеpiaлЬнe забезпечення селяl{. бo вoни спpaвлi
oбеpталися б вх<е нeмoв y пaнсЬкe майнo. кoтpе i 'алo свoю Цiнy' тaк
шo лoбpий xазяiн iх мyсив oбеpiгати. Hавiть тепеp двopяне хтiли пo.
лiпшити ста}|oвище пiддaниx, aЛe скЛа.цaЛи се не нa свiй кoшт, a Ha
oбoв'язoк деpжави - пpoxaли. щoб кaз}rа не бpалa з пiдданих за пашпo.
pти. дaBaЛа вiльгoти пoгopiльЦям. oслoбoнилa вiд булyвaння ста €нь для
гyсapсЬкoгo пol lка. не бpaла б гpoшей нa пoшти, не пoтpебyвалa б пo.
пpаBи Bеликиx мoстiв '  а щoб сi  Droсти Чl lниЛися на кoшт кaзни. Хap.
кiвськe дBopя}tствo пpoxaлo' щoб пiдданим забopoнeнo бyлo встyпaти
пo ix вoлi y гyсаpськi псr l lки i  y стан вiйськoвиx oбивaтелiв. Piч шла
тyт пpo тиx пiдданих, кoтpi визнаBaли себе кo3аками i  oл.шyкyвaли
кoзaцтвo, бo ix батьки тa дiди були кoзaкaMи. i  тепеp вoни хoтiли
абo зaписvвaтися у гyсаpсЬкi пoлки. абo y стан вiйськoвих oбивaтeлiв.
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I спpaвлi се бyлo зoвсiм спpаBедлиBo, бo таких кoзaкiв. Koтpих пoвep.
нyла стapшинa y пiддaниx, бyлo неMaлo. Хаpкiвськi двopяtlе хoтiли.
щoб сe кoзaкaм бyлo забopoненo. a мiж тиM тепеp' кoли пoЧаЛи так
шBидкo складaтися нoвi стани, кoли пiд.даних хoтiли пoвеpнyти y кpiпакiв'
для l{их бyлo л.oкoнне пoтpiбниtt, '  N{aти зtиoгv вийти з пiдданствa. Bихoдить.
щo в сoцiялЬних питанHях дBopяне зMагaЛися збiльшити свoТ пpaвa й змен-
шити пpава свoix пiддaних. Ci свoi бaжання пpедстаBHики слoбoдськo.
yкpаТнськoгo двopяl{ства KoндpaтЬrв та Бoяpський BисЛoвЛЮвали i  y сaмiй
кoмiсiТ. Пepший висЛoBив л.уже uiкавv запискv пpo пoxoд)кенHя стapo.
зaiмoчнoгo зеIt,tлевoлoдiння у Cлoбoжанщинi i  пiлтpиMyBaB пpавo кoзацЬ.
кoТ стapшини вoлoДiти кpiпаками, пpoти чoгo дy)Kе гoстpo гoвopив пpед.
стaвHик ХoпеpськoТ кpiпoстi Aлeйникoв. Я скopистyюся тiею части}|oю
записки Koнлpaтьевa' де вiн каже пpo стapoзаТмoнне 3eмлeвoлoдiння,
y 8 poзлiлi с iеТ книжки: a тепеp тiльки дoдaм. щo пpаBo стapшиI{и вoЛo.
дiти кpiпаками Koнд.paтьев пiлтpимyвaв пpиpoд)кенl, lм шляхетстBoM кo.
зацЬкиx стаpшин, кoтpoгo в дiйснoстi нe бyлo. i  дoзвoлoм пo yкaзy |728 p.
кyпyвати мaетнoстi yкpаiншям y Bеликopoсi i ,  вeликopoсiянам - в Малopoсi i .
Пpел.ставник oхтиpсЬкoТ кoзацькoТ стapшини Бoяpський вистyпив пpoти
oxтиpськoгo пpедстaвникa .Цзюби i  нaмaгaвся дoвести, Щo пеpеxoди кoза.
кiв залежaли не вiд yтискiв стаpшини. а вiд тoгo. щo вoHt, l  не xтiли
вiлбyвaти кoзачoТ служби' спpoдaвlДи aбo спvстoшиBши свoi заТмки, пiшли
на слoбoди дo пoмiЩикiв, улeшyюни й iншиx бaлaчкaми пpo шeсти. тa десяти-
piннi вiльгoти, пpo лiсoвi yЧастки, прo хуTopи, млини. вiльне BикypювaHня
гopiлки та тopгiвлю. Багатo бyлo слiлств пpo сi  пеpеxoли. але стapшинi
в т iм нiхтo не дoкaзaв вини. Hавiть у мoi чaси. кaзаB Бoяpський, y цаpЮ.
вaнHя €лизавeти, бyлo тaкe слiд.ствo ге}|еpалa Багpiева' але й вiн не oбви.
нyвaтиB сTаpцtи}|y. Теж саме й тепеpiшня кoмiсiя нe oбвинyвaтила стаp.
l l lиt|и в 3l{ищенню кoзaкiв. а т iльки вгледiлa деяке кaнцеляpське безлaддя.
I се залежить вiд несталoстi.  нeстатечHoстi наpoл.а, кoтpий, зaлишивши
кoзаччи}ly i  oселившися Y пoмiщикiв, Hе заЛишив свoеТ стapoi 3виЧки
та пoBеденui i ,  манлpyе вiд oднoгo пoмiЩика дo дpyгoгo сiм'ями i  навiть
цiлими селаtии' i .  щoб затpиMaти йoгo' пoтpiбнi вiйськoвi кoмaнди. A вiд
кoгo ж oлбipати землi. шoб пepелати Тx oтсiм збiглим yтiкaнам? Biд тих.
хтo )t(иве з сarиoгo пoчаткy на oдHoMу мiсцi. xтo кoЛl'|сЬ життя сBo€
стpaтив y сiнi: вiл oфiuеpiB чи стapшини, вiд мiЩан i  л.yхoвeнствa, кoтpi
tt{аютЬ свoi власнi дoмiвки чи мa €тнoстi? .[I.yже жaлЬ, lцo пpиxoдитЬся
навiть нa се вiдпoвiдaти пpeдстаBHику .Цзюбi. Пo лyмшi Бoяpськoгo, тpебa
бyлo б зaкpiпити за стapшинoю i т i  землi, кoтpi знaхoдиЛися в lvteжах
сyспiльнoi кoзaцькoТ землi, щoб вoни не oдiйшли д.o вiйськoвих oбивaтелiв.
B yсix oтсiх дoказах Бoяpськoгo багатo нeпеBнoгo тa ЛyкаBoгo. Hевже
так}| спpaвдi кoзацькi тa пoспoлiтськi пеpехoди зaлeжали вiд тoгo, Щo
кoзaки тa пoспoлiти бажали мaн.Цpiвoк тa Boлoцюзтвa? Хiбa )к ЛeгKo
бyлo килaти oсeлi тa хaзяйства, щoб знoBу тaки пеpeхoдити всe дo Hoвoгo
та нoвoгo хaзяТнa? Бyвaлo. пpавда' чl lмалo й такиx, Щo зBикЛи л.o манлpi.
вoK. але здeбiлЬшoгo йшли t lе вiл лoбpa, а вiд злa, бo мали надiю
на Kpащy дoлю й iнoлi спpавдi i i  нахoд}|ЛИ. a кoли б вихiл бyв зaбopoне-
ний, тoдi б yже нe бyлo й нaдiТ на кpaще життя. Heспpавeлливo гoвopив
Бoяpський, кaжУчи. щo нi oднo iз слiдств Hад стаpши}|аMи не мoглo iх
oбвинyвaтити.

I н шi бaжа ння слoбoдськo.yкpaiнсЬкoгo дBopяHствa тopкaютЬся ix екoнo.
мiчнoгo стaнoвищa. Boни пpoхали, Щoб зa ниМи зaЛишилися iх в iльне
ви}toкypенHя, . .  зл.oбyвaння^ й пpoда)к сoлi.  деp)кання млинiв, BизBoлен.
ня вiд пoстoТв тa хyp. Cyмськi  стapшиHи пpoхаЛи. щoб знищeнa бyлa
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}|opMа викypюBaнHя гopiлки (oднoпvдoвий казан Ha пoMitцика, Y кoтpo.
гo бyлo 50 чoлoвiк лiдданиx), щoб прaBo викypюBaння гopiлки бyлo пo.
шиpeне на гopoди Cyлжy i  Миpoпiлля, де се бyлo забopo}lеHo, щoб iх
не oбвинyвaЧуBали. кoли тi ,  хтo кyпyвaЛи У t lих гopiлку. Bезл11 i i  на
пpoдaж тyди, де Hе бyлo вiльнoi тopгiвлi.  Хapкiвськi стаpшиHи пpo.
сили дoзвoЛy пpoвoзити Тx гopiлкv i  нepeз мiсця, Дe бyв казенний i i
пpoдaж.

oстpoгoзькi стapшици пpoхали дати пpaвo вiльнoгo BиKypюваHHя гopiлки
бaгатьoм слoбoдам (Cлoнoва. Биpюн i  iншi).  y Koтpиx це пpавo бyлo
скaсoвaнo, бo вoни бyли oсaженi y oстpoгoзЬкoмy пoлкy. Boни пpoпol lyваЛи
немoвби спiлку пo гopiлнaнoмy лiлv, кyдl, l  пoвиHнi бvли yвiйти дBopяl{е,
кoтpi гнали гopiлку'  Щoб кoжHий викypював стiльки гopiлки' ск iльки йoмy
бyлo пoлoженo пo загaльнiй yмoвi тa згoдi; a для l{oнтpoлю тpeбa бyлo
вибpати oсoбливиx кoнтpoЛЬopiв. oттак вoни xтiли дoсягти спpaBедЛиBoгo
зplBHянHя y. сЬotv|v кopисHol\,|v для всiх пpoмислi. [I{oб зpoзvмiти це все.
тpеба згaдaти, щo з сaMoгo пoЧaткy заселеHня Cлoбoдська Укpaiна мала
вiльнe винoкypiння' кoтpoГo не бУлo y BеЛикopoсiйськoгo насеЛеl{ня. Bивoза
хлiба неpез нoвopoсiйськi пpистaнi ще тoдi не бyлo' i  увесь лишoк xлiба
йшoв на винницi.  У с iльськoМy гoспoдаpствi викypюBaнHя гopiлки давaлo
найбiльший дoхiд. 3атpат булo нeбагатo, хлiб бyв свiй. poбiтники свoi.
спpaвa, стpуN4eнт кoштyвaли HеДopoгo. Bинoкvp саM же й пpoл.aвав свoю
гopiлку oптoМ iв лpiбниuю. пoмiЩики деp)кaЛи oд сeбе шинки y свoiх же
слoбoдax тa дepеBнях. a те, щo залишалoся' oдпpaвляли нa пpoдаж:
oхoтHикlB Hа гаpнv тa дешeBy гoplлкv бyлo зaвжди багaцькo' Hе дypнo
сyмськi  стapшинl, l  писали y свoйoмy наказoвi: . .Тyт Усi  дoхoди бiльш
yсьoгo йлyть oд винoкypеHнЯ)>. Хаpкiвськi.  oхтиpськi тa iзюмськi л.вopяне.
стapшиHи пpoxали. щoб iм дoзBoлeнo бyлo кyпyвaти кpиMсЬкy та дoнськy
сiль з платHЬoю l0 кoп. з пУда y KaзHy; тopськi ж тa бахмутськi сoлoваpнi
Мyсили б вистачати сiль для oднoдвopцiв свoеi oкpyги. Cя сiль бyла
тoл. i  стpaшeннo дopoгa. бo нa неТ бyлo HaЛo)кеHo велике N,rитo, а pазoм
з тиM забopoненo пpиBoзити сiль з iнших мiсць. Cyмськi двopяне пpoхали,
щoб дoзвoленo бyлo пpивoзити г ipкy вoлoськy сiль л.ля хулoби. Усi лвopянe
хoтiли. шoб були ствеpл'жeнi iх пpивiлеi стapих гpaMoт i  нaвiть указа
l765 p. пpo МЛиHt, l  та lUиHки' пpo пpyгi пpol\,tисли бeз митa. Усi лвopяне
пpoхали y свoix накaзах. Щoб вивели з iх пpoвiнuiй peгyляpнi пoлки
i щoб ix oслoбoнили o.Ц. пoстoТв. бo вiд тoгo iх дoмiвки зoвсiм зaпyс.
т iютьi пpoхали вoни i  oб т iм. щoб абшитoBаHиM стapшинaM началЬствo
Hе даBaлo нiяких дopyЧенЬ, кoтpi Тх вiдхиляють вiд iх лiл. Cумськi лвopяне
Bистyпили ще з заяBoЮ пpo сyд та oпiкy. Boни заявляли' щo сyд веде
дiла стpашеннo загайнo, oсoбливo у uивiлЬHих спpaвах. i  неpeз тe Boни
пpoпoHYBaли oбвинyвaЧyвaти тy стopoнУ' Koтpа пpoпyститЬ стpoки] paзoм
3 тиМ вoHи пpoxaли' щoб в сyллi лля гpaждаHсЬких спpaB вибipали з мiсцевoгo
дBopянстBa самi ж дBopяне. i  се пoтiм спpaвлi бyлo зpoбленo. Пpoхaли
вoни й пpo те' щoб зaведенi бvли y Cлoбoлськo.УкpаТнськiй губеpнiТ oпiкyннi
pади' кoтpиx не булo, й неpeз тe Mа €тнoстi сиpiтськi poзкpaдалися, а сиpoти
Hе Moгли пoЛyчати нiякoi oсвiти. Бажaючи пoшиpити oсвiтy, oхтиpсЬке
дBopянстBo пpoxaЛo, щoб Тx лiтей пpийМaли y Xаpкiвський кoлегiум 'bu'
дe y l766 p. бyли тoлi yлaштoванi пpибaвoннi кЛяси з гpa)кдaнсЬl(иlvtи
тa вiйськoвими наyкам и' i  нa пiлмoгy Koлeгiyмy ви3HаЧеHa булa сyrvta
з гyбеpнськиx збopiв. Cyмськi двopянe y дiлi oсвiти пiшли ще дaлi Й
пpoxaЛи пpo 3aснyBаl lня у Cумaх унiвеpситетa I],ля двopя}tства й шкoли
.п.ля paзнoнинЦiв (л'yxoвeнствa' мiщан. пpика3Hиx i  iнших). . iVloскoвський
Уl{lвеpситет. t lисали Boни. дaЛeкo, a y Cyмський. якo близький, Moжнa
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бyле вiллавати свoix дiтей з мeншими кoштaми, oтже зl\ 'o)кyтЬ там yчитися
i менше замoжнi дBopянe: y дpyгiй шкoлi нaвчатимyть людeй пpoстoгo
станy зaкoнy бo>кoмy й шepкoвнiй службi. A яка вiл нayк бyле кopисть
у oсвiт i  poзyш'у. се vсЬoгvtу свiтoвi звiснo. Пiклyвалoся слoбoдськo.yкpаТнсь.
кe дBopянствo й пpo здopoB'я нaселення: лiкаpiв, oкpiм тих, п'яти. кoтpi
6улl l  y гyсapсЬких пoпкax. зoвсiм Hе бyлo. i  oсь oстpoгoзькi двopянe
висЛoвлюютЬ дytикy. шoб у кo)к}|y з п'яти пpoвiнuiй бyлo нaзнаЧeнo пo
дoктopy, a y кoжl{е кoмiсapствo - пo лiкаpю. Пoслiдня зaяBa слoбoдськo.
укpaiнськoгo двopяt|ствa бyла те)t( дoситЬ симпатиЧна _ вoнo вiдмoвлялoся
на yжитoк деpжаBи вiд гpoшей. кoтpi tvtyсилo пoЛyчити зa пpoвiянт' за
вoлiв, зa хypи. щo Тх вистачалo y пеpшy Тypеuькy вiйнy.
Haкaзи гopo,Ц.янськl|x пpедстaвникiв. 3веpнeмoся тепep дo нaказiв гopo.
дянсЬких пpедставникiв i  дo тoгo. Щo вoни BисЛoBЛювали y сaмiй кoмiсiТ.
Пpe.Цстaвництвo oд гopoлiв'  як сe Mи бaчили' нe булo тaкиr' , l ,  як кoзацькoi
стapшини. Пpe.Цставниками мiЩаH яBилися кoзацькi сoтники та вiйськoвi
oбивателi, бo населення тoдiшнix слoбoдськo-yкpаТнських гopoл. iв склада.
лoся гoлoвl{иM чиl{oм з вiйськoвих oбивателiв та частинoЮ з кoзацькoТ
стаpшини. Пpo сe нaм тpеба пам'ятати' шoб зpoзyмiти змiст гopol lяHсЬ.
киx нaказiв.

Hа великий )кaлЬ, накa3 гoлoвнoгo мiстa Хаpкoва дiйшoв дo нaс змiне.
ний uензуpoю Щеpбiнiна. I ми нe знa €мo, пpo щo вiн забopoнив y ньott,ty
oпoвiдaти. Хаpкiвшi пpoхaли ствеpдитl{ Тм стаpi гpаrиoти пpo вiльнi прotvtис.
ли. а вiльне викypювання гopiлки забopoнити пiддани[4 вeЛикopoсiйськиx
i iншиx пoмiщикiв, бo се poбитЬ шкoдy iх пpoмислам i  нepез се витpaчyютЬся,
3нищуютЬся лiси. Гopiлку тpебa poзpiшити вiльнo пpoвoзити й неpез oл.нo.
.п.вopнеськi землi. Ciль лyже дopoга. й тpeбa poзpiшити вiльний пpoда)|(
y Хapкoвi кpимськoi. слтoнськoi та маницькoi сoлi.  Tpебa забopoнити
oб'Тждчикам знoв пеpегЛядати загpаHиЧний кpам. кoтpий пpивoзиться на
яpмаpки Cлoбoдськo-Укpаiнськoi гyбеpнi i .  бo йoгo пеpеглядyвaлИ нa тa.
мo)княх. Hе дaвати без платнi квapтиp для тих чинoвникiв'  кoтpi пpи.
iздять у Хаpкiв пo свoix власH}lх дiлaх. Bеликi MoсTи тpeба пoпpaвляти
абo на казeнний кoшт, aбo пo l{аpядy yсiма мeшканцяМи пpoвiнui i .  Bиланy
л.poв штаб. i  oбеp.oфiшepам тpеба вiдмiнити. бo се лy>ке тяжкo для хазяТ.
нiв. Пoштy y Хаpкoвi тpеба сoдеpжyвати вiд кaзни. бo пoвиннiсть ся
незмipнo бiльша нiж пo iнших мiстах. Kазна пoвиннa зaпЛатити зa вoлt{.
пpoвiянт, фypaж тa xypи. кoтpi бyли yзятi у пеpшу Typеuькy вiйнy' Tpeба.
шoб сyл не бyв тaкиIr{ фopмальним та дoвгим як нинi. Kiнчаеться }|аказ
такиI\,tи слoваMи: хoча oтсе пpoхан}lя пiднoсимo. але вiддaсмoся у tvtатеpин.
сЬке I l{илoсepлiс шаpиui. Hаказ гopoда Cvм пpoпoнyе багaшькo нoвих бах<aнь,
як зpiвняти йoгo з хapкiвським. Пpo сyл виpазнiшe скaзaнo. щoб вiн
бyв y пpoстiшиx дiлах слoвесним. Biйськoвi oбивaтелi пoвиннi t\ i lати пpaвo
кyпyвати та t lpoдaвати свoТ землi oднi дpугиtt i t  за кpiпoсними aктаlvlи.
Biйськoвих oбивателiв не слiд нapяжатl, l  Ha poбoтиl тpеба зaбopoнити
вести пoстiйнy тopгiвлю у гopoдах слoбoдськo.vкpaТнсЬкиx великopoсiйсь.
киtvl кyпцям тa пpиiжджим з МaлopoсiТ Yсяким ЛЮдяM. а дoзвoлити Тм
тiльки пpиiз.Цити сю.u.и на яpмаpки: тaкoж тpеба забopoнити кvпyвaти
вeликopoсiйськl ' tM пoмiЩикам, кyпцяtvt i  мaлopoсiйським стаpшинаN,t тyт
землi. пoлвip'я. Лaвки, а зa тi ,  щo кyпленi. пoвepнyти гpoшi. 3a безчестя
вiйськoвoгo oбивaтeля платити штpафу |2 кapб. 3а чoлoвiка, 24 зa жiнкy
i36 каpб. зa л. iвку. opлoвський пixoтний пoЛк вивести з Cyм. a зaлишити
тiльки oлин Cумський гусаpський i  тo з тим. Щoб v Cyмах залишиBся
штaб, а ескадpol{tа б були poзмiшенi пo слoбoдax. як вiйськoвих. так й
пaнських. Пpoхали сyмчанe тaкo)к пpиMежvBaти дo гopoдa вiльнi лiси та
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3ervtлi .  кoтpиtии вoлoдiли piх(нi  пoMiщики' пpoхали дoзвoЛy ввoзити г lpкy
вoлoсЬкy с iлЬ для хvдoби' } lе давати дoзвoЛy дyxoвеHствy кyпyвaти гpyнти
i куpити гopiЛкy, а дoзBoЛити се т iлЬки Тх дiтям. кoли BoHи впишyться
B вiйсЬкoвi oбивателi.  Пoвиннi Bписатися v вiйськoвi oбивателi тaкoх< тi
сoтникi та пiл,пpапopнi з дiтьми' кoтpi не бyлyть записaнi у дBopянe.
бo вoни кopистyютЬся. yсякиMи лЬгoтal l tи: кypятЬ гoplЛкY. деpжyть шинки.
rr, lаютЬ гpyнти. лiси. с iнoкoси. а пoлo)t(е}loгo oклaдy } lе даютЬ. Як бачимo,
сумський накaз €  чистo вiйськoвo.oбивательський i  в iн пo змiстy свoйoмy
пoвнiший вiл хаpкiвсЬкoгo. oхтиpський накaз сxo>кий з сyt l4сЬкиIl t .  У ньoмy
тiльки шиpoкo oпoвiдaеться пpo пoлкoBHика Iв. Пеpекpестoва' кoтpий,
MaЮчи велику владу. нaсeЛиB yсякиMи l{епpаBдaми бaгацькo с iл. л 'epевень
та завoдiв. кoтpi булvl yзятi  y казHy. Пiсля шBеда всe те пoBеp}|yли
y вoлoД.iння пoЛKа, а oкpiм тoгo i  в ' iжджий лiс пiд oxтиpкoю. кyди MaЛo
правo в' iздa усе суспiльствo. Aле пoтiм усi  землi ioтсей лiс y3яв у opе}|ду
yпpaвитeль гpaфa oл. РазyмoвсЬкoгo oльхoвський, кoтpий забopoняв pyбати
сeй лiс oхтиpЧaHarvt. Teпеp йoгo пoвеptlyли y дBopцoвe вlдoMствo. кoтpе
тeж зaбopoнюс в'Тжджaти y лiс населеHнЮ. oсь неpез щo oхтиpчaне пpoха.
ли, щoб сю забopoнy булo yсyнyтo. oкpiм тoгo Bo}lи пpoхаЛи. щoб yсЮ
землю, якa HaлежитЬ дo гopoда oхтиpки, oбмежyвали пpи гeнеpаЛЬнoмv
Ivtежeванl.lю oкpy)l(Hoю дaчею 3 тиI\4, Щoб i надалi вoлoдiли неЮ не пo
poзДiлy }|а четBеpтi.  як oднoдвopшi вoлoдiють свoТми ЧетвеpтHиrvtи зеMля-
I '4и'o., а, як хтo 3aхoче, тoмy oпpeдiляти чeтвepтi.  але тiльки для Щoтy.
oбpoкiв. як Hа великopoсiйськiй землi. нa сi  Тx стаpoзаiмoчнi та кYпленi
землi зoвсiгvr Hе накЛадати. Щoдo сoлi '  тo oxт}lpчане пpoхали' щoб дo3вo-
ленo бyлo Boзити y oxтиpкy кpиI\,tсЬку тa MаницькY сiль без мита aбo
щoб зLrеHшеHа булa казнoю цiна за виваpку тopськoi тa бахмутськoi
сoлi,  а як часorvt пpиве3ти звiдтiля сoлi бyле HеMo)кЛиBo, тoдi щoб вiльнo
бyлo кyпyвaти ТТ y Bеликopoсi i  абo y Малopoсi i .  Щoдo пoстoю. тo oхтиpшi
пpoхали BиBести вiд них Cтаpooскoльський пixoтний пoлк' а oхтиpський
гyсapський poзмiстити пo yсiй пpoвiнuiТ. Пpo гopiлкy тa пpo пpoдаж пpoмiж
себе землi писaли те ж. щo й сyгt,tчане; хтo спpаBе.цливo, xoча й без
кyпЧиx, вoлoдiв зеIvlляtt,tи, тoй мусить iми i  впеpeд. вoлoдiти. Pазнoчинцям
i вiйськoвим oбивателям' кoтpi xoдятЬ нa заpoбiтки тa Тздять на яpшtаpки
у Meжаx oхтиpськoi пpoвiнui i .  нe бpати oтпyскl{иx бiлетiв. Iзюмський
}|аказ кopoтенький. У накaзoвi iзюмчан Mа € tvto тiльки oднe нoBе пpoханн.я.
щoб iм пoвеpнyли тi зeмлi. кoтpi були заxoпленi y Hиx пiкiнеpськими .o,

пoсеЛянaми y гиpлi p. Bеликoi Koмишевахи й Беpеки. Hа p.Topшю. oстpo.
гoзький Haкaз дy)кe шиpoкo oпoвiда €  пpo кo.лишнi жалoваннi гpамoти й
дoда € ,  як i  iншi. i  в iд себе пpoxaння. шoб uаpишя BИДaЛa нoвy гpaмoтy
з тиM, шoб тyли бyлo внесенo й те з ix пpoханЬ' щo бyле ствеpдх(eнo.
Пpo гyсаpськi  пoлки скaзaнo. щo вoни бyли злaштoвaнi пo бaжанню сaMих
слoбoжaн, i вислoвлена дyl\,tка. шoб oстpoгoзький гyсapський пoлк кot\,lплек-
тyвaBся тiльки з вiйськoвиx oбивателiв пpoвiнuiТ. Bислoвлeнo пpo poбiт.
никiв, кoтpi yxoлять вiд хазяiнiв. не BисЛy)кивши сBoгo стpoкy, щoб дiла
IIpo l lих poзбиpалися гpа)кдаHсЬкиМи Чинaми слoвeснo, без фopмалЬнoгo
сyла. Coлеp)кyвaти лiкаpя тa пoпpaBЛяти мoсти на штpaфнi сyми. Пpo
oкpyх<нi землi бyлo сказaнo. щoб iх не д. iлити. а вoлoДiти ними пpoмiж
себе пo стapих лЬгoтax. Kopoтoяuьких кvпцiв. кoтpi пpo>кивaли y oстpo.
гoзькy, а пoтiм Тx виведенo y Kopoтoяк. де не бyлo нiякoТ тopгiвлi. oстpoгo.
ЩаHе пpoxaли зaлиш|lтt1 У oстpoгoзьку з тим. Щoб вoни плaтили свoi
збopи пo веЛикopoсiйськoмy кyпецтвy у Kopoтoяку.

У самoi кoмiсi i  BистYпaли з гopoдськиx пpедстaвникiв xаpкiвський Чеpкес
та oxтиpсЬкий .Цзюбa. Пepший бvв з гpекiв, вiв шиpoку тopгiвлю i лoбpе
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знaв тoдiшнi oбставини yкpаiнськoТ тopгiвлi.  l[pyгий гopoдянсЬкий пpел.став.
ник - .[I.зюба вiв poзмoвy тiльки пpo iнтepeси вiйськoвих oбивателiв, бo й
сaм бyв вiйськoвий oбиватель, тaкпЙ йoмv. як Mи зна €Mo, бyв лалений
i нaказ. Biн вислoвив тpи пpoМoви' i  y всix них дyжe гoстpo вистyпaв
пpoти кoзацькoi стapшини. Дзюба 3ахиUlaB кoзaцькi пpава i  oбвинyва.
чyвaв стаpш11нy у т iм, щo вoHа зaхoпилa кoзaцькi землi,  а Тx самих
пoвepнуЛа y пiллaниx. Koзаки та пoспoлiти yтiкали i  тепеp утiкaють.
казaв вiн, нepез стpашеннi вeликi YтисKи oд стapши}l. кoтpl 3ахoплювaЛи
й зaxoплюють кoзачi землi.  MлиHи. с iнoкoси. гаi  i  iншi vгoди, пpиМу-
шyютЬ дo t|еуKaзниx poбiт, poблять здиpства i  безневиннo дapeN,tHo б'ють.
Ha жaлoваHниx кoзaЧиx зеrиЛях стapшини тa дyхoвеHствo пoбулувaли сoбi
слoбoди' хyтopи i  нaселили iх вiльними кoзакаtt,tи та пoспoлiтиМи людьЬ,tи,
з кoтpиг\, lи oбxoдяться. HеMoB з кyплeними кpiпакaми. Чеpез сe я й пpo.
пoнyю. казaB .Цзюбa, як стаpi,  так i  нoвi стapшиHськi слoбoди тa. хyтopи,
кoтpi вoни пoселили. не взиpaЮчи на 3апpет )t(аЛoвaнHих гpаМoт i  vкaзiв.
oлiбpaти oд Hиx i  пpилyнити дo вoЛoдiння гpoмад вiйськoвих oбивателiв.
шo бyле кopиснo для iх служби i  дасть iм спoкiй тa тишинy. У лpyгiй
свoiй пpoмoвi ,Цзюба шиpoкo oбгoвopював пpo MoнастиpсЬкi та шеpкoвнi
землi y oхтиpськiй пpoвiншiТ тa дoвoдив. щo iх лoбyли такиtи ж спoсoба.
ми. як i  стаpшинськi ,  намaгaвся. uloб с i  землi Пoвеpt lyти пoпepелнiм Тх
влaсникaM абo пpoстo бiдним людяМ. У тpетiй пpoмoвi .tI.зюба ше гoстpiше
виступав за те, шoб oлiбpaти землi oд стapшини. а стapшинсЬких дiтей,
кoтpi не BстyплятЬ у слvжбy. записати Y вiйськoвi oбивателi, де вoни
плaтитиMyтЬ пoдyl l lне. .Цзюба хтiв пoвеpнyти кoЛo iстopi i  в iншy стopoнy
й poзв'язати aгpapне питання в iнтеpeсaх пpoстoгo l . lаpoдa. Aле йoгo
пiлтpимyвaли Y сЬoМv тiльки oдHoдвopчеськi пpeлставники. кoтpi.  так саме.
як i  Дзюба, стoяли зa нижчий стaH насeЛeння. 3а л.емoкpатiю. Aле yсi
oстаннi пpедстаBHики' а yкyпi з ними й ypял, Ha сe нiяк не хтiли згoди.
тися, хoч oднa чaстиHа poсiйськoгo двopяHстBа (стаpoгo стoлбoвoгo) i
не хтiла даBати yкpaТнськiй кoзацькiй стapшинi дBopянсЬкиx t lpаB, 3атe
дpyгa' бiльш ЧислeHHа, щo сaMa лoбyла йoгo v вiйськoвiй та гpaжДанськiй
слyжбi,  бyла пpихiлЬна дo них.
Haкaзи вiйськoвих oбивaтелiв. Чaстина наказiв вiйськoвих oбивaтелiв тeпеp
надpyкoвана paзoм з нaказaМи слoбoдськo-yкpaiнськиx мiст, i  вoни oд них
Mалo y Чoмy взaгaлi вiлpiжняЮтЬся. I се зoвсiм дЛя Hас зpoзумiле, бo й тi
й iншi йшли. як Mи бaчилt. l '  гoлoв}lиМ чиHoM oд вiйськoвих oбивaтeлiв i ,
зHaЧитЬ, пiлтpимyвaли iнтеpeси oднoгo й тoгo ж сoцiальнoгo стaнy.

У свoix накaзaх вiйськoвi oбивателi кa3енних слoбiд lзюмськoi пpoвiн.
цi i  вислoвлЮвали бaгацькo з тих думoк. щo i  вiйськoвi oбиватeлi п'яти
слoбoдськo.yкpаiнських гopoлiв. y кoтpих BoHи склaдaлИ з себе бiльшiсть
населeHня' oсoбливo y тaких мiстах'  як oxтиpка. Iзюм. Hайцiкавiшe -
сe пpoxаHHя пpo вiпpo.Цження кo3aчЧини. oсь, HaпpиKлaд, Щo писaЛи
вiйськoвi oбивaтелi слoбoди Kaбaнье. oпoвiвши пpaвдивo пpo тi  змiни.
кoтpi бyли зpoбленi y життю Cлoбoдськиx пoлкiв пpи uapишi Aннi. €лиза-
вeтi тa Kатepинi lI .  вoни ка)кyтЬ: з |767 p. Mи внoсиЛи пo 95 кoп.
кaзeнHoгo oклaдy. шoб сoлеpжyBати нoвi гvсаpськi пoлки. i  сей oклад
бpався oд кoжнoi ЛюдиHи MyжсЬкoгo пoлy. нe минaЮчи нi стаpих'  нi  мaлих
дiтей' нi yбoгиx кaлiк, чеpез щo вoни зyбoжiли. пЛатити HадалЬше Hе
гvtoжyтЬ, а tvtаЮтЬ oхoтy i бажaють oлбyвaти кoзачy службy дo пoслiдньoi
кpaплi кpoвi тaк, як сe бyлo paнiше, за Пeтpа Beликoгo. без жалyвання,
а тiлькo з €дHих Льгoт. Hехай цариця скaсy €  i  95.кoпiйoчний oклад. i
гyсap, а вiлpoлить кoлишню кoзaЧЧи}ty i  ствеpДить жaлoвaHнoЮ гpaг{oтoЮ.
Ceй пyHкт пpo вiлpoлжен}|я кoзaчЧи}rи Mи масмo i  y пpoхaнню слoбiд
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Cватoвoi Лунки' Мiлoватки. Pедькiвки'  Cенькiва. Пpистiнi .  Гopoхoватки.
МеLuканцi слoбiд Пeчеtt iг .  Малинiвки, Мoхltача. Генесвки. Шелvдькiвки
}lе KазaЛи Пpo BlдpoджelIHя кoзaЧЧиHи' аЛе t]poхаЛи ствеpд)кеII l . lя ус lх
ЛЬГoт v пpoМис.цaх та тopГах l  Hа Boлoдiння зем, lею пo заiмкаx. бo те
Bсе бvлo v гpамoтi uаpиui €лизавети. 3нaчить. i  в iйськoвi oбивателi сих
слoбiд ба>кaли взагалi веpl- lvтися дo кoЛишнiх., lьгoт, кoтpi бvurи за часiв
шаpиrt i  €лизавети. МеLuканцi с,r loбoди Печеtt iг  v oсoб.I lиBolv lv пpoханHЮ
ПИCаr.IИ Пpo се й дo. lава"qи, Щoб гyсaрсЬKa с, lvжба Bсr х( таки заЛиши.
Лася v ниx. Тaке ж Пpoхання пoдaли й вiйськoвi oбивателi слoбiд Бишкина.
Лимана, Aнlpi iвки. Балaк,r iТ. 3мiсва. Завoдiв, Cтепанiвки. Левкiвки.
Савинцiв, I-[аpебopисoва. Pайгopолки' Tоpа. Меtt lкаt lц i  слoбo,r lи Ямпoля
казаЛи. шo ТМ легII lе бvлo жити pанiLuе,3а цаpя Петpа. Biйськoвi oбивателi
Kvп'яHсЬкoгo кoмiсаpства ПpoхаЛи пpo с iль й poзкaзали цiкавv iстopiro
пpo Tе. oд чoгo збiльruилася t l iна Тi .  Hакази oд вiйськoвих oбивателiв
CYмськoi пpoвiнrt i i  oбгoвopюютЬ звиЧайHi пpoхання сBoГo стaна, а oкpl},t
тoгo бажають веpttvTи усякi  в iльгoти у ПpoМис"'Iах 833Г3l. l i  ioсoб"rивo
у BикvpЮваHHЮ ГopiлKи вiйськoвими oбивате,тями CyлжансЬкoГo та Миpo-
пlЛЬсЬкoгo KoМ|саDсTBа. a тaкo)к Мlстечка Пенi.  бo вoни Dанituе iми кooистv-
вaЛися' a y l753 p. це пpаBo бyлo у ниx скaсoBанo. У Haказах oстpЬ-
гoзькoi пpoвiнuiТ Mа €Мo звиЧайнi пpoхaнHя Пpo пoлiпtшення стaнoвища
вiйськoвих oбивателiв '  щoб не МiDяти зегиeЛЬ iне ввoдити ЧетBеDтIloгo
зе!\,rЛеBoЛoдiння' tцoб дoзBoЛити викypЮBати гopiлкv у слoбoдах oльшанцi.
Бipюнiй, Ливенt lяx. Cлoнoвцi.  Kopoнi.  Ливнах. Уpивi й €ндoвиtцах, щoб
BiЛЬнo бvлo пpoBoзити на Пpoдa)к гopiлкy'  tцoб забopoнити тopгiв". lю,
oкpiм яpмapoк. чvжeГopoлнiм кvПцяM i  таке iнtше.

Пoдивимoся тепеp. U- lo казали пpедстаBlrики вiйськoвих oбивателiв y
самiй кoмiс i i .  Tам BисTvпаЛo двo €  3 п 'яти - пpe.цстаBI]ик Хаpкiвськoi пpo-
вiнцi i  Kапинoс i  Cvмськoi Hикифopoв. Kапинoс вiдпoвiлaв лвopяHсЬкoMv
ПpедстаB}tикoвi БoяpськoМу пpo пepехoди кoзaкiв з oднoгo мiсt lя на ДpУге.
Boни ПеpехoдиЛи. казaB вiн '  не 3 ти!\,r .  Щoб vкpивaтися вiд вiйськoвoi
слy>кби. a вiд vтискiв кoзачoТ стаpшlини. кoтpa зaхoПиЛа у свoЮ BЛас-
нiсть кoзачi землi '  xoЧ Hе МаЛa пpaBа нi  самa Тх купувати, нi  давати
l lа се д.oзвiл дpyГиt ' , t .  Kaпинoс. як iДзюба' пpoпoнYвaB пpилvЧити с i
гpyl{ти ,Д.o гpoMaдсЬкиx зеMель вiйськoвих oбивателiв.

Tе ж вислoBЛЮваB' але Ще яснiruе, й Hикифopoв. oпoвiвши пpo те,
як кo3акаM були пoжалoванi бeзлюднI зеtvtЛl v 3агaЛЬHv та пеpсoHaЛЬ}ly
власнiсть за Тх слyжби. в iн дoдавав. щo бaгац'ькo пoмiщикiв Cyмськoгo
пoлка набyли сoбi куплeю тa yсякиM шахpайствoм та oбNtаHoM кoзaчi
зeмлi,  а кoзакiв пoвеpнvЛи y пiддаHствo. Tак бvлo зpoбленo. нaпpиклад.
y мiстeнкy Пeнi,  мешканцi кoтpoгo т iльки пo vкaзy |74| p. '  п iсля Тх
скapги B сенат, бyли знoвy пoвеpнутi  y кoзакiв. I  се poбитЬся, дoдавав
Hикифopoв, навiть i  тепep. Щoб се злo скасYвати. Hикифopoв пpoпoнyBаB:
l)  зaбopoнити l{адaЛЬше вiддавaти y пiл.л.анствo пoмiщикам казеннi в iйськo-
вi  слoбoди i  купувати землi oбивателiвl  2) BиклЮчити з пiдданства тих
кoзакiв та пiдпoмoшникiв. кoтpi х<ивуть нинi на свoiх вЛaсниx зеMляx.
ПpиЛyЧити iх л.o гpoмaд вiйськoвих oбивателiв i  oблoжити.oкЛaдoм, г i .цних жe
бpaти y гyсaPи; тaкиЙ жe oклaд пoлo)кити Hа дiтей тиx pазнoнинЦiв,
кoтPl BжиBаютЬ пpaв. oднакoвих з пpаBaми вiйськoвих oбивателiв; 3) дoзвo.
лити вiйськoвим oбивателяM пpoдавати й вiл.Цaвати y зaстаBу o.Цин
oднorиy свol зеMлl пo стаpoмy 3вичаю: oкpiм сьoгo Hикифopoв пiлтpи-
мyваB пpавo BlЛЬнoГo викypЮBання гopiлки д.Ля сyджансЬкoГo тa lv lиpo-
пoЛЬськoгo пoвiт iв.  Хаpкiвський пpел.ставник Kaпинoс ще пpoпoнyBав сЛo-
весний сyд у гpажда}|сЬкиx дiлах дo 50 каpб. '  i  се булo б спpавлi кopиснo
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для насеЛення. бo тoдiшнi сyди 3 ix тяганинoю. крюЧкаtии тa папеpoвиrи
дiлoвoдствoм спpавлi були тяжкi дЛя тих' кott,tY тpaплялoся y них сyдитися.
A кoмy тoдi не тpеба бyлo сyлитися. кoли 3акo}lи тaк малo 3ахищaли
людeй i  iх власнiсть? Cлoвесний сУд. кoЛи б нaвiть явився не дyже
пpаBим та милoстиBиtи. а yсe.тaки бyв би пpинaймнi скopиDr.
Бaжaння yсiх стaнiв взaгaлi. Щo ж скa3ати взагалi пpo змiст нaкaзiв.
якi баx<ання вoни виявЛяютЬ нaM щoдo тoдiшнix станiв?

Хoн л.вopянськi вибopи poбилися v кoжнiй пpoвiнuiТ oсiбнo. aле y }|aкa-
зах слoбoдськo-yкpаТнсьKoгo шляхeтствa. абo, кpащe сKазати. кoзaцькoi
стapш}lни' е бaгацькo загалЬHoгo. тaкoгo. щo вияBлялo бaжaння yсьoгo
шЛяxетськoгo стaну. oдначе piх<нi стopoни тoдiшньoгo )киття знайшли
далeкo нe oднaкoBий виpaз у накaзax: найбiльше яскpaвo виявиЛися y Hих
сoцiяльнo.eкoнoмiчнi бaжaння, мeHше - лyхoвнi i .  мoжнa ска3ати, цiлкoм
неMa €  пoлiтичних. Hа пеpшoмy мiсшi стoiть пиTaHHя пpo зeмелЬну спpаву.
кoтpе усiма вислoвЛюBаЛoся виключнo з бoкy iнтеpесiв шляxeтнoГo станy.
У зв'язкy з Hиttt стoяли питaння пpo дapyвaння пpав poсiйськoгo двopян.
ства й пpo тe, шoб пoвepнyти пiл.ланих y кpiпакiв. Усi хтiли мати .Цвopянськi
пpивiлеi й тiльки пpивoдилl,t дЛя сЬoгo неoднакoвi дoкази. .Ц.вopяне пpoвoдиЛи
свoТ л.вopянськi бarкання, хoчa дo сЬoгo тpеба дoдати, щo й дBa iнших
стаttи (гopoдяне та вiйськoвi oбивателi) теж казаЛи- тiльки пpo сeбе -
так Bo}lи зpoзумiли свo €  заBдання; кoжний ста}| Bикладaв пpo свoТ пoтpеби.
вислoBлюBав свoТ бaжання. не вва)I(aючи Hа iншi стани й нe знаючи,
I l , toжЛивo. навiть пpo те, Щo Botlи нaписаЛи. Hакази тa BислoвЛЮBaнHя
пpe.ц.ставникiв y самiй кoмiсi i  з 'являлo з себe нeмoвби сyд, де бyлo лвi
стopoни _ пpoкypop тa адBoкaт] i  тoй, хтo 3ахиlцав себе. пoвинен бyв
BислoBити все, щo Moжливo бyлo сказати у сBoю oбopoнy. Aле кoЛи
лвopянствo бyлo пеpшим найбiльш oсвiченим стaнoм y лepжaвi, вoнo
пoвиннo булo бiльше. нiж iншi стaни. пlкЛyватися пpo загaЛЬне t lаpoдt| €
благo. пpo благo yсiх стaнiв. пpo oбчеське благo' oсoбливo кoли дeякi
стаHи (пiдданi та дyхoве}lствo) зoвсiм не мали yнастi y вибopaх. Бyлo б
спpaвeдЛиBo. щoб пpo }Iих на Тх кopисть щo.небyдь ска3aли тi .  xтo стoяB
нa сaмoi l , ty веpхl{Ьoму стyпеHl. a вoни мiж тим пiдняли питання пpo кpiпаштвo
свoТх пiдданих й пpo зaбopoнy йoмy пеpехoдити вiд oднoгo пoмiщика дo
дpyгoгo. Такi питання. кoтpi мали значiн}lя для yсЬoгo наpoда, вoни piшали
тiльки для сBoгo стaнy. Тiльки двopяне Cyмськoi пpoвiншii  пiдняли питання i
пpo oсвiтy i  для себе пpoпoнyвaЛи yнiвеpситет, a Для paзнoнинЦiв -
нижчy шкoЛy. .Ц.вopянствo iншиx пpoвiнuiй зoвсiм нe пiднялo сЬoгo питання.
Hixтo з двopян t{е згадaв пpo знaнiння тiеi  aвтoнoмiТ, пpи кoтpiй вoни
жили дo пoслiднiх часiв i  кoтpа дaвалa Тм влалy y свoТм кpаlo. Hакази
слoбoдськo-укpaiнськoгo дBopяHства нaйбiльш схoжi 3 нaка3a[,tи дBopяHстBа
Лiвoбеpex<нoТ Укpaiни' алe сi  Bсe.таки куди виpaзнiшi вiд них y свoiх бaжан.
няx. oсoбливo y кyЛЬтypt|o.пpoсвiтнoму i  пol l iтиннoмy. .Ц.вopянськi Hакази
такi х< сipi  та блiдi '  як i  т i  часи бeзвpeмення. в якi вoHи складалися.

Бажання гopoдсЬкиx мешканцiв теж не були яскpавi, гo.лoвним чиHoм.
Чepез те. ulo ix не пiлтpимyвав шиpoкий стaн пoспiльства: нaсeлення
слoбoдськo-yкpаiнських гopo.Цiв складаЛoся, як tltи знa€мo, бiльш yсЬoгo
з вiйськoвиx oбивателiв. .[I.oсить виpaзними тpеба пpизнaти тiльки бажaння.
кoтpi вислoBЛював пpo yкpаТнськy тopгiвлю пpедстaвник Хapькoва Iл. Чеp.
кес. але й тo тiльки y тих йoгo частиl{аx. де вiн кaзав пpo зaгальнi
iнтepеси yкpаiнськoТ тopгiвлi; кo,tи ж вiн пoчав гoBopити пpo мiсuевi iнтepе-
с}l Cлoбoжанщини, йoгo не пiл.тpимали пpeдстaвники iнших чaстин
Укpаiни. B iнших свoix питaннях пpeдстaв}|ики гopoлiв пiлтpимyвали бажан.
ня вiйськoвих oбивателiв. себтo кoлишнiх слoбoдських кoзaкiв - бiльшoстi
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i i  населення не тiлЬки пo |\,t iстaх' але й пo селах. Tут шiкaву i  взaгалi
пpавдиBy вiдпoвiдь давaли пpедстаBники сЬoгo стaHy на пoгЛяди й змаган.
ня J lвopянства. Xoча й вoни стoяЛи на гpyнтi свoТх iнтepесiв. а все )к таки
Boни заxищали спpaBeдливiсть i  iнтеpеси l l lиpoкиx нapoд|{их tvtaс'  а не тiсТ
невeличкoi кyпки, якy 3'явЛялo з себe тoдiшнс слoбoдськo.yкpaiнське Двo.
pянствo - т i  пiвстopаста абo. скaжеМo' 600 чoлoвiк. кoтpi тpимали y свoiх
pyкax i  землю. й вoлю наpoдa. властЬ y кpаiнi ,  бo тaкy властЬ дy)ке
швидкo BoHи пoЛyчили, якo дBopянствo Cлoбoдськo.Укpаiнськoi гyбеpнiТ.
з pyк шаpишi Kатеpини I I.  Чеpез сe вoн}-| й бoялися пpott,toBити навiть
слoвo пpo вiлpoлжеHня aBтotloмii - а се слoBo гoлoснo. як t\ilt,l бачили' скaза.
ли вiйськoвi oбивателi деякиx слoбiд IзюмськoT пpoвiнui i .  I за сe смiливе та
пpaвдиве сЛoвo нaм тpеба вислoвити iм нинi щиpY пoдякy й пoшанyвати Тх
паtr,t 'ять якo щиpих 3астvпникiв наpoдних iнтеpесiв.
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ПPorf lисЛи, PЕrvrЕсЛA TA TOPГIBЛя

Екoнoмiчний пoбyт пеpеселенцiв. 3емлеpoбстBo. CaДiвництвo.
Cкoтapствo. БджiлЬництвo. Bикypювaння гopiлки. MлинapстBo.
ll.егтяpствo. 3лoбyBaння селiтpи. Pемеслa. Topгiвля. Cлoбoдсь.
кo-yкpaТнськi  яpмapки. Bеликi яpмapки. Cеpeднi яpмapки. Maлi
яpпrapки. Яpмapкoвий тoвapooбмiн.

кoнoмiчннй пoбyт пеpеселeнЦiв. Звеpнемo тeпеp увагу }ra eкoHo-
мiчний пoбyт нaсeлeння Cлoбoжанщини. на йoгo пpoмис. lи '  pеMeслa
та тopгiвлю, на йoгo мaтеpiяльнy кyлЬтуpу. Екoнoмiчний пoбут
пеpесеЛенцiв-слoбoжан зaлeжав oд двoх пpичин: т iс i  матepiaльнoi

куЛЬтypи' якv злoбули yкpаТншi в 3алнiпpянщинi. .ц.е вoHи пpoвели цiлi
стoлiття свoгo кyлЬтypнoгo життя. i  oд тих oбставин )I(иття, в яKих вoни
oПиниЛися в Cлoбoжанщинi.  тoбтo вiл пpиpoли с iс i  кpаТни й iстopинних
oбставин життя 163. У Пpавoбеpежнiй та Лiвoбеpежнiй Укpаiнi  великi мiста
кopистyвалися магдебypзЬкиМ пpaвoм, кoтpе давалo значнi пpивiлеi  мiщан.
ствy. 3.за .[I.нiпpа пеpесeЛе}lцi пpинесли з сoбoю знаття та дoсвiд y piжних
пpoMислaх. peМесЛaх та тopгiвлi ,  бaжання й пoтpебу займатися ними й
нa нoвиx oсeЛях. Усi  oтсi  звичаi укpаТнських пеpeсеЛенцiв, як ми бачили,
oпpeдIлилися Bиpазним слoBolv| y rvtoскoвських aктaх - (<стаpoЧеpкасскaя
oбьlкнoсть>>. стapoвиl{ний yкpаiнський звичай. Cе виpазне слoвo oбiймалo
yсю yкpаiнсЬкy мaтеpiальнy кулЬтуpy й матepiaльний пoбyт. Ceбтo знaчитЬ,
щo t\,toскoвський шентpальний ypяд пpизt|aв yкpаiнськy кyЛьтypy i  екoнoмiv.
ний пoбут вiдмiнними вiд тoдiшньoТ великopoсiйськoi кyлЬтypи тa екoнo.
мiчнoгo пoбуту. Tа й спpавлi-тaки Bottи були зoвсiм oдмiннi. бo хoча
стаpa дpевtt €pусЬка oсl{oвa iх iбула схoжа' a Bсе )к такl,t  не oднакoва,
а ще бiльше iх oддалили oднУ вiл лpугoТ piжнf oбстaвини життя в piж.
них деp)кaвах.

Koзaки y пеpшiй пoлoвинi ХVII ст. займалися xлiбopoбствoм та iнtшими
пpoмисЛаI\, lи й pемеслами. Пpo се наtr{ свiдчить Бonлан, кaжyЧи так: <Cеpе.Ц
yкpаТнuiв е бaгатo yсякиx майстpiв - теслi.  стeЛЬмаxи. кoвалi. кoх<yш|'яки'
pимаpi, шeвцi, кpaвшi тa iншi. Boни lyжe лoбpе виpoбляють сaлiтpy,
якoi злoбyвa €тЬся багатo y всiй кpaiнi l  з неi вoни poблять гаpний пopox;
>кiнки y ниx пpядyтЬ пpя)ку' з кoтpoТ виpoбляють пoлoтнa i ткaнини
для свoгo ужt,lткy. Усi вoни умiють лoбpе oбpoбляти землto, сiяти, )|(ати,
пекти хлiб, гoтyвaти, lt{'ясo, ваpl{т}r пивo, мел, бpагy, кypити гopiлкy i
тaке iншe. Усi вoни дoтепнi д'o yсЬoгo тoгo, тiльки oднi бiльш дo oднoгo,
лpyгi лo дpyгoгo pyкorueсла. Tpапляються мiх< ними i  бiльш oсвiченi, нiж
oстaтнi; взагалi yсi  вoни дoситЬ oсвiченi, хoч займаються тiльки т}l l t , t ,  щo
неoбxiднo у життю oсoбливo д.еpевенсЬкoмyn'6o. Любoв дo сих. пpoмислiв
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та pyкo[4есел слoбoх(ане пpиHесЛи 3 сoбoю i в CлoбoжaнЩинy; BoHи бpaли
3 сoбoЮ HаBiтЬ сBoi стpvМенти й pi>кнi пpинанлали, а нoвi мiсця в Cлoбo-
жанlциHi пoка3a. lися Tеж 3датHиМи iдля хлiбopoбства, iдля всiх тиx
пpol4исЛlв, \ 'кoтpиx BoHи кoхaлися в 3аднiпpяншинi.  I  oсь вoни нa нoвиx
мiсцях, Hа дикoмy пoлi,  займають сoбi зeмлi для opанки, с iнoкoснi,  л iсoвi ,
заBoДятЬ xyтopи, пасiки i  пoсадки, poзBoдять гypти тoBаpy, бyлують MлиHи,
винницi, тopг\ 'ЮтЬ гopiлкoю Tа yсяким кpаМol\, l  пo яprvtаpках, чyгvtaкvютЬ
pибoю та с iллю. .
3емлеpoбствo. Гoлoвним пpoMисЛoM слoбoжан бyлo зeМЛеpoбстBo. Iм
зaйМа"' lися нe тiлЬки мешканцi с iл '  деpевень, хyтopiв та слoбiд, a й мiст та
мiстечoк. Пеpшим дi.ror l  с"roбoжаl l  I{а Hoвих мiсцяx бyлo oхазяйнуватися
i завести пoЛе. Cе Mи бачимo, напpиклад, v нyгyТвськиx пеpеселенЦiв
1638 p. '-  вoни i  пoсеЛеl{ня сoбi вибipалИ нa дикoМy пoлi, де бyлo хoн. i
небезпечнo вi.r .  тaтapських нападiв, aле 3атe тaм бyв великий пpoстip y земЛях
i земля бyла poлюна. Hе дивлячись нi на якi пеpешкoди, yкpаТншi 3apaз х(е
пpийнялися за opаHкv за с iянкy зеMелЬ. Пpo се писaв Bo €вoдa Щетiнiн '
кoтpий Bopoгyвав з ними. Biн писaв y Мoсквy, Щo гeтЬМaн з кo3акаIvtи
збyлyвали сoбi v Чугyсвi хати i  opють свoi землi; бiльш yсЬoгo вoHи
зaсiяли яpини; ypoжай yсiх хлiбiв Bидaвся лyже лoбpий; у тopгoвельнi
.u.нi гаpнo пpoдaBаЛи хлiб - ПшениЧ}lv Myкy пo 20 гpивен (60 кoп.) за
ЧетвepтЬ, а бopoшнo - пo кoпi (50 кoп.). A великopoсiйськi слy>килi лЮди,
писав Щетiнiн'  не'в3иpаЮчи l lа укaзи, неoхoчe бpалися 3а зе|\,tЛеpoбствo;
стpiльшi пoяснили сe тиN,t, Щo y }|их не бvлo кoней. ПpихильнiстЬ дo
зeмлеpoбства укpаiншiв зале>кала вiд тoгo, Щo вoHи i  в 3аднiпpяншинi
були шиpиMи зеM"IIepoбaми - гpуHт зeMЛi та климaт Чyгyiвськoгo пoвiту
був схoжий з гpунтoм та клиMaтoм 3aднiпpянськoi УкpaТни' але i  тaм,
як i  тyт, пpихoдиЛoся бyти й кoзaкoм, й землepoбoм, виxoдити на пoсiв
абo сiнoкoс з pyшницею. Пiд oгopoди нyгyiвui дiстали землi бiля свoix
лвopiв, a на пoЛe iм oдвели зeмлю тpoхи згoдoм пo 60 четей 165 
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кoзакoвi (пo 20 нeтей y кoжнoi l , lу пoлi - себтo 20 нa oзиrr i tину' 20 нa
яpинy i  2О нa паp). Aле oкpiм сьoгo y Hих бyли шe й с iнoкoси, лiснi
yсякi yгoли, I\,tлиHи, пасiки, pибoлoвлi та звipoltoвлi.  Bсе тo пoтpeбyвалo
вeЛикoгo зеМелЬ}loгo пpoстopy - i  йoгo мaли нyгуТвцi, бo з Бслгopoлськoгo
пoвiту бyв ви.п. iлений тeпep Чугyiвський.

Koзаки пеpшoгo Cлoбoдськoгo пoЛкa - oстpoгoзЬкoгo - тe)к дiстали
зeмлi i  пoчaЛи 3аpаз жe займaтися хлiбopoбствoм та Bсякигvtи сiльськo.
гoспoД.apсЬкиtvlи пpoмислaми. .Ц. iстали вoни землi на oгopoди та тoки бiля
лвopiв, a такo)к 3eМлю нa пoлe за мiстoм i  с iнoкoси пo oбидва бoки
p. Tихoi Coсни, Лyб'янки i  Меpинa, pибoлoвлi ж Ha p. Чopнiй Kалитвi
oд Bерхoвини.дo .Ц.oнy з yпaлxMи piнками, бoбpoвими гol{ами i  .звipиними
пpoмислами i  навiть пo p. .II.oнy; се дyже великий земельний пpoстip.
Bиxoдить, знаЧитЬ, Щo pазoгvl з хлiбopoбствoм слoбoжaнe займалися Й
iншими пpoмислaми,.pdзoм. 3 3еМЛяMи лля хлiбopoбствa вoни дiстали й
сiнoкoси iземлi '  л iси, piнки з pибними Лoвлягvtи тa звipиними гo.
нalvtи i  yсякi iншi yгoди. .[I.o oстpoгoзькa пеpеселeнцi пpийшли дoвoлi
зaN4oжl{и[,tи хa3яiнами, як се видкo з Числа пpиведенoi нигvrи хyлoби.
I yкpаiншi, кoтpi заснyвaли Хаpкiв, теж пеpш yсЬoгo пoЧали зaйматися
хлiбopoбствoм. <<Koли Ми,_ ка3aли BoHи вoсвoдi,_ землi свoi зopеi lro, xaти
пoбyлyсмo i xлiбoм oбзаведeмoся, тoдi й кpiпoсть пo.tloвoмy бy.п.oвaтимeмo,
а тепеp Mи Щe люди бiднi - свoгo хлiба нe мa € Ivro)>. ,[I.pyгий хapкiвський
вo €вoдa oфpoсимoв не дypнo кaзaB пpo пеpших хаpкiвських пеpесeлеH.
цiв, щo се всякий збpoл - <<Iиу)I(ики .п.epeвенскiс>, вiн }tе хтiв сказати

9 о.t lz

t29



Po3.цlЛ 7

сиM, Щo сеpед хapкiвських кoзакiв бyлo бiльш yсЬoгo пoспoлiтиx людей,
кoтpi y себе в 3алнiпpяншинi займалися xлiбopoбствoм.

3 наказy xаpкiвськoмy вoсвoлi Cеменoвi .II.ypнoвo ми дiзнасмoся, lцo
хаpкiвшi займа.пися сiльським гoспoдаpствoм. З пoчаткy свoгo пoселеHня
хаpкiвшi пoчaли зaBoДllтll сoбi хутopи й пасiки, де пpo)кивaли Й зaЙмaлпcя
сiльським гoсПoдаpстBoм. У l658 poшi хapкiвський вo €Boдa oфpoсимoв
скаpжиBся нa хаpкiвшiв, щo BoHи yсI }I(ивyтЬ пo лlсах, пo хyтopах та пo
пасlкаХ сBolХ'  а Mlстo ледBе He BиЛЮд}l|Лo.

Пpo меншi мiста, слoбoди, сеЛа, деpевнi i  хyтopи нiчoгo Й кaзaти -
iх мешканцi заpаз дiстаBаЛи землi й земельнi yгoди i  пoчинали займатися
хлiбopoбствoм. Усiм слoбoжанаl ' l  даBаЛися 3еMЛt пo жалoвaн}rих гpaMoTaх,
а тI пIддaнI '  щo сеЛилися IIa стаpшинсЬких слoбoдах, Mали зe[\,tлю oд
свoix панiв Для с iльськoгo гoспoдapстBa. Cлoбo>кане в свoТй бiльшoстi
бyли землеpoбами; землеpoбстBoм 3айi l4aлися нe т iльки сеЛяl{е, але й гopo.п.я.
не iне т iльки мешканцi сoтенl.|их мiст, але Й тaкvlх пoЛкoBих, як Cуми,
oxтиpка, Iзюм, oстpoгoзЬк, навiть Xаpкiв.

I_[ iкавy звiстку пpo зеlvtЛеpoбствo слoбo)кaн B3aгалi дaB Haм академiк
3уев, кoтpий пpoiзлив пo Cлoбoдськiй Укpаiнi  в l780_|782 pp.: <<3емля
дyже poдЮЧа i i i  б iльш yсЬoгo oбpoбляють, так Щo кyди не пoiдеш'
yсюди вoHа вкpита хлiбним кoЛoсoм' а пoтiм aбo бawтaнaми, абo сaдаMи,
iкoх<ний з N4еlI. lкаHцiв в гopo^даx с ioбивaтель, iПахаpЬ, iкyпeшь. iсадoв.
нt lчиЙ, i  слyжбy oдпpавЛя €)>.oo. Koли oттаК Bзaгалi зaЙмaлися yсiм 3aрaзoм
шrе в к iнцi ХVIII ст. ,  теж саме пoBиHнo бyлo бути i  в лpугiй пoлoвинi
ХVII ст. i  в пеpLшiй пoлoвинi ХVIII ст. I xoча се бyлo занадтo тpyднo,
aЛе тaк булo yсюли. ГoлoвнiшиM пpoМислoм хаpкiвuiв навiть y к iншi ХVIII ст.
булo зeмлеpoбствo. Хаpкoву, як i  iншим мiстам, булa oдведeHа зеMЛя
oкpугoЮ пo ypoЧиlцаx; зeмля ся бiля саMoгo гopoдy бyла пiскyвaтa, a Д,aлi
йшoв poл.юний нopнoзeм. Iз с iс i  oкpужнoТ землi oдмежoBaHa 6улa BЛасне
для гopoдa Bигoн}Iа зeMля ( i i  бyлo |792 дecятин), а pешта - Д,ля гopoдсЬких
землеpoбiв ( i i  булo 22 544 дeсятиH, в тiм числi _ opнoi бiльш 16 тисяч
десятиH, с iнoкoсy 2500 десятин, лiсy бiльш 4 тис. .п.есятин). Koлo 70 /o уcьoгo
xapкiвськoгo нaсeЛе}lня зaймалoся хлiбopoбствot\ ' t  -3|37 ЧoЛ. з 4524 душ;
y сеpедHЬoмy^- ПpихoдиЛoся Hа дyuly MyжсЬкoгo Пoла пo 70 десяти}l
(22544:3137) .u,.  B самoму кiнцi ХVlII ст '  (в |794 p.) нислo xлiбopoбiв
y Хаpкoвi зHачHo зМeнl l lилoся, аЛе й тoдi iх бyлo l8 /o yсьoгo t|аселе}|l{я.
Зyев писаB пpo хapкiвшiв: <<Мешканцi у гopoлi б iльш yсЬoгo вiйськoвi
oбивателi, пiдданнi i  iншi yсякoгo стaHy; yсiх бiля 6 тисяч нoлoвiк, пpo.
гt4исел ixнiй - хлiбopoбствo, сaди тa баштани. B тiх лiсах, кoтpi бyли
нaвкpyги Хapкoва, бyлo багатo пoЛяl{ та сiнoкoсiB; тoмy насeлення бiля
Хapкoвa займалoся xлiбopoбствoм i  сaдiвництвoм. У сaмoмy мiст i  хаpкiвшi
МaлИ calLv1 й oгopoли, a зa гopoдorи - пoЛя. CадiвництвoМ пpoмишЛяЛу1i
y садaх були звинaйнi садoвi деpевa та кyrшi. B oгopoлaх caILуlЛ|l oгipки,
pедЬкy, бypяки, МopкBy, капустy, piпy, насник, гopoх, саЛат, сельлеpeй,
oкpiп, пастepнак, каpтoплю; на бaштанах - каBуHи, динi Ta гapбyзи.
Aкадeмiк Гю"'Iьденштедт oпoвiдае, lцo yкpаТнськi слoбoжане pa3вoД.иЛи
BoЛoсЬкy piпу' бpюквy i  oхoче сaД,ИЛ|4 кapтoплю'oo. Пo iнших мiстах,
а oсoбЛиBo слoбoдаx, селах, дepевнях та xyтopах хлiбopoбствo МaЛo [цe
бiльше значiння y екoнoмiннoмy пoбyтl  населеt|ня.

I в панських слoбoдax пiддaнi Mали дoBoлi землi, oсoбливo B степoвих
пpoстopих мiсцях пiвденнoi Cлoбoжанщини. oсь, напpикЛад, якi  звiстки
Mи Ма €Mo пpo тpи yкpаiнськi  слoбoди кн. Kypакина y Baлyйськiй oкpyзi
oстpoгoзькoгo Пoлка в кiнцi xVI I | ст. ,Ц.o сих тpЬoх слoбiд нaЛех(аЛo
зeмлi y oкpyзi дo 500 веpсT. Мешканцi слoбiд жили Hе дyже.тo зaмo)кHo,
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а хyтopяне HаBпaки дyжe багатo - Boни HaBN,lисне й селилися пo хyтopах,
Щoб жиTи oсiбнo oд слoбo)кaн.3aмo>кнiшi з них Maли багатi  хлiбнi запаси:
)кита дo l00 нетвеpтeй, пшeницi тe)к дo l00' вiвсa дo 300, гpенки 50,
яЧMенЮ l50, сepeлнi мали Пoлoвинy сЬoгo, a бiднi -|/3 i  тo нe всiх
xлiбiв. Хлiб бyв BеЛЬN,rи дешевий: ЧeтBepтЬ жита пpoдавaЛася пo 50-60 кoп.,
a найлopo)кче - пo 80 кoп., пшеницi - пo l  каpб. 50 кoп. _ 2 кapб.,
мiшoк вiвса мipoю в двa ЧетBеpика - пo 5-8 кoп. '  кo"пи в iнших мiсцях
вiн пpoлaвався пo 40 кoп.,  i  в iз с iна, кoтpий кoштyвaв 6 кapб.,-  пo 50 кoп.
I така дешеBина бyла нepез те, lцo нiкoмy булo там кyПyBати нi хлiба,
нi с iна, бo кoжен Maв сBo € .  Bсе, щo пoлучаЛoся oл xлiбopoбства, йшлo
на iжу та нa BиHницi -  на Bикypювання гopLlки.
Caд. iвннцтвo. У садiвництвi здaBна кoхaл ися слoбoжане. Koзaки N{epех.
вянськoi сoтнi з дaBних даBеH пopoзвoдиЛи сoбi яблyнeвi сaд.ки пpи свoiх
пaсiках'  <<УкpаТнui ' -  каже аBтop Toпoгpaфiннoгo oписy Хapкiвськoгo
намiсництвa,_ любили poзвoдити садки пЛoдtoчих деpеB та кушiв. Пo лiсaх
булa cнлa яблyньoвих та гpyшoвих деpеB, навiть цiлi садки з пасiкaми>>.
CвoТми сaдаМи BeЛиЧaлися Любoтин, Kopoтин, Hoва Boдoлaгa Й iншi.  У ox-
тиpськoМy Tpoiuькoмy МoнасTиpевi бyлo 4 caдa, з кoтpих oдин виHoгpaлний.
3мi iвський кoзaцький MoHастиp мав 20 салiв y 20 десятин, y т iм числi винo.
гpалний у 4 лeсятини. У CвятoгopсЬкoгr4y МoнaсTиpеBi був невеличкий, але
дyже Гаp}lий сaд з яблyнь та гpyш Tа винoгpадний з 400 лoз. У Cyмськoмy
Успенськoмy Moнастиpi бyлo 7 садiв - з них Д.ioнiсьсв та Coсипатpiв
займ.али пo l  l2 десятиH, Hoвий - 6 десятин, Koтoв i  Koмишин - 3 десятини,
5 садiв укyпi -  33 дeсятини. У Чугyсвi  в XVII ст. (на 5 десятинах) бyли
шаpськi BинoГpадники - таМ виpoблялoся винo, кoтpе йшлo y Мoскву нa
пoтpебy цаpя, aЛе пoтiм вoни зaпyстiли' й винoгpaлapстBo взагалi не po3винy.
лoся нa Cлoбoжанщинi такoж, якo i  шoвкoвoдстBo, пpo poзвiй кoтpoгo
лyжe пiклyBався ypяд y самoМy кiнцi ХVII l  i  пoнаткy ХIХ стoлiття. Шoвкo.
виuя бyла пoсаджена y Hoвiй Boдoлазi,  Bалках, Kpаснoкyтськy, Хаpкoвi.
.Ц.ля тютюннoi фабpики y oхтиpшi бyла зaведеHа тЮтЮнна плaнтацiя, де
засiвaлoся дo 50 дeсятин землi i  ПoЛyчалoся в ypoжaй лo 7000 пyлiв
тютю}ly.
Cкoтapствo. Cкoтapствo y стapi часи на Cлoбoдськiй Укpаiнi бyлo
шиpoкo poзBиt|yтo. Ми бачили, щo багацЬкo poгaтoi хyлoби пpивеЛи 3
сoбoю Ще слoбoжане.пеpеселeнЦi, напpиклaД, в oстpoгoзьк, в oxтиpку
й iншi мiста. Boни пpивели з сoбoю кoнeй, вoлiв, кopiв, oвeцЬ, к iз iсвиней.
l  oстpoгoЩaне, ioхтиpЧане пpиBели в сepeднЬoМy пo 8-9 гoлiв на семей-
ствo (з 4 нoлoвiк). Бiльrш yсЬoгo бyлo oвеuь, далi йлyть свинi. 3 Чyгyсва
в l64l p. пoвтiкали деякi yкpаТнськi пoселенцi за ЛитoвсЬкий pyбеж й пiсля
Hих зaЛишИIIacя хулoба; пiсля сoтника Poзсoхи залишилoся 4 вeликиx
poбoних вoлa та 4 менших, 4 кopoви та TеЛиця,4 телят, l6 великиx тa MаЛих
свиней; oтих свиней нiчим бyлo гoлyвати i  iх qepез тo пpoдали зa 4 | /2 кap.
бoванцi, знaЧитЬ,3а кo)кнy Bзятo B сеpеднЬolv|y пo 28 кoп. Пpo шиpoкий
poзвiй скoтаpстBа свiдчать ,Д,ol(yМеHTи пpo татаpськi нaпaди нa Укpаiнy.
B 1680 p. тaтаpи зaбpaли з CлoбoжанщиHи l 1299 гoлiв тoBаpy. У 169l p.
булo yзятo 358 кoней, 2272 вoлa i  кopoви, 2272 вiвцi i  кoзи. B свoТх HеBеЛиKих,
aлe заTе Чaстих нalздах TaTapИ oдгaняЛи гypти тoBаpy; тaк бyлo, кoли вo-
ни пiдxoдили пiд слoбoди.[I.вopiuнy'  Bалyйки, Caвинцi,  Пеpекoп. Часoм
кoзаки poзбивaли Tатаp, oдбивали oд t lих пoгpaбoванi гуpти Toваpy' але Hе
3aB)кди iм щастилo. Bеликий poзвiй вiвнаpства пpивiв дo шиpoкoгo poзBoю
тopгiвлi в Cлoбoжанщинi шеpстю. Шepсть з oBецЬ, пo свiДoцтвy академiка
Гюль.ц.енштедта, знiмали тiльки сдиH paз (веснoю), бo й зиМoЮ виганяли Тх
на пашlу: чеpез Tе вoнa бyла твepда тa )кopстка, зaтe вiвui бyли хoporшi, бo
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ягнятa дoвгo ссали сBoix Матoк. У пoнаткy ХIХ ст. скoтаpстBo сталo yпадаTи
i т iльки збеpeглo свoс значiння в IзюмсЬкoмy, Kyп'янськoму, BoвнансЬкol l ty
тa 3мiТвськoмy пoвiтax. ШльoнсЬких тa шпансЬкl,|х oвецЬ бyлo нeбагатo.
Heвигoднo лля yкpаТнсЬкoГo вiвнapства бyлo те, щo Cлoбoжанlцина гpяни.
чилa з HoвopoсiйсЬкиМ кpа € Ivt,  ле бу.пo бeзмipнo бiльше стеПoвих зeмель, нiж
y CлoбoжaнщиHи. У багатьoх пoмiщикiв бyли кiнськi  завoди, дЛя l{их вельМи
кopиснI.
Бдхt iльництвo. У бджiльництвi oсобливo кoхаЛися слoбoжане, як i  vсi
yкpаТнui.  Пpи заснyваннi Cvм oпoвiдасться пpo бopтнi деpева, кoтpi хт iли
дiстати сoбi на oбpoк сyгvtЧане замiсть пyтиBлЬських бoяpських дiтей. У 60.х
poкaх ХVII ст. вo €вoда Cухoтiн y селi Бабаях склав пасiку. заxoПиBши
пасiки якихoсЬ зpалникiв. Пiд нoвoзбyдoванoю Cyлжoю бyлo y l665 p.
9 пасiк,  на p. Пслi -  l0 пасiк '  €  спorvrини пpo пасiки у лiсax. У Чyгyсвi  бyли
шapськi паciки. Пасiки мали 60, l00'  l50 вyликiв i  шiнувалися, 3да €тЬся'
недeшеBo. oхтиpський пoлкoвниl{ Пеpeкpестoв пoгpабyвав y кoзaка бджiл на
l04 кapб., сe на наrшi гpoLui uiла мастнiсть. ! .еpжали вулики з бджoлами
й пoмiшtики:. у |722 p. B ма €тнoстi  генеpaла.[I.ашкoва бyлo 70 вуликiв, y
Шидлoвськoгo - 30, Kpапoткинa - l50' .[I.yнiнa - 60. У меpехвянськoi
сoтнi з сaМoгo пoчaткy Тi заселення булtl  пасiLuнi мiсця, лe бyли збyлoванi
липoвi тесанi хати i  iншi пасiшнi пoтpeби. Липeцький сoTHик пoсеЛив
пpи свoiй пасiцi слoбiлкy. Ha землях салтiвськoТ сoтнi бyла y ХVII ст. пaсiка
сoтникa Kapтaвoгo з сад.orи iс iнoкoснoЮ лукoЮ,3 BиpoЩеним лiсoм У |/2
веpсти дoв)киHи й Luиpини нал piнкoю Pyбiжнoю; дpyгa пасiка теж iз садo}4
тa BиpoЩеним лiсoм |/2 вepcти дoBжиHи й шиpини, тpетя пасiка з xyтopoм.
Бдх<iльництвoм зaймалися бiльш замoжнi хазяiни. I мед, iв iск легкo булo
збyвати iна мiсцi ,  i .в сyмiжнi кpаiни. lHавIтЬ за кopдoн.
Bикypювaння гopiлки. Aле найвaжнiшим пpoМисЛoм слoбo>кaн за землеpoб.
стBoM бyлo викypЮBанHя гopiлки; ся вiльгoта бyлa зтвеpджена iм yсiма
жалoBанним.и гpaмoтаtr,tи якo чистo yкpаiнська вiльгoта, бo великopoсiйське
HасеЛення i i  зoвсiм нe Малo. Bикypювали тoдi гopiлкy з бopoшна, кoтpе Hе
йшлo нa пpoдаж за зaгpя}l} lцЮ, a вжиBалoся цiлкoм на Bикypювання гopiлки
oпpiн тoгo, якe йшлo нa iжy. Пpo те, як шиpoкo бyв poзвинyтий сeй пpoмисeЛ,
Bидкo, l{апpиклад' 3 тoгo, шo y 60.х poках ХVII ст. v мешканцiв Хаpкoва бyв
50 l  винний казaн, 4 бpoваpськнх i  73 ши}lкoBих дBopи. Цapь oлeксiй Михай-
лoвич пpoстив iм недoiмкy 3 Bинниць, бpoваpень тa шинкiв 3а чoтиpи poки i
нa бyлyнинy oслoбoнив oл yсiх збopiв. Bинницi такoх(, якo i  пaсiки тa млИI|vI,
бyли пepшими хазяйстBeними oселяMи кpаТни. oхoче зaЙмaлиcя ци|\4 пpoмис.
Лotvl y пaHсЬких lиa €тHoстяx. У кiнцi ХVII ст. сей пpoмисeл iЩе пoшиpився.
Aкадeмiк 3yсв писав, Щo гoлoBний пpoмисeл y мiстi  Хapкoвi бyли винниui та
шинкаpствo, BинHl lцI та IшI,IнK}.1 HaлeЖaлИ дo нацioнальHI1х yкpаiнських
пpoмислiв. Bинницi та бpoваpнi слoбoжaне дepжаЛи безoбpoннo пo жaЛoван.
ниM гpaмo-там, iсю вiльгoтy стBеpдила навiть Kатеpина II.  У l765 p. сим пpo-
MисЛorи y Хapкoвi займалoся 26 чoлoвiк, сеpед ниx Ми бачимo Ko3ацЬких сoт-
никiв, пiлпpaпopних, пoпa, каHцeЛяpистiв. Boни мали 93 казани. Aле здасться,
шo oкpiм сих завoдЧикiв, бyли шre й дpiбнi,  кoтpi €дналися лo кyпи, шoб
ствopити oлне пiлпpи €мствo. Cеpeлнiй дoхiд вiд Kaзaнa вoлoдiльцi визначаЛи
y l0 каpбoванцiв, аЛе 3да €тЬся, Щo вiн y лiйснoстi  бyв бiльший. Пpaвo вiль.
Hoгo викypюBaння та пpo.цаx(y гopiлки мали всi т i  з вiйськoвих oбивате.
лiв, кoтpi пЛaTИЛ|а 95 кoп. oклaдy' i  тaких, як tt, 'и бaчнлуl, бyла бiльшiсть.
Бpoвapeнь y Хаpкoвi булo 4' сoЛoдoBeнЬ теж 4; Bаpилoся пивo й сoлoд i  для
сBoгo хазяйства' а здeбiльшoгo }lа пpoдaж пo вiльнiй цiнi .  Цегелень з
наймитами.poбiтникaми бyлo тeж 4, а oкpiм тoгo Mали цегельнi tце п'ятЬ
пoмiЩикiв: П. A. Щеpбiнiн, гeнepал Hopoв' пoлкoBник М. Kyликoвский,
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,I l .yнiнa i[yнiн; цеглy 3 них пpoдавaли пo 5 каpб. за 1000.
Млинapствo. У зв'язкy з зeмлepoбсTвoм вeЛике знaчiння MaB y екoнoмiннoмy
життю та ха3яйствi наpoл.a мЛинаpсЬкий пpoмисeл. Усякoгo хлiбa збipа.
лoся багацькo - тpeба бyлo мoлoти йoгo Ha Mлинaх. I неpез те бyлyвaння
млинiв Ha piнкax пoчaлoся 3 пoчaткy зaселеl{Hя; так, Haпpиклад, пpи
зaселeннЮ Cyм бyлo збyл.oванo пo p. Пслi, нa p. Cyмшi та нa Мaлiй Cyмui i  нa
oлешинцi l0 млинiв, з кoтpих Чepeз п'ятЬ вiльгoтних poкiв вoсвoдa спoдiвався
Maти Bеликий oбpoк. Пpи зaсeлeнню Cyл>кi бyлo збyлoваHo дBa MЛи}lи t lа
p. Cyл>кi, oлешинцi, Bдoвi, Cтpигoслi.  Бyлyвaли Mли}|и й пaни.л.еpжавцi та
мoнaстиpi. Пpи МЛиHax селили слoбoдки. Пiд час тaтapсЬKoгo Hапaдy
l69l p. були сплюнлpoвaнi й млини. Млини кoштyвали дoвoлi лopoгo; тoй'
l{апpиклад, кoзаK' y кoтрoгo oдHяB мЛина на Bopсклi oхтиpський ПoлкoB.
ник Пepекpестoв, oцiнювaв йoгo y 200 кapб. Пpи млинaх були стyпи, дe
тoBKли пpoсo та тepЛи сyкна. Пани.Дep>кавцi мaли млиI{1{ y свoiх хазяй.
стBах: пo пеpeписy |722 p. y Хаpкiвськol4y пoЛкy y .[I.aшкoва бyлo лва MлиHа'
у .\бази - 2, Шидлoвськoгo _ 6, Kpaпoткина - 8, .[I.yнiнa _ 6, Жикни-
чеpа -- 2, Cтaхoнoва - l .  У к iнцi xVIII ст. y Хаpкiвськoмy кoмiсapствi
бyлo l07 млинiв, y oльшансЬкoмy - 53' y МеpехвянсЬкoмy _ 39, y oхтиp.
ськiй пpoвiнцiТ - 209. v Cумськiй - l60' у Iзюмськiй - 53, y oстpoгoзь.
кiЙ -- 21.
.Ц.егтяpствo. У лiсниx мiсцях малo веЛиKе значiння злoбyвaння сMoли тa
дЬoгтю. Пoселенцi Cyм oхoне займалися сим пpoмислoм, хoч iм y сьoмy лiлi
дуже шкoдили великopoсiйськi мешкaнцi Пyтивльськoгo пoвiтv. Aле укpа.
.нцlв пiдтpигvtyBав вo €Boда, кoтpиЙ Mав надlЮ пoлyчити з Hих oбpoкy на
цapсЬкy казHy Hе MеHш як 200 дi>кoк дЬoГтю (знaнить, BoHи мyсиЛи зл.oбyти
l000 дiх<oк). Банимo гvtи сMoЛЬчy>кнi завoди пoтiм y пoмiulикiв: тaк, напpик.
, lа. i l . ,  y сeлi Беpезoвiм князя Якoва Kpапoткинa се дiлo Bелoся дy)кe шиpoкo,
i  в iн гoтyвався oдпpaBити y l  728 p. y opел 500 бoчoк сMoЛЬЧyга.
3лoбyвaння селiтpи. Д,oвoлi шиpoкo Poзвинyтo бyлo сeлiтpoваpення. Ceй
пpoмисел пpинесли з сoбoю пеpесеЛеHtl i  з 3aлнiпpянЩиHи' де вiн був шиpoкo
poзвинyтий, бo селiтpа йшлa на пopoх. Haсeлення y Cлoбoлськiй Укpаiнi теж
Myсилo вести безyпиннy бopoтьбy з татаpaми i  Д,ля сьoгo йoмy пoтpiбен бyв
пopox, а 3l{аЧитЬ, i  се", l iтpа. У Cлoбoдськiй Укpаiнi,  такo)t( як i  y 3алнiпpян.
шинi, бyлo бaгaцькo селiтpяних гt4oгl{Л - бypтiв, з кoтpих i  злoбyвaлася
селiтpа. Koли сей ДуlкуlЙ степ бyв ще безлюдний, на нЬ-oгr,ty Boсеl{и нaвмplс.
Hе BипаЛЮBаЛи сyxy тpавy i  нe-pез цe y гpyнтi збipалoЕя Ъагaцькo пoпi,ry,
кoтpий пepeтвopюBався B сeлiтpянi бypти. У l648 p. Cтепан Tевяшoв вива-
pюBaB селiтpy B степy бiля Чyгyсва t lа..p. Бypлyui.3..Петpa Beликoгo BиBapка
сeлiтpи пеpехoдитЬ y pyки кoзацькoi стаpшиHи й лвopян, кoтpi бyлyють
зaBoди i  пoстачають селiтpy y казt|y (3ахapх<eвський, .Ц.aнилевський, Kвiтка,
Koвалевський, Kапнист, Шидлoвський, кн. Kpaпoткин); згoдoм кyпЛя селiт-
pи зpoбилaся кaзеHHoЮ i\,|ottoпoлiею. У l66 l  p. кoзaк з Бopoмлi Пpyнiн
знайшoв на piншi Бopoмлi залiзнy pyдy, 3 кoтpoi BуIплaBИлI4 зaлiзo. Tyли
бyлo oлпpaBленo pудoзHaBця майстpа, кoтpий 3аявиB, шo yсiеi  pyди вiн
вимipяв на 500 сa>кнiв ILлv1Hv|I|| l  i  250 сaжнiв шиpини; йoмy лaли poбiтни-
кiв i  звeлiли випЛавляти з с iс i  pyли зaлiзo.
Pемеслa. Щoдo pемeсникiв, тo вoHи гoЛoBHиN4 ЧинoM пpацюваЛи дЛя мlсце-
вих пoтpеб, але деякi з pеMесел мaли Й шиpше paзпoвсюд)|(ення. Pемесни.
чих кyстаpних хазяйстB нa Cлoбoжaнщинi y кiнui хVIII ст. бyлo 6776' a
vсiх peмесникiв - 33 834 лyш нoлoвiкiв i  жiнoк. Bихoдить, щo кyстаpl{o.pe.
MeсHича пpаця бyлa тoлi дoситЬ шиpoкo poзвинyта. Hайбiльш poзпoвсюджe-
ниMи peN4еслaми булl,t  ткaцтвo, нoбoтаpствo, нинбapствo (кoх<енинeствo), кpa.
BeцтBo. кoвaлЬстBo тa гoнЧapствo; ткaчiв бyлo 693 хaзяйства з 5l90 чoл.,
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Чoбoтapiв та чинбаpiB _ 8l7 хa3яйстB з 4377 чoл. '  кpавцiв та кушнipiв - 573
xaзяйствa з 3082 чoл., кoвaлiв - l84 хaзяйства з 596 чoл. oкpiм сьoгo бyли
ше г9-Цтapi l69 та теpтиЧHикиl70, .кoтpi oбpoбляли.4еpевo, pиiиаpi ,7. ,  шaпo.
Baлvl ' . , ,  с iдельники,,o, скляpi, бoнлаpi '  стeлЬмaхи,,". МатеpiялИ ILЛя pегvteсл
бyли мiсueвi ,  а не пpивoзнi.  Bсi ,  навiть самi бiднi люди, як пo мiстах, так
i пo селах, нoсиЛи шкypатянi чoбoти, Чepез тe yсюди, навiть пo селах' були
нинбаpi та нoбoтapi. Bичиняли шкypи кiнськi '  вoлoвi, кoзлячi, oвeчi, a ILj|я
жiнoцтва виpoбляли нepвoнi сап'яни, з кoтpих шили чepеBиЧки. Чoбoти
шили yкpaiнським лaдol\,t ,  а пo мiстаx - HtмецЬкиI\4 |3 шкyp, кoтpl пpиBo.
з|1I||1 з вeликopoсiйсЬких гopoлiв. У Хapкoвi бiльш yсЬoгo бyлo yсяких pеMес-
никiв - на пеpшoмy мiсшi стoяЛи нинбapi та нoбoтаpi,  дaлi - .  pимаpi,  кoтpi
виpoбляли шKypи та pемнi,  кушнipi ,  кoтpi вининяли звipянi шкypи. 3 вeликиx
oвечих [шили кoжyxи, а 3 мiлкoшеpстниx тa кyЧepяBих сlvtyшки йшли на шaп-
ки. .[I.yже шиpoкo у Хаpкoвi бyлo poзвиHyтo кoцаpсЬке pyкoмесЛo; кoци -
сe пo poсiйськi  <<кoвpьI>>. Cим pеМеслoм зaймалися кoцаpки; вoни самi po.
били шеpстя}ly пpяжy, кpaсили iТ y pix<нi кoЛЬopи фаpбами, якi  самi )к таки
гoтyваЛи з мiнepaлiв тo poслиl l ,  ткали кoци й пiл.стpигали Тх. Чoлoвiкl1 ШI1л}l
yкpаiнськi  сBитки. Kупyвали вoHи дЛя сЬoГo сyкнo в Baлyйках та пo iнших
мiсцяx iшили сBитки пpoстopoгo yкpаiнськoгo лад.y, а такoж шиpo-кi
yкpаiнськi  штаHи. Шапoвaли виpoбляли з oвечoi шеpстi  пoвст та кrtpеi , ," .
B yсiх oтсих pемeслах oбpoбЛялися злoбyтки зooлoгiчнi.  Щoдo злoбyткiв
цapствa poслинHoгo, тo iх oбpoбляли менше. Cтo"lяpiв бy,ro нe багатo, а
ск"пяpiв дoвoлi, бo yсюли були вiкна зi  склoм; стельмахiв'  Щo виpoбляли
вo3и та сани, булo Чималo, як i  бoндapiв; тканi та ткаЧихи ткаЛи Пpяжy,
але бiльш на Bлaсну пoтpебy. Pемесла, л.е виpoблялися злoбyтки мiнеpальнi,
бyли такi:  кoвальсiвo та сЛюсаpстBo; слaBилися Bсюди на-Укpаiнi  лемешi
та Чеpеслa xapкiвськoТ poбoти. Гoннаpi виpoблюваЛи глиняHий пoсvд -
пpoстий i  пoлив'яний, а такoж кахлi для гpyб - зеленi абo бiлi з pi>кними
фiгypaми. Гoннаpiв бyлo багаuькo й пo слoбoдаx та селах й хyтopаx, бo
наш наpoд любив тpиMати свoi хати y нистoтi '  Щoб вoни не 3акoпЧyваЛися
oд сaжi; б iльш замoжнi po6или кахельнi гpyби. oкpiм тyбiльшiв пpoживали
y Хapкoвi peмесники 3 чyх(их мiсць - стoляpи, теслi,  каменшlики' цeгeлЬ-
ники, сеpeбpяHики. Pемесники у Хаpкoвi сеЛиЛися пo деяких вyлиuях, i  пpo
се свiдчать t lазBи чoтиpЬoх xаpкiвских ByлицЬ - PимаpськoТ, KyзненнoТ,
Чeбoтаpськoi та KqrаpськoТ. ЧyгуТв сЛаBився на всЮ УкpаТнy свoiми чин.
бapями' абo кyшнipами, кoтpi виpoблювали oвечi шкypи: кoжyхи шили таМ
кoЛMицЬким шитвoм, мaбyть, Чepeз те, шlo сим зaЙмaлиcя кoЛMикl,t - нyгуТв-
ськi пoселенцi; ткали тaM Tакoж гаpyснi чepеслa, po6t,tли сiдла та пiлпpуги.
oхтиpка слаBиЛася свoТми плахoтHицями, кoтpi виpoбляли п. laхти - самi
пpяли шеpстЬ, кpасиЛи Тi фаpбами, якi самi )к тaки гoтyваЛи. Бoгoлyхiв
сЛаBився нинбapствoм тa чoбoтаpстBoм, тyт бyлo нoбoтаpiв бiльш, нiж у
oстатнix гopoдaх Xаpкiвськoгo намiсництвa. Hoвa Boдoлагa слaBиЛася
гoнЧаpaми, кoтpi виpoблял-и гаpнi кухлi та таpiлки. Bсi oтсi .  pемеслa бyли
yкpaiнськoгo пoxoджeння. У стаpi нaси Boни задoBoЛЬHяЛи vсiх,  бo усi  жили
yкpаiнськиl\4 життяM, He BикЛЮЧаючи навiтЬ кoзацькoТ стаpшlини' Aле в
кiнцi ХVIII ст. пiсля скасYBання кoлишнiх стaнiв '  на Укpаiнi  нoвi стани вже
3нaчнo вiлpiжнялися oдиl{ oд дpyгoгo; дBopяHствo та гopoдянствo oбpyсiлo;
y них 3'явиЛися нoвi пoтpеби, i  Тм xoтiлoся якo Moга бiльше вi, lp iжнятися
oд пpoстих yкpаiншiв i  в oдeжi, i  в дoмiвцi,  i  в yсiх oбставинах свoгo пoбyлy,
lх  l{е задoвoльняли тепep B)ке сBol pеMeсH]lKи'  вoHи пoЧaЛи зBеpтатися дo
великopoсiйсЬких та ЧyжoзеlvtHих, кoтpих виписували, як це зpoбив, напpиK-
лад, B. H. Kаpазiн y пoЧаткy ХlХ ст. ,  y Xapкiв - се бyли: KамеHlциl(и, luтy-
Kатypи' теслi ,  стoляpi.  p iзники, каpетники, мoднi кpавui й шевцi.  Koци та
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Плахти пoчали вихoдити з Moди B lнтеЛiгенцiТ i  залишилися т iЛЬки Ha якийсЬ
Час y пpoстих ЛЮдей'
Topгiвля. Topгiвля в Cлoбoдськiй Укpаiнi пoчалася pазorvt з засeЛеHняM.
Cюли пеpеселяЛися з Пpавoбеpежнoi та Лiвoбepежнoi Укpаiни' як Mи зI{а € -
Mo, Hе тiльки кoзaки та пoспoлiти, аЛе й мiщане, кoтpi займалиcя Й тopгiвлею,
oсoбливo яpMapкoBoЮ. Hе т iльки великi мiста, a й мiстечки мaли пpaBo yстpoю
яpмаpoк й вiльнoгo яpMapкoвoгo тopгv. Bеликi ж мiста мали навiтЬ Maгде.
бvpзьке пpaвo, кoтpе мiшнo пiлтpимувалo тopгoвельнi вiльгoти vкpaТнських
мiulaн, але тopгiвлeю займaлoся таМ i  кoзацтвo (нyмашький тopг pибoю).
oдначe тopгoвшi бYли спpавжнiми кyпцяMи' бo пoвиннi були нести й вiйськoвy
службy. Tак все се yтBopи.пoся i  в Cлoбoжанщинi пiд на3вoю стаpoчеpкасЬ-
кoгo, сeбтo yкpаiнськoгo, зBиЧаЮ. Жалoваннi шаpськi ГpаMoти Д'aBaЛИ вiльгoти
v тopгlBЛl Hе кyпецЬKoМy станy, кoтpoгo взагaлi тoдi не бyлo, a усiм кoза-
кaM, не oдMежyЮчи кoзaкlB ГopoдoBol слyжби, себтo мiЩан, oд кoзакiв пoл-
кoвoТ слyжби - кoтpi пpo)кивали пo слoбoдах. 3начить, кyпеЦький тopгo.
вий стан не вiлpi>княBся oд iншиx, i  тopгiвлею зaЙмaлиcя мiЩане й кoзaки.
й кoзацька стаpшиHа, i  навiть пoспo"пiт i  ЛЮди.3 сaмoгo пoчaткy засеЛення
слoбoжанам бyли ланi тopгoвельнi ЛЬгoTи. Tак, ще oд цаpя Михайла нy.
гvТвськi  yкpаiнui д iстали пpaвo хoдити на Дiн.II 'Ля пpoмис.цiв тa тopгiвлi ,  i
ix xoд.илo тyди чигvlалo..[ lo них пpиiз,ЦиЛи Литoвськi  та великopoсiйськi
купшi й Bели з ними безмитнy тopгiвлю; вoни }|е MаЛи пpaBа т|ЛЬки пpl, lвo.
зити гopiлкУ тa тютюн. УкpаТнськi  oсадчi oд цаpя oлексiя Михайлoвича
пoлyЧиЛи ГpаМoти, кoтpl даваЛи пеpеселенцяМ пpавo на безмитнv тopгiв" ' lю.
Xapкiвшi у l659 p.,3нaЧитЬ' Чеpез чoтиpи poки пiсля пoселеHHя, пoдaЛи uapевi
пpoхання' шoб у Хаpкoвi, Д.e бv;ro тaк бaгатo наpoдy, ,л.oзвoленo бyлo
збipати на Пpенистy яpI\{apкv i  вести безмитнy тopгiвлю тyтешнiм i  пpи.
lжджиМ ЛЮдяM yсяки!\,tи тoваpаMи' а oкpIM Toгo MаTи Пo четBеpгам tцoтижHя
6aзapниЙ тopг. Пpoхання йшлo oд кoзакiв i  вс iх мешканцiв мiста Хаpкoва,
сoтникiв, pядoвих кoзакiв ioтамaнa Tимoхвiя Лaвpiнoва. Цаp згoлився
i видaв хаpкiвшям на се сBoЮ ГpаМoтy. Там бyли ствеpлженi i  звинайнi тopги
пo чeтBеpгах i  яpмаpкoвий з ' iзд на Пpенистy, себтo l5 сepпня (авгyста).
Cя яpмаpка пoтiм пoЛyчила Bе"ryике значiння не т iльки лля Хаpкoва, але i
для всiс i  Cлoбoжанщини i  навiть для всiс i  Укpаiни: вoна iснvс дo наших Д'нiв.
себтo зHaЧить 258 poкiв, а l\4oжe, й тpoшки бiльш, бo y l659 p. вoHa, зда €тЬся
менi,  бyла т iльки стBеpджeна, а пoЧалася тoдi,  як 3асеЛився Хаpкiв. У l666 p.
цap дoзBoлиB тopгyвaти без митa хаpкiвuям i  пpиi>клжим з укpаТнних i  степo.
вих гopo.п' iв yсякиMи тoваpаМи, oкpiм тютюнy та гopiЛки. A хтo пpиBе3е
з yкpаТнських мiст TЮтlоH абo гopiлкy, тиx людей Bеле}lo бyлo oлсилати
назaд, але iх не гpабyвати i  т iльки забopoнити iм напеpел пpиBoзити з сoбoю
й забopoненi тoвapи. Topгyвати пpoмiж себe yкpаТнЦям гopiлкoЮ та тЮтЮнoМ
не булo зaбopoни. Koли збyлyвaвся !.ивнoгopський мoнастиp, заpаз дoзBo.
ленo булo пpиBoзити тyдtl  yсяку Bсячинv }|а пpoда)к i  без митa пpo/lавати B
тopгoвi днi .  B гpaмoтi нa йMення кoлot\, lацЬкoгo oтаIиaHa ( l680 p.) чита €Mo:
uДа у тiм же нoвoзбу.п.oвaнoшly мiстечкY Koлoмaк\i тopгyBaти iм самим, а з
ниMи B Koлoмаку i  пo яpмаpках пpиТжлжиt\4 людяM vсiм безмитнo>>. Яpмаpки
пoЧaли poзпoBсЮджvватися пo всlх мiстах, мiстечках тa слoбoдах. Topгoвi
лЬгoти ствеp.п.женi бvли цаpсьKиMи жаЛoBaHHиMи гpaМoтаN4и yсiм Cлoбoл-
сЬкиM пoЛкаM - найважнiшoю льгoтoю бyв вiльний пpoдa)к гopiлки.

Пo >калoваннiй гpaмoтi ХаpкiвськoМv пoЛкy l68a p. кoзaKаM вiльнo бyлo
тopгyвати бeз ми.та BсякиMи тoваpаMи; митo збipалoся т iльки з пpиiжД>ких
укpаiнuiв i  з yс iх ве" ' lикopoсiйсЬких лЮдeй, навiть тvбiльцiв; збopЩикaми
пoвиннi були 6ути самi кoзаки. Льгoтv 1z тopгiвлi  сaмi yкpаТнцi в iднoсили
дo свoсi <стаpoЧеpKасскoй oбьIкнoсти>>. 3а oтсю безпlитнv тopгiвлю бpaлa
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велика 3аздpiстЬ BеликopoсiйсЬких ЛЮ.tI.ей, кoтpi i i  не мали, iнеpeз се Ёtшли
y oстpoгoзЬкoмy Пoлкy сyпepеЧки, oсoбливo Чеpез Tе, шo в oстpoгoзЬкy
oселилися ЧиМаЛo великopoсiйсЬKoГo KупецTBа' oстpoгoзькi кoзаки шиpoкo
poзBиHyЛи тopгiвлю в oстpoгoзькy. Льгoти всiм слoбo>канам, кoтpi poзсе.
ЛиЛися пo мiстах'  мiстечкаx, слoбoдах, а Hе oдниM тi", lьки купцяМ, зpoбили
тopгlBлЮ HеМoB загалЬHиM пpoMtlсЛoМ yсiх слoбoжан й poзпoвсю.ц)киЛи
i i  й пo MaЛеHЬких мiстечкaх та слoбoдах. У пiвденнiй частинi Bopoнезькoгo
кpаЮ BиHикли тi багатi та тopгoвельнi слoбoди, де навiть i  тeпеp yся тopгiвля
в pуках укpаiнuiв. I се с, здa €тЬся' oсoбливiсть oстpoгoзькoгo пoлкa. Мtr
3на €Мo, яKy Bеликy шкoдy poбили кpаiнi  татаpськi  Haпaди. Hедивнo, tцo тoр.
г iвля пoшиpилaся в ХVIII ст. '  кoЛи жиTтя в Cлoбoдськiй Укpаiнi  зpoби-
лoся спoкiйнiшим. Hе дивнo, Щo Boна oсoбливo poзBиt lуЛася y пiвнiннiй час-
тинi CлoбoжаHlцини - у Сyмськoмy пoлку, де жити булo безпечнiшe oд
тaTapсЬких нaпадiв, бo йoгo захиlцаЛи сoбoю oхтиpський пoлк, Гетьман-
Utина та Бслгopo.п.ський кpaй. Cпoнаткy Cуми MаЛи бiльшe значiння,
нi>к Хаpкiв y ХVIII стoлiтт i;  y часи pефopми князя ШахoвсЬкoгo на кopoткий
час Boни зpoбилися алмiнiстpашiйним центpoм Cлoбoдськoi Укpаiни. Hа
poзвiй тагvl яpMаркoвoгo тopгy Iиалo веЛикий вплив Те, tцo вoни бyли ближче,
нiж Хаpкiв, .п.o Бслгopoлa' Kypськa'  Мoскви та iнших великopoсiйсЬкI,rх
ТopгoBиx ueнтpiв. Bеликopoсiйськi  купui пoчaли \зДити на сумськi  яpМаp.
ки, i  тoмy вoни злoбули й велике значiння дЛя шиpoкoi oкpуги. Хаpкiв був
дpугиМ веЛЬMи пoBaжHиM TopгoвиМ яpMаpKoBигv| центpoM Cлoбoдськoi Укpa.
Тни. Bелике значiнt|я МаЛo те, Щo Hа Хаpкiв '  як Mи зна €Мo, нiкoли не poбили
нападiв нi  татаpи, нi  iншi Bopoги. У тpeтiй нетвеpтi  ХVIII ст. Хаpкiв зpoбився
алмiнiстpашiйним uентpoм yсiс i  Cлoбoдськoi Укpаiни, а з дpугoГo бoкy, тoлi
пoчaB засеЛятися Hoвopoсiйський кpай i  y l783 p.буB завoйoваний Kpим:
Чеpе3 се Cyми пoвиннi бу.гrи y яpМаpкoвiй тopгiвлi  yстyпити сBo €  Пеpше
мiсuе Хаpкoвy'  кoтpий був ближнелo Hoвopoсiйськoгo кpaю, нiж Cvми, iзpo-
бився ПoгpяHичниM скЛадoЧним мiстoм тoваplв.
Cлoбoдськo.yкpaТнськi яp}rapки. 3веpнемo теПеp yBагу на слoбoдськo.
укpaiнськi  яpМаpки пo вiДoмoстям 60-80 poкiв ХVI I I . . .ст.  Хoч с i  в iдo.
мoстi  належатЬ .цo чaсiв Cлoбoлськo.УкpаТнськoi губеpнi i ,  але ниMи Moж.
ливo KopисTувaтися i  для Cлoбoжанщинtl '  бo y яpмapкoвiй тopгiвлi не
МoгЛo зpoбитися нa тaкуlЙ кopoткий Час Bеликих пеpeмiн. У |779 p. y 4-х
пpoвiншiях Cлoбoдськo.УкpаТнськoТ гyбеpнi i  булa 27 l  яpмapка. Cе числo
яpМapoK пpи lцаслиBих oбстaвинах збiльшyвалoся, пpи HеЩасливих -
зMeHшуBалoся. A були й такi  слoбoди, де яpМаpки т iльки числилися aбo,
кpаlце скaзати, де iх xт iли зaBести пo якиMсЬ пpиказаt\,t ,  aле lх зoBсl l l l
не бyлo' бo тyли нiхтo не iздив' Так булo, Haпpик.цaд' у Цаpебopисoвi;
так бyлo 3 двoMа нoвиt\,tи яpМаpкaМи у Cватoвiй,Пyншi. Hа вi .п.кpиття
яpMаpoк тpеба бyлo, як Mи се 3насMo пpo Хаpкiв, пoЛyчиTи дoзвiл oд
ypядy; пpoxанHя йшлo oд саMoГo пoселeння. Яpмapки були i  B пoJIкoBиx
мiстах, iв в iйськoBих t l , t iстечках Чl l  слoбoдaх, iв панських селах. Iнoдi
B неBеЛиЧкoму мiстeнку бvлo бiльш яpMаpoK, нiж у великoмy' Усi  слoбoдськo'-
yкpalнськ| яpMapки дIЛилися Ha тpи частиHи: веЛиKl '  сеpеД.уЛЬtl l I  и MaЛl.
Hа великi яpмаpки пpиТзлилo багацькo купuiв з BеЛикopoсiйських гopoлiв,
а такoж з.за гpяницi i  вoни бiльш усЬoгo кyПуBаЛи тoBаpи гypтoм, а не
в лpiбниuю, a iнoдi в вимiн на свoi .  Cюди належалo 4 хаpкiвських i  2
суМсЬких яpмapки. Hа сеpелyлЬшlих яpМapках BеЛася бiльш усЬoгo тopгiвля
в лpiбниuю, але тyди ПpиBo3иЛи yсе-тaки чиMаЛo yсяких тoваpiв, як мiсце.
Boгo Hацio}lаЛЬнoгo, Tакoж i  чYжoгo виpoбy; пpoдаваЛися Hа Hих багацькo
хyлoби' шe.pстi .  Hа малих яpMарках тopГyBаЛи HашвидкyЮ; iселяне, iпpo-
дaвцi пoсПirшали 3 них нa iншi яpмаpки.



Пpoмисли, pемесЛa та тopгiвля

Bеликi яpмapки. Звt 'pнемoся тепеp -1o BеЛик}. lх хаpкlвсЬких Тa сvir ,IсЬкиx
яp14аРoк. У Харкoвi Хpеtttенська яpi l lаP-ка тяГЛaся oд 6-гo с iчня (янваpя1
на 20 днiв. Tpojцька - o.п f l r ,xoва .Ц'ня,, . ,  на l5 дrr iв '  Успенська - з l lег lшloi
Пpеuистoi|17'нa 20 лrr iв '  Пoкp()BсЬl(а - з лpvгoй Пpeнистoi|тo.Ha I7 днiв.
C! 'мська Cбopна ПoЧl lHа., lася на :1l1 'г iм тижнi Bе.цикoгo Пoст\ ' . i "  Й тяглaся
oд 20 дo 30 ,tнiв, lpvга с\ lMсЬкa ПoЧиl lа.rIaся v Пtt.nl tпiвкy 2l  паro"rисТа ,o.,

(нoября) й тяг.rася.rнiв 25. Hа хаpкiвськi  та сr/мськi  яpМаl] l iи ПpиBo3и.4ися
poзмаiт i  загpяниннi тoBаpи З-за гpяt lиtt i :  Ш.. lьoнська (Ciлезi i ) ,  Гданська
(.[I.аrrLtигa) i .ПeйltцигаrIеpез Bаси" ' lьк iвськv таMoжHЮ, Kиiв, Hiжень' Poмни.
l_ l ix<енськi  грекl l .  Пo"i lТаBсЬl(е кt iПсItЬl(е тoBapисTBo iка.пvзькi  кvпu. i  l lpивo.
з|- l .IIи с\ lк lIа, зo. i loT\ '  та сpiб.. tянv Паpчv, мaтеpi i .  l .UoBK, oксаN, lит, € ,1ваб lвt,

бt,мажtt i , . ' tьtrянi .  l lенькoвi Tl(аtI l lHи'  ГаЛаHтеpеЮ'фаpфop' за.цiзнi  виpoби.
хYс.Гl(| l  t t toвкoвi аttг"r iйськi .  тvpинськi  та нiмецькi ПаI lЧoх}t,  табакеpки, с l{pип-
I(и'  стp\ ' l iи,  кoсtt ,  tppаttt l \ ,зькi  та нiмеttькi  pt,шниui; з Петеpбypга Чеpез
Мoсквv ПPl lBoзи.:I l tся r .оt lк i  aнг.r iйськi  сvкHa. Усi  oтсi  тoBаpl| ПpoдаBаЛися

},, lР iбниttк l  l l iсt l t 'виy.1к)дя\4. a Г\ 'PTol, l  -  К},Пцям, кoтpi poзвoзи". lи iх пo Геть-
vtаншtl lн i  та Слoбoх<анЩllнi  на rtа.t i  та сеpед|. l|  яp}lарки. a такoж l lpoДaBаЛlJ
B o3oвсt,к\,та Hoвopoсiйськr,  l . ! ,беpl l i i  й y кpiпoсть св : l I .иyит; l iя -_ тt, l lеpiш-
нiй Poстoв. Ti  ж самi rI i>кснсьl i i '  t<а.. l r ,зькi  та пo.rьскi  кvпцi '  кoтpi пpивoзи.. l t t
с i  тoваpи' вс.з.:tt t  iх в . l t tпнi  l t iс:яцi ( iю. l i )  на Kopеннv яp}lаpKv у Kуpськ

3 Poстoва' Тaгaнpoга. Хеpсoна' Kинбvpна Та Станiс. ' lавoва Пp14вo3и-
. loся дo 40 хvp (а iнo.r i  й бi .rьrле) баr<а. ' t iТ - фiнrrк iв '  фиг, iзюмr.,  вoЛoсЬких
Tа Гpсt lЬки\ Гop|х|B'  po) l . i l ( lв '  MиГ,tа"1 Ю' o. ' l |]B'  i \4ас"гIиH' ЧеpHoс. lиttY'  ТyPецЬ-
кt lгo тЮГЮH\l.  ГpеI lЬкoгo Ml, l .1а. Ci  т.oваptt Hа яpl , tаРках ПpojtаBаЛися r,лpiб-
l lи l tЮ М|сI l( ." ' ' '  ц1l1tt lЯ\t,  кoтpl oдBoзи.; l l l  Тх l 'Kvpськ'  Бс"rгopo. l ,  € " r lець та
Мoсквr, '  З Мoсltви l toсt<oвськi  тa бс.rгopoдсьt<i кr 'пцi  пpttвoзи'rи багаttькo

Mал. l0.  € '  К.  Mакoвський. Яpмapoк нa Укpaiнi .
(  Krr iвськlr i i  хr дсlжнiй rtr .зcй )
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yсякoгo кpаMу - кHи)кoк гpaждаHсЬких та духoBHих, сpiбHoгo, Miдянoгo,
oлoB'янoгo i  камiннoгo пoсyдy, великopoсiйсЬких сyкoн, шoвкoвoi тaфти,
стpiнoк, хyстoк i iнших виpoбiв мoскoвсЬких фабpик, чoбiт та неpевикiв
нiмецькoгo фасoнy, Чopl loгo i  зеленoгo чаю. сaхаpу, кoфе, гoландськoгo i
фpанuyзькoгo TютюHy, усяких tuкyp, хoмyтiв, с iдел. у3дечoк, санeй Мoскoв.
ськoi poбoти, лpoбy й свинцю. Усе oтсе кyпyваЛoся гopoдяHаMи та сeлянаl\4и,
а такoж купцяMи' кoтp| тopГyBaлИ Ha сеpедн|х та Малих яpMаpках'  чaстиHv
)к BивoзиЛи навiть Y Poстoв, oзoвськy та Hoвopoсiйськy гyбеpнi i  й Лiвo-
беpежнv Укpаiну. 3 Cyзла,rю й пiдмoскoBсЬких гopoлiв пpивoзиЛи тамoшнi
кyпui oл l00 дo 200 вoзiв хoлста й пpoлавали Hа яpMаpцi,  а бiльLшу Частинv
BиBoзили у л.oнськi стaницi, oзoвськv та Hoвopoсiйськy гyбepнi i  i  Гeтьман.
Щинy. 3 Tyли великopoсiйськi  кvпцi,  кoтpi пpoжИBaлИ y Хаpкoвi та Cyмaх,
пpиBoзили yсякий зaлiзниЙ тa peменний тoваp - збpую' pyшниui,  п iстoлi ,
шаблi, казани, дзBoни. Павлoвськi кvпшi пpивoз|1J||1 3аМкl, l ,  нoжi, бoлoхoв.
ськi  -  Юхтy, xoмvти, pyкаBиui.  opлoвськi  -  pемiнь та бинiвку, белгopoл-
ськi  -  Lшеpстянi та нитянi панЧoхи i  пpoсте милo (вoзiв l5).  l  oтсе все части.
HoЮ ПpoдаBаЛoся Ha яpMаpках, частинoЮ ж po3Boзи.r loся MlсцеBиI\4и купt lяMи v
Poстoв. oзoвську та Hoвopoсiйську гyбеpнi i  й Лiвoбеpех<нy Укpаiнy. Kyпrr i
i  мiсцевi хаpкiвськi  в iйськoвi oбивателi з Boлги, I-[аpиuина, Cаpатoва,
.II.oнy, з Чеpкаська i  Д.oнських стаHицЬ пpивoзили oсетpиHv, бi ,пужинv,
сеBрЮжинv, сoMинv, таpанЬ, чaбак, oселедцi.  стеpЛядЬ' сЬort4гv, б iлopибиuю,
каB'яp.o,.  Co. ' loнoТ i  в 'яленoi pиби пpивoзиЛoся бiльш 200 вoзiв на Tpoiuькv,
Успенськv та ПoкpoвсЬкy яp|vtаpKи y Хаpкiв, а звiдтiль poзхoдиЛoся пo Лiвo.
беpежнiй УкpаТнi й да. l i ,  свiжа iсвiжoпpoсoлЬHа pиба пpивo3илася Hа
Хpeшенськv яpMapку, а iшtе бiльше - на Масr|ицю. а з Хаpкoва poзBo3иЛaся
пo vсяких мiстечках iсе.паx Хаpкiвшини iЛiвoбepежнoi Укpаiни.3 Poстoва,
Таганpoга, Cтанiславoва, Kiнбvpна пpивo3иЛи Bи}|oгpадHI BиHа _- Мv-
скатеЛЬ' саHтvpиHсЬке' шкoпеЛЬсЬке | аЛЬoHсЬке' кoтp| пpивo3иЛися тyди з
l_[apьгpала, з Мoлдавi i  неpез Kиiв та BасилькiвсЬкv TаMoх(нЮ - BенгеpсЬ.
кi  вина; з Pиги неpез Петеpбypг - фpаншyзькi ,  шпанськi  та пopтyгальськi ,
з Петepбypгa Чеpез Мoскв1z - tUаМпа}|ське. буpгoнсЬке Bинo та англiйсь-
ке пиBo.

Tакi тoваpи ПpиBo3и.г lися на хapкiвськi  та сYмськi  яpгиаpкt4 з poсiйсь.
ких та заГpяl{ичних гopoлiв. oкpiм тoГo oкoЛиLuнi пoмiЩики пpиBoдиJ|И нa
Пpoдaж кoней; y Хapкiв на TpoТшьку яpМаpкy пpигаHяли кoней навiть з
дoнсЬкиx станицЬ. Hа Tpoiuькiй та Успенськiй яpмapках тopгyBаЛи дoбpе
poгатoю хулoбoю та вiвцями' кoтpих пpигаHяЛи з oкoлицЬ; кyпyвaли iх
великopoсiйськi  пpoмислoвцi для oдпpавки y Мoсквy та ПетеpбypГ. 3бipa.
Лoся на яpмapKи й багацькo oкoлиruнiх селяH, кoтpi пpивoЗу1J|И Ha пpoда)|(
бopoшнo, птицю, м'ясo'  сaлo' Маслo, oвеЧу шepстЬ, глнняниЙ пoсyд, Mед,
oлiю, гopiлкy, гopoдинy й салoвинy' усякий хаpч, кoЛеса, гoHт, невиpoбле-
l] l  шкypи, кoжyХи, шапки укpаlHсЬк|, сvкна мiсцeвoi poбoТи, чoбoти й неpe.
BичKи, свиTи з бiлoгo та с ipoгo сyкнa, шитi на дoнський манip, кoтpi oл.вo.
зvlЛvlся навiть y Лiвoбеpежнy Укpаiнy iдoнськi  станицi.  Aлe oсoбливo
хаpк|всЬкI яpмаpки слaBилися кoцaми i  фаpбoвими пoПoнаMи з ялoвичoТ
абo oвечoТ шеpстi;  ix купyвали пpиiжлжi кvпцi ioдвoзили в Лiвoбеpежнv
Укpаiну, а звiдтiля у ПoльLuу. oкpiм тoгo тopгvBаЛи ще oвеЧoю шepстю тa
сМyшкaMи, кoтpi великopoсiйськi  купui oдBoзи.пи y Мoсквy на тамorцнi
фабpики; тopгyBaЛи такoж сaлoм, кoтpе oдBoзилoся в Петеpбуpзький тa
Apхангельський пopти' Гopi . lкy кvпvBaЛи 6apи.пar lи .o" та кvфами (бoнками )
для tuинкiв iвласнoТ пoтpеби. а вoлoдi.пьцi винннць пoсиЛа"пи i i  нa пpoлаж
v Чеpкаськ. .ц.oнськi  станицi '  Poстoв, Kpим' Пo, lтавy, oзoвськv та Hoвopo-
сiйськY гvбеpнi i .  3 загpяHичHих пo.1ЬсЬких кpаIB t lpиBoзилИ хYpамt. Hа
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яpМаpки беpeзoвий та сMoЛoBий дьoгoть й пpoлавали йoгo пo сеpеднix та
МaЛих яpМapкаx.
Cеpеднi яpnrapки. 3вepнeмo тепеp yBагy Hа сеpелнi яpмаpки - Тx булo
дeсятЬ;4 y oхтиpшi '  4 y Iзюмi i2 y Cумах (Тpoiшька та Успенська). У oхтиp-
кy тoBаpи пpиBoзилися з Хаpкoва, Cyм, з Лiвoбеpежнoi Укpаiни - Пoлтави,
Poмна, Гадяча, Hiженя, 3 BеЛикopoсiйських гopoлiв - Kуpська'  Бслгopoла,
Kалуги, а в Iзюм _ з Хаpкoва. Тoваpи ПpoдaваЛися мiсцевим oбиBатeЛяМ
i кyпшям, а с i  poзвoзилv,t ix пo MаЛих яpмapках. У Cyми ПpиBo3иЛися т i  ж
тoвapи, щo й на двi великi яpмаpки, аЛе в невелиЧкoмy uислi.  Гoлoвними
ToBаpаl l , tи бyли: сyкна, шoвкoвi матеpiТ' пoсyд' склo й кpиtUтаЛЬ. Hа лiтнi
яprиаpки ПpиГаHялoся багацькo poгатoi хyлoби й oвець, кoтpi кyпyвaлИcя
не т iльки MешканцяMи кpаiни, aле й пpасoлаMи.6a, кoтpi o.п.пpавляли ix на
пpoдаж y Мoсквyта Петеpбypг. Hа всi oтсi десяTЬ яpмapoк пpиТзл.ила BеЛика
силa сеJlяH, кoтpI пpиBo3иЛи Hа пpoдаж свoТ пpoлyктtа. Як ми бачимo' на oтсi
яpMаpки великopoсiйсЬких, а oсoбливo чyх{oзеI\4}Iих тoваpiв, пpиBoзиЛoся
ду)ке MаЛo тa l  тo ПoПадaЛи Boни тyди вх{е чеpе3 пpасoлiв. Бiльш yсЬoГo
Hа них пpoДаBаЛoся Тих тoваplB, кoтpi й виpoбленi бyли мiсuеBиМи пpo-
MислoвцяMи Tа pervtесникaми Й визHачаЛися Д,Ля мiсцевoi пoтpeби Tаким
пoбитoм, с i  яpмаpки oбслyгoвyвaли свoТ невеличкi pайoни Й мaли здебiль-
шloгo мiсцeве значiння. Tяглися BoHи не бiльш' як Пo тижHЮ.
Maлi яpмapки. ЗвеpнеМoся напoслiдoк дo MаЛих яprиаpoK. Iх булo бiльше
200' б iльша чaстинa ix бyлa y вiйськoвих с"r loбoдах'  MeHшa _ y паHсЬкиx. Hа
лeкoтpi 3 сиx яpМаpoк лpiбнi тopгoвui,  кoтpi тopгуBaли y Хаpкoвi '  Cумах,
oхтиpui та Iзюмi,  пpиBoзиЛи тpoхи й кpамнoгo тoBаpу, сукt lа '  l l Joвкoвиx Tкa-
нин, пapнi, куlтaЙкvl,  пoлoтна; лалi йлуть шкуpатянi виpoби, винoгpадHе
BиHo, пoсуд, папip, лaД'aH, пepецЬ, pиба (oсoблиBo пpoста), кав'яp, кpиМсЬкa
та дoHсЬKа с iль, poгoх<i,  бичiвки, сибipськi  хyтpа (мiха) iтаке iнше. Hа лiтнi
яpMаpки ПpиГаняЛи poГатy хyдoбy, кoней тa oBецЬ. Aле гoлoвниM чинoM
тopгyвали тиMи сlЛЬсЬкиMи тoBapами. кoтpi пpиBoзили Hа BеЛикi та сеpeлнi
яpМаpки. Пpoтягaлися с i  яpмаptИ Ha 2, 3 днi ,  але бyли сеpед них i  такi '
кoтpi пpoТягаЛися на тижденЬ (як, Haпpиклaд' юнакiТвськi ,  межиpiuькi .
бopoмлянськi) i  нaвiть нa 2 (oднa бiлoпoльська). Д.екoтpi з них нaближa.
Лися дo сеpедyЛЬlших, бo тoваpи нa Hих пpиBoзилися не тiльки з слoбoд.
ськo.yкpаiнсЬких мiст '  але iз poсiйських iз Лiвoбеpежнoi Укpаiни, з Бслгo.
poД.а й Бслгopoлськoгo пoвiту, Ciвська, Хoтмишськa, Пyтивля, oбoянi, Pиль.
ська, BopoHе)ка, Kуpська, Пoлтави, oпoшнi '  Poмна, Гадяча, дoHсЬких сTа-
нишь' Kpима, Aстpаxанi.  3 великopoсiйськиx гopoлiв пpиBo3иЛися тoвapи y т i
слoбoди, кoтpi лех<али на пiвнiчнiй частинi Хаpкiвшини (напpиклал, у
Cул>кy) '  з Лiвoбеpежнoi Укpаiни - y Ti '  кoтpi були на захiдньoмy пoГpя-
HиччЮ (як Koтельва). HайбiЛЬш слаBHиMи яpt\4аpкaми були бiлoпoльськi ,
сyД.жaнськi ,  кoтелЬвсЬкi i  бopoмлянськi;  саMиMи yбoгими, кули зoвсiм не
ПpивoзиЛи кpаMy з BеЛиких гopoдlв, a пpoдаBаЛи тiльки мiсцевi тoвapи -
таoанiвськi  та сoкoлoвськi .

Цiкaвy звiстк1z пpo яpмаpкoвий тa бaзapннй тopг y Липшях i  мiнoву
тopгiвлю Ha HьoMy да €  акадеMiк 3усв'  кoтpий бyв там v l78l  p.:  uУ недiлю
pанo в' iхали Mи з вeликopoсiйсЬкoгo сеЛа B малopoсiйське. Усi  були нa бa-
заpi .  Bv,rицi заставленi бyли вoзами з хлiбoм, q|gpoдиHoю. i  кpимсЬкoЮ
сiллю: у булинках i  пo кpамницях мiсти.цися uебpи.o'та сулiТ,ou з гopiлкoю
та MедoN4;1,се бyлo пoxoже Ha яpMаpкy, але яp|vаpкoBoгo нiчoгo не бyлo.
Ti l-IЬки гopiлкy та сiль кyпvBа. ' lи тvт нa гoтoвi гpoшi - Bсе oстанH €  на пpoмiн
i  навiть3 пеpеBoдoМ Hа тpетЮлЮдиHу. Tак, напpикЛад' як хтo кyпy €  Гoplцик -
uiна йoмy звiсна. i  якoгo б вiн poзмipy не був'  ruoб кyпити йoгo, тpеба
Bсипати B HЬoГo двlЧ| жиТа, з сиlи гopЩиKoM Мo)кЛиBo кvпиTи й мoлoка, бo
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пpoдавецЬ MoЛoка наЛЛ €  в нЬoГo МoЛoкo oдиH Pаз, гoplцик BiзЬМе сoбi,  а
Мoлoкo oддастЬ пoкyпатеЛеBl; за MoЛoкo Biн Bl . lMiня €  й pибy i  шo йoму пoтpiб.
нo, а як сe буле дopoГшe, дoбаBиТЬ. скiльки ска)кyтЬ, aж пoKи не дiйде дo
тoГo, Щo йoму пoтpiбнo, i тoДi веpнетЬся .п.o.п.oмy>> ,o,.

Яpмapкoвий тoвapooбмiн. oттак, як ми бaчиMo, тoваpи на великi слoбoдськo.
yкpaiнськi  яpМаpки пpивo3иЛися з tиoскoBсЬкoГo пpo|l . tислoBoгo pайoнy' 3 пpи.
станiв БaлтiйськoГo Mopя, з Пoвoлжжя i  з 3ахiдньoТ €вpoпи. Ми вже зHа €Мo,
lцo пиTа}Iня пpo тopГoBеЛЬHl шЛяхи - сyхoпyT}l i  та мopськi  -  в Kaтеpинo.
славськiй кoмiс i i  п iдняв пpедстaBHик мiста Хаpкoва Чеpкeс. f lля Укpaiни
бeзмipнo BеЛике. значiння MаЛt, l  стаpoлавнi сyхoпyтнi ш", lяхи, кoтpi безпoсе.
pеднЬo €дHали i i  з 3ахiднoю €вpoпoю: oсЬ чеpeз шo yсi  yкpаiнськi  пpедстаB.
I||4KИ тaк гoстpo вистyпили пpoти мoнoпo.пi i  Петеpбypзькoгo Пopта, кoтpа б
зpoбила Bеликy пеpешкoдy yсiй укpаТнськiй тopгiв.пi  взaгалi i  перш yсЬoгo
зl lи lциЛa б укpаiнську яpМapкoвy тopгiвлю. Уl<pаiнськi  кyпшi пpизвинаiли-
ся дo с iс i  сyхoпyтнЬoТ тopгiвлi '  i  пpo се яскpаBv 3аявy зpoбив y кoмисi i  Чep.
кес'  BисЛoBиBши тaM' lцo кvпецЬ BBажа €  3a KpаЩе сyхoпyтHЮ даЛеKY
дopoгy небезпечнoстi  мopськoГo пЛавання. Cлoбoдська Укpаiна бyла noсеpел.
никoм y тopгiвлi  мiж Bеликopoсiсю й Hoвopoсiсю i  Д.oнщинoЮ, а тaкoж
Лiвoбеpeжнoю Укpаiнoю' яpl\{apки кoтpoi були зв'язанi з слoбoдськo.
укpаiнськими. Усi  oтсi  кpаiни, як Mи бaчили, й кvпyвали й пpoл'авали
тoBapи, МIняЛися HиMи, т|ЛЬкИ ТaK' Щo oднi б iльLш кvпyBали' а лpyгi  б iльш
пpoдаBаЛи. Hа великий >каль, oдHаче, Mи He Mа €Мo зB|стoк Пpo poзMlp
тopгiвлi ,  i  пpo се MoжЛl lвo BисЛoBиТи тiльки дyМкy' але пiДтpим aти \ i  якиМисЬ
статистич}lИMИ ЧИCl ' lаМи не MoжеМo. Гадасмo, щo B мaнyфактypних виpoбах
великopoсiйськi  тoваpи в)ке пoЧаЛи бpaти пеpеBаГy } lад такиIv|и ж тoBаpаMи
ЗахiднoТ €вpoпи, алe с i  Ще BеЛи з HиMи бopoтьбy, хoч BеЛикopoсiйськi  мали
Bеликy пеpеBагy, бo бyли деtшевшi, а дешевшi бyли нepез те, шlo пpoвoз Тх
бyв Д.ешевший i  не тpeбa бyлo зa ниx пЛaTит|1 | ' t|ИTa' як зa зaгpяниннi тoвapи.
3агpяниннi,  нaПpиклад, сукна бyли кpашi oд великopoсiйських, але й л.opoг.
шi,  i  uеpез те ix купyвали т iльки бaгатi  лЮди - пoмiщики. а Bеликopoсiйськi
сукl .|а та ткаHиHи тa тyлЬсЬкi метaлiчнi виpoби poзкYпoByBaЛИcя й вiйсь.
кoBиMи oбивaтелями й пiДданиMи; з зaгpяHичHих же тoBаplB y HaсеЛеHня
йLl. tли т iльки пpивoзнi кoси i  навiть дужe v BеЛикoMу числi,  так тoчнiс iнькo,
як тeПеp iлуть с iльськoГoсПoдаpськi  машини. Таким пoбитoм, на слoбoдськo.
yкpa. iнських яp|\,tapках великopoсiйсЬкa пpoМислoвiсть poбилa великi здo.
буття. Aле пpoстий наpoл тpиl l taBся пoки щo сBo € i  вЛаснoТ стаpовини tцoдo
oдежi, пoсyдy й не т iльки сaМ задoвoЛЬняBся сBoIМи yкpаlHсЬкигt,tи
виpoбами, аЛе ще poзпoBсюджvвав ix ПpoM|ж yкpaIHсЬкoгo нaселеHHя |H.
ших кpаiн i  нaвiть сеpед BеЛикopoсiян i  нужoземЦiв. A нoве слoбoдськo-
yкpаiнське дBopянстBo хтiлo вiлpt)кHитися oд Hаpoдa й oхoче кyпуBаЛo
Hа яpMapках yсякi  загpяниннi Ta MoскoвсЬкi тoваpи, шoб зpoбити свiй дoМаш.
нiй пoбут на манip пoбyтy poсiйськoгo двopянсTвa; за дBopянстBoM сЛ|д.
куBаЛи й iнLшi замoжнi стани - Чи}loвHики, oфiшepи' кyпшi, мiшaне, лy.
хoBeнстBo, oсoбливo тaких гopoлiв, яK Хаpкiв Ta Cyми; пpалiлiвсь.
r;rt[ i  ,*,uo життя зaЛишиBся т iльки сеpед ка3енHих oбиBателiв та пiдданих.
а.rе й тyди пoчаЛa пpoхoдити манyфактуpa, бo бYлa дешевa' Тopгoвuями
T3 ПpаCol- l2Mи Hа слoбoдськo.yкpаiнських яpMapкaх були великopoсiйськi
кyпшi, як пpиТжлжi, так i  мiсцевi -  хаpкiвськi  .та сt 'ц,IсЬкi;  бyли, oдначе, й
гpeки, пoЛяки, татаpи, шиpol{Y тopг|влю, але бiльш yсЬoгo тoBаpаMи вЛасHих
виpoбiв '  вели й укpaiнui .  Ci  тoваpи у uiлoкупнoстi  ма.пи Bеликy шiну. Щoб
зpoзyмiти сe'  тpеба т iльки 3р31зтИ пpo oBечy шеpсTЬ Ta Пpo гopiлку, не
кажyчl l  пpo багаuькo iнших пpo.tr ,кт iв нашoi багатoi УкpaТни. Aле вoни
й не гaдали навiть Пpo те, щoб Bес.и бopoтьбv з BеЛикopoсiйським кyпeц-
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твoМ lцoдo тoBаpiв. кoтpi пpивoзиЛися з Bеликopoсi i  -  iх Пpl lBo3или
BикЛЮчнo абo кvпцi з сих кpаiн '  абo т i  ве.,Iикopoсiйськi  кvпцi '  кoтpi пpoжи-
BаЛи пo сЛoбoдсЬкo.укpаiнських гopoдах.

Poзмoвляючи Пpo великi яp' ' r4аpки' тpеба зупинитися на питаннi пpo те.
ни бyли Boни кopиснi для нашoi Укpаiни'  бo автop Тoпoгpaфiннoгo oписv
Хаpкiвськoгo намiсництва каже, Щo сvMсЬKI яp'[ , tapки зHиЩуBaЛи тopг|BЛю
всiх iнших сvсiднiх з HиMи мiст iзвичайний пoстiйний тopг v самих Cyмах.oo.
Hавpял Чи сe бvлo так, бo кoЛи v Cумськiй пpoвiншi i  н i  oдин з гopoлiв ТТ,
oкpiм Cyм. не MаB тopгoвoгo значiння. так се чеpез те. tцo всi oтсi гopoли -
Лебедин, Бiлoпiлля. Hелpигайлiв й Межиpiнi  -  н iчим Hе вiлpiжнялися
вiд с. ' loбoд - oд якoТ.небvдь Biльшани абo Пiн. A шroдo Cvм. так яpмapки
Hе l l lкoдили Тм. а навiтЬ пpивoдиЛи дo пoстiйнoТ тopгiвлi.  Cyмськi яpMapки
пoтIM тpoхи згoдoM vпaли, аЛе чepез те, щo Тx мiсце 3а}lяЛи хapкiвськi ,  а
хаpкiвськi  пеpеMoгли iх нepез те, Щoтopгoвi цеHтpи пoсyвалися вседaлi й да-
лi  на пiвденЬ; спoчaтKv на межi пiвнiчнoТ Poсi i  та Укpаiни стoяЛи Бслгopoл
та KypсЬк, пoтiм Cyмй, а iще пiзнiше, кoли зaсeлИлacЯ Hoвopoсiя, Хаpi<iв.
Hе вадили пoстiйнiй тopгiв.пi й сеpелvльшi та малi яpМаpки, бo вoни бv"ти
кopиснi д.пя мiсцевoгo нaселeнHя. спoМaгаюни пpoмiнy пpoдvкцi i  с i"пьськoгo
гoсПoдapсTва та кvстаpHих пpoмислlB. Boни не BaДI4лt1 BeЛикиM яpмаpкaM.
бo т i  MaлИ свoiх пpoлавшiв i  пoкvпцiв, свiй тoBаp. l  спpaвлi '  б i .цьш
\'сЬoгo яpMаpoк булo v Хаpкiвськiй тa Cумськiй пpoвiншiях, а мiж тим
y Хаpкoвi та Cyмах бvли iвeликi яplv 'аpки. Бop-oтьбy МoгЛи вeсти мiж сoбoю
сеpeлу, ' lьшi яpМаpки, а iшrе бiльше малi,  oсoбливo, кoли яpмаpкoвi мiсшя
були нeлалекo oдt|е Biд дpvгoгo' A.пе на нoвi яPl\,tаpки ipеба бyлo пoлу.
чити дoзвiл, а oкpiм тoгo тpеба бvлo. щoб Люди пoЧали,iзДитvl на такv
яpмаpкy, бo без сЬoгo Hе бyлo б i  яpмapкoвoгo тopгv. Aвтop Тoпoгpа-
фiннoгo oписy oттак кaже пpo вадy Mа"lих яpМapoк: <<Bелике чЦслo яpмаpoк
пo KaзЬoнtlИх тa пансЬких сЛoбoдах зMeншилo тopгiвлю гopoлiв, де BoHа
пoвинHа була бvти. vбилo Тх лушy, бo гopoл без тopгiвлi - се безлyшний
бoлван, iлoл; тopгiвля пеpeйш.r la дo тиx, у кoгo бyли вoли, лiси, степи й
кoтpi пoвиннi займатися землеpoбстBoМ та скoтapствoм. A Чеpeз се, наBпаки,
гopoдянe гиyсили звepнyтися дo землеpoбства тa скoтаpстBа. Яpмapки вадятЬ
навiть пoстiйнiй тopгiвлi  Хapкoва, Hе кажуЧи в)кe пpo пoвiтoвi  мiстa: iх
мiЩaне' заЛишиBши свoТ бvдинки, цiлiс iнький piк MаHдpyЮтЬ пo яplv lаpкaх
абo навiть пеpесеЛяютЬся y слoбoдиulEg. Aвтop Toпoг|dqlннoгo oписy нe
зpoзyмiв тiеТ oсoбливoстi vкpaiнсЬкoТ тopгiвлi.  пpo кoтpv ми Bжe KaзaЛvl
pанiше, себтo пpo те. Щo таких гopoлiв з кyпецтBoм, якi були у BеликopoсiТ,
в Cлoбoдськiй Укpaiнi не булo. Слoбoдськo.yкpаiнськi гopoди, як ми бaчн.
ли. булt, l  заселенi бiльш vсЬoгo кoзацтвoм i  нe мали тopгoвoгo значiння,
y них нeMo)кливo бyлo в3яти те, чoгo v них }|е булo - себтo тopгiвлi. .Яpмаpки
не BадиЛи такoж i тим тopгам, кoтpi бvвали lцoтих(дeнЬ y якiсь днi.  Hа них
тopгiвля BeЛaся iше пpoстiшe, як oпoвiдa €  пpo це академiк 3усв|9u.

Cкiльки пpиBoзили l{а сЛoбoдськo.yкpаiнськi яpмapки yсякoгo тoваpу?
Пoлoтна з Cyзлаля пpивo3илoся l00-200 хуp. Як пoлoжити нa кoх(нy xypy
пo 40 пyлiв, тoдi вийде oд 4 дo 8 тисяч пyлiв, бакaлi i  40 хyp' себтo l600 пудiв;
pиби2О0 хyp, сeбтo 8 тисяч пyлiв. Cе не лyже великi чисЛa, алe Bo}|и y ХIХ ст.
зHачнo збiльшилися.

Щoдo цiн на yсякi  тoваpи' ми iх yс iх не MасMo, але деякi BизHаЧимo.
Apшин сyкнa кoштyBаB oл,4 |/2 каpб. лo70 кoп.; штoф - oд2 дo 3 каpб.,  гpе.
зет - oл l  каpб. 20 кoп. лo l  каpб. 60 кoп. '  тaфта фpанuyзськa _ | кapб.2О
кoп., t\4oскoBських фабpик _ 50-60 кoп., баpхат венецiанський - 4 кapб,
50 кoп., гoЛaндське пoлoтнo _ oд 40 lo 70 кapб. 3а штvкv в 80 аpш.; сpiблo
B pеЧах - 2 l  кoп. зoЛoтниK,9.,  a з пoзoлoтoю - 25 йoп.,  мiдь.в pенЬх -

t4t
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50-70 кoп. хyнт, oлoв'яний пoсyд - 9- l0 каpб. пyл'  стpiнки мoскoBсЬких
фабpик - 8-9 Koп. аpшин' I\,toскoвсЬкий xoлст - oд 3 дo l8 кoп. аpulиH;
гopoдянсЬкi санi мoскoвськoТ poбoти-oд l2 дo 25 каpб.; фiнiки oд I5 дo
20 кapб. пyл, гopiхи гpеuькi oд 2 | /2 дo 3 каpб. зa пYд, вoлoсЬкi - oд l  дo
l  каpб. 29 кoп. тисяча; мигдальнi -  oд 7 дo l0 каpб. зa пyл, piжки - oл
| |/2 лo2 кapб. пyд, МaсЛиHа-oд 2 |/2 лo 3 кapб. пyд, oЛиBа -oл7 дo
9 кapб. пуд, тypецЬкий тютюн _ oд l0 дo l2 кapб. пyд; сoЛoна oсетpинa -
oл l  кapб.40кoп.дo l  l /2кapб.3a пyд,свiжа_3-3каpб.20кoп.; кав'яp
( iкpа) пpисoлений-oл 2 |/2 дo 3 каpб. зa пyд, свiжа зеpHиста_
oд 6 l  /2 лo 7 каpб. за пyд; пляшка шa!\,tпaнсЬкoгo - oл l  каpб. 80 кoп. дo
2 | /2 кapб.; хyнт Чaю - |-2 кapб.,  пyл сахаpy - l0 | /2 - || каpб.,
кoфе - 9- l0.кapб. за Пyд. P-ахyнoк гpoшей тoлi бyв на асiгна-цi i '  i  тpеба
I\4ати Hа yвазi,  шlo тoдi каpбoванеuЬ кotuтyBaв дeкiлька кapбoваншiв на
нaшi гpoшi (дo часiв тепеpiшньoТ вiйни тa дopo)кнeчi).  I  шoб зpoзyмiти
oтсi  цiни, тpeбa пopiвняти пpoмiж сeбeтoдiшнi цiни на piжнi тoваpи; тoдi ,  на.
пpиклад, вийдe, щo чай, сахap i  oсoбливo чvжoзеMна манyфaктypа шiнyва.
Лися, як iх piвняти з pибoю абo кав'яpoгvl ,  дopoгo, бo аpшин англiйськoгo
сyкна KoштyBав стiльки ж. скiльки f,t  пул свiжoТ oсeтpини абo пpoсoленoгo
каB'яpа, чай т iльки тpoхи дешeBшe, нi>к y нашt дoвo € t IH| Часи, а хvl{т сахаpv
25 кoп._ се ст iльки, скiльки y нaшi чaси дo вiйни. aЛe гpoшi були тoлi дopoг.
шi,  н iж тепеp*.

oкpiм яpMаpoч}Ioi тopгiвлi бyли ше й тopжки.бaзapИ й пoстiйна тopгiв" ' lя.
У Хapкoвi,  нaпpiклaл, тaкi  базapи бyвали пo пoнедiлках та п'ятницяx з дав.
нiх давен. Пoстiйна веЛика тopгiвля y Хаpкoвi Beлaся в Гoстинoмy pядy пo
лаBках та pyндyках: таM пpoдaBaЛи галaнтеpею. шеpстянi.  бyмaжнi,  пoлoт.
нянi тканини' фapфop' мiднi .  зaлiзнi  тoваpи, нyжoземнi винa, кaв'яp i  pибy;
тpи пoслiлнi тoвapи навiть BиBoзиЛи з Хаpкoва; тopГyвали i  всяким лpiб 'я.
зкoM - гopoдинoЮ, Тстiвним. oдежoю. Haцioнальнoгo yкpаТнськoгo
Kyпецтва y Хаpкoвi бyлo мaлo, а пpo)|(ивали таМ пo пaшпopтax вeликopoсiй.
ськi кyпui й тopгyвa. lи в свoiх лаBках Yсякиl\4Pr тoваpaми; бyлo сеpел кyпец.
тBа тpoхи гpекiв. вoлoхiв, нiмцiв,. кoтpi бiльш yсЬoгo тopгували BиHoм,
бакалiсю. Мiщане пpoдавали гopi"пкv. Meд, пиBo, pибy, с i"пь. Хаpкiвськi
кvпшi oлпpаBляЛи v Мoсквy iПeтеpбypг са"г lo, Mаслo, в iск, мед, скyпYЮЧи
Тх безпoсеpeдньo y сеЛяH aбo пo бaзаpах тa пo яpМаpкаx v Хаpкoвi, в Poстoвi,
в Kатеpинськy лpoвiнuiю _ залiзo. iкpv i  сoлoнy pибy: кvпyвали самi кaв'яp
i  pибу з I_[аpишинa тa з дoнсЬких станицЬ' залiзo - з Мoскви та залiзних
завoдiв; кyпyючи сахap, кoфе' винoгpалнi BиHа. BoHи пеpепpoдvBали с i
тoBаpи як y саMoMy Хаpкoвi великopoсiйсЬкиlvt кvПцям, так i  пo iншиx Мiсцях.
Усьoгo тopгoBoгo oбopoтy сиI\4и тoBаpaMИ э кpелiтoм бyлo l65 тисяч каpб.,
сyкl{аt\4и та мaнyфaктvpoю oбopoта бvлo дo 250 тисяч кapб.: сахаpoм, Ча €M,
кoфе oбopoтy бyлo дo 50 тисяч каpб.; залiзoм. кiнськoю збpyсю, деpев'яниM
Пoсyдolvt - дo 40 тисяч, винoгpадниMи винами i  дp.- дo 30 тисяч; pибoю тa
каB'яpoM дo l65 тисяч; poгатoЮ хyлoбoю _ дo 90 тисяч: гopi" ' lкoю - дo l5
тисяЧ; салoгvt '  шкypаMи - лo 20 тисяч. Усьoгo oбopoтy бyлo з кpеДiтoм лo
825 тисяч каpбoванuiB. а"1е тvт,3дa €тЬся. бv" ' lи цiнoванi i  яpмapкoвi тoваpи.

* A oсь uiни piх<ниx тoвapiв на Хаpкiвських базаpах у |732 p.: четвеpтЬ ' ' ,  бopoшна 70 кoп.., чeт.
вepтЬ пшеничнoi мyки | кapб.7 кoп., четвepтЬ пшеницi l  каpб. 6 кoп., нетвepтЬ гpечки 56 кoп.'
uеiвepть мyки гpеuЬнoi 82 кoп., чeтвеpтЬ пшoна l каpб. 30 кoп., четвepтЬ сcлoдy ячнoгo 85 кoп.'
чeтвеpтЬ вiвса 25 кoп., четвеpть гopoхy 77 кoп., четвеpть яч[|еня 34 кoд.' вiз сiна 44 кoп., пyл
лoю 60 кoп., пyд тютюHy 59 кoп., кабан l^цаpб.. пyд саЛа свинячoгo 55 кoп., пyл сoлi 26 кoп.'
uебеpмелyсip6гo2каpo.2tкoп. 'гapHець'9змeлyсйчинoгo4кoп..гapнецьпнвa2кoп. 'кв.аpта,, .
кoнoплянoгo'масла 8 кoп., uебep лoбpoгo вина l каpб. 5l кoп., Цебеp пpoстoгo вина 80 кoп..
nyд кopoвячoгo мaсла 78 кoп.
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3Еlv1ЕЛЬHA BЛAсHlсTЬ

3aймaнщиHa 3eмеЛЬ якo oсHoBa 3емелЬнoТ влaснoстi .  oкpyltнi
кoзaчi пoлкoвi тa сoте}l}|i землi. Пpaвa нa дpiбнy зеtl|еЛьнy Bлaс.
нiсть кoзaкiв.xaзяТнiв. PoзпopялжeнHя пpo стapoзaТмoчнi землi
Poсiйськoгo ypяДу. Пoчaтoк пaнсЬкoгo,l l .BoPя}|сЬкoгo 3емлеBo.
лoДiння. МoнaстиpсЬке зеttlлевoлo,цiння.

aймaнщинa 3еIl|елЬ якo oснoBa земельнoТ влaснoстi. oснoвoю екoнo.
14lЧHoгo життя HасеJleI{ня Укpаiни булa йoгo зеlvtелЬна влaсHlстЬ.
Hа землi сидiла ioд землi Гoдyвалася бiльшa чaстPlHа людtloст|.
Хтo ж MаB пpаBo нa 3еMлю у Cлoбoлськiй УкpaТнi,  хтo po3даваB сЮ

землю? Cкiльки бyлo землi i  як вoна пoдiлялася мiж слoбoжанами' мiж
тoдiшнiми стaнaми? Чи спpавелливиЙ бyв пoлiл? Чи бaгатo бyлo oсiбниx
3еMЛевласникiв iск iльки зeмлi нале)l(аЛo дo iх вoлoдiння? Якi  пpава MаB
Hа зеlv lлю poсiйський ypял? Чим булo тaK зBа}Iе стаpoзаiмoчHе зеlиЛеBoлoдiн.
l{я '  кoтpе BияBЛя €  з себе найбiльшy i  найцiкавiшу oсoб.пивiсть земельнoТ
власнoстi  y Cлoбoжанщинi? Яке бyлo це землеBoлoдiння - Чи гpoмaдсЬке
(<<oбЩиннoe>>), vи пpиBатHе (<линнoе>)? Hелегкo oдпoвiдати на с i  питaння,
бo вoни lце Hе poзв'язанi y нayкoвих пpaцяx, aле МиHyти iх не мoжливo, i  я
BисЛoBлЮЮ нa ниx свiй пoгляд нa пiД'ставi iстopинних д)кepел та деяких
p03Blдoк.

Пpавo земельнoТ B. i- l2CHoСTi y Cлoбoлськiй Укpа' iн i  бyлo зв'язанo з ТТ
заселенняlvt.o" '  3еМля ся бyла, як Ми знa €Mo, дикиM пoЛеN4, за кoтpе йшла
бopoтьба 3 татapагvtи: Boнa т iльки тoлi увiйшла y склад Мoскoвськoi деpжави,
кoли бyла заселе}rа пoселeнцяМи: ГoЛoвнa х( Частина пoсе", lенцiв - сe х< бyли
yкpаiншi '  кoтpi .вийшли з нylкoi  ПoльськoТ деp)кaBи. l  oс-ь, з.oл.нoгo бoкy,
мoскoвськi  шаpi в iллавaли землi слoбoжанам, щoб пpивабити iх лo пеpесe.
леH}lя I.|a дике пoле, t нaKJlaД,aJIИ на них oбoв'язoк oбopoняти сю кpаiнy i
мoскoвськi  oкpаiннi гopoди' а з дpyгoГo - самi Пеpесeлeнцi пoчали дивитися
на с i  землi якo нa свoю зeмельнy власнiсть на пiдставi тpyлoвoгo наЧаЛa'
кoтpе Hам BlдoMo y 3вича €Boмy пpавi Hаpoдy yкpaiнськoгo й великopoсiй-
сЬкoгo, бo пepeселенцi захиulали зeмлi в iл татаp i ,  п iднiмаюни вiкoвiннy
шiлинy, пoЛиBaЛи Тi свoiм тpyдoвиM пoтoм. Тoмy слoбo>кaнe-yкpаiнцi не за.
дoBoЛЬHялися тиlvt пolvr lстHиM пpаBoм, нa пiдставi кoтpoгo дiставали землi
великopoсiйськi  слyжилi люди; yкpаiнui Д.v1Bу1I|I4cя l{а зеMeлЬнy власнiсть так,
як диBиЛися 3еMляки ix y ГeтьманЩинi,  тoбтo хoтiли, щoб iтyт земeлЬHa
BласHIстЬ Haлех(aлa дo пoлкoBих oкpуг, шoб бyли oкpyжнi пoлкoвi землi як
загальний земельний кoзачий фoнл. oт '  напpикЛaд, як гoвopиЛи на Геть.
манш{инi кoзаKи сeлa Пoкoшиць: <<Koли yкpаiнui сBo €Ю кpoвiю oслoбoнили
Укpаiнy oд яpма ЛюдсЬкoгo i  oа лepжаBи пoлЬсЬких кopoлiв i  пеpейшли
у пiлланствo цapя oлексiя, v т i  часи Bся зеMЛя v них була спiльна й гpoма.
дсЬкa. пoдiлена пoтiм пiд пoЛки, а в пoлках - пiд сoтнi .  а B сoтнях - пiд мiс.
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тeЧка, сеЛа й деpeвHi, а таI\, l  -  пiллвopи; булинки й хr,тopи; тoitt l 'vс i  зеltе.. lьнi
BoЛoдiнHя vкpаiнuiв зpoби"rися iх власнiстЮ Чepез 3аiMкl, l .  A заТмки с i  вoни
oбмежoвувaли aбo oбopyвали, абo oбнoсиЛи KoпиttяMи. oкoпvва. lи poваМи;
нa заТмках булyвали булiвлi,  зaBoдиЛи гаi Й caл't l ,  заселя"1l i  слoбoди,
хутopl, l ,  леpевнi на свo €  ймення й на свoю кopистЬ; v пiдхoжttх для м"rинiв
мiсцяx булyвали MлиHи>>. У сих спoМинах стapo}к1j.1 lв.Bиясt lю €тЬся пpаBди.
ва iстopiя земельнoТ власнoстi  v Лiвoбеpeжнiй Укpаiнi .  3ем,rя. з кoТPoЮ
пеpейшoв укpаТнський наpiл пiл влалу Мoскoвськoi лepжавl l .  бv.rа в,rаснiстю
yсЬoгo вiйська, кoтpе злoбvЛo вo.г lЮ. абo. кpаше скaзати, в., lаснiстю vсЬoгo
насеЛення, бo v бopoтьбi за вo.пю iземлю пpийма. ' lи vчастЬ не т iльки кoзaки
iз стаpшинoю, а й мiЩанe й пoспoлiт i  Люди. I не дивнo, зt lаЧитЬ, uro й yся
зеN,rЛя зpoбилaся спiльнoю та гpoгt,tадсЬкoю, а пoтiм незабаpoм пoлi" ' lИЛacя
на пoлкoвi oкpyги, а т i  -  на сoтеннi i  такe iнше. кoжний мав пpавo зaiмки
зeMеЛЬ i забipав Тx у свoю власнiсть, oбме>кoвyючи yсякиI\,tи спoсoбами.
У слoбo>кан спpава з зеIvtлеЮ стoяЛа тpoxи iнакше: слoбoжане теж пеpехo-
Дt1Л|1 У пiдданствo Мoсквi,  значитЬ, N4али пpаBo Hа свo €  зеМелЬне забезпе.
чення, аЛе BoHи пpихoдиЛи з Укpаiни вaтаГами Tа пooдиHoкиM1l людЬMи
iне мoгли пеpе.цати Мoскoвськiй леprкавi свoiх земeлЬ, як се зpoбив Бoгдан
Хмельницький. Aле й вoни зл.oбyли для МoскoвськoТ деpх(аBи 3аселене HиN,rи
дике пoле, кoтpе чеpeз сe теж Myсилo зpoбитися iх в"паснiстю. У oснoвv iх
зеN4еЛЬHoгo вoлoдiння' як i  y Гeтьманulинi '  бyлo Пoлo)кeнo не захoпЛЮвання
зеMeлЬ, a \х заiлка якo те. i l reлbнe npавo. 3амiсть великopoсiйсЬкoгo noмiст.
нoеo зewЛeвoлoдiння y CлoбoлсЬких пoЛкаx ми бачимo заiмoчнe'96, i  з
l . lЬoгo кopистyвaлася бiльшiсть населеl{Hя; ка)ке'|v 'o <<бiльшiсть>> Чеpе3 те, щo
pядorи iз стapoзаТмoчниM 3 самoгo пoЧаткy, а oсoбливo пiзнiше, бyлo й
iнше зeмлевoлoдiння. Aле загaльнoЮ oснoвoЮ зеlt4ельHoТ власнoстi y бi ,rь-
шoстi вiльнoгo t|асеЛення - кoзaцтBа - булa.тaки заiмка вiльних земель. Cе
був гoлoвний спoсiб пoxoджeння зеMелЬ}|oi влaснoстi Y Cлoбoдськiй Укpаi-
нi .  Taким спoсoбoм набyвали свoТ гpунти нe т iльки pялoвi та iх пiдпoмoш.
Hики, а й кoзацька стаpшина, бo сей спoсiб бyв ствеpлжений цаpсЬки|vtи
жaЛoBан}lиMи гpaмoтаtt4и, oтх(е, маB пpавoвy закoннy пiлставy.
oкpyxtнi кoзaчi пoлкoвi тa сoтеннi землi. Koли заснoBуBався нoвий гopoд y
Cлoбoдськiй Укpaiнi,  в iн пoлyнaв oкpyжHy 3еtиЛЮ. Так' кoли заселився Чyгy.
Тв, веленo бyлo писшy Ладиженськol\,ty oписати, вимipяти ближнi i  дальнi
землi, с iннi пoкoси, pибoлoвлi, лiси, бopтнi yхoди, пеpeвiсиЩа l97 i  yсякi yгoди
i oлмех<yвати iх в iд Белгopoлськoгo пoвiтy.Пpи сьoмy Мyсили бути й т i
бiлгopoлui, кoтpi мaли деякi з нyгyiвських зеtvlеЛь нa oбpoui, бo iм замiсть
сих oбpoнниx земелЬ тpеба бyлo ДaтИ нoвi. opних зеMелЬ нyгyТвськi
кo3аки пoЛyчили пo 60 нетвеpтей на чoлoвiка (30 л.есятин), а стаpшиHa
бiльше; oкpiм сьoгo iм oдведeнo бyлo щe лiс iв, с iнoкoсiв i  усякиx yгoл.
Бo ЧyгyТвський пoвiт, oдмeжений вiл БслгopoдсЬкoгo, займав зHаЧнy Частинy
тепеpiшньoi ХаpкiвськoТ гyбepнi i .  Cюди yвiхoД.или. oкpiм [oншя, piнки Ули.
Лoпань i  Хаpкiв. Tам власне Й були oбpoннi зeмлi бслгopoлuiв, де вoни били
звipя, лoBиЛи pибу, мaлн бopтнi деpeва i  таке iншe. oтсi пpoMисли пoтpебy-
вали стpашeннo шиpoкoгo земелЬHoГo пpoстopа - сoтен тисяч десятин. Iз.зa
сих зеDrеЛЬ й вийшла v нyгyТвських укpаТнuiв з бслгopoдцяtvtи сyпеpечка.
Гpамoти нa сi  землi бслгopoлui не MаЛи, a тепеp xoтiли iх пoлунити для свoТх
пpoмислiв нyгyТвшi-yкpаiншi.  I  такi  пpotvtисли вoни вже п03авoдиЛи: пасiки
нyгyiвuiв з l{ахoдилися y 20-30 Bеpстаx oл Чyгусва, i  тyли навi.п.yвалися
poзбишаки, кoтpi кpaЛи кoней, B|4ДИpaЛИ бджiл i  убивaли хутopяH. Hа Ci.
вepсЬкoмy [oншю вoни пoбyлyBали МЛини, кoтpi стaваЛи y пеpешкoлi сyлo.
xoдствy. Бyли й звipoлoви, й iншi пpoIиисЛoBцi, i ,  знaчить, yсi  oтсi землi бyли
HеMoв дoдаткolvt дo opнoгo пoля пoсеЛенцiв'  Koли ми 3гада € lиo ,Цалi пpo засe-
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ленl{я oстpoгoзька, тo й таrvt. пo.бачиIиo, щo бyли o.п.веленi землi дo opанки пo
Четвеpтяx l  oкpiм тoгo сiHoкoси i  деякi yгoдЦ yсiм тим кoзакaм, кoтpi скла.Цали
3 себе oстpoгoзький пoлк. У l673 p. Мих. Пpеклoнський з нyгyТвсiким вo €вo.
дoю Aшбалoвим i змi iвським Koвядевим i хаpкiвським CiбiльoвиМ пpoвo.
диЛи Мeх(y зеIvteлЬ Хаpкiвськoгo пoлкa вiл нyгyТвсЬкиx 3eшteЛь. Cей межeвий
випис предстaвилu у |7|6 p. стapшини ХapкiвсЬкoгo пoлкa - oбoзний Koвa.
лeвський, oсaвyЛ Pyбaн з тoваpишaми кoмiсapy Cеpбинy, Щoб вoни oгЛeдiли
й oписали стаpi межi й ypoниша ix пoлкoвoi зeмлi oд iнших гopoдiв, мiстечoк,
сел, дepевень, пoмiщичих тa Boтчинних кpiпoсндх зеI!teЛЬ, i ,  де стoвби пo.
тpyхли, пoставили нoвi й пoд}|oвили межi, a де мeжi нervta € ,  oбмежyвaли
б пo ypoнищax, пo улoх<енiю тa писцoBorvty Haкaзy. Koли засeлялoся нoBе
мiстo й poбилoся сoтен}|иil,l цeнтpotvt, rиyсили бyти oбмежoванi йoгo сoтеннi
зeмлi; так, напpикЛaд, бyЛи oбмeжoванi oсiбнo зeмлi зoлoчiвськoi сoтнi у
1679 p. '  те ж пoвиннo бyлo бyти з слoбoдaми та сeлai l lи. Пpи мех<yвaнню
зa селянаMи ствеpдх(yвaЛася iх зешtля' кoтpy вoни зaйнялvI Ta poзopaЛи.
<I свoТми стapиМи пасiками, i  хyтopами, t стаpиМи poзopаHиtt,tи 3егvlляМи,-
Читaсмo Ми y i l4eжеBoмy виписi селa Липець,- yкpаiнuям вoлoдiти пo
пpeжнiх свoiх заiмках>. Межi oдвoдилися пo yказiвках oкoлЬних стopo)|(и.
лiв, ймення кoтpиx зaнoсилися y мeжевi виписи. Taк, напpиклад, пpи Mежe.
Baнню зеMелЬ Хapкiвськoгo пoлка булvl стapoх(или мiстeчка Мypaхви,
Bисoкoпiлля, Пеpекoпa; бyли й стopoннi Люди. 3алишилися нeoбмежениt\4и
землi кoзакiв ХapкiвсЬкoгo пoлкa, кoтpими Bol{и вoЛoдiли за BaЛaNIИ Ta
кpiпoстями piжних мiст i  мiстечoк. Ce бyли opнi землi та сiнoкoси, лyги, хy.
тopи, пасiки y лiсаx i  pибoлoвлi пo p. opнику, Беpестoвiй, Беpестoвoнui i .
opeлi. 3емлi с i  вoни кoЛисЬ дiстaли пo кpiпoсниx актах i  пo стаpих зaТмкаx.
Tепеp же тpеба булo oбмежyвaти Тх oл сyсiлнiх пoлкiв. .Ц.yже шiкaвy звiсткy
дaс сей межeвий Bипис i  пpo великi пoлкoвi лiси. <<A y нopнi великi пoлкoвi
лiси,- Чита €мo Ми тaM,- шoб pубaти лiс на бyлiвлi та Ha дpoва, стapшинi
пoлкoвiй i yсiм пoлчaнаI\,t пoлкoвoi тa гoрoдoвoТ слyх<би в'iж.п.>кaти yсiм
взагалi, кoждoмy y свoйoмy гopoлi, пo свoiх стаpих кpiпoсниx aктах>.
Cя звiстка зaДля Haс надзBиЧайнo важна, бo з неТ ми дiзнасмoся Пepш yсьoгo,
шo бyли i  y Cлoбoжaнщинi, такoж як i  y ГетьманЩинi, так звaнi в ' iжджi пoл.
кoвi кoзацькi лiси дЛя гpoЬ{aдськoi пoтpeби; влpyге, щo сi  лiси бyли пpипи.
санi дo сoтeнних гopoлiв, i  iми вoлoдiли пo стapиHHих кpiпoсних aктах,
зHaчитЬ, пo oкpyжниx межевt{x Bиписаx; втpет € '  щo ним1,l  кopистyваЛися
yсi кoзаки - не тiльки пoлкoвoi слyжби, алe. й гopoл.oвoi, себтo мiЩане -
нaселeння мiст, а тaкoж pа3oм iз кoзaцтвoм i  пoлкoва, а 3начитЬ, i  сoтeннa
стapшинa, i  в нетвеpте - щo сi  гpoмалськi лiси не бyли пoдiленi нa паi,  a з
t|иx кopистyвaЛися взагалi. Пpи заселeнню Xapкoва йoмy тeж oдведеHa
бyла земля з с iнoкoсами iyгoли y rvteжаx iв oкpyзi,  як се видкo з суплiки
хаpкiвшiв l667 p. '  де oпoвiдастЬся, щo в oкpyжнiй межi Хаpкoвa пoсeЛилися
силoмiць бiглi великopoсiйськi люди. I здаеться, lцo сю саMy зe[,tлю ми бaчи-
мo i  y кiнцi ХVIII ст. якo мiйськy oкpyжнy лauy (Тi булo D544,п.eс. oкpiм
вигoна). Cя земeльнa дачa Хаpкoва бyлa спiльнa з пpигopoдHЬoю слoбoдoю
Iванiвкoю i декiлькoма хyтopaми пo p. Хapкoвy, Hемишлi й Стуленкy. Ci
хyтopи oсах<енi бyли кoзaкavlИ Д'ля скoтаpстBа. Мeжi сiсТ oкpyжнoi землi
пtДxoдили дo зeмелЬ пpиBатl{их власникiв - кo3aцЬкиx стаpшин й лyхoвeн-
ства. ,Ц.eкoтpi з них' oчeBистo, пooсaх(yвaли свoТ oселi пo oкpyжнiй пoлкoвiй
землi.

Cxoжy звiстку пpo нa.Цiл зeмлi ми [,ta €Mo iщoдo oхтиpки. У 1657 p. y
Бслгopoл вoевoдi кн. PoмoдaнoвсЬкoмy бyлa пpислаHa з Poзpя.п.нoгo пpи.
кaзy цаpсЬкa гpамoтa, щoб вiн вислав з Бслгopoла на oхтиpське гopoдище
свoгo тoваpиша Aкинфoва i  звелiв йoмy pазoм з вo €вoдаtt,tи i  пpиказними

l0 o. иz
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людЬtt{и сytvt iжниx гopoдiв oлешнi '  Koлoнтаевa й oхтиpки oбмех<yвати
зeмлi нoвиx oxтиpсЬких пoселенцiв вiд Тх сyсiлiв. бo вoни o тiм пoдали пpo.
хання Чepeз свoгo oтамaнa f l .митpа lванoвичa з тoBаpишaми (се бyв тoй са.
мий oтаман, пpo якoгo ми pанiшe пoдавали звiсткy y poзлiлi пpo кoзaцЬкy
aвтoнoмiю). I  oсь Aкинфoв з iншими пoвинен бyв наpiзати зeмелЬ, с iнoкoсiв
та yсякиx yгoд нa 1300 чoлoвiк нe yбoгo, 1{е 3лиденне i  oбмежити сi  iх
землi мея<aми, i  на пtежаx пoстаBити стoвби, i  на стoвбax i  на деpеBах
насiкти зapyбки, i  ями пoкoпати, i  y ниx нaсипaт}l вyгiлля, yсякi пpизнаки
yчинити, i  видiлити iм лiсy лo p. Bopскли на 500 сах<нiв i  пo p. Bopсклi на
5 вepст (сe вийле дo 520 ,п.есятин), з тиtvl, Щoб вoни пpoкЛали y нЬoгt,ty
тiльки oднy дopoгy, a пpoсiк не poбили. oдмежoванo бyлo' oднaче, oxтиpчa-
нам oкpiм лiсy ше лyбpoви й бoлoта, бo у лiс i  бiля Bopскли дepеBa на
бyлiвлю нe бyлo. 3eмлi y сиx tl{е)l(ах булo 55000 десятин, 31{аЧитЬ, на кo)кl{y
дyшy пpихoдилoся пo 42 4/l3 дeсятин (55000:l3000). I сe зoвсiм п/roх(Ливo,
бo тyт бyв, мабyть, лишoк дЛя нoBих пеpесeленцiв i  гpoмалськi в ' iх<джi лiси.
lзюмськoмy пoлкy пpийшлoся Beсти зеI\,teльнi сyпepeнки, oбмежyвати свoi
землi oд земеЛь дot|сЬкиx кoзакiв; у |7|2 p. землi Iзюмськoгo пoлка бyли
oбмеженi oд кo3аЧих дoнських. У l658 p. IиoскoвсЬкi пpиказнi пo цаpсЬкott. ly
yкaзy oдме)кyвали землi нoBoгo гopoда Cyм йoгo oта|\{aнy Гаpасимy Koн.
дPать €вy з тoваpишами i  видали iм межевий Bипис: ввеpх i  y l{из пo p. Пслy
i пo бoках пo дeсяти веpст, себтo значитЬ oкpyга y l00 вepст, пpиблизнo
y l0000 дeсятl l l{. .(алi y межеBoмy Bиписy пoкaзанi мех<i з Пyтивльським
пoвiтoм пo уpoчиЩaх i  гpaнях i  сказaнo, utoб землями, лiсами' с iнoкoсами i
yсякиtl lи yгoдaми в сиx межаx вoлoдiли сytvtчане.

Теж саме ми бачимo iв iнших мiстаx та мiстeчкаx. У l676 p. пpийшли з
3алнiпpяншини yкpаТнськi пеpесeленцi - Пoллyбний тa iншi й oселили
слoбoлy бiля Boльнoгo; пo ix пpoxанню бyла oдN,tежoBаtIа opна земля i
с iннi пoкoси i  yсякi yгoдl,t  нa дикoмy пoлЮ пpolt{ iж oхтиpки, Бoгoлyхoвa i
Ciннoгo y Cлoбoлськiй УкpаТнi на кoзачих зеMляx. Biльгoти y вiлбyтках
iм дали нa 3 poки, а такo)к пpoмислoвi вiльгoти, землi i  yсякi yгoли iм
oд.веденi бyли yсiм yкупi (<<вoпнe>) y пoмiстя пo 37 | f 2 лecятl,lн кoжHoмy.
oкpiм тoгo Boни дiстали сiнoкoс oд слoбoди yt|из пo p. Bopсклi пo лiвy pyн
спiльнo 3 BoлЬнoвсЬкиtt,tи кoзaкаМи, лiс I|a бyлiвлю i на дpoBа - те)t(
yкyпi 3 вoльнoвцяl\,tи, pибoлoвлi y p. Bopсклi - pядoм з вoлЬнoвцяlvlи.
Укpaiнськi пoселeнцi Лебeдинa i  Лебединськoгo пoвiтa, абo сoтнi,  дiстали
зeмлi пo Mе)кевих к}rигах Aбaкyма Iевлева (кoтpoгo poкy, не знасмo),
a пoнoBлеl{i  бyли сi  ме>кi y 168 l  p. Пiсля мех(еBання Iсвлeва y сиx лeбе.
динських земeлЬниx даЧaх бyлo oсажeнo мiстечкo Межиpiнi,  та й пo
p. Пслy лебединцi пooсaджyBaли селa _ Cелище, Пpистайлoвo. Чеpвлeнe,
Беpезки iБишкин. A землями iл iсами, iс iнoкoсами, iyсякими yгoдаrvtи
вoлoдiли мeшканцi сиx сeл <вooбшle всЪмь гopoдolr,tъ чepезъ ме)кy), а oсiбнo
сi сeла та.п,еpeвнi земляtt,tи iyсякими yгoдaпrи нe бyли нaдiленi. Bиxoдить,
шo й тyт, як i y Хаpкoвi, лебединськoю гopoдсЬкoю зеlt,tелЬнoю дачoю
вoлoдiли й мeшканцi yсiх с iл, кoтpi Bиселилися з Лeбедина й пooса.
)l(yBал1,l тi сeла. Boни там д.llя себе пopoзчиtцyвaли сiнoкoси, i лeкoтpi
oкoпaли iх для сeбe; а дpyгi ,  y кoгo такиx oкoпaниx лyK Hе бyлo, кoсили
<вoпчe>, сeбтo гypтoм. Гадяцькoмy пoлкoвникy Мих. Bасильсвy, oкpiм
йoгo власнoгo лiса' л.анo бyлo пpaBo в' iздити y вeликий лебeдинський лiс
pазoм з лебединцями. Cалтiвськi пoселенцi y l660 p. пoлyчиЛи no oд.
накoвoмy числy нетвеpтей, а y l705 p.- гpаtr{oтy нa стаpi землi i  нoвi
за l  мки.
Пpaвa нa дpiбнy зе}reльнy влaснiсть кoзaкiв.xaзяТнiв. У oснoвi земельнoТ
власнoстi i  ТТ пoxoд>кен}tя лежала вiльнa зaТмка - закoн}|е пpаBo зaЙмaти
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yсякi yгoди. Пpo се oпoвiдав пpедставник слoбoдсЬкo-yкpaiнськoт стаpшини
у Kатеpининськiй KoмiсiТ Koнлpатьсв. He так д.авt lo, казaв вiн, тeпеpiшня
Cлoбoдська Укpаiна бyлa безлюднoю й дикoю пyстинею. Цаpь oлeксiй пpи.
звав iз 3aлнiпpяншини BiЛЬtlиx yкpaiнuiв дЛя 3аселення сi €Т пyстинi i  дав iм
дoзвiл зaЙмaти зeмлi й yгoди пo Тx власнiй вoлi. Пpoстop бyв бeзмipний' i  нi .
якoТ мipи зеlиляM сиx пepеселенцiв нe бyлo пoлoженo. Чеpез се кoх<ний 3аняB
сoбi стiльки землi i yгo.п., скiльки йoмy бyлo пoтpiбнo. oттак сей наpiл, oсeлиB.
шися слoбoдами i  з ' €д} lаBши гpаждансЬкий yстpiй з вiйськoвиtl{, назвався
слoбoх<анами CлoбoдсЬких пoлкiв; замiсть х(aлyBаl{ня зa вo € l{нy слyх<бy
вiн дiстав пpaвo нa безмитнy тopгiвлю. Пoлкoвники i  стаpшини пo )t(алoван.
Hих гpаt l{oтах те)к мoгли poбити заiмки i  paнiше yсix зайняли сoбi, скiльки
Тм бyлo пoтpiбнo. Tак oпoвiда€ пpo iстopiю пoхoд)|(ення земельнoi влaснoстi
y Cлoбoлськiй Укpаiнi пpедстaвник дBopянствa у |767 p., а вiн мiг iТ знати,
бo вoна тBopиЛaся й за йoгo памятЬ, пpи йoгo батькoвi, дiдoвi тa пpaдiдoвi;
i  yвесь piл KoнлpатЬ €Bих Дoбpе знав, як нaбyвaлися землi y стаpi наси на
Cлoбoжанщинi. A oсь свiдoцтBo пpo цe B)Ke хаpкiвськиx вiйськoвиx oбива-
телiв, кoтpi вписaлися y мiЩанствo. Boни oпoвiдають пpo 3аселення Cлoбoд.
ськoТ Укpаiни тeх< самe, щo й Koндpать€в, ка)кyЧи, щo Тх Д,iДtl тa пpaillu
булн вl lзвaнi мoскoвсьKIlM|l Цapям|l й oселилися гopoдаIt{и, мiстeчками тa
сеЛаMи на УкpаТнi на бeзлюд.них зeмЛяx, iзa сей виxiд з.за {нiпpа пеpе.
сeлeнцiв i Тх нащадкiв пoжaлyBaЛИ уcяK.,|ми вiльгoтами: дoзвoлялll iм зaЙ-
мати yсякi зeмлi i yгoди, бeзoбpoннo та безмитнo пpotv'ишляTИ Ta тopгyвaти.
I oсь пpалiли iх, а пoтiм i  вoни самi, oселиBшися на вiльних 3еIl , lляx, зaЙняли
сoбi кoжний вiльнi паi,  oтpyби opних, лiсних i  с iнoкoсних зeмeлЬ, млиl{и,
хyтopи i  iншi yгoди; леякi набyли сoбi землi iще пoкyпкoЮ й вoлoдiли ними
yсi наси' нaвiть i пiсля скасyваl{ня Cлoбoдськиx пoлкiв' кoли Cлoбoдськi
пoЛки пoBеpнyли y гусapськi,  а Тх самиx y вiйськoвих oбивателiв. T. Ceлiвa.
нoв'n., кoтpии пi,ий'аЬ yчасть y poзмЪжyваннi стapoзaiмoнних 3еIиелЬ'
нaписaв прo них зaпискy в 40 poках ХIХ ст. l  oсь вiн кa)кe, шo y лpiбних
вoлoдiльцiв стapoзaТмoчниx зеNteль _ a такиMи бyли yсi вiйськoвi oбиватeлi
i  лeкoтpi з iнших станiв - сЛиBe зoвсiм нe бyлo кpiпoсних актiв на Тх землi,
oкpiм тiльки дyхoвниx тa кyпчих. €днi кaзaли, щo дoкytvteнти Тх загyбленi
абo знишlенi y пoх<api, лpyгi - щo Тх oлiбpалo l{ачаЛЬствo, тpетi - щo хoч
.п.oкумeнтiв i нe бyлo, а вoлoдiння ix oд дiдiв та пpaлiлiв бyлo безпеpeчHе'
Ha пiдстaвi гpамoт автop бpoшypи Bислoвлю€  дyмкy, щo заТмка oзHачала
вiльнy займанulину абo пpилбaння зeмелЬнoгo oтpyба; вже сaмi нeпpавильнi
фiгypи сиx займaнЩиH нагaдyютЬ' щo тaм бyлa вiльна заТмкa сьoгo oтpyбa.
.[I.е зeмлю набyли пo кpiпoсних aктaх aбo вiд гpoмад, тaIи зaгoни, ниви мaють
фopмy квадpатa. Тpeба тiльки гляttyти нa пЛян Хаpкiвськoi зeмeльнoi дачi,
щoб пoбачити, Щo тут нe бyлo нi нaдiла, нi poзлiла землi: кoжний пo свoiй
вoлi та змoзi займaв тe, шo йoмy пoдoбалoся i щo мoжливo бyлo злoбyти.
Hа пiдставi пpивiлeТв, )каЛoванних грамoт багацькo вiйськoвих oбивaтелiв
y стаpi часи свoТми займанщинаi l , tи opyдyвaлИ як свo €ю зеtuеЛьt{oю власнiс-
тю - пpoдa*aЛИ iх, зaстaвляли, перeдаBали пo дyхoвниx, вiддавали y вiнo
3a дoчками. ,[I.eякi з вiйськoвих oбивателiв, встyпивши y вiйськoвy aбo
гpaх(дaнсъкy слyжбy, злoбyли дBopянстBo - l yсе.тaки y }|},lx 3aлишилися
Тх пpалiлiвськi стaрoзaiмoчнi зeмлi без жaдниx кpiпoсниx aктiв. lншi пopo.
бuлися кyпцями, мiЩанами абo цехoвими _ i  все.таки вoлoдiли свoiми
пpа.Цiлiвськиlt4и 3еt\,tляIuи тa лiсами пo стapo3aТмкaм. Bиxoдить, пo лyмui
T. CелiвaнoBа, щo стapoзаТмoЧ}|e зeмлeвoлoдiння бyлo взагалi не^^oбчeськe'
а yчасткoве. Tакoгo ж пoглядy деpх(итЬся i  o. Л. Шиманoв|99, кoтpий
пpисвятив сЬoмy питaннЮ oсoбливy poзвiлкy. Biн кaже, Щo стаpoзaТмoчне
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зelllЛевoлoдiння бyлo yчасткoBoю зeмельнoю власнiстю, a стаpoзаТмlцики -
тaкими зeмелЬtlими вЛaсникaми, як i  кoзаки ГетьмaнЩини.

Щo в oснoвi земельнoi власнoстi y Cлoбoх<анщинi ле)|{алa вiльна займан.
Щина зe[,tеЛь' сe пi.п.тpи}ry €тЬся спpавлi й х<алoвaнними гpаrvtoтами й iншими
джеpелaми. У гpамoтi l682 p. Хapкiвськotl,ly пoЛкoвникoвi .Ц.oнцевi дoзвo.
ленo бyлo зaселяти Iзюмський пoлк yкpаiнцяi l , tи Хаpкiвськoгo' oxтиpсь.
кoгo та Cyмськoгo пoлкiв 3 тиtvt, щoб вoни бyлyвaли й заселяли Гopoди
й poзopyвaли свoi землi. У гpамoтi l668 p. .[I.oнцям бyлo ствepдх(eнo,
Щoб пoлкoвники CлoбoдсЬких пoлкiв, кo3аЧа стаpшинa, кo3акl, l  й мiщaнe, де
хтo )I(иве y якoмy мiстi ,  землями, пасiками, с iнoкoсами iyсякими yгoдarvtи,
кoтpi вoни 3а}lяли сoбi пo свoТм заТмкаlvt, вoлoдiли, як i  пеpше, пo свoТx
yкpaiнських 38ичаях i  щoб вo €Boди лo yкpаТнuiв не мiшалися i  ix зeмеЛЬ не
мipяли. У гpaмoтi l705 p. сyшtсЬкotvly пoлкoвникoвi KoнлpaтЬ €вy згадy €тЬся
пpo 3aсеЛення Cyм, Cyлжi, Мipoпiлля, Бiлoпiлля, Kpaснoпiлля yкpаiнсь.
кими зaднiпpянськими пеpеселенцями i  пpo те, щo зa iх кoзанy слyх<бy,
зaмiсть гpoшoвoгo та хлiбнoгo жaЛyваHHя, yказaнo бyлo пoЛкoBy слyжбу
o.п.бyвати пo yкpaТнсЬкo}ry звичаю пpи yсяких вiльгoтах i  дoзвoленo заiмки
зaймaти, пасiки i  yсякi гpy}Iти 3авoдити.

Пpивeл.емo тeпеp нa 3pа3oк декiлька yкaзlвoк з тoдlшнЬoгo )киття }|а
стаpoзаТмoчнe пoхoджeння зеn,tель y piжних пoлкаx. Ми знасмo, щo пoлкoв.
t||1кИ мaлИ вЛадy oдBoдити зe[,tлю нe тiльки свoiм пoлчанaN,t, а й сoбi саtvlим.
I oсь дoказ сьoгo. У l689 p. сyмський пoлкoBник oнлpiй Гаpасимoвин
Koнлpaтьсв пpoмiняв свoю займанЩинy y МиpoпiльсЬкott,ty пoвiт i  (пасiшне
мiсцезлiскoм та с iннi пoкoси дЛя xyтopa), якy вiн заняв пoсвoйoмy yкpаiнсь.
кoмy 3вичaю, на пай пoмiснoi землi CyлжaнсЬкoгo сoтникa Матвiя oлeксiс.
ва. Лебединський сoт}lик Cyпpyн зайняв лiс i  з пасiкoю i с iнoкoснi лyки,
oзеpo i  yсякi yгoди, а йoмy Тх oлмех<yBaв гvtoскoвський пpиказний. Aлe
найцiкaвiшe, п,oважне i  piшyнe свiдoцтвo пpo стapoзaiмoчнe пoхoдх(ення
земельнoi власнoстi y Cлoбoлських пoлкaх взaгалi '  ствepдх(eне цаpсЬкoю
гpaМoтoю, гr,rи знахoдиl l , 'o y налpукoванiй мнoю гpaмoтi Пeтpа i  Iвана
oлексiевичiв пpo стаpy зaймaнulинy кoзaка Бeзpyненкa, кoтpy Koзаки Миpo-
пiлля xoтiли пoвepнyти дo свoix oкpy)|(них зе|vtелЬ Миpoпiлля. Cей кoзак
зайняв зеt l , tлю, кoтpa бyла oбмeжoBана йoму, i  тyди пpизBаB, пo yкpаiн.
сЬкoмy звичаю, вiльних yкpаТншiв. Пpи yнyках цiсТ землi з 'явилoся бiльш,
нiж бyлo пo t\,teжев.otиy Bиписy,. i  oсь.сей Лишoк i  xoтiли миpoпiльськi кoзаки
пpиЛyч}rти дo свoсi гopoлськoi землi. Aле yнyки Безpyненка oдпoвiдали на
се, Щo такi лишки пo зaкoнy oддаються пoмiulикам, а слoбoжане Cyмськo.
гo' oхтиpськ-oгo i  Хаpкiвськoгo пoлкiв вoлoдiють зеMЛягvlи i  yсякими yгoдaми
пpи свoIх 3аlt l , tкax' хтo скlлЬки заиняв' не тlлЬки невeликии гpyнт' a и тисячl
нетвеpтей i  бiльш; i  такими заiмoчними зeЬ{лями пo свoйoмy yкpаiнськoмy
звичаю вoлoдiють не тiльки вoни самi, а й Тх х<iнки i  дiти, i  yнyната, i  poлинi.
Пo Цapськiй гpамoтi Beлeнo бyлo yсю зеMЛю Iв. Безpyнеtlка, як кpiпoснy,
так i  зaiмoчHy, 3алишити йoгo наслiдникам: opнoТ землi l  l2 нетвеpтeй, с iнo.
кoсy нa 250 кoпиць, лiсy 36 десяти}| тa y дpyгot\{y мiсui 5 дeсятин та y тpeтЬo|\,ty
l0 дeсятин, бo дiд йoгo, Iв. Бeзpyнeнкo, з т iс i  землi нiс пoЛKoBy кoзaЧy
слyжбy i  т i  землi дадeнi бyли йoмy, Iвaнy, в стаpi Часи пo гoсyдаpeвy yказy
i пo oдписках тa oбме)l(yвaннЮ бoяp i  Bo €вoд, а заiмoчнi землi i  yсякi yгoли
зайняв вiн пo свoйoмy yкpаТнськorvty 3виЧaю' як i  iншi йoгo тoваpишi.кoзаки,
i  сyпepeнoк i  пpoxaння пpo сi  землi з 167l пo 169l p. на l{Ьoгo, Iвaна, y
Мoсквi oл миpoпiлЬсЬкиx кoзакiв не бyлo. A пo шаpськoмy yкaзy стаpшинi
i  кoзакам Cyмськoгo, oхтиpськoгo i  XаpкiвсЬкoгo пoлкiв землями i  yгoлaми
велeнo вoлoдiти пo iх yкpаIнськotvly зBичаю, хтo Щo зайняв, i  на такi заiмoчнi
землi iм ДaBaлнcя x<алoваннi гpамoти, i  таких зaiмoчниx земелЬ нi y кoгo не
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мoх(нa бyлo oлнiмaти, бo й пo писцoвol l , ty наказy навiтЬ y пoмiшикiв l{е oдби.
paютЬся тi  заiмoчнi зeмлi, кoтpi з 'являютЬся пoза Тx i l , rе)каIr{и та гpaнями. Haй-
важнiшe для Hас y сЬoмy дoкyме}|тoвi те, щo зaiмoчний пoчатoк земeльнoi
власнoстi шapi пpизнaють 38ичайним для тpЬoх стapих пo.llкiв Cлoбoдськoi
Укpаiни; пpo чeтвеpтий пoлк - Iзюмський _ нiчoгo нe ска3аl{o, мабуть,
чepез те, щo вiн тoдi бyB з 'сднаний з Хаpкiвським, a oстpoгoзький пoлк
бyв пoсeлений }ta Бслгopoлськiй лiнii сеpед вeликopoсiйсЬких oсeлЬ,
лe бyли пoмiстнi землi. .II.yже цiкава вкaзiвка в сyплiui l{а те, щo зай.
мaнщинt бyли вeлинезHoгo poзмipy _ пo l000 й бiльшe нeтвеpтeй. Цiкавo
й те' щo зaйманщини пepехoдятЬ дo нatцадкiв, а дo тoгo ше наpiвнi з кpiпoс.
нoю зеI\,tлeю. 3начить, заiмкa ДaBaлa тaкy ж твеpдy владy на землю, як i
кpiпoсний акт. Пyтивльськi вeликopoсiйськi пoмiщики y l708 p. сyпеpeчилися
за зeмлi з бiлoпiльсЬкими yкpаТншями, i  з с iс i  сyпеpeЧки ми дiзнaсмoся пpo
в'iх<джi лiси бiлoпiльсЬких кoзакiв i пpo те, щo земляtt,t1{ вol{],l вolloдiли <вoпчe
пo вoйскoвoмy poздъЛy, ктo чегo дiстoин>. Ми poзyмiсмo сe свiдoцтвo тaк, lцo
зe[,tля пoчитaЛaся вiйськoвoю влaснiстю i пoдiлялaся вiйськoм нa паi пo-
мiж вiйськoвих чинiв пo Тх дoстoТнствy _ сeбтo стapшинi бiльшe, пpoстиtt,t
кoзакaм Mенше. 3емля бiлoпiльськиx кoзакiв Cyмськoгo пoIlка, кoтpy Bo}|и
зайняли для сeбе i  вoлoдiли з стapиx часiв '  ствepд)l(ена 6улa зa ними, pазoЬ{
з лишкoм i i .

Aлe найбiлЬш пoва)t(t|e для нас свiдoцтвo пpo зaйманщинy да €  наrvt
<Екстpакт o Cлoбoдських пoлкаx> |734 p., кoтpий явЛя €  з себе oфiuiяльний
дoKyгvteнт i мiстить y сoбi певнi звiстки нa пiдставi пoлкoBt,|x вiдoмoстeй.
oсь щo oпoвiдaс вiн нaм пpo пoчатoк зеtиЛевoЛoдiння: <Koзaкaм i  пiдпoмoш-
ника[.r y Хapкiвськoмy пol lкy жалoвaHних 3eмелЬ, вимipяних y нетвеpтi,  нiкoмy
нiкoли не дaвaлoся, a з пoчаткy засeле}lня мiстечoк i  сел пoсeленцi займали
дuкиi l  степ i  рoзчищаЛи лiс i  з тиx чaсiв лo тепеpiшнix пo свoйoмy звичаю
вoлoдiли й вoлoдiють пo свoТx зaТмкax чepeз N{eжy. A кoли дeякi з кoзакiв тa
пiдпoмoщникiв poзiйшлися невiдoмo кyди y piжнi слoбoди, Тх пoлвip'ями,
землeю та yгoдаtt,tи вoлoдiють iх дiти тa бpaти тa свoяки i нoвoпpихoх<i пo.
сeленцi, кoтpi слyжать замiсть iх кoзацькy тa пiлпoмoшницЬкy слyжбy; i
сим }toBoпpиxoжим зеtt, lл l  да €  Koзацька стapшина; пiлсyсiлки нe мaють нi
влaсниx гpyнтiв, нi yгoд, a пpoх(иваютЬ y сyсiлаx, y хaтaх стapшин,
кoзaкiв абo пiдпoмoшникiв, пpи пасiкаx Тx, пpи скoтаpсЬкt, lх, oвчаpсЬких
xyтopax, винoкyp}|ях та млинaх, гoдyючися з свoТх заpoбiткiв>. Пpo Iзюмсь.
кий пoлк тaм oбгoвopенo теж саl! lе: <У lзюмськoмy пoлкy як кoзaкaм,
пiдпoмoшникам, тaк i  всiм мeшканцям, кo)кl{oмy oсiбнo, 3емeлЬ y дачy не
дaваЛoся i  вoни iх не мали, а вoлoдiли з пoчаткy, вoлoдiють i  нинi yсякt ltии
yгoдаtr,tи пo жалoBaнних гpaмoтaх гpo]vtaдами (<в oбшествo>), xтo Щo сoбi
зopе пo свoiй зaТмцi неpeз i l{eжy. A як кoзaки i  ix пiдпoмoшники i  iншi пoлкoвi
мeшкaнцi пpo)|(ивaЛи на сих свoТх пoltкoвих oбчесЬких жалoвaнних зetилях
i пеpeйшлц y iншi слoбoди, Тх пoлвip'я i  зeмлi веленo вiддавати, пo yкaзy
Aпpaксiна,u., pесстpoвиtl{ кo3акaм, як стаpoжllлаl l{, такo)|( i  внoв oсeлениtl4
пo poзпopядже}l}|ю пoлкoвих l  сoтeнних стаpцJиH, а iншими вoлoдiють Тх
бpaти, poлинi тa свoяки й пoкyпкoю. I таких бeзлюдниx тa вип'opoчних
пoлвip'iв, зetr{елЬ Ta дикoгo пoля € lце дoвolli. Щoдo пiлсyсiлкiв,
тo вo}|и нe мaли й не маloть нiяких зeмeлЬ тa yгoд, бo вoни пo свoйoмy yбoх<e.
ствy пpo)кивaютЬ у Чy)ких двopах й гoлyються oл poбoтИ, a яK xтo з l{их
oбзaведеться майнoм, тoй встyпaе в кoзaчy пoлкoвy слy>кбy i тoдi opе 3eмЛю
i вoлoдiс yсякими yгoдами yкyпi з yсiма кoзaKaмИ>. У oxтиpськoмy пoлкy
бyлo такe ж зeмлeвoЛoдiння. Tам тех< як хтo з кoзакiв та пiдпoмoшникiв
вихoдиB y iншi мiсця й пiсля ниx зaлишaлися хaта i  пoлвip'я тa opне пoлe -
oдин aбo два загoна пoля, тo в сi  Тх пyстки, з вiдoма кoзацькoТ стapш}|ни,
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poдичi с}lх <схoдцiв> абo нoвoпpихo)кi кoзаки пpихoдили й вoлoдiли ними
iза се oлбyвали yсi кoзаltькi oлбyткi; а деякi хaти iа тепеp стoятЬ пyсткаrr4и
i нixтo l{иIt,tи l{е вoлoдiс. У oстpoгoзЬкoМy пoлкy деякi кoзаки з бeзлiсних
мiсuь бyли пеpевe.п.енi нa p. Aйлаp iБoгyнap, i iх пiдгop.oлнi землi 3алиши.
лися вiльнI|Mн, a лекoтpi з ниx свoi землi пpoдaли кн. Меншикoвy. Хтo ж
вихoдив з слoбoд y iншi мiсця, тиx пoлвip'я тpиMаЛися пi.п. oxopoнoю, а opнi
землi oбpoблялн oбивaтелi, щoб вo}|и }tе запyстiли та щoб i пoлвip'я, i землi
мo)I(лиBo бyлo пepелaти нoвoпpихo)ким кoзакaм. Усi oтсi свiд'oцтва пiлтpи.
мyютЬ нaшy дyrvlкy, Щo y всix пoлкax бyли пoлкoвi землi як загальний
кoзaчий зeмельний фoнл' аЛе кoжний кoзак opaв для сeбе oсoбливi ниви
та зaгoнl.|,  кoтpими й кopистyвaвся; iси[,rи зeMЛями забезпенeнa бyлa кoзaЧа
слyжба, кoтpy t|если кoзaки без х<алyвання. Чеpез тe як хтo.}teбyль 3 ниx
вихoдив iз слoбoди у iнше мiсце, йoгo лвip тa зeMля зaлишалися абo poдичам,
aбo й нyх<oмy, алe 3 тиtt,l, щoб тoй y3яв }|а себе йoгo вiйськoвi oбoв'язки -
пoлкoвy слyх<бy. [I|o пoлкoвoю кo3ачoю зel{лeю кoзаки вoлoдiли пo poзлiлy,
3}lачить, oкpe[,tими загoHаlt/tи пoJIя, шмaтoчкaми лiсy, с iнoкoсy як свo €ю
3еMелЬнoю власнiстю, се яс}|o видкo з yстyпHoгo Листа кoзaкlв сoтеt{l{oгo
мiстeчка 3oлoчевa свoйoмy сoтникoвi oнлpiю Гoлyхoвинy нa лвip i  землi
зoлoчiвськoгo кoзaка Пилипа Coснoвcькoгo. oсь змiст сьoгo ,п.yжe uiкавoгo
дoкyrvtента. <У |7|4 p. y зoлoнiвськiй pатyшi зoлoчiвськi дiди - зoлoчiвсь.
кий гoлoва з тoваpишаtvtи - пo сoвiтy iлюбoвi свoTй дo свoгo сoтника oндpiя
Гoлyхoвина oддa €Ь{o йoмy, йoгo жiнцi нaвiки пoдвip'я зoлoчiвськoгo n.teшкaH.
ця CoснoвсЬкoгo' кoтpий вийшoв з 3oлoчева на слoбo,п.y oд пoлкoвoi служ.
би - лвip i  дo двopа двi xати, Bинницю, лiс дo двopа нa ypoнишi Жyкoвшинi,
лвi лyки сiнoкoснi i щo нaлежитЬ дo сЬoгo дBopа opнoгo й неopнoгo пoля.
o. Гoлyxoвич, пo кyпнiй, y кoтpiй сe yсe бyлo пpoписанo, пpoдав хopyн)l(otv'y
Хapкiвськoгo пoлка Poманy Гpигopьсвинy Kвiтшi>. oттак <пo свoiй любoвi>
дo стаpшини зoлoчiвськi дiди змeншyвaли свoТ кoзачi землi й збiльшyвaли
стаpш}t}lсЬкy зеMeльнy власнiсть. I все ж таки бyвалo, як ми бaчили' й так'
lцo oxoтHикiв зaйняти хaти, пyстки та вiльнi земельнi зaгoни нe HахoдиЛoся,
бo, як ми зна€tY'o, кoзaча слyжба бyла лyже тя)кка, а землi скpiзь бyлo лyжe
багатo й мoжна бyлo oселитися нa стаpшинсЬких зеt l . tлях. Були тaкi зeмлi i
y lзюмськoмy, i y oстpoгoзькoмy пoлкаx. ,[I.екoтpi, виxoдячи з слoбoди,
свol l{иви пpoдавалt, l .

Як бачимo, слoбoдськo.yкpаТнське заiмoчне зеlt 'левoлoдiння схoжe бyлo з
великopoсiйсЬкиrи пoмiстним y тiм, щo i в }|Ьoгvly зeil{ля забезпенyвала вiйсь.
кoвy слyжбy, aЛe вo}|o знaчнo вi.п.piжнялoся oд нЬoгo, i сю piжнишю лoбpе po.
зyмiв й пpoвoдl,lв нa дiлi MoскoвсЬкий Poзpял: пoмiстне вoлoдiння бyлo вoлo.
дiнням, a не пoвtloю 3eь{еЛЬнoю власнiстю, нe вiтчинoю; Boнo бyлo yлаштoва}|o
навiть y пoлpoбиuяx oсoбливиMи пpавилаtvtи; стаpoзаТмoчне вoлoдiHня -
се бyла кoзацька земелЬHа власнiсть, дo poзпopяджен}|я кoтpoю цeнтpалЬ.
ний мoскoвський УPяД нe д.oтopкaвся i  Тi нiчим не oбмежyвaв oкpiм тiльки
кoзачoi вiйськoвoТ слyжби. Koли вийшла сyпеpeчKa зa землi лебед}l}lсЬ.
ких кoзакiв' y Poзpялнoп'|y пpикaзi не знайденo бyлo yказy пpo налiл нeт-
вepтяtt4и слoбoдських пoлкoB}lикiв, кoзaкiв i мiщaн, бo вoсвo.д.и I,aBaлИ 3еMЛю
на пашнi yкpaiнuям взагалi, a не кoжнoмy oсoбo. Cтapoзaiмoчнi землi
пеpехoдили oд oд}loгo кoлiна дo д.pyгoгo, iy кiншi xvIII ст.,  як пoбачимo
далi, ними вoлo.цiли yнyки та пpавнyки тих кoзакiв, кoтpi Тx пoЛyчaли з
пoчаткy 3асеЛе}l}|я пo жалoваHt{иx гpail,toтах i пo Dte)кевиx Bиписaх. Щo х<
дo великopoсiйсЬкиx пoмiстних зе}reЛЬ, тo rиoскoBсЬкий ypял не дo3вo.
Ляв в-еликopoсiйським слy)l(или[4 людям навiть сeлитися l{а пoлкoвиx кoзачиx
yкpaТнськиx земляx' бo те й дpyгe земЛеBoлoдiння y oснoвi свoТй i y пoxoд.
) l(енню свoйoмy бyли не oднaкoвi. I так дивиЛися на них i  Poзpядний, i



3емельшa влaснiсть

Пoмiстний п.pикази: Beликopо-сiйсЬкi слyжилi люди бyли для них oбивате.
лями власнol деpжaBи' а yкpalнцl _ пеpесеЛeнцяtvtи з чy)кol стopoни' кoтpим
тpеба бyлo лати yсякi вiлЬгoти i  пepш yсЬoгo вiлЬнy займанщинy зеi l{eлЬ,
якa 6улa iх yкpаТнськиM звича €Ь{, Щoб вo}tи oхoче пepеселяЛися нa дике пoле
3а lvloскoвсЬкy гpaницю. Бyли oселi великopoсiйських слyжилих людей i y
Cлoбoжaнщинi, aлe Тх нaдiляли зеlиляtt, lи пo великopoсiйськoмy пoмiстнoмy,
а не пo yкpaiнськoмy зеi l , tелЬнoмy пpaвy зaйманш-lини. I кoли випадкoвo
великopoсiйсЬкi пoi l ' i lцики aбo слyжилi Люди oсеЛялися на пoлкoвих yкpаТн-
сЬKиx зеtvlЛяx, lvtoскoвський Цeнтpaльний ypял Тx звiдтiля виселяB. Tак бyлo,
напpиклад, y сyпеpеЧцi зa землi бiлoпoльських yкpаiнuiв з пyтивлЬсЬкиtl{и
пoмiщиками ( l682-l685 pp.), кoЛи велеHo бyлo вeликopoсiйсЬкoгo пoмi.
щика B. Bишневськoгo з тoвapишаN4и з йoгo леpевнi Павлiвки висЛaти
i навiть бyлiвлi на iх пoлвip'ях 3ниtцити, a кpiпaкiв пеpеBести нa Тх великopo-
сiйськi землi. У Iзюмськotvty пoлкy теж Boеннa кoлeгiя виселила 3 кoзaЧиx
зeмелЬ великopoсiйсЬких oлнoлвopuiв. Koзачi зeмлi не дoзвoЛяЛoся пpoдaвa.
ти людяM iнших станiв, кoтpi нe o,п.бyвaли вiйськoвoi слyжби. l  oсь ми спpавлi
чита € Ivto сyплiку на-те, щo y l690 p. ruиpoпoлЬський кoзак Пoдсененкo пpoдaв
свoю 3емлю, 3 якol oлбyвaв кoзачy службy, пoпaN,t Безpyненкам, бo сe бyлo
забopoненo, i  пoпи lv lали пpaвo вoлoцiти тiльки цеp.кoB}lими землями. Aле
пpoдаBати кoзацькi зeмлi стapшинi не бyлoзабopoни. I oсЬ кyплею та зaймaн.
tцинoю кoзацЬкa стаpшинa, як ltitи бачимo, й yтвopила сoбi шиpoкy зеrvtелЬHy
власHlстЬ 3 гpoмaдсЬкиx кoзачих зеt!tеЛЬ. Cyмський пoлкoвник oнлpiй Koн.
дpaтЬ €в Bидaв у l690 p. yнiвepсаЛ, y кoтpot\ ity ствеpдиB зa lв. Чеpнявським
гайoк, кoтpий вiн зaняв сoбi пo yкpаiнськoмy 3вичaю з вiдoма пoлкoвникa.
Poзпopядження пpo стapoзaTмoчнi землi poсiйськoгo ypядy. Tепеp пoдиви-
мoся, якi бyли ви.Цанi yкaзи пpo заТмoнHе пpавo Cлoбoжанщини poсiйсь.
кигr, l  ypядoм y ХVIII ст. Це заiмoчне пpaBo, ствеpдх(ене жалoванниIl{и
гpaмoтaми, iснyвaлo нa Укpaiнi дo l735 p. (тoлi вoнo бyлo скaсoвaнo pефop.
lt , lатopoгvt CлoбoдськoТ Укpaiни кн. ШаxoвсЬким, кoтpий' oд}|аче, пpизнаB
кoлишнi кoзацькi заiмки закoн}|иМ спoсoбoм зл.oбyвaння земельнoТ влас.
нoстi).  Taкi зaiмoчнi землi дoзвoлялoся пеpедaвати дiтям, yнyкaм, poдичaм,
xoч би на ниx нiяких писЬМе}|них актiв i  нe булo. Ce бyлo ствеpдженo
yкaзorи uаpиui l6.гo лютoгo (февpаля) l735 p. Aле пpи кoжнiй пoлкoвiй
каншeляpiТ були устaнoвленi кpiпoснi кoнтopи, y кoтpиx тpeба бyлo oб'явити,
зaписaти yсi кyпнi '  yстyпнi та мiнoвi 3aписи, пoлкoвнич.i  yнiвеpсaли й iншi
дoкyменти нa сeлa' леpeвнi, хyтopи, мЛиHи, двopи, землi, лiси, сaди й yсякi
yГoди, кoли Boни не бyли явленi тa зaп}iсaHi.в вeликopoсiйських тa пpoвiншi-
алЬHих кaнuеляpiях y кpiпoсHих книгах. Мo>кна бyлo зaписати iх B сих
нoвиx кoнтopax бeзпoшлиннo, aЛе не пiзнiше як Чеpез | | /2 poку, а пiсля
тoгo 3аписyвaли вже 3а гpoшi. Ci yкaзи, oсoбливo пepший, скасyвали
пpавoзaйманЩини нa бyлyни}|y' аЛe й вoни не пoсмiли скасувати тiсТ заТмoч.
нoi влaснoстi,  кoтpа тoлi iснyвала, бo себ знaчилo oгpабyвати yвесь yкpaiн-
ський тpyляший нapiл, вiдiбpaти y HЬoгo землю Чи пpаBo на зеt\,tлю, кoтpе
вiн злoбyв, пpoЛиваючи кpoв y бopoтьбi пpoти тaтap i  пoливаючи poзпaxанy
3еtvtлЮ свoiм пoтoм. Щoдo скaсyBання займанЩини нa бyлyнинy, тo й тyт
цаpиця Aннa зламaЛа те, щo oбiцяли тa свoiм слoвolt,| ствеpджyвали lvtoс.
кoвськi uаpi i ii дядЬкo цaр Петpo Bеликий. Як пpoвo,п.иЛoся y життя се poз.
пopяджeння uаpиui Aнни, ми нe знa €мo. 3дaсться, Ulo вo}lo y всякoмy
pазi нe дoвeдeнo бyлo лo кiнця' бo й сама peфopма кн. Шaхoвськoгo
взaгaлi бyлa знесенa пpи uаpишi €лизaветi.  oдначе пpи Kатеpинi II заiмка
бyлa зoвсiм скасoвана. У l766 p. видаHа бyла кoмiсаpськa iнстрyкшiя, B кoт.
piй с кiлька пyнктiв щoдo заТмoчниx зеМель. Усi oбчеськi гpамoти на зeмлi
вiйськoвиx мiстечoк веле}|o бyлo oлiбpати (шoб вoни неtt/toв t|е втpатиЛи.
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ся) i  збepiгати y кoмiсapствах, a в rvt iстeчкa дати iх кoпi i;  3 oкpемих же
гpаtl , toт i  кpiпoсних aктiв на ймення зeмелЬ}lих власникiв i  видaниx пoлкo-
вими й сoтeнн}lми канЦеляpiями yказiв i  yсяких лoкyментiв, кoтpi Haлeх(aтЬ
Bласнe дo }tиx, а l{е дo oбчеств, дати тiльки кoпiТ, а opигiнал зaлишити y
себе. Усi oбивaтелi пoвиннi бyли жити y свoТх пoселеннях, де вoни дoсi
)t(иЛи' a пеpехoди зaбopoнялися, бo oД ниx чиl{иЛася велика шкoда: спyстo-
шивши зеIt,tлЮ t|а oднorиy мiсui, пepeхoдили на дpyге й нa тpeтс i сим пpивлa-
щaли сoбi i  т i ,  й лpyгi зeмлi, назвиваючи iх заiмкaми i  нiкoмy iншoмy
пoселятися тaм He дo3Boляючи. oкpiм сЬoгo спpaведливo, щoб кo>кний мав
oбчеськoi землi стiльки, скiльки йoмy пoтpiбнo, не бepyни зайвoi, бiльш
пoтpeби, y oбiлy iншим. A як такi слyнаТ тpапЛятЬся, тoлi сyпеpeнкy пoвиннi
poзбipати свiдки й дiзнаватися, xтo paнiше вoлoдiв i  кoмy бiльш пoтpiбна
ся земля. Aле сe тopкa€тЬся тiльки зеinелЬ, кoтpиt,lи вoлoдiли oбчeствa, Щo ж
дo oсoбистих зaТмoчниx 3емелЬ, тo BoHи' t lo жaлoванниx гpaмoтах, 3али.
lllаютЬся за тиI\,tи, xтo ними 3дaвна вoлoдiв. oбчеськi лaнн il сiнoкoси тpебa
бyлo poзлiлити пpoмiх< oбивaтелями' з iх загaлЬнoгo пpизBoЛeння y 3в'я3кy
з Тх oлбyтками, щoб не бyлo кpивди oднotr,ly пepeд дpyгиDr: хтo платитЬ пo
poзклал.ui бiльшe y ка3Hy, тoй пoвинен бiльше мати й землi. Aлe сюди l lе нa-
ле)катЬ тi ,  хтo вoлoдiв BЛасt{oю зei l{лeю пo кpiпoстяx aбo пo зaТмках. Пpaвo
в'iждх<aти y oбнеськi лiси бyлo забopoненo; oтже тpeбa бyлo oписатн yсi
лiси i зpoбити Тx запoвiдну||'iЙ' a зaлиш}lти тiльки tt4алy Чaстинy' шoб мoх<.
ливo бyлo pyбaти дpoBa oбиватeлям. A xтo з oбивaтелiв нa пyстoпopo)к.
нiй зeмлi абo y виpyбанoму лiс i  на свoТй зaймaнщинi виpoститЬ лiс свoсю,
a не гpol,raдсЬкoю пpaцeю' тoй мас й вoлoдiти ним. Ciсю кoмiсapськoю
iнстpyкuiею бyла зpoблеtlа, як ми бачимo, вeЛика 3eмеЛЬна peфopма: пpавo
вiльнoгo пepeхoда з oд}loгo мiсця на дpyгe, а pа3oм з ним i  пpaвo HoBих заiмoк
бyлo скасoва}lе; стаpе пpавo вiльнoгo в'iз.п.y B гpolt,tадсЬкi лiси тех< бyлo
знищeнo, але Bсе х( тaки стаpi зaТмoчнi землi зaлишилися за iх BЛaститeля.
ми, навiть залишилoся заiмoчнe кopистyваt|}lя стаpoзаiмoчними зеIиляlt, l} l
тa с iнoкoсaми, i  т iльки бyлo змiнeнo y тiм' Щo пoстaвЛeнo бyлo y залежнiсть
вiд казенних вiдбyткiв тa вiд пoтpеби oбиватeля. Щoдo oбoв'язкy пpедстав-
Ляти дoкytt'eнти y кoмiсapствo, тo се пpивелo нe дo цiлoстi, a лo згyби iх,
i пoтiм, кoли 3'яBилася Bеликa пoтpeба в дoкyп{e}|тaх, щoб дoкaзaти oбчeст.
вaм свoТ пpaвa на oкpyжнi стаpoзаiмoчнi землi, пpийшлoся poзшyкyвати
ix yсюли пo аpхiваx. У тoмy ж l766 p. видaHа бyл.а ueнтpалЬ}rиil,l ypядotu
lнстpyкцlя мeх(eвиn,t канцeляplям l  кoнтopаlvt '  на пlдстaBl кoтpoI пoвиl{нo
бyлo poбитися й генеpaЛЬнe il/tежyвання земелЬ y Cлoбoлськiй УкpаТнi. Пo
хIх poзлiлy i i  тpеба бyлo i l , tежyBати землi вiйськoвим oбивaтелям нe
кoх(нoмy oсiбнo, а yсiм мeшканцяlvt заpaзoь,t.  Aле з Hиx викJlючалися тi ,
xтo 3аписався y кyпцi aбo мiщане пo гopoдах' бo сi  люди )кили нe з зeмлi,
а з тopгiвлi тa пpoмислiв. 3начить, спецiаль}loгo межyвaння дpiбних стapo.
заiмoчних зelиелЬниx yuaсткiв зpoбленo нe бyлo, бo зpoбити тoгo не бyлo нiя.
кoТ спpoмoги y тoдiшнiх адмiнiстpатopiв. I.[eнтpальний ypял xoн i  poзyмiв,
щo зeпiЛевoЛoдiння y Cлoбoжанщинi l{е схoжe 3 oднoдвopчeсЬкиtYl чeтвepт.
}lиN{, aле пpиклaв дo poзi l{eжyвaння oднакoвi пpавилa.

У l769 p. бyлa oдчиHеHa y 3в'я3кy з зeмeлЬнoю peфopмoю y Cлoбoлсь.
кo.Укpаiнськiй гyбеpнi i  мех<eва кoнтopа, i  в yказi пpo се заяBлялoся всeнаpoд.
нo: y Cлoбoлськo.Укpаiнськiй гyбepнii €  чиI\,rалo пyстoпopo)кнiх .u.epжавних
зеIvlеЛЬ. Пеpесeленui пpисвoТли сoбi з них пo стаpoмy 3вичаю стiльки зай.
мaнщи}Il{, щo He i l{oгЛи нaвiть poзpoбляти Тх, а oкpiм тoгo lце й пoшиpяли сi
свoТ заТмки, стiсняючи кoзакiв в oлбyванню кoзачoi слyжби. Чеpез се ypяд
видаB кoмiсapськy iнстpyкшiю, лe бyлo велeнo зpoбити poзtt.tе)кyвання, щoб
кo>кний знaв свiй надiл aбo заiмкy, лиluoк пoвеpнyв l  маB сBoю земeлЬ}ty
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дачy пo пpавильниx кpiпoсниx актах i  указaх так, як i  вeликopoсiянe. A щoб
мeжyвaння йшлo скopiше, данa 6улa paл'a земелЬниtt{ власl{икаtl|, ulo хтo
хoче залиltl|lTИ зa сoбoю свoТ займанщини, iiyсl{тЬ пo лoбpiй свoiй вoлi,
без сyпepeчoк poзвестися y зеtилях з свoiми сyсi.Цaми. A кoltи Bсe ж тaки
великi сyпеpeчки зaвoдили навiть тi, y кoтpих.бyли лишкl{ зе['eлЬ' тo дЛя тaких
oдчи}|я€тЬся y Хаpкoвi мех<eва кoнтopa, кoтpа бyлe мeжyвати землi пo пoлю.
бoвнiй згoлi сyсiлiв; хтo пo.пюбoвнo з сyсi,Цами poзведетЬся y зeмлях, за тим
зaлишитЬся йoгo земeльний лишoк, a xтo зaвeдe сyпеpeчкy пpo зeмлi '  пpo
кoтpi лo 1763 p. скapг нe бyлo, y тoгo бyлyть йoгo зeмлi вимipяти i yвесь
Лишoк oлбеpyть; те)t( саlllе бyле poбитися i з тl{ми, хтo y стpoк не poзпoчl{е
пoлюбoвнoгo poзвoдy землi. У Cлoбoдськo.УкpаТнськiй гyбepнii вoлoдiння
3емлeю нe таке, як y Beликopoсi i ,  бo бiльша частиl{а зeмелЬt{иx власникiв
l l i tаютЬ землi не IIo 3aкoнHих кpiпoсниx актaх, бeз визначeння мipи, а т iльки
пo свoТx заiмкаx, кoтpi вoни пoтiм щe бiльше пoшиpили. I oсь кoли гpoмадa,
t,lаючи Лишки, нe poзведетЬся пo дoбpiй вoлi дo пpибyття землeмipiв, тoлi
нa дoIIю кoжнoгo il,ryсить залишитися зеl,tля бeз лишкy' тiльки y пpoпop.
цii пo l5 десятин нa кo)l(нy Людинy мyжсЬкoгo пoлa.

I ми мaемo спpавлi зpaзки такoгo пollюбoвнoгo poзлiлy (напpиклал, It,tеpе.
xвянсЬкoгo oбчeства |777 p. '  Kpаснoпiлля l78l P.). Як пpoxoдилo генеpaлЬнe
мeжyвaння, пpo сe нам свiдчитЬ генepaЛЬне мeх(yBaння м. oxтиpки. Boнo
бyлo зpoбленo у l769 p.' знaчитЬ, тoдi, як y Хapкoвi бyлa вx<e oдчиttенa ме-
)кeвa кoнтopа. 3eмлi oxт]lpсЬких мешкaнцiв бyли oбмежoвaнi oсiбнo y кoж.
нoгo' а земля вiйськoвих oбивателiв oбмex<oвана взагaлi. Ii бyлo 2|252 дecя-
ти}tl{ нa 4986 pевизЬких дyш, пoJlo)t(еt|их y пoдyшн}rй oклад пo пoслiднiй
pевiзiТ; вихoдилo y сepeднЬoмy тiльки пo 4 десятиtlи на .п.yшy зaмiсть
кoпишнix 40 десятин. Cеpел oхтиpсЬкoгo нaсeпення, кoтpe вoлoдiлo сiсю
зeil{елЬHoю дачeю, 5/6 6улo вiйськoвих oбиватeлiв i тiльки l/6 (дeкiлькa
десяткiв oсiб) налеx(алa дo iнших станiв; се булн пpем'сp.майopи,
пiлпpапopнi, пpапopшики, вахмiстpи, пpoтoпoпи, пoпи, канцeляpисти, Koл иш.
нi сoтники i сyллi. Boни мaли невeличкi шматoчки землi - y сеpeднЬort{y
20-30 десятиll' i тiльки двi пyстoшi мали oд l00 дo 200 дeсятt,lн (o.п.на нaле.
х(aла дo oxтиpськoгo Tpoiuькoгo мo}lастиPя). Kyпцiв, мiЩан та цехoвнx
сеpед н}rх ми щe нe бачимo _ мабyть' чеpез те, шlo тoдi нe бyлo Тх y oхтиpui,
як i пo iншиx гopoдаx Cлoбoдськo-Укpаiнськoi гyбеpнiТ, дoки тaм не ввеЛи
l{oвих гyбepнськиx yстaнoв у |775 р. '  бo тiльки тoдi з 'явилися сi  нoвi стани
кyпeцтвa та мiщaнства. Бyли щe видiлeнi пiдданi, кoтpi пpoжИBaлИ пo xyтopaх
oсiбних земeлЬ}lих влaсникiв. BигoннoТ зeмлi мiстy oхтиpui бyлo oДмех<o-
вaнo 2790 десятин у |77| p.

Koли з'явилися нoвi стaни _ кyпeцтвa' мiЩанствa та цeхoвих y слoбoлсь.
кo-yкpaiнських гopoдаx _ тoдi стaлo гoстpo питaння й пpo Тx пpавo на
oкpyжнy землю. У |782 p. xаpкiвськi вiйськoвi oбивaтелi, кoтpi встyпили y
мiщане_ Гавpишенкo, opтюx та iншi, l3 чoлoвiк,_ пoдаЛи хаpкiвськoмy
нaмiсникoвi Чеpткoвy пpoха}lня, щoб зa ним й заЛ}lшl{лися Тх земельнi дачi
хаpкiвськoТ oкpyжнoТ землi. Boни oпoвiдaли пpo те, як дiди та батьки Тх
зaТмкoю злoбyли сoбi влaснi yчастки opнoi землi, с iнoкoсy та лiсy, а деякi на-
бyли ix пoкyпкoю. .[I.алi писaли пpo те, як сi зeмлi залиtIIилися за ними i
пiсля скасyвaння Cлoбoдських кo3ачих пoлкiв, а y l78l p.,  кoли Boни 3aпи.
салися y мiшaнствo, Тх yпeвнили' щo сих земeлЬ oд }lих не oлбepyть. Tепеp
)кe Boни дiзналися, щo xтo 3аписався y кyпшi абo мiщaне' тoй не Ь{атимe
пpава кopистyватися землями, бo Тм нapiзaнi вигoннi гopo.Цськi землi, щoб
вoни зaймалися хлiбopoбств-oм. .Ц.ля ниx >ке сi вигoннi землi }lе гoдятЬся,
а вot lи пpoхаютЬ пoвеpнyти ix з мiщан пo.кoлишнЬoI*|y y вiйськoвих oбива-
телiв. Чеpткoв зpoбив poзпopяд)l(ення, Щoб намiсницьке пpавлiння зaЛИ-
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l l lилo с}lх мiщаH y мiщанствi i  щoб залишилися Зa HИ|nИ Тx стаpoзaiмoннi
зeмлi; вiн дoдав навiть, щoб такoх< poбили з мiщанами й пoвiтoвих мiст,
бo, наpiзyючи вигoннi зeмлi, ypял xoтiв т iльки пpиблизитн 3eмлю дo гopoд.
сЬкиx мeшканцiв. 3 кoмiсаpськoi вiдoмoстi пpo слoбo,п.y хyxpy видкo *,

щo тaм бyлo y 1783.p. 886 pевизькиx.дyцI i 7365 десятин. зeмлi. Bсiсю тiсю
землею вo.ltoдiли вiйськoвi oбивателi] пp}r кoх(}|oмy пpiзвишy вiйськoвих
oбивaтелiв пoказанo, скiльки йoмy влaсне наЛежaлo yсякoТ зeмлi _ opнoТ,
сiнoкoснoТ, лiснoi й нeyлoбнoi i пpи yсiх зpoблена пpимiткa, щo це бyлa стаpo-
заiмoчна земля. oкpiм сiсi землi бyлo ше 345 дeсятин oбчеськoгo гpoмад.
сЬкoгo нepoз.Цiлeнoгo дpoвя}Ioгo лiсy' кmpий залишили пo зaгаЛьнiй пoста.
нoвi для тoгo, щoб гaTИTt1 гaтки i для iнших гpoмадсЬких пmpеб; пpo сей
лiс тех< бyлo скaзaнo, щo вiн стаpoзaiмoчний. Усьoгo y слoбoлi Хyxpi з
вiйськoвих oбивателiв з'явилoся 773 земeль}lиx влaсникa, за кoтp}lt{и пo.
казaнo 6улo 7299 десятин зeмлi (peшта 66, 3дa€тЬся, }lале)кaли лo шepкви),
тoбтo нa кoх(нy pевизЬкy дyшy пpиxoдилoся пo 9,4 дeсятl{}lи, oкpiм oбнeсь.
кoгo лiса, кoтpoгo пpиxoдилoся ще пo 0,44 десятиl{и на дyшy. Д,aлi пoказаl{o
y вi .u.oмoстяx l l6 чoлoвiк безземельних вiйськoвиx oбивателiв, пpo кoтp}rx
сказaнo, щo хoч y ниx (власнe, y ix батькiв тa лiлiв) i  бyлa стаpoзаiмoнна
зеIt,lля, алe B давнix poкaх вoни зyбoх<iли на кoзацькiй слyх<бi i yстyпили ТТ
It,tешкaнцяIll свoсi ж слoбoди, i неpез те тепеp y ниx зeмлi нема€, а зa.
poбляють вoни хлiб poбoтoю y тиx oбивaтелiв, кoтpi мають зeмлi. У свoй.
oмy пoяс}|еннi пpo лiси oбивaтeлi слoбoди Хyхpи зaяBлял|а, шlo лiсами вoни
вoлoдiють на пiдставi жаЛoвaннoТ гpамoти l657 p. пo стаpих заТмках i  пo
кyплi o,Цин y.цpyгoгo (дo l736 p., кc, lи кyпЛя бyла зaбopoнeна). У тих лiсах
деpевo _ дyб' беpеза, oс}lка, вiльxа _ част}lнoю тiльки гoдитЬся нa бyлiвлю,
а бiльtu yсЬoгo xвopoстy; лiсникiв y сих лiсaх нiкoли нe бyлo й тепеp нeма € '
a кoжний хазяiн бepех<е свiй власниЙ пaЙ (yuaстoк) й кopистyстЬся ниtlll
т iльки для свoеi пoтpеби _ на бyлiвЛю хат, на палиBo, на oгopoжy, a зaЙ-
вoгo не беpyть, збepiгаюни лiс для себе й для свoix нaщадкiв. oкpiм жe сиx
пpиватних oбивательських лiсiв, €  l l lе }|еpoздiлeний гpoмадський лiс, кoтpим
вiдас й кoтpий oбеpiгае xyхpя}|сЬка 3eмсЬка paтyша; 3 нЬoгo, з вiдoма oб.
чества i земськoi pатyшi, дa €тЬся тiльки хвopoст yбoгим слoбoх<анaм ДI|я
oгopoх<i пoл.вip'iв, а бiльш йoгo нixтo не pyбае. B часи poзмeжyва}lня xyх.
pянськoi землi в oкpyзi, пo стаpiй заiмцi' без вolIi oбчества, без пoлюбoв-
l{oгo poзBoдy i без х<аднoi замiни у |770 p. зeмлемipoм oдмeжoвaнo бyлo
пoмiщицi Cмaкoвськiй i синy Тi oл пеpшoгo чo.пoвiка _ Пеpекpестoвy-oсипo-
вy 2333 десятини зeмлi opнoi, лiса, pибoпoвeнь i  yсяких yгoл. Пpo сю землю
вeдетЬся сyпеpечка мiх< oбчествoм i пoмiщицею y oхтиpсЬкoмy пoвiтoвoмy
сyлi. Пaсiк пo лiсах не бyлo, а iх леpх<али xазяiни y свoix двopax, а лiтoм
вивoзили на свoi власнi лани. У oднoгo вiйськoвoгo oбивателя бyв вoля.
ний млин на piнui Хyxpi.  Усi oбивaтелi слoбoди Хyхpи займaлися хлiбopoб.
ствolt,t, a дeякi скoтаpстBoм i викypюва}l}lям гopiлки. Пpoлaюни свoi пpи.
бyтки, вt loсиЛи y кaзнy пoдyшне й iншi гpoмадськi гpoшoвi внески. У oбивате.
лiв слoбoди Хyхpи бyлo 9 винt{иць, y кoх<нiй пo 3 казанa. ,[poва pyбали piлкo
3 влaсних лiс iв, а бiльш yсЬoгo кyпyвали y сyсiлнix пoмiщичиx сеЛax. Hi яpма-
poк, нi базapiв y Хухpi не бyлo. Hачальникoм y слoбoлi бyв пo вибopy гpo.
мaди стаpoста.

*Hа вeликий х(aль' дoкyменти, кmpi захoванi в Apхiвi Хаpкiвськoгo yпpавJl lння дePжавнoгo
майна' i  дoсi не налpyкoванi, а вoни маютЬ вeJlике наyкoвe значiння: надpyкoванo y Гypoва
i Бpoлськoгo 4 нeпoвних вiдoмoстi Маю надiю, Щo кoмiсаpськi вiдoмoстi poзгляне y Apхiвi тoй,
хтo писатиме спецlальнy poзвlдкy на темy <3емельна власнiсть y Cлoбoлськiй Укpаiнi>.
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Cxoх<i звiстки пpo стаpoзаiмoчнi зегvtлi вiйсЬкoвиx oбиватeлiв бyли i  в
iншиx кoмiсаpськиx вiдoмoстях, l{апpиклад, мiста Лебедина з слoбoдами i
сeЛами, такo)к слoбoди Мeжиpiнi.  Tех< саме, мабуть, бyлo i  y всiх кoмiсаpсь.
ких вlдoil,roстях, хoЧ пpo се наlи tце тpеба дoвiдатися. Bиxoдить, щo кoмi-
саpськi вiдoмoстi даютЬ нам пoважнi i  певнi звiстки пpo нaйuiкавiшi для
нас питaння Щoдo стapoзаiмoчнoгo землeвoлoдiння. Boни пoкaзyютЬ:
l ) щo oснoвoю слoбoдськo.yкpаiнськoгo кoзаЧoгo зeil,tлевolloдiння булa зaЙ-
tt.tанЩина 3емeлЬ, 2) шo зeмeльнi паi займалися y власнiсть кoжниIvt меш.
канцeN{, 3) шo дсIlя загальнoгo кopистyBа}tня видiлялася тiльки невeЛичка
частина зe[.teЛь, бiльш yсЬoгo лiси, 4) Щo стapoзаiмoчнi землi пepехoII||Л|1
в наслiдствo, 5) шo дeяки з вoлoдiльцiв.кoзакiв, poзпpoдавши свoТ yчаст.
ки свoтм абo нyх<им людяtt{, пopoбилися безземельними пiдсyсiдкaми та
poбiтниками, 6) щo 3 кoзaчих зеIиеЛЬ oдrие)|(ена бyла знанна частина Тх
oсiбним 3еtr,teлЬниUr власникaм - кoзацькiй стаpшинi та iншим, 7) щo вза.
галi стаpi кoзацькi зaйманщини iснyвали 3 пoчаткy зaселен}Iя кpаю дo скасy.
Baння автoнoмi i .  пepeх(иЛи автoнoмiю i  бyли oбмех<енi з вiйськoвими oбива.
теляt\4и yсiх мiст та слoбiд пo гeнеpаЛЬнoмy |\,tежyвaнню, але тiльки в oкpy)|(.
l{иx дачах, а нe кoжнoмy лpiбнoмy власникoвi oсoбистo, як се poбилoся
3 зelrtлями сеpелнix. власникiв. I сe малo свoi пoвах<нi наслiдки. У ХIХ ст.
стаpoзаiмoчнi землi чеpе3 се пoчали пеpе.Цiлятися i пеpетвop|ll|у|сЯ y oбнеськy
BЛаснiстЬ (бувши y всi наси пpиватнoю), a oкpiм тoгo ка3на oблoх<ила ix
без iкаднoгo на се пpава пoдаткotvt, пpoти чoгo oбчества мyсиЛи вистyпити
на сyлi y звiсних стapoзaТмoчних пpoцесаx.

Хаpкiвський вiuе-гyбepнатop без дoзвoлy навiть це}lтpалЬHoгo ypяду
y l8l4 p. зpoбив вeличeзнy aгpapнy pефopмy - piвний пеpелiл стаpoзаi.
rl'toчних 3емелЬ мi>к yсiма пoселя}rаIии пo числy дyш y кoжl{oltity семействi
i  забopoнив пpoдаBати абo пеpевoдити зeмЛЮ y нyжi pyки. A зpoблeнo се
бyлo лля тoгo, Щoб дати спpoмoгy збipати казеннi збopи. Пoдатки наклада-
лися l{а все oбЧeствo i для сьoгo тpебa бyлo, шoб oбчеська земля }lе зlt,lеншy-
вaлася i  щoб не бyлo сepeд пoселян беззeмeлЬниx aбo мaлoзeмелЬниx.
Пoтiм i  сенатop Гopгoлiй, i  Xapкiвська ка3еннa ПaЛaтa все бiльше тa бiльшe
ШIlpl|Лlr сеpед пoсeлян oтсeй пеpелiл землi. Cе poбилocя в 20-40 poках
ХIХ ст. .Ц.альшi пepедiли йшли вx<e пo pевiз iях.
Пoчaтoк пaнсЬl(oгo двopяl|сЬкoгo зеi|леB(Uroдiння. Mн D,aли пoBнy iстopiю
кoзачoгo лpiбнoгo зeмлeBoJtoдiння на Cлoбoх<аншlинi. Тепеp нам тpеба звеp-
нyти yвагy нa пoхoджеH}lя та iстopiю пoмiщичoi - стаpшинськoi, двopянсЬ-
кoi, а такoж lиoнастиpсЬкoi зеIt4елЬнoi власнoстi.

У 2-мy та 5-мy poзлiлi ми вже тopкaлися питaння пpo паl{сЬкI стаp.
шинськi слoбoди 3 ix пiдданими oспoлiтими, аЛe бiльш oпoвiдaли пpo на-
селенHя сиx слoбiд, тепеp нам тpеба дати звiстки саtv|их зеtt,tеЛЬниx мa€т.
нoстeй. 3емля бyла вiйськoBoю влaснiстю, але пpаBo нa заit\,tки, пo цаpсЬкиx
жaлoвaнних гpаt l{oтаx, tuали }lе т lЛЬки кo3аки, а й кoзацька стаpшина; зна.
читЬ, стаpшинсЬкe 3eмлевoлoдlння мyсилo з'явитися oдHoчаснo з кo3ацьким.
ПoлкoвникИ мaЛИ пpавo poздаBати зeмлi стapшинi, i  сим пpaвoм вoни й
кopистyвалися. .[I.iстаBaлa IIИсTI1 на зе[,rЛю стаpшинa i вiд мoскoBсЬкoгo
ypядy як l{а пoмiстя тa вoтчини. 3лoбyвали землi й кyплeю, i  yсякими не
3oвсi l l , t  3акo}r}rими, а iнoдi й зoвсiм нeзакoHниtt,tи спoсoбами. Ми масмo вiдo-
мoстi l749 p. пpo oкpyх(нi кoзачi землi. Boни нагадyютЬ наl\,t  звiсне iлy>кe
пoважне дЛя iстopiТ Гетьманщини <Генеpальне слiдствo o tr 'а €тнoстях>
|729 p. У сиx вiдoмoстях oпoвiдасться пpo те, якi стаpшинсЬкi слoбoди i
кoЛи oсaх{eнi бyли на oкpужниx кo3ачих зеtvlЛях. oсь, напpиклад, вiдoмoстi
пpo слoбoли, села, лepeвнi та хyтopи пpиватниx влaсникiв, кoтpи бyли заснo-
ванi ними в сoтеннiй мepeхвя}lсЬкiй кoзачiй oкpyзi.  Cлoбoда Apтемiвка гене-



tб6 Po3дlЛ 8

pал-пpoкypopa i  майopа лейб-гваpдi i  кн. H. Ю. Тpyбeuькoгo. Boна бyла oса-
же}|а стo poкiв тoмy нaзaд (знaнить, нiби в l649 p. '  в дiйснoстi пiзнiше) в
дaчаx [vlеpехBя|{сЬкoТ сoтнi на пoлкoвiй землi в двoх вepстах oл Мepехви
xаpкiвським пoЛкoвникoм lв. Cipкoм, i  тoдi в нiй бyлo 2 пoлвip'я пiдданиx.
3емлi пpи сiй слoбiдцi бyлo 30 нетвepтей (45 десятин) та лiсy веpсти на
тpи (сe вжe вийде десятин 900). Cipкo вiддaв сю слoбiдкy й млин пpи
p. Мepexвi з yсiма yгoдaми y вiнo за дoчKoю зятю свoйoмy, тo,п.iшньoшry сoт..никy Iв. Apтeмeнкy, кoтpий дoвгo вoлoдiв l{ею, a пoтiм пpoлaв бpигaлиpy
Cлoбoдськиx пoлкiв Хв. oсипoвy, кoтpий пpoвiв Ьrеx(y сiеi  кyпленoi

.землi пo ypoчищах. oсипoв вoлoдiв Apтeмiвкoю poкiв з l0, а пoтiм пpoдав
.ii пoлкoвникy ШиллoBсЬкotvty; тoй знoв пpoдав ТТ пoлкoвoмy сyддi ,Ц.ани.
.лeвсЬкoмy, кoтpий пpoмiняв iТ меpехвянсЬкoгvty сoтникoвi Щepбинi нa селo
Бypлyк в lзюмськoмy пoЛкy] yдoва Щepбини пpoдаЛа y 1739 p. слoбoлy
кн. Тpyбеuькoi l , ty (тепеp там бyлo вже бiльшe ста лвopiв пiдданих)'  3гoдoм
yпpaвителi князя силoмiць завoлoдiли сoтеl{t|oю кo3ачoю 3емЛeю нa чoтиpи
веpсти (сeбтo бiльш нix< l500 десятин), ним зpoбили вeликi yтиски кo.
закам.

Cелo Poкiтнe y сeми веpстах oд Меpexви бyлo oсaжeнo }|а пoлкoBих
зe}lляx хapкiвським пoЛкoBникoм Гp. .Ц.oнuем poкiв з 50 тoмy назaд (знaнить,
y l699 p.), iвoлoлiв вiн тим селoм iзанятими вiльними кoзaцЬкl. lми зеt l , tля.
ми - opниM пoЛerrit, сiнoкoсoм iдiбpoвoю, нa пiввеpстt,t бiля сeлa; пiсля смepтi
йoгo вoлoдiли yл.oвa iсин Iвaн, aу |7 l6 p. пpoлаЛи вoнl, l  липeцЬкoмy сoтникy
Чepнякy, пo пpoханню кoтpoгo oдведенi бyли йoмy хapкiвськoю пoЛкoвoЮ
канueляpiсю з вiльних кoзацЬких 3el!tелЬ Ще сiнoкoси iyсякi yгoди чepез
сoтникiв i  стapoжилиx rr{еpeхBянськoi сoтнi; пo смepтi ж йoгo вoлoдiли
дo |746 p. сиt l  i  yлoвa' кoтpа вийшла зaмiж за пiдпoлкoвникa Мaт. Kyли.
кoвсЬкoгo: a Kyликoвський без yсякиx кpiпoстeй зaйняв млинoвy гаткy на
сiнoкoсних лyкaх кoзaкa мepeхвяHсЬкoТ сoтнi iпpи тoмy [,|лиl{y пoсeлиB слo.
бiлкy i  скoтapсЬкий xутip, 3аxoпивши силoмiць кoзaчoi меpeхвя}|сЬкoi землi
пo p. ,Ц.жгyнy i  пoзapiЧнoгo opнoгo i  нeopнoгo пoля, с iнoкoсiв i  iншиx yГoд
Bшиpиt|y веpсти нa 4 Й бiльше, а вдoвжинy нa l0 веpст, i  тим зpoбив
yтиски меpехвянсЬки м кoзaкап/t y 3еtt{ляx. lзюмськoгo пoлкoв}|ика -
деpeвня Aксютiвка. Koзаки та пiдпoмoЩ}tики сiсТ дepевнi пpoлали йoмy
poкiв 20 тoi l , ty Haзад свoi пoлвip'я з opними пoЛяtr,tи, с iнoкoсами в дачах i i  на
Bеpстy (бiльшe стa десятин) '  a oкpitt .t  тoгo вiн сам зaвoлoдiв силoмiць
кoзaчoю зeмЛею нa | /2 веpсти та пo.п.вip'ями i  сим зpoбив yтиски кoзaкaм
i пiдпoмoшHикам; лpyгi пiлпoмoшники yстyпили йoмy свoТ пoлвip'я, aле куп.
Чиx нa них нe ДaлиЙ пpoживaЛи в t|иx, вoлoдiючи yсякими зеtt, lеЛЬнимt.t yгoда.
ми i  yкpиваюЧися вiд кoзачoТ слyжби 3a пoЛкoвt|икoм; сeбтo вихoдилo тaк,
щo Bo}|и зaписанi бyли йoгo пiдданними, щoб не o.п.бyвaти кoзачoТ слyжби.
Cлoбiдкa Гyляй.Пoле y l5 веpстаx oл Меpeхви пoсeленa бyла poкiв з 30 тoму
(y l7l9 p.) назал на пoлкoвiй землi xаpкiвським пoлкoBникoм Гp. Kвiткoю
тai l{, де бyли займаHщl,tни-хyтopи, пaсiки, с iнoкoси, пoля кoзакiв oстpoвep.
xoBки' кoтpi ними вoлoдiли пo стapих заiмкаx з вiльних 3е['eЛЬ бiля ypoниша
Гyляй.Пoля веpсти t|а чoтиpи; там же бyли заiмки' зaйнятi з вiльниx зel\, lелЬ
дpyгиtvlи кoзакаt\,tи 3 стapих Часlв 3 пoчaтку зaселення меpехвянськoi
сoтнi; i  с i  землi Kвiткa кyпиB i  oсaдив тaм слoбiдкy Гyляй.Пoле,
а тепеp вoлoдiс син йoгo, xаpкiвський пoлкoBник Iван, вepстн нa 4..Ц.epeвня
Гyт, абo Гнипiвкa, кн. Kpaпoткинa бyлa пoселeнa нa пoлкoвих зеlt lлях, а
спoЧaткy тyт 3аняв гаткy нa млин кo3ак lr4еpехвянськoi сoтнi i  заснyвав хyтip,
кoтpим вoлoдiли йoгo дiти poкiв з l0, a пoтiм пpoдали кoзакoвi Гнипy з бpа.
тoм, iвже сi  вoлoдiли xyтopoi l , l  дo 1736 p., а y с iм poui Iв. Гнип тaсмнo oд
бpатa пpoдав xyтip paзoм iз бaтькiвськoю зaймaнщинoЮ _ пoлвip'ям y Ме.
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pехвi 3 леBaдoю, oгopoдoгt, l ,  с iнoKoсoм, l0 нивами, яблyнeвим садoIи y лiс i
i  пасiчним мiсцем кн. Kpапoткинy, кoтpий пoселив таlt , l  y |737 p. слoбiлкy
Гнипiвкy i збулував пpи тiй слoбiдцi гyтy i дo сiеi гyти нeвi.Цo[,ro з чoгo
завoлoдiв бopoм на l  веpстy з пoлкoвoi землi. A кoзак Iв. Гнип пiсля сьoгo
пpoда)I(y не заxoтiв yх<e вiдбyвати кoзачoi слyх<би i пеpейrшoв y слoбoлу
Уpазoвy кн. М. М. Гoлiцина, 3аЛишиBши бpата свoгo у вeлиKих недoстат-
каx; бpат не мiг oлбyвaти кoзачoi слyх<би i  неpез се зn,tеншився i  кoзачий
кotr,tпЛект. Cлoбiдка Гузiвка геHepала !.евитша бyла oсах<ена lvlеpeхBянсЬкиt\4
сoт}rиKotr,t Бyльським poкiв з 20 тoмy назад (y |729 p.) в ypoниrui пpи
гузiвськoмy млинi, кoтpий бyв зайнятий в стаpi часи 3 вiльних пoлкoвих
кoзаЧих 3емеЛЬ кoзакoм Гyзeм, а тoй пpoлав йoгo xаpкiвськoмy пoлкoвt|и.
кoвi lв. .[I.oнцю-3ахap)I(eвсЬкoмy, а тoй - хapкiвськoМу гopoднинoмy Гoлy-
xoвичy, син кoтpoгo пpoдаB i i  сoтникy Бульськoмy. Бyльський пpи сЬoп,ty
млинi на кoзачiй пoлкoвiй землi меpeхвянськoТ сoтнi oсадиB сЮ слoбiлкy
i вoлoдiв нею 6 poкiв, а oпiсля пpoдaв майopy Пoлyбoяpинoвy, а тoй - Де-
витцy, кoтpий зaхoпиB сiнoкoснi Лyки дeякиx кoзакiв та opнy земЛю на l  веp-
стy та бaЙpaк кoзакa Pубана та lце навкpyги йoгo ниви та сiнoкoси тa лiс на
| | /2 вepcти, ним зpoбив великi yтиски в 3емляx кoзакам. Cелo Бopки aбшитo.
ванoгo майopа Юp. KyликoBськoгo y 6 веpстах oл Меpехви булo oсажеHе
пoлкoвника Гp.,Ц.oнuем poкiв 50 тoп,ty назад (у l699 P) на пoлкoвiй землi
в меpехвянсЬKиx д.аЧaх, l  l t .o нЬoгo HaЛех(aЛo oкpу>кнoi зeмлi сажнiв нa 20.
Cин Гp. Дoнця пpoдав йoгo хаpкiвсЬкotиy пoЛкoвникoвi Пpoк. Kyликoвсь.
кoмy, кoтpий вoлoдiв ним poкiв з 20 дo смepтi,  a пoтiм вoнo пеpейшЛo дo
сина - Юp. KyликoвсЬкoгo, кoтpий силoмiць lце 3ахoпив з кoзачoi пoлкoвoi
oкpуги землi вepст на 6, а тo й бiльш. Хyтip Boдoлажця Kpамаpа в веpстi
oл Мepехви. Ще в давнi часи кoзак Бiлoкуp зaHяв сoбi там пitЛиHoBy гpеблю
i вo",loдiв нею poкiв з 20' a пiсля смеpтi йoгo вoна пepейшЛа дo йoгo тpьoх
дoчoк, кoтpi yсi  yкyпi вoлoлiли нею poкiв з l0, а пoтiм пpoдаЛи yл.oвi сoтника
Щepбини, a Ta - Бyльськoмy, а тoй - Kpaмаpю, кoтpий завiв там хyтip i  за.
вoлoдiв ulе 2 нивами 3 кo3ацЬкиx зеrr,tелЬ. Cлoбiдка Kpeменне-Koмаpiвка. Po.
кiв 70 тoмy на3ад вoна бyла oсах(ена пoлкoBHикoм Гp. [oншеlv'  для пoшиpeн.
ня кaзенl{их злoбyткiв i  йoгo слyх<б на кyпЛeних Hиtr,t y кoзака Гулзя i  iнших
3еlvlЛях y BеЛикиx i  непpoхo,п.имиx лiсаx, нeтpяx i  пасiкаx пoблизy кpимсЬ-
Koгo пoгpяниччя. Пepш сими зеDrЛяMи вoлoдlЛи кo3аки пoлтаBсЬкoгo MаЛo.
poсiйськoгo пoЛка, poзЧисTиBшt,l лicl,t свoiм кoштoм y 6 Bеpстах oд /vlepеxви.
B тiй слoбiдцi вiн збyлyвав млин, лвip Tа винницю i вoлoдiв l{еЮ дo смеpтi,
а пiсля йoгo смеpтi вoна пеpeйшла дo си}lа йoгo - Хв. Д.oнця, а пiсля йoгo
смеpтi - лo piлнoгo бpатa Iвана, кoтpий HаселиB там бiльш 30лвopiв вiльних
пiдданих i  пpo.Цав пoЛкoвникy Л. ШидлoвсЬкotl , ty за 800 каpб. I на тi  гpyнти
пo кyплi й заiмцi свoгo батька вiн дав кyпчy, дe бyли oзначeнi землi пo ypoчи.
щах, i  пo тiй кyпнiй сиIvt гpyнтoм вoлo.цiли батькo i  син Шидлoвськi,  а пoтiм
син Шидлoвський пpoдaB пoЛкoв}lикy Бyльськoмy за 500 кapб. Kн. Як. Kpа-
Пoткин 25 poкiв тoмy назaд силoмiць пoвiдiймaв у великorvtу лiс i  пасiчнi
мiсця з липoвими тeсаними xaтaми й iншими пасiчними пoтpебaми, poзвeдe.
ними яблyнеBигr,tи садками у piх<них кoзакiв мepeхвянсЬкoi сoтнi,  хoч тi  пoзай.
tvtали тy 3еtvlлЮ сoбi y дaвнi часи, poкiв з l00 тoмy на3ад (мабyть, тpoxи
менше) i  вoлoдiли ними poкiв з 70. Бyлiвлi вiн сПлюндpyвaв, хати пеpeнiс y
свoю Бyлy' а яблyнeвими сa.Il.аtl'и i лiсoм вoлoдiв силoмiць саM, а тепeр вoлo.
дiс йoгo yдoвa кн. Пp. Kpапoткина.

. Cе 
-с.кopoнена 

[,t}loю вiдoмoсть тiльки пpo .oднy, п'lepехBянськy сoтнЮ,
якi на l i  зeмлях ЯBtlлt|cЯ слoбoди, сеЛа, дepeвнi та xyтopи пpиBатниx влас-
никiв. Такi ж вiдoмoстi ми N{a €мo й пpo iншi сoтнi Xаpкiвськoгo пoлка -
мapтoвецЬкy, BалкlвсЬкy, вoвчанськy, салтiвськy, зoЛoЧiвськy, сoкoJloвсЬкy
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i  пеpекoпськy. Бyлo б цiкавo poздивитися, як I B сих сoтl{ях склaдалася 3е-
[,teлЬнa власнiсть стapшин, але й там poбилoся те)к саt\,|е, Щo y t{epехвяHсЬ-
кiй сoтнi - були тiльки iншi пани, а з.п'oбyвали Boни сoбi зeмлi y сoтенl{их
кoзaцЬкиx oкpyгаx тoчнiс iнькo тaк, яK i  y меpеxвянськiй сoтнi.  Tе ж poбилoся
iпo iншиx сoтнях Хаpкiвськoгс| пoЛка iнавiть пo усiх iнших пoЛкax. У меpе.
хвянськiй сoтнi на кoзацЬких зеIt{лях з 'яBилoся l7 yсяких паHсЬких oселЬ,
кoтpi зайняЛи знаЧt|y чaстиl ly пoлкoвoi кoзацькoi землi; 3нач}lтЬ, стаpшин.
сЬка 3еМeльна власнiсть видiлилася з 3агаЛЬ}rиx кoзачиx oкpужних пoЛкo-
Bих зel\,tеЛЬ. Koли пoлкoвi кoзaчi зeмлi забipaл.1 ПaHИ - стаpшини, кo3аки
гt,tyсиЛи звiдтiля висеЛятися. Taк зpобили зoлoчiвцi пiсля тoгo, як ix землю
пoзаймали Гoлyхoвин та кн. Kpапoткин. Ci панськi слoбoди Bиникли гoлoв-
нигvt ЧиHotvt 3 стаpих кoзaчих займанЩин, кoтpиMи кoзаки вoлoдiли, чaсoм.
як дpiбнi влaсHики. Aле бyли й такi слунaТ, шo заТмкy poбилa кoзацЬкa
стаpшина, бo й вoна Mала пpaвo Hа займанЩини yкупi з кo3ацтBoi l , l .
3аiмoчними зегt,tЛяI\4и N'aли прaвo poзпopяджyватися Bлaсники пo свoiй
вoлi - пpoдавати, мiняти' пеpедaвaти y }lащадoк i  таке iнше. I ми спpaвлi
бачимo, Щo гvlа €тнoстi частo пеpеxoдиЛи oд oднoгo BЛасника дo дpyгoгo.
Пepехo.пяни, вoHи звичайнo збiльшyвaлися, бo нoвi влaсники, oсoбливo
великi вельмoжнi паt|и,3ахoпЛюBaЛи сoбi зeмлi з пoлкoвoT oкpyги, хoч
тим i  poбили yтиски кo3ацЬкиМ гpoмaдаN{; iнoдi вoни пpимyшyваЛи пpoда.
вати iм землi за деluевy uiну. Iнoлi пpoдaваЛи землi й такi люди, кoтpi не
tt,tали на них нiякoгo пpавa. Хyтopи тa гpеблi для млинiв шиpиЛися та пеpе-
вepтaлися в .п.epевнi, слoбiдки; леpевнi та слoбiдки - в сеЛa та слoбoди.
Пpиватнi Bласники вoлoдiли 3емлями пo ypoчиЩаx i  захoплюBаЛи нoвi
шtvtатки мipoю }lа Bеpстy aбo Й нa l0 веpст, абo й бiльше. 3нaчить, Тx землi
не бyли як слiд oбмеженi oд пoлкoBиx. Бачимo й тaке, щo пiддaнi, сeбтo
пoспoлiти, KopистyЮтЬся зеtилями лля хлiбopoбства..yкyпi з кoзакаt\,tи з 3а.
галЬниx кo3ачих oкpу)l(них земелЬ B мeжах oкpyжнoТ лани. Cеpед пpиватt lиx
зеMеЛЬних влaсникiв бачимo бiльш усЬoгo кoзaцЬких стapшин, але paзoм
з ниt\,|и йлуть вeликi магнати великopoсiйсЬкoгo пoхoд)кеt lt|я - як, Hа-
пpиклaд, кн. Тpубeшькoй абo кн. Kpапoткин. Koли слoбoдка Cipка Apтемiвка
пoпaЛа y pyки кн. TpубешЬкoгo, чисЛo пiдданих Bиpoслo з Ю дo l00, i  заxoп-
лeнo бyлo навiть l{е сaмим кl{язеtt. l ,  а йoгo yпpаBителeм тa пiдданими кoза-
чих 3eмеЛЬ на 4 веpсти. Були тyт й iншi великopoсiйськi зeмельнi власники,
як Бульськнi l1 були й пpoстi великopoсiйськi пoселенui; бyли й пoпи' були
й мoнaстиpi. Ми бачили paнiше, скiльки бyлo панських слoбiд y- Cлoбo.
л<анЩинi i  земельниx пpиватних власникiв, як складaЛoся 3 }lих слoбoдськo.
yкpaiнськe двopянствo' Ми знасмo, Щo бyли тyт i  вeликi магнати з вели.
кopoсiйськoгo та чyжoземtloгo двopяHстBa, кoтpi MаЛи Beличезне Числo
пiддaних. A звiснo, щo велике числo пiддaних свiдчить нaм iпpo Bелt{кy
зеМелЬl.tу власнiсть. 3начить' сepед пpиBaтниx зеrvrелЬниx влaсникiв Cлoбoд.
ськoТ Укpaiни бyла кyпка таких, кoтpi мали не сoтнi i  не тисячi, а десятки
тисяч десятин землi. Таким, напpикЛад, був piл Koнлpатьсвих, кoтpий дав
кiлька пoлкoвникiв Cyмськoмy пoлкoвi, а пoлкoBнинi ypяли IIaлИ йoмy
земЛю. Пo актах геHеpальнoгo мeжyвання poдy Koндp61".,их налeжалo
l l9 083 десятиHl l  землi, пpинiм Koнлpатьсви Щe 3 дaвниx часiв пoчали для
певнoстi вoлoдiння yкp.iпляти свoi землi цаp.с.Ькиtt'и BoтЧиHниn,rи гpаrvtoтaми'
пеpеBoдячи землi з пoмiстя y BoтЧиt ly в piлсвiй нa вiчнi часи'бoтака гpaмoта
спpавлi пoкpивaЛа й захиЩала зеПieЛЬне вoлoдiння, яке б вoнo не бyлo.
3магатися пpoти такoТ гpамoти бyлo неI\,toжливo, хoча й би pанiше зегt,tля
бyла набyта й не зoвсiм закoннo; oсoбливo пoтpiбнo бyлo се poбити Koнд.
paтЬ €вигvt y.Cумськoмy.пoлкy, де Botlи кyпyBали пoмiстя y Bеликopoсiйських
пoмltцикlB l  oд}|oдвopцlB.
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.II.pyгим Bлас}|икoм Bеликl{x Mа€тнoстeй з кoзацькoТ стаpшини бyв piл
Пepeкpестoвих - oсoбливo пollкoвник Iв. Iв. Пеpекpестoв. Aле йoгo мает.
нoстi бyли yзятi в ка3нy, в oсoбливy кoмiсiю i пiсля тoгo Тх пoчaли пpoдаBати
та poздapюBати. 3бepiг нeвe.Ilикy ЧастиI{y пеpекpeстoBсЬкиx мастнoстей
зять йoгo Гpеuаний; дpyга частиtlа бyла пoвеpt{yта синoвi йoгo .Ц.анилy.
Ясенoвe i  частина }lapтинiвки oпи}tилася y pyках кн. Меншикoва. lв. Iв. Пepе.
кpестoв, як l l , lи зHa €мo вже, набyвав сoбi мастнoстi yсякиlt 'и спoсoбами.
У селo Лутише, напpиклад, вiн пеpевiв силoмiць 20 лвopiв кoзaкiв 3 пoлкo.
вoгo села Пoлаpей oхтиpськoгo п(vIкa, сeбтo, вихoдитЬ' пoвеpнyB вiльниx
кoзакiв у пiл,п.aниx. Bзагалi тpеба сказати, lцo зеtl{елЬ дo пансЬкиx слoбiд
}lале)|(алo л.y>ке багатo: дo дBoх слoбiдoк гp. Гeнлpикoвa y вaЛкiвськiй сoтнi
зaхoплeнo бyлo землi на l5 Bepст; дo слoбoди Heпoкpитoi' в кoтpiй бyлo
l00 лвopiв, налех(алo на 25 вepст в oкpyзi '  лo леpeвнi Цaпoвськoi (кн. Kpа.
пoткина) _ oкpyга на 7 вepст N|t1t1t||||1 i 5 шиpини. Д.o панськoгo двopян.
сЬкoгo зеllitЛеBoлoдiння нале>калo шlе мoнaстиpсЬке - мoнастиpi теж нaбулtl
сoбi вeликi мaетнoстi i земельнi yгoди.
Moнaстнpське зеi|леBo.ltoдiшня. Tак, y Хapкoвi бyв заснoваний y |726 p.
Пoкpoвський мoнастиp, кoтpий давaв кol l lти на Хapкiвський кoлeгiyм. .Ц.ля
сЬoгo пpиписaнi бyли дo нЬoгo пустинi, а oкpiм тoгo вiн набyв жеpтвами
багатo маетнoстей. Жеpтвyвали бiльш yсЬoгo paди Koлегiyма. Koли мoнaстиp
бyв закpитий, вiн мав 3076 десятин землi, 600 пiддaниx, 50 шtлинoBих кo,r,
3 винницi, скoтаpськi двopи, сaди. У Baлкiвськoмy пoвiт i  дo нЬoгo нале)кaлa
деpeвня Pyбaнiвка _ х(epтва yдoви валкiвськoгo сoтника Pyбaна, слoбoди
Пiсoчки i  3aмoський Kyт _ x(epтва кн. Гoлiцина, y ХаpкiвсЬкotl , ty -
хyтopи Kлoчкo, Липецький, Heмишлянський, Шaпoвaлiвський,,I l .анилiвський,
Чepeватий, пyстoшi _ Уставникoва i  Kyленнoвська, Гpинuiв Piг i  леpевня
Гyки, кoтpа бyла кyплена €пискoпoм €пифанiсм, y 3мi iвськoмy пoвiт i  xyтip
Boп'якoвський. A oсЬ як oxазяйнyвався i  здoбyвав сoбi зeмлi Kypязький
tvtoнaст}lp бiля Хapкoвa. Hа мiсцi мoнaстvlpя булa кollисЬ пaсiкa oлексiя Ky.
pязькoгo сеpeд гyстoгo лiсa, кoтpий тoдi. йшoв oд Хаpкoва а)к дo Kypях<а.
У ньoгo сe мiсце кyпив за l50 гpoшeй,,,Тeнетeвський, а y сьoгo кyпив за
200 злoтиx,o,, Д'aвйи щe BпPидачy мЛин з землею пiд ,Цанилiвкoю, xipкiвсь-
кий пoлкoвник Гp. ,Ц.oнeш3 дpyгиtt, lи стаpшинaми XаpкiвсЬкoгo пoлка _
титapeм,,.  Лoгвинoм Хвe,u.opoвинeм i iншими. Bибpавши iгyменa, вoни
!,aлн нa мoнaстиpсЬкe хaзяйствo бдх<iл, l00 oвець, плyг вoлiв i кyпленi
зeмлi. oкpiм тoгo пoлкoвl{ик, пo свoТй пoлкoвничiй владi, oдвiв нoвoмy lv loнa-
стиpeвi вiльний лiс ввepх пo p. Kypях<у, a в шиpинy на l  вepстy i  пoлаpyвaв
свiй власний гpyнт, кoтpий вiн кyпив y дiтей бoяpськиx. Tитаpь Лoгвин,
xаpкiвский мeшкaнецЬ, poбив вклади i  в uepкви мiста Хаpкoва. Poбив
зeмельнi вклaди в t{oнaстиp yвесь piл .[I.oнцiв: Koст. .Ц.oнeцЬ дав tt,|oнaст}l.
pевi нoтиpи oзеpа кoJlo piнкi Чeпеля' Хв. floнeuь _ кiлька шматкiв зeмлi,
yкyпi з бpатoм Iванoм _ t l{лин 3 землею пo p. Улaх' пo дyхoBнiй свoгo
бaтька; iзюмський пoJlкoвt|ик Мих. Koст. floнeuь oтдаB Чeпeльськy дaчy з
лiсoм i  с iнoкoсами. oдин xаpкiвський мешкaнeцЬ пoдаpyвав Kypязькoмy
мoнaстиpю на булiвлю цepкви хyтip з yгoдами нa любoтинськiй зeмлi. Гp.
,Ц,oнець y l678 p. пеpeдав Kypязькoмy t{oнaстиpю займaнЩинy двoх мeJlЬ.
ннкiв, кoтpi за часiв пoлкoвникa Хв. Peпки пoyбивaли белгopoдських слyжи.
лих людей, i лopyнив Лoгвиьv Хве.а.opoвинy на йoгo власний кoшт збy.п.yвати
там вoдя}|oгo niлиllа. У l687 p. мoнaстиp пoJlyчHв цаpсЬкy жалoва}t}ly гpамoтy
нa свoi землi, щoб забезпечити себе oд тиx хаpкiвських мeшканЦiв' кoтpi
в мoнастиpсЬкиx ypoчищaх пoзаймали сoбi займанщини; веJlенo бyлo
нaвiть зpoбити чеpтe)к yсiм мoнaстиpським зеi'ляIt{. 3 лpyгoi Цаpськoi гpaмoтll
l686 p. видHo, Щo tl'o}|астиp пpoxaв oддати йoмy внoвь пoселенi сeльцe Ciнo.пи-
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цiBкy та Пiсoчин, леpевнi Гавpилiвку iKopoтин, де жили вiльнi t lеpесеЛeн.
цi з.за.[I.нiпpa. Гpаlvloта пoтpебyвала, цoб пpo сi  сeла тa iх населення булн
злoженi пepeписнi книги. 3 гpамoти не видHo, Чи пoЛучиB мoнастиp сi  4
сеЛЬця, age y l732p. вiн вoлoдiв в селi Пiсoчинi слoбiдкoю й хyтopoм, в Ci-
нoлицiвцi - хyтopoм, сеЛot\4 Пoлевим, лe булo %7 лiддaнпx, i пpи }|Ьoгt4y хyтo.
poм Kуpязьким. oднa жiнкa у Хаpкoвi пpoдаJl^a мoнастиpевi свiй xyтip iз
сTаBкoм i свoю стаpy зеMеЛЬHy займанЩинy за 500 злoтиx. Пpo Cвятoгopський
Moнастиp ми oпoвiдаЛи yже paнiше, тепеp же тiльки дoдаМo, tцo с пoЧаткy
Cвятoгopський мoнастиp вoлoлiв BеЛl, lче3ниM ЧисЛoМ yгoД - бiльш yсЬoгo
pибoлoвлями пo p. Д.oнцю - пo oбoх беpегах ,[I.oнця oд гиpЛa p. oскoла лo
ГиpЛa p. Жеpебшя i Бахмута, себтo нa 50 веpст y дoв)кинy. Тyт више tиoнa.
стиpя бyв пеpевoзgpез Дoнешь на Тop,3 якoгo ченцi мали значний дoхiд. Aлe
у l664 p., кoЛи oфyвaлoся мiстo Маяки, Ёtoгo пepедaЛи MешканцяI\4 сЬoгo
мiста. Мoнастиp5i}<i землi тa vГoди пoзаймa,rи шapебopисoвцi та t\4аячане.
У кiнцi ХVIII ЬГ.-дo Cвятoгopськoгo MoHaстиpя HаЛежaлo 270О0 десятин
землi i2000 луш.пiдданих. oхтиpський Тpoiшький l toнастиp мав y l785 p.
у piжних мiсцяхJ574 десятиHи зeмлi. У |762 p. мoнaстиp мав l80 пi.п.даниx,
мельttикiв пpи свoix MЛиHах, землi й yгoди y piжних мiсцях, хyтopui та MлиHи.
!.ивнoгopський мoнастиp у к iнui ХVII ст '  N4aB ЧиMaлo 3еМелЬ та угoд -
pибoлoвeль пpи гиpлi p. Бoгyнаpа i  Дoна' кoтpi злаваЛися y oбpoк oстpoгo-
lцaнaN4. У пoнатку хVIII ст. Д.ивнoгopський Moнастиp МаB Bже лoбpе xазяйст-
вo: yoстpoгoзЬкy noлвip 'я i  чaсoвню (vкyпi з жiнoчим Moнастиpем). y слo.
бoдi Cелявинiй - землi й l00 хaт пiдданих. Сiннянський сoтник Гpигop'св
вiддaв Yсе свo €  майнo на.засHyBання CiннянсЬкoгo Мo}lастиpя i  бyв пеpLшим
йoгo iгyшlенoм; yсiс i  землi мoнастиp мав на 2 веpсти длини i  нa веpстy lxиpи.
ни i  l00 l l iдданих: син oхтиpсЬкoгo пoЛкoBника Микoли Матвiсва пoдаpy-
ваB Мoнaстиpевi вигoн. Пo вiдoмoстях l787 p. всiе i  землi пiд мoнaстиpем i
в слoбoдi Бpатениui бyлo 366l десятиHа та в деpeвHi Чеpненнинi 452десятини,
oкpiм тoгo Мoнастиp вoлoдiв слoбoдсlю Малoю Писаpiвкoю. Cyмський пoл.
кoвник Гаpасишl Koнлpатьсв 3aсHyвaB Cумський Успенський Moнастиp.
Мoнастиp мав 6 садiв бi",Iьш нi>к нa 48 дeсятин, у rеpевнi Чеpненнинi - MЛи}|
з l0 кoлами, ЧиNlaлo зегvtеЛЬ' кoтpi набув бiльшl yсЬoгo кyплею. Hапpикла.п.,
y 2 сумнан був кyпл.qний хутip з лiскoм, с iнoкoсoм i  займанtцина на нoвiй
ipеолi зa 4О iaляi iв20n - се oyла iх батькiвlцинa. Aле булп Й земельнi жep-
тви. У l686 p. !\{oнaстиp пo.r lyчиB цаpсЬку гpаlvloтy на свoТ землi. Пo вiдo-
гvroсTях гeнеpаЛЬHoгo Mе)куBaнHя Cумськoму Moнaстиpевl наЛежаЛи: де.
peвня Чеpнeннинa з 648 десятинаMи землi i  75 пiдданими, хутip Чеpненuи.
нa - з 213 десятин aми i  82 пiдданими, пyстoш Tихoнiвutина з l3 десятинаt\4и,
деpеBHя Чepненнина в KpаснoпiлЬсЬкoмy пoвiт i .  oзеpянськa пyстинЬ маЛа
у |773 p. 5 сaлiв, 7 десятин opнoi зeмлi, 6 дeсятин лvгу i  3 десятини лiсa.
3мi iвський Микoлаiвський кoзaцький мoнaстиp мав пo)каЛoвaннi i  кyпленi
землi; y 168 l  p. йoму була oлвелена заiмoчна зеIvlля - opна, с iнoкoсна i
pибoлoвлi пo p. Гoмoльшi; ствеpджена такoж i земля пo кyпнiй. Масмo
oпис йoгo хазяйства |702 p. Пo вiдoмoстях |784 p. гvloнастиp мав бpoваpню
i гoн. lаpськy майстеpню, дe виpoблялися кaхлi та гoнчаpний пoсyл. Булo
такoх( y нЬoгo l7 садiв, з кoтpиx oди}l виHoгpалний. Пiдданi вapили пивo
в бpoваpнi та poбили каxлi. /vloнaстиp вoлoдiв слoбiдкoю Гoмoльtшoю, в
кoтpiй жилo l94 лушi мужсЬкoгo пoЛа iбyлo 5987 десятин лiсy. Kpаснoкут.
ський Петpoпавлiвський N,toнастиp бyв заснoваний пеpесеЛeнцеM з.за !.нiпpa
пoлкoвникoм Штепoю, кoтpий збyлyвaв йoгo нa свoiй власнiй займанrцинi.
Koли сей rvtoнaстиp бyв скaсoваний, у нрoгo бyлo l543 дeсятин землi -
бiльш yсЬoгo лiсу. Apкалi iвська пyстинЬ набулa сoбi l50 десят11н лiсy'  236
j].eсятин opнoi й сiнoкoснoi землi iмaла 3 салa. ГopoxoBатсЬка пyстиl{Ь пo
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вiдot\,toстях геHеpaлЬHoгo l\, lежyвання lvtала 88 десятин лicу'728 десятин opнoТ
зeМлi,  l l57 десятин с iнoкoсy i  сади. Чaстину зеMель мol{астиp нaбyв жеp-
тваt\,tи. oттак, як ми бачимo. слoбoдськo-yкpаiнськi мoнaстиpi злoбyли
сoбi багaцЬкo 3еMелЬ i  yсяких yгoл. 3лoбyли сoбi вoни iх piжними спoсo-
бами - бiльш усЬoгo, зда €ться, блaгoдiйними жepтваtt ' tJ oд усяких лoбpoлi iв,
пoтiм кyплею, пoжаЛуBанняI\4 шapiв та сBoгo кo3ацькoгo ypядy, а iнoдi,
тpaпЛяЛoся, й пpимусoм. Пoлкoвники й кoзацЬка стapшинa не т iльки пoмa.
гали мo}|астиpягvl у iх зeмелЬниx }lyждаx, a навiтЬ' як ми бачили, самi
зaснoByBаЛи t l , toнастиpi. Таким пoбитoм, пoЧaтoк N,toнастиpськoi влaснoстi
бyв такий же, як i  пaнськoТ стаpшиtlсЬкoi.  I мoнастиpi '  oсoбливo у ХVIII ст.,
пopoбилися такиtt,tи ж сiльсЬки[,rи гoспoдаpяNrи, як l  пoМlщики.стаpшини.
Boни теж мали пiддaниx, кoтpi нa Hих poбили всякy poбoтy i  нa таких же
yt l , toBинах взагалi ,  як iпoмiщикaм. Boни мали тaкi  ж пpotиисли пpи землepoб-
ствi,  як i  стаpшини,_ i  млини, i  pибoлoвлi, i  сaдки poдючoгo деpеBa, i  пасiки,
i  бpoвapнi; oсoбливo вo}lи кoxaлися y садкax, iнoдi з винoгpадoм, та pибo.
ЛoBлях. У Cлoбoдськiй УкpaТнi бyлo бiльш 2 десяткiв мoнaстиpiв (2l) i '
як ми 6aчнлtl' деякi з них tvtaли великi земельнi yгoдиi чигvrалo земель бyлo
нaвiть у невeликиx [, loHaстиpiв - пyстинь, лe булo зoвсiм мaлo ченцiв.
Пpавлa, ченцi не пoвиннi бyли б зoвсiм мaти ма €тнoстей i  y всякoмy paзi
tv lyсили б самi, свoiми тpyдами oбpoбляти зеrvtлю, а вoни, як бачимo' нaбулп
мастнoстей дaЛекo бiльш, нiж Тм бyлo пoтpiбнo. i  мали пoспoлiтиx пiддaниx,
кoтpi нa них пpaцювали. Boни збipaли великi кoштl, l ,  багатiли, кyпyвaЛи
нoвi мастнoстi '  iy к iнцi ХVlII ст. свoТми земельниtt{и бaгацтвами ви3вали
зaзлpiсть у Kaтеpини II, кoтpa й oлiбpала iх землi y кaзHy. Taк пpахoм
й пiшли усi ix захoли пpo землi тa усякi лoбpa, а yкyпi з сиI\,t знищeнi були й
тi садки. кoтpi вoHи пopoзBoдили. i  yсе iх мoнастиpсЬке, iнoдi лoбpе
пoстaвЛене хазяйствo.

l6 l
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сЛoБo)кAHсЬKи и ПoБyТ

УкpaТнський пoбyт к03aцЬкoi стapшини. oбстaвини )l(иття
слoбoДських попкoвникiв. oбстaвини )киття кoзaцтвa' сеЛяl|.
стBa тa мiщaнствa. 3вичaТ тa pисl' xapaктеpу слoбoхкaн.

кpaТнський пoбyт кoзaцькoi стapшини. Ми бачили, щo з пoчаткy
зaселення CлoбoдськoТ Укpаiни piжнi стани тoдiшньoгo сyспiльства
(кoзаки, мiщaне, пoспoлiти) нe бyли oбмеженi в свoiх пpaBax, i  пepе.
хiд з oдttoгo стaHу дo дpyгoгo бyв зaвжди t\,to)кливим. He вiдpiжняли.

ся вoни зHачHo oдин вiд дpyгoгo й пo свoТй пpaui, заNro)к}roстi,  пo свoTх пoтpе.
баx' пo свoТх звичaях, a зHaчить, i  пo свoйoмy пoбутy' бo землеpoбствoм
займaлися ледBе нe yсi слoбoжaне] пpoмисЛи та тopгiвля теж }lе бyли oбме.
женi. I весь Тх пoбyт взaгaлi бyв нистo yкpaiнський. .[I.вopянства ще тoдi
не бyлo, a кoзацЬкa стapшинa, xoч ixoтiла oдме)кyBaтися oд iнших станiв,
але сЬoгo нe мo)кна булo зpoбити paПтol\,l i се poбилoся спpoкBoЛа, paзoil,t
з тиN,r як yтвopюBався oсoбливий стаpшинський стaн. Cпoнаткy ж, як пoба-
чимo .цалi, пoбут стаpшини бyв тех< yкpaТнський. Гp. [oнешь бyв кoлись
l lpoстиtvt кoзaкo[и, a зpoбився пoJIкoBникoм i пiсля тoгo пiшoв HoBиM шля-
xoМ, пoказaвши сeй шЛях i  свoТм Hащадкам - злoбyвати стаpшиl{стBo
i спадкoве пoлKoBництвo. Koжний пoлкoвtlик кepуBаB цiлoю кpаТнoю, вxo.
.циB B стoсyнки з BеЛикopoсiйським ypядoп{, oт)кe пoви}lен бyв лoбpе зl{ати
poсiйськy мoвy, бo yсi знoсини, а нaвiть мiсцеве дiлoвoдствo Bелися нa сiй
мoвi; мусив iздити й дo Мoскви i  дo Белгopo.Ца, l\ ,tyсиB мати дiлo з вeЛикo-
poсiйським t lаЧаЛЬствoм i  пpиказниtии людЬМи' пoBoдитися 3 ниMи i y Cлoбo.
жанщинi,  iу баталiях; тpаплялoся стаpшинi й видавати свoТx дoчoк замiж
за poсiйських дBopян.

Усе те спoнyкаЛo сTаpшиHy пеpеймати пoвoдх(ення й кyльтypнi пoтpeби
та звичаi poсiйськoгo двopяHстBа. 3 часiв Петpа poсiйська мoва й кyль-
тypа пoчали poбити великий BпЛиB Ha життя i  пoбyт yкpаiнськoi стаpшини.
Bеликe значiння MаЛи те)к яpмаpки, лe poбили сoбi миpнi здoбyття веЛl lкo.
poсiйськi тoваpи сеpед yсЬoгo yкpaiнсьKoгo населенl{я, a oсoбливo сеPед
бiльш замo)I(них йoгo станiв - стаpшини, купецтBа, багатoгo мiщанства,
дyхoBенствa (гopo.Цянськoгo). Tак пoтpoxy змiнявся yкpаТнський слoбo-
;канський пoбут пiд впливoм poсiйськoгo, oсoбливo у BиЩих Bеpствах су.
спtЛЬстBa - сеpед панстBa пo селaх i  y гopoлаx, пoЧинaюЧи вiл Хаpкoва
i к iнчаючи пoвiтoвими.

Aле спoчаткy мaйже усi >кили yкpаТнським пoбyтoм, i  piжнишя в oбста.
винaх )киття 3aле)каЛа oд заMoжнoстi iбула нe бiльша, нi>к тeпеp, скажеMo,
мiх< замo>кними i  бiдними кpeстЬянaми, схoжими у oснoвi свoгo пoбyтy.
Tак бyлo i в Мoскoвськiй дepх<aвi .ЦoпетpoвськoТ дoби, кoли i uapь, i бoяpе,
i  наpiд piжнилися не пoбyтoм - вiн y них в oснoвi свoiй бyв схo>кий -
а тiльки poзкiшшю та багацтвoN,r сЬoгo пoбутy. Tак бyлo i  з наpoдним, нацio.
налЬHиМ пoбyтoм Cлoбoжанщини. Пеpеселенцi цiлкoм пеpенeсЛи y Cлoбo.
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жанЩиtly свiй нaцioналЬний yкpаiHсЬкий пoбyт iвиявили йoгo у Bсiх стo-
piнкаx свoгo нацioналЬнoГo житТя. пiдтpи[4yBаЛи йoгo й пoчaли ) l(ити тaкиrvt
пoбyтoN, l  в Cлoбoжанщинi.  якиM жили в 3алнiпpянщинi,  бo нiхтo iх не пpи.
МyшуBав дo iншoгo пoбyту'  бo вoни vсi  yкyпi oсягЛи нoBy BеЛикy кpаТну.
дyже схoжу з Тx Пpавoбiннoю УкpаТнoю, бo вoни вiддiляли себе oд веЛикo.
poсiян такoж, як i  великopoсiяне ПpизHaBaЛи 3а ниMи пpaBo нa iх yкpаiн.
ськi  звичaТ; себтo на ix нацioнальнy самoсвiдoмiсть. Koли.<неpкасскyЮ
oбьlкнoсть> слoбoжане yдеpжаЛи i  в сoцiяльнot\,ty життi '  i  в пpoмислiх,
pеMеслах, i  тopгiвлi ,  i  в земельнiй власнoстi .  i  в цepкoBних справаx,
i  л iтеpатypi.  i  в мoвi.  i  y всьoму складi свoгo нацioнаЛЬнoгo poзBиткy, ttе
МoгЛи Boни заHехаяти свoiх пpалiлiвських звичаТв y пpиBатHoму пoбyтi '
кoтpий в йoгo етнoгpафiннl lх pисаx збеpiгся й д.o наших часiв, Hе диBля-
чися на Bплив poсiйськoi куЛЬтypи й нoвиx oбстaвин ) l{тття.
oбстaвини життя слoбo.цськиx пoлкoвникiв. Пoдивt{Мoся тепеp, який бyв
пoбyт слoбoдськoТ стаpшини. Пpo цe гvto)кливo д.oвiдатися з дyх(е цiкавиx
pесстpiв pyхoМoгo й нepyхoмoгo майна слoбoдських пGIlкoв}|икiв: Хв. Д.oнця,
Iв. ШидлoвсЬкoгo, Хв. ШидлoвсЬкoгo i  Iв. Iв. Пеpeкpестoва' кoтpe бyлo
y Hих секBестpoBаHе 2u5. Пеpшi тpи пoЛкoBники пpoживали y Xаpкoвi,  а iет-
веpтий - y oхтиpцi.  Усi  вoни бyли багатими людЬtvtи. У Хв. Шидлoвськoгo
булo багaшЬкo ма €тнoстей, yсяких завoдiB (мiж iншими гyтяний); oкpiм
сьoгo вiн бyв iкупшем, бo вiв шиpoку тopгiвлю. Як же жив сей великий пан.
як тo ка)кyтЬ, пaH на всю губy? У Хаpкoвi y HЬoгo бyлo пoлвip 'я з бyлiвлeю.
Усi  бyлинки були леpев'янi i  там мiстилoся 4 свiтлицi 3 лазl|ею, 4 к iмнатки
людськi (лля нелялi) з кoмopями й пoваpнею. Бyпинoк, у кoтpoМy пpoживав
са14 пoлкoвник Хв. Шйдлoвський, мав т iльки oД.нy свir 'лицЮ й 2 к iмнатки;
се пorr,tе l l lкаt lня, як ми бачимo, бyлo лyже тiсне для пoлкoBницЬкoгo бy.Цин-
ка. aЛе тoдi й yсi  панськi  бyлинки не бyли ду)кe пpoстopi.  Tpеба' oднaче.
дoдати, шIo xв. Шидлoвський вже не задoBoлЬнявся свoiми . l] .еpeв'яниtt, tи
хopoмаMи y Хаpкoвi i  пoчaв бyлувати кам'яний бyлинoк у 8 свiтлишЬ, аЛе
встиг т iльки збyлyвати нижнЮ частиHy йoгo з 8 кам'яними лЬoхами i  y тpьoх
з rrиx скЛaB печi.  Biкна y всiх свiтлицях бyли склянi.  У лвopi були лвi стaйнi
3 сapa €M; пiл саpасм - ДepеB'яний льox; були ше кor l , lopя та лЬoдoвня 3 суш.
неЮ: пpt{ булинкoвi бyв сал'  У селi Po>кдественсЬкoМy y HЬoгo був лвip,
oгopoжений паЛяtt{и з 3-4 баштами - HеМoв MaленЬка кpiпoсть. У двopi
стoяB бyлинoк з 9 свiтлицямуl Й кiмнатками. B oднiй к iмнaтi  кoлo вiкoн
бyли зaлiзнi  pешoтки. У п'яти свiтлицях бyли пенi з зeле}|их кaхель, ст iни
бyли oблoжeнi цеглoю й вибiленi.

У сих хopoмах бyлo с iм ЛиПoвих стoляpниx стoлiв, oдин з них щyглий,
тpи стoляpних пoстаBця' тpи стoJlяpHиx кpoватi ,  стайня для кoней, а при
нiй свiтлиця з вiкнами iз бiлoю пiчкoю. Бyли шe леpев'янi хopoми y 3 свiт-
лицi з к iмнатками iкухнею ixатa.II.Ля Ч €Ля.Цi з с iньми, сал яблyневий, вишне.
вий iвинoгpалний: кyзt lя з KoвалЬсЬкиtt,tи снастяMи' лa3ня, сoлoдoвня з ха.
тoю й сyшHеЮ дЛя сушки сoлoдy, бpyсянa бpoваpня з тpЬot\,tа чанaМи й iншим
деpев'яниt\4 пoсyдolt , t .  Bинниця сoснoвa бpyсяна з l2 чанами та дiжками.
Пpи нiй pyблeна кoМopa' Hа p. Д.oнцевi б iля лвopу - вoдяний t\, tлин з
3 кoмopами, з 8 >кopнами i  з 3 ступaми, oднiею сyкнoваЛЬнею. Тpoхи вiддалi
вiл лвopa - Bиl{ниця 3 усякиM деpев'яниI\,t  пoсудot\,t ,  з 2 хатами. 3a f l .oнuем
на oзеpi для Гути збyдoванo булo 2 кoмopi,  щoб виpoблюBати та складати
шклo.3а т iею ж piнкoю бyли стаpi гути з хaтaми тa майстеpнями' якi  бyли
зланi y opендy yкpаТнськoмy гyтя}|oмy майстpy Aнт. Гyтникy. Пiдданих
yкpаТнuiв бyлo l8 лвopiв i  l  l  лвopiв великopoсiйсЬких схoдuiв. Hа piнui
Удах бiля шкypатяних завoдiв )киЛи Bинoгpадаpl,  кoтpt пlкЛyBаЛися пpo
виl{oгpад. Хлiба бyлo y хaзяйствi  нeмoЛoЧенoгo 600 кiп жита i  l0000 кiп с iна:
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пшеницЮ й yсю яpину пoiла саpанча. Мoлoченoгo хлiба булo - >кита l0
oсЬtltачoк, пшеницi - 7; пoсiянo oзимoгo жита 6l четвеpтЬ 3 oсЬминoю. Cвиней
бyлo l50' птицi - гусей 85, iндикiв 63, кaчoк 60, pyських t(ypей l00. У дpy.
г iй мастнoстi Шидлoвськoгo, селi Iванiвськoмy, бyла деpев'я}lа цеpква
Пpелтенi '  кoтpа була oГopoжeнa, HеI\,toB кpiпoсть, стoянаMи з сoсниHи з баш-
тoю. Tам тeж бyв бул,инoк Шидлoвськoгo, аЛе згopiв, на мiсцi йoгo збyлo.
вaнo бyлo 2 свiтлицi.  Пiдданих бyлo там l44 лвopа, а poсiйських схoдцiв
6 лвopiв. Пiд селoм - I\,rлин на piнui Гнилицi oб сл.инoмy каМеню' аЛе за
безвoддям l{е мoЛoB. Cкoтини - 28 вoлiв, l4 кopiв'  90 oвець. Хлiба B кoпах;
>кита 800, пшеницi 600, ячменя 200, вiвса l00, гpенки 360, пpoса l00, гopo.
xy 45, ЛЬoну l4, плoскiнi  i  кoнoплi 33, с iна l00; пoсiянoгo oзиMoгo жита
76 нетвеpтей.

У тpетiй мaетнoстi ШиДлoвськoгo - f lвopiннoмy Kyтi бyла те)|( деpеB'я-
нa цеpквa, бyлинoк o 2.х свiтлицяx 3 кi lvtнатами, xа.та пpи Bopoтaх, стайня,
кotvtopя, тpи саpаi;  скoтиHи й птицi бyлo малo. Бyв хлiб y кoпицях. Пiдданих
бyлo 64 двopа. Бyли ще у ШиллoвсЬкoгo млиl{и i  пpули л.ля pибoлoвель.
У селi Балаклейцi Iзюмськoгo пoлка бyла леpeв'яHа цepкBa' лвip, тpи хaти
3 Чистoю кiмнатoю, стайня, льoх, сapай' хлiб y кoпицяx (яpoвий увeсь пoiла
сapанна). Хулoби булo: вoлiв 20, кopiв 37, oвeць pyських i  yкpаiнських 336'
oвецЬ i  баpанiв калt\.tицЬких 680' к iз 20, свиней 6. Була й птиця. Пiддaниx
бyлo 8l л.вip'  великopoсiйських людей - 4 лвopа. У селi HoвoмлинсЬкoму
бyла нoва цepква, панський двip з 2 свiтлицями з к iмнатaми, хлiб, poгата
хyлoба, птиця. Пiддaних 25 лвopiв, великopoсiйсЬких 4 двopа. Boдяний
млин зi  стyпаI\,tи. У селi Koлoдяжнotvty цеpква iусi  хати вигopiли. Пoставленo
нoвиx l4l  хату. oкpiм сьoгo y Хв. ШидлoвсЬкoгo булo ше 5 мастнoстей
y Kypщинi, дe Bже Пpoживали, здa €ться, не пiдданi, а кpiпаки. oкpiм сBoгo
BеЛикoгo сiльськoгo гoспoдаpства, Шидлoвський вiв ще дyже Beлику тop.
г iвлю. Cе бyв, 3нaЧитЬ, як ка)t(yтЬ, пaн на всю гyбy. Таке, як банимo, бyлo
йoгo гoспo,цapствo. Гoспoлаpствo та пoбут укpаТншiв сepеднЬoгo та й пpo.
стoгo стaнy oдpi>княлися тiльки Kyди [r,teншиlt,t сBollt,t poзмtpoМ.

Щoдo внутpiшньoгo убpaння хaт слoбoдсЬких Пoлкoвникiв, тo вoнo булo
дoвoлi багaтe. Cтiни свiтлиЦь вкpитi бyли тpiпoм yсякиx кoльopiв'  шкypаN4и,
киЛимаtt.tи. Kилимiв булo багаuЬкo - yкpаiнських, пoлЬськиx, туpецЬких,
пеpсЬкиx. iV1абyть, кpаЩиN4и, дopoгими пoкpивалася мебель, деlUеBиl\ i tи -
пiдлoга.^Cтoли пoкpивaлися зелeHиIvl сyкнoNr, а такoж скатеpтяtltи - шваб.
сЬкиlvrи 206, 

укpаiнсiкими з запo. ltoчi 20l,  iнoдi Чеpвoними тypецЬкиtии шoв-
кoBиtt,tи; лаBки oббивaлися зеЛеним сукttotи aбo вкpивалися квiтчастиМи
наЛавol l lниками i  сpiбними aбo зoлoтиtt, lи шнypкaми. Koштoвнoi кpасивoТ
меблi бyлo дy)ке мaЛo, бyли тiльки oбитi кoх<ею й пoзoлoненi стульui з тoче-
ниi l i rи зoЛoчениI\. lи нiх<ками з усiм' Щo дo них нaлeх(aлo - шoBкoвим yбopoм
3 чepвoнoю шoBкoвoЮ бахpoмoю, шoвкoвиIvtи 3aвlсаtt,tи, пoЛoх(кaми, шoB.
кoBиDrи yкpива{ами, пoдyшками, Пеpинаtt{и з кpyжeвoм, Мaтpацами. У свiт.
лиui бyлo багацькo oбpазiв в багатих шатах, як тепеp пo деpеBнях y селяl{,
бyли oбpази написанi на кипаpисi i  жестi.  У Хв. Шидлoвськoгo знайшлoся
47 oбpазiв, кoвЧег з мoщами, i  у Iв. Шидлoвськoгo пopтpет Петpа з Пoл-
тaвсЬкoю баталiею, пopтpет Меншикoва i  po.Цoслoвешь Шеpеметьевиx.
Kаpтини Пеpекpестoва бyли намaлЬoванi здебiльшoгo нa хoJIстi '  деякi на
шoвкy. Пани пoлкoвники любили пoсЛyxати й мyзики: y Пеpeкpестoвиx
i Шlrдлoвських були opгани, великi й малi, пoзoлoченi, з ЧасaМи нa Bеpxy.
У. ПеpекpестoBих були гo.Цинники з бoсм, стiннi мiдянi, нiмецькi '  тaкoж
нiмецькi BеpцaДЛа (зеpкала); iy Хв. Шидлoвськoгo бyлo ix тpoс у pягvtах.
У Xв. ,Цoнця бyли дзеpкалa B сеpебpяних, пoзoЛoчених ска}lHих pямах
3 чepвoниIи та блакитним камiнням. У Хв. Шидлoвськoгo BиявиЛася й неве.
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Личка бiблioтечка. Тaм бyлo l4 uеpкoвниx кttижoк: бiльша чaстина киТв.
сЬкoгo дpуку i  едl lа pyкoписна - Мitrея 208_ i  l0 гpажлaнсЬкиx кни)кoк:
€дHa нa латинськiй мoвi (пеpеклaI '  з нiмецькoгo) i  9 на пoльськiй; У хаp-
кiвськoмy булинкoвi Хв. Шидлoвськoгo бyлo т iльки еднo €BангеЛi € ;  на
oкладi йoгo на oднoгvtу бoшi були свaнгeлiсти, ttа дpyгoi l , ry -  pеl l ' i ,0n 3 lкeМ.
чyгoм, пoсеpел.инi _ oбpаз Пpеннстoi;  зaстiжки - сpiблянi,  oпpаBa -
з чеpвoнoгo oксаMитy. Бyлo бaгатo pylIIникlB _ тyрeцЬких, Bttшитиx 3oЛo-
тoм, сpiблoм i  шoвкoм' i  yкpaТнсЬкиx з запoлoЧЧю. Бyлo бaгатo yсякoгo
Пoсуда, Час'тиHa йoгo пpизHaЧaлася, щoб yкpaшaти пoкoi,_ скpинЬки
Шr'IЬol lCЬКoi z 'U poбoти, сpiбляний пoсyд: ПЛяt l lКи, кyбки, лo) l(ки'  Чаpки,
чашки,. четBеpти}lи, криштaЛЬoBl,  шкЛянi,  мiдянi Та oлoв'янi pенi _ шаt l-
Д'aЛИ,, ' ,  гЛеЧики, ЛaМпади; на сpiблянoмy пoсyлi бyли бpoнзoвi чoлoвiчки.
У всiх пoлкoвникiв бyлo .п.уже багатo збpoi i  к iнськогo yбpанства; y пoл-
кoBникa Л. ШидлoвсЬкoгo булa шa6ля.<<ЧеpкaссКaя>>, цебтo yкpаТнська,
з t loжl lаtии шaгpеневoi шкypи, в сpiблянiй пoзoлoченiй oпpaвi з биpюзoю
й iншим самoIlв iтним камiнням, сpiбляна пoлкoвниЧa бyлава' aбo пеpнан -
)кe3л з гoлoBкoю, кoтpа бyла схoжa з пip 'ям гЛyxих абo rrpopiзниx стpiл,
звiдсiль i  назвиськo <<пеpHаЧ>); сaмий )кe3л пo сеpединi бyв oблo>кений бiлoю
шагреl lевolo шкypoЮ, а на кiнцi -  сpiблoм, мiсttями пoзoлoЧeниrv':  oбyшoк/
бyв мiляний, oбклaдений сpiблoМ 3 ЧepнЮ, в } lЬoгo вставлеt lo бyлo самo.
цвiт l le камitIня. У Хв. Дoнrtя бyв бyннук: дpевкo з гoлoBкoЮ нeМoв яблукoм,
3 кoТpoгo Bихoд,иB кiнський xвiст; сей хвiст бyв приB'я3ан}lй лo яблyкa
3 китицеЮ й шoвкoвoю баxpoмoЮ; китиЧкa була з ЧеpBoнoгo китaйськoгo
шoBка; дpевкo бyннyка бyлo мiдяне' l Ipopiзr lе,  пoзoлoчене. Бyли у слoбoл-
сЬкl , lх пoЛкoвl lикlB каpeТи, кoЛяски t yкpаiнськi  пoвoзки. Tpaплялoся нoнy.
вaти в пoлi -  i  для сьoгo бyли шатpи, абo намeти. Koней y Хapкoвi Шил-
лoвський деp)кав 200. Бyлo багацькo й тoвapiв пpo зaIIас, пo пoслoвицi -
(<зaпас бiди не чиtIитЬ>>. A гpoшей бyлo небагатo тoМy, щo вoни булн
пoлo)кенl y тopгlBлю та пpoМислИ - Нa зaвoд шкypятиttий та на гopiлкy.

Укpaiнськoю взагaлi булa Й oдeжа кoЗaЧoi стapшини. Гp. Хв. Kвiтка,. , ,
кoтpий лoбpе знав i  бачив сЮ oдежy y батькiвськoмy бyлинкy, oпoвiдас
пpo неi Тaк: се були шиpoкi >кoвтi  штaни, )кyпаH, пoяс: звеpху ще нaдiBa.
лася Чеpкеска з oдкидниlvIи pyкавarии' Bисoкa смушeBа ш]апка з сyкo}|ним
кoлЬopoBим BepхoM; за пoясoгvl  нa ЛаHцюжкy _ t l i>к, у пoхoдi шабля. Чеp.
кеска бyла си}lЬoгo кoльopy i  п iдбивалася галyнoМ, шHуркoM абo мixoм.
У великий паpa/l  пoЛкoвt|ики oдягаЛи зверхy lце сyкoннy кеpеЮ (мантiю)
з пpяжкoЮ з самot lв iтнoгo камiння. Такa )к oде)кa бyла. i  y тpЬox. слoбoд.
сЬких пoлкoвникiв. Чеpкески y t|их бyли pi>кпиx кoльopiв: неpвoнi,  зеленi,
oбшитi зoлoтoм i пiдбитi xyтpol4.

Жiнoча oдe)кa стapшиl{сЬкoгo стaHy бyла теж yкpаТнська, iвoни Тi
нoсили,ц.o пi3 l{ iх чaсiв. Ce був кyt lтyt l l  з i  штoфy, паpнi й iнших дебеЛих мaте.
piй. 3.пiл ttьoгo бyлo видкo на гpудяx кipсетку й спiдницю 3 3апаскoЮ. [oма
хoдили y к ipсетшi без pyкaвiв, y спiлнишi 3 запaскoю i  у вишитiЙ yкpаiнськiй
сopoнIt i .  Бyли й плахти з шoвкy тa гаpусy, кoтpi нoсилися на спiдниt lяx.
Уся oтся oде)ка пepехoдиЛа oд матеpi дo дoЧoк, otlyЧoк та пpавHyчoк без
yсякoi oдмiни фaсoну. Жiнottтвo HoсиЛo багате HаMистo, в iнtt i ,  oжеpелля.

Bзагaлi yсе ol lе кoштyвaлo дyже дopoгo, i  y сьoмy бyлa вeликa piжнишя
мiж багатиI\,rи ЛЮдЬМи тиx iнаurих чaсiв. Toлi панyвав ulе патpiapхальниЙ
укЛад життя; кoх(нe гoспoдарствo виpoблялo yсе пoтpiбнe для сeбе, а yвесЬ
лишoк йtt loв на майнo, багaте yбpанствo та запаси. Toдiшнiм r loлкoBникaМ
здaвaЛoся, ulo се майtto I lе з lvrенIIIиться y свoiй цiнi ,  бo вoнo нe 3алежитЬ
oД пеpемiн Мoди, щo тiсю oдeжoЮ' яка бyлa y..скpинях, бyлyтЬ кopистyBa-
тися нr т lлЬки Iх дoЧки, але й Yнyчки. Aле вийtшлo iнакше: <<Boни не пpo.

l6б
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зpiваЛи,- ка)ке o. Я. €фименкo,- щo наб"ци>каються iншi Часи, кoЛи yt|yки
виймyть самoцвiтне камiння з ix збpoТ, Щoб yкpасити iм застiх<кy свoТх
фpанцyзьких чеpеBичoк. пepеЛлЮть свiй сpiбляний Пoсуд, занедбають свoТ
паpнoвi кунтyшi абo oллал.yть iх,  як жеpTвy, y цеpкBy Hа pизи абo якyсь
iнruу uepкoBнy пpикpасy' , , ." .  Hабли>кaвся нoвий екoнoмiчний пoбyт, де
мoдa ПoЛyчиЛа BелиЧезне значiння. I oсь тепеp HаM тpеба BеЛиких захoдiв,
насy й щастя, шoб poзшукати якусЬ 3ЛиденHу частинy тoгo, шlo кoЛисЬ
y бeзмipнoму нислi пpиЛЮднo BистаBЛенo булo y паHсЬкиx бy,п.инкаx абo
сxoванo бyлo в скpинях. Як6и з i6paти т iльки т i  pени, якi  pеквiзoванi бyли
y тpЬoх хаpкiвськиx пoлкoвникiв, тo з них вийшoв би укpаiнський пoбутo-
вий музeй, кoтpий мiг би зpiвнятися з tvtyзеяМи - KиТвським,.Чеpнiг iвсЬкиМ
(B. B. Tapнoвiькoгo2!n) та KатеpинoслаЬським (A H.Пoля2!51..A усi  peни
сих ПoЛкoвникiв пiшли Пpаxoм, xoч iне булo y сЬor\, 'у iхньoТ вини. A скiльки
пpахolt '  п iшлo Taкиx >кe peней y дpугиx, у кoтpих не pеквiзyвали мaстнoстей
на шаpя! Тут вже не бyлo вини poсiйсЬкoгo ПpавителЬстBа, а винyватi  бyли
тi  землевласники. кoтpi нe збеpегли нiчoгo з сЬoгo дo нaшJиx чaсiв, xoч би
нa спoмиH Пpo те, як )киЛи ix дiди та пpаtt i .п.и, кoтpi злoбуЛи дЛя сих yнукiв
маетнoстi  i  oтсе усе майнo. Иoгo poзтplнЬKаЛи Tа ПoзaМlняЛи MoдHиМ, не
зpoбивши навiть тoГo, щo poбили пo сеЛax селя}rки, хoBаючи y свolx скpинях
Плаxти тa 3апаски, кoтpi вихoдиЛи з мoди.

3найшлися rк гpoшi, нaвiть ду)ке BеЛикi,  кoли У саMoMу кiнцi ХVIII ст.
ПtсЛя скасуBання аBтoнoMl l  l  у пoЧатку ХIХ ст. noЧаЛи булувати нoвi буДинки
у piжних нoвих Чу)кoзегvlHиx стилях та oбстaвляти Тх HoBoю дy)ке кoштoв.
нoю oбстaнoвoю. I j lo сЬoгo тpеба дoдати, шo стаpi pенi,  якi  були у стаpшини,
взагалi були кули кpасивiшi,  н irк т i  фабpикати, кoтpi пpийulли iм на змiнy,
бo тo бyли стаpi виpoби l\rtисTецTBа абo мiсцьoBoгo укpаiнськoгo. абo.й чy)t(9-
3еMнoгo - заxiдньoевpoпейськoгo i  сх i , lньoПoЛУдtlЬoвoгo. Укpаiнськi  виpoби
та реМесJlo y)ке poзBиHvЛися на нацioнаЛЬнoМv гpvнтi  й знахoдили сoбi ,
як Ми зна €N,ro, ПoкyпЩикlв HaвlтЬ 3а МежaMи Слoбoдськoi Укpаiни. Ми
I\ i tа €Mo Чиt\4аЛo пам'ятникiв укpaiнськoгo I\,tистеl lтва 3а часи Cлoбo>канutини:
uеpкoвнoТ аpxiтектуpи, гpа)кдaHськoТ' а Tакo)к i  маляpствa. Сеpел майна
хаpкiвських пoлкoвникiв бyлo багатo oбpазiв vкpаIнськoгo ПисЬМa. A скiль.
ки бyлo Тx пo Цеpквах Cлoбoдськoi Укpаiни! Bже v наl .u i  наси Ap.хеoлoгiч-
нoгo з ' iзда у Хаpкoвi y l902 p. незабvтнiй пpoфесop €  K Pедiн.2l6 з iбpав
iх ст iльки, lцo 3 Hих уTBopенo бyлo у Хapкoвi дBa Мv3ея - цеpкoв}Iий вiд-
дiл у Музею унiвеpситетсЬкoМy i  паpxiяльний [еpкoвнo.аpxеoлoгiнний
мyзей. I яка силa там з iбpана паM'ятHикiв uеpкoвнoТ стаpoвини та Мистец-
тва! A сеpед ниx неМaЛo тaких, пpo кoтpl i \ ,ro)кHа HаписаTи наyкoBl пpацl,
а BзaгаЛl Hа ПlдстаBl Iх rv loжHа t неoдмiннo тpеба HаПисаTи хoч KopoтKy
iстopiю МисTецTBa стаpoi Cлoбorкaнщини *. Cеpел тих pеней, якi  були у
хаpl<iвських пoлкoвникiв, булo HеМaЛo чvжoзеМHих: бyли noлoськi  нo>кi тa
l{o)к}. lки, шкЛяt|ки, с lдЛа, каpети; шмeцькi с iДла; ulльoнcькi '  цебтo с iлезькi ,
пoЛoтна, кo., lяски, пoсyд; бepлiнськi  кopтикi;  u lвабськi  пoЛoтнa' скaтеpтi ,

* Taку poзвiдкy a)ке в3яB ttа себе лoбpoлiй Таpaнvtuснкo, ' i  i  вotta вийле незабаpo|\| як oдна

3 книжoк uKyiьтуpнo-iстopнннoТ бiблioтeки>, кoтpа дpyкyватиi4eтЬ.ся..IItд Мo €ю pедакt l i € к)

i  пеp.tuим виr lyскoм.кoтpoi явля €тЬся 9тся мoя <lстopiя CлoбoдськoT Укpaiни>. C; lоб.oдськo.

укpаiнськa стаpoBl.t l lа i  пам'ятники миЪтеttтва збеpeг,rися ulе у_деяких l lа l lських l loмiстях -

ipЬф K, leйнмиieль навiть BидpyKуBав l t i .Ц pелакt l iсю roбpoлiя Лукoмськoгo кни)ккv tIpo дBо-
pЪнськi oселi ХapкiвськoТ.гyбepнi i ,  де нaйбi ' ,|ьtt l  ц iннi дv>ке лoбpс зpoб,rеrt i  мa,rюttки: с i  пoяс.

l , tеt l l iя дo нt iх peдактopа. '" .  Тpебa, oдl laче, дoдати дo сЬoгo, ulo т lЛЬки неBе,1ичка частиПa

пaм'ятникiв бу, i iвништвa i iншнx мaс вiднoсини дo стаpих часiв Cлoбo>канtцини, а l lайбiльtttа

з l lих тoркa €тЬся B)ке дo нoвих oбставин х(иття, яKе утвopиЛoся пiсЛя скасvвaнttя аBтoнo|l l l t '  кoЛи

слoбoлсiкo.укpаiнськa стаpшиHа Bжe перeвеpнyЛaся v poсiйських- дBopяt i  i  пo.tалa булyвати
сoбi булиrrкl  ia фрaнuузький мaнip i  oбcтав; lяти iх такими >к меблями i  iншими pеЧaми'
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салфетки; швеdсbкi шкЛя}lки: aнелiйcbкe сукHo; uloTлaнdсbKj pyшниui:
еoлланdсьKi скатеpтi,  pyкoмoйники, пiстoлi; еpецькi шаблi; тцpецькi i  nepcькi
кoвpи, пoЛoтенця, шаблi, pyшниui, нolкi ,  с iдла, сaп'ян, шaтpиi кuтаt icькi
l ' l loвки, завiси, нoжi. Aле oтсi усi  нужoзeмнi виpoби poзпo,Цiлялися бiльш
I\,lенш oднакoвo - сДнi Hе IIepеBa)кyBaли дpyгиx i не нищили мiсцьoвoi
yкpаiнськoТ кyльтypи, кoтpа панyвалa Haд ними. Tак булo y хVII i  y пoчат-
кy ХVIII ст. 3дaвалoся, lцo yкpаiнська нацioнальнa кyлЬтypа мoглa би
yмiuнитися, якби i i  пiдтpимала укpaiнська iнтелiгенцiя, яка б не o.Цipвaлася
oд' сBoгo наpoдy. Aле вийшлo навпaки. Cвoе' piдне булo зoвсiм 3aнеxaянo'
забyтo.- укpaiнсьхi стapши}lи пеpевеp}IyЛися y poсiйських двopяH.
I B. H. Kаpазiну.." пpийшлoся т iльки згадyвaти пpo т i  чaси'  кoпи дахи
бyлинкiв пoмiщикiв, у кoтpиx булo oл 500 дo 1000 пiдданих, бyли кpитi
oчеpетoM, кo.IIи B гopн}tцях стoяЛи ЛaBки, вкpитi килимаtt{и тa кoцяМи, кoли
зa стoлoм услy^гyвали дiвчaта y бiлix сopoчкaх. У йoгo )к чaси apхiтeктop
o. o. ПалiЦv1t1,,u збyдувaв бaгацькo цеpкoB iбyлинкiв пo гopoдaх та сеЛах
Хapкiвшини нa нoвий мaнip. Biн заoxoчyвaв тoл. iшнiх багaтих пoмiЩикiв
(Шиллoвськиx, Hадapжинських) булyвати нoвi бyлинки у свoix пoмiстях,
yкpашати Тx меблями, скЛaдати бiблioтeки, завoдити, як кажe B. H. Kаpaзiн'
пoчaтки евpoпейськoгo пoбутy на УкpaТнi. I oсь таtи' де сopoк poкiв тoму
назaд, стoяли стаpенькi хатки, кpитi соlIoМoю, 3'явиЛися веЛикi булинки
3 паpи3ЬкиМ тa лoндol{ськиМ yбpaнствoм. Пpoти Bпливa евpoпейськoi кyль.
тypи нlчoгo не Мo)|(на казати, але пoтpiбнo булo б не нищити влaснoi '  yкpа.
iнськoi кyЛЬтypи' тpeбa бyлo poзвиBaти сBoю кyЛЬтypу на нaцioнaЛЬнolvty
гpy}lтl' кopистyюЧися Чy)киtl,t.
oбстaвини )кl|ття кoзaцтBat селянствa тa мiщaнствa. Щoдo пoбyтy сеpед.
нЬoгo тa нижЧoгo станiв слoбoжан, тo вiн був нистo yкpаiнський i  взaгалi
сxoжий з сTаpшинським. Biлpiж}rяBся вiн тiльки oJl  нЬoгo свoiм yбoжестBoМ.
Укpaiнська кoзаЧа абo селянська, aбo мiЩанська хата oлpiх<нялася oд
пансЬкoгo бyлинка тiльки свoiм poзмipoм; матеpiял же бyлiвлi був oдна-
кoвий - деpевo, гoнт, oчеpет, сoЛoма; i  y замoх<ниx кoзaкiв мoжна бyлo
пoбaчити навiть каxельнi гpуби, якi звичайнo бyли y Паl{ськиx бул.инках
i якi ми бaчилtl  y ШиллoвсЬкoгo. У хатах кoзакiв, мiщан та пoспoлiтих бyли
тi ж oбpaзи, ЛaBки. килиМи, кoui '  pушники, скpинi з oде)кoю i  yкpaiнським
yбpанствoм - т iльки yсе oтсе булo кyли бiднiше тa дешlевше. Hавiть y стpa.
вi i  напитках теж булo багатo сxo)I(oгo' Укpаiнськi наpoлнi звичаi - весiл-
Ля. таHки. гpи - збеpеглися y кo3ацтBа тa сеЛяl{стBa кyди кpащe i дoвше,
нiж y стаpшин. Якl,tЙ же бyв пoбyт слoбoжaн взагaлi i  oсoбливo y кoзaцтвa
та сеЛяHства? 3вiстки пpo се даB }lам aBтop Toпoгpафiннoгo oписy Хаp.
кiвськoгo намiсництва l785 p..".  Cлoбoжаl{е, каже вiн, любили y BсЬotvty
Чистoтy i  пеpш усЬoгo y хатаx. Хaти бyли aбo pyбленi, з леpева, абo мазан-
Kи 3 хBopoстy,^oбмазанi всеpел.инi i  з yсix бoкiв глинoю. У них бyли пpoстopi
с iни iпpизьбa,,, ,  дoлiвка те>к бyлa гЛинянa. [ах poбили з веЛикиtl4 спyскoм
i вiн спyскаBся над пpизьбoю. Гpyби кЛaлися 3 цегЛи тa кахeлЬ; y зaN{oж.
нiшиx каxлi бyли зeленi, a y iнших - пoбiленi кpейлoю. Бiлили хатy пo
сyбoтаx та пеpe/]. велиKиMи пpазHикаtvrи, улiткy нaвiть з нaдBopy. У piлкoТ
хати бyлo Меl{ш тpьoх вiкoн l l . lкляних, здебiльшoгo кpyглoгo шкла. Пiчки
тoпилися пoтpoшку yBeсЬ денЬ, й кoминa не зaчиняЛи, i  тoму Чaдa пo xaтах
нe бувaлo. Koмин poбили 3 пpyття, oбмазанoгo глинoю. Тoпили пiчки сoлo.
мoЮ, oчеpетolи, ки3якoм, piлкo KoIlи дpoвами. Хата шBидкo нагpiвaлася,
аЛе тaк же швидкo oстигaлa' i  тpеба бyлo iТ знoвy тoпити. У хатi бiля стiн
стoял}. l  скaмейки, а вздoвх( тiс i  стiнки, дe була пiн, poбився пiл, який зaмiняв
кpoвaтЬ; y запiнoк ссипаЛи ] lЛя сyшки зepнo. У пoкyтя бiля oбpазiв стoяв
звичайнo дoвгий та вyзький чистo BиМитий стiл, пoкpитий у зaМoжHиx
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KиЛиMoM, а y бiдHих чисTим pядHoМ, i  на ньoму лежаB хлiб та с i , lь; r ,багатих
заM|стЬ сToЛ|B, уKoПаних у 3еМЛЮ, }tа ни3Ькиx нo)кках сТoя.ца скpltня абo
стiл, oкoваний залiзoм,3 яЩика|\,tи. заMкнутиМи Hа 3аМoKi скpиHЯ lIoкpиBa.
Лася киЛиМoм абo кoцoМ, а 3веpxy скатеpтю. f laх бvв oнеpетянlt i i :  з oЧе-
peTa' кoли бpакувалo ц^e.PеBа, poбили й стелю Hа тoнких Пеpек. ' lа.1инaх'
скpiпляюни iх свoлoкoм,, , ,  кoтpий пеpехoДиB чеpез yсЮ хаTv. Poби"rи дах
такoж 3 сoЛorии iгoнту. Д.вip oбнoсиЛи пЛеТнеBoЮ oГopo)кoЮ. Aкaдемiк
Зyсв теж oпoвiдас Ha.м2,o'  щo i  v Хаpкoвi хати б,vли невеличкi ,  леpев'янi
абo мазанки i  пo укpаiнськoМу зBичаЮ пoдlЛяЛися нa дBl ЧасTиHи - oдна
пoЛoвиHа xати була для хазяТна з семейсTBoМ, а ДpУГа, з гaлеpейкoЮ -
для гoстей, бо значна Частина нaсеЛенHя шиHKуBaЛа Замolкнi в iйськoвi
oбивателi Пpo)киBалt. l  у мiстах та BеликиХ слoбoДах. Ha пpазники oдяГаЛи
жупани з тoнкoГo нlrvtецЬкoгo сYкHа, oблoженi зoлoТoМ aбo сpiбляниМ Пoзv-
},rентoМ; жiнoчi кyнтyшi бyли т iльки длинiшi,  н i tк паpvбoцькi .  Жiнки HoсиЛи
ще tUoвкoBi к iDсетки без pvкaвiв i  спiдницi,  oбк.цад.енi ПoзvМентoМ Чoбoтки'
ЧеpеBичKи були шкуpатянi aбo сап'янoвi -  неpвoнi aбo жoвтi з залiзними
пiдкoвками замiсть закaблукiв. Hа шиi жiнoцтвo }loси.I lo наг!, lисTo aбo кopа.

"r i ,  пеpли, iкoтpа була багaтша, Tа нoсила й бiльше Hизoк HаМиста; тvди
наHизyваЛи Taкoж пo oдHoMу абo пo кiлька медальйoнiв абo, як назиBаЛи
iх, таляpiв. а замoжнi нанизyBаЛи мiж кopaлi Чеpвoнl l l ,  згopнvBt l l l - l  iх у тpv-
бoнкy, iкo, lи тpеба булo гpoшей, ix здiймали. Hа гoлoвах >кiнки t loсиЛи
ш.lпoЧки-кopaблики 3 Чoрt|oЮ баpхатнoю oб.пямiвкoю; BеpxHя чaстина i i
була паpнoва абo 3 тoBстoгo Bажкoгo штoфу; пi .ц. tшaпoчкy пiД.клa,Цалoся
ivсе вoлoсся. Aле вrке багатo зaчаЛo t loсиTи замiсть сих кopабликiв п".|а.
Toчки, а замiсць саП'яHих чеpеBик - башмаки. .Ц. iвчата надiвали Hа Гo.пoBv
стpiнкy, зaпЛеTаЛи кoсv на макoвцi неMoB вiнчик; Koсу vкpaша.1и кB|Тка}4и.
A кoтpa наДiвала пЛаТoк, та BипyсKаЛа 3 HЬoГo кoсv l  зaП, ' lеTаЛа B Hе| сTрlЧ-
кv. Hoсили й плахти з заПаскoЮ. пiдв'язvючи ix пoясoм Cеляне i  сeлянки

t
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Maл. l l '  C. l .  Baсилькiвський. Cелянськa хатa
(Хa1lк iвськи й х1';tожtr iй vvзсй )



Cлoбoжaшськпй пoбyт

збеpегли в свoТй oдeжi бiльш укpаiнсЬкoТ стаpoвини. нiж гopoляне. Iжа бy.лз
кpаЩа, нiж у великopoсiян. Piдкo у кoгo не бyлo паЛяHицЬ тa книшiв , ,":
житний хлiб мaйже y всiх був пpoсiянtаЙ нa ситi ,  а не на pешетi;  BаpиЛи
стpаBy двiчi  на деl{Ь - paнo i  ввенepi; Bаpили бopш з бypякiв та капyсти,
з пшol{нoю затipкoю, з сиpiвшем,3 саЛolt/t;  пo пpазникaм у багатих бyвала
Й 6apaнинa, свiйська птиця, а iнoдi й дичина. Hа венepю пoдаBали звичайнo
гpенанi абo пшeничнi вapеники з сиpoгvt, гpенaнi гaлyшIки з саЛoNl, ПшoHHy
гyстy кашу з саЛoM абo маслoм та oкpoпoм; лiтoм гoТoвили хoЛoдецЬ;
yсякий мав свiй гopoд тa баштан.

Ceлянське гoспoдapстBo rvtаЛo свoТ yкpаiнськi oсoбистoстi '  як piвняти
йoгo з великopoсiйсЬкиtr{. Укpаiнське сеЛo не пoxo)ке бyлo нa великopo.
сiйське' Hа се звеpl.|yли yвагy тi ,  кoтpi пpoТзл.или тoдi пo Cлoбoжанщинi '
як, напpиклад, акадeмiк 3yев, кoтpий, пpиТxавши в yкpаiнськy слoбoлy
Липцi з Белгopoла, зapаз пoбaчив, Щo тyт жив нapiл. зoвсiм oдмiнний oд
великopoсiйськoгo i  мoвoю, i  oдех<oю. i  звичаями. Aвтop Тoпoгpафiннoгo
oписy Хаpкiвськoгo намiсництва l788 p. (здасться. великopoсiянин 3агo-
poвський) , ,o Дa €  нам тaке цiкаве пopiвняння укpаiнськoгo i  вeликopoсiй-
сЬкoгo гoспoдаpсЬкoгo пoбyтy. Bеликopoсiйськe селo, ка)ке вiн'  з пеpшoгo
пoглядy неMoB багaтше укpaТнськoгo, вoнo звичaйнo пpи piншi,  Mа €  дoвoлi
лiсa й пoля, ус i  пoля зaсiянi ,  на тoку дoвoлi хлiбa, хати iyс i  iншi бyлiвлi
леpев'янi .  oдначe xулoби малo тай та МaЛopoсла. Лiси знищeнi,  бo на лаптi
oбл.иpають кopy з деpеBa, хатa закoпчy €тЬся oд дима i  u. lвидкo пpiе та згни.
вас. Cтpанy €тЬся багaтo лiса й Чеpeз те. шo забopи й таке iнше poблять
Hе з хBopoстУ, як в УкpаТнi, а з лoбpoгo деpeва. Cадiв та oгopoДiв нeма.
oдначе 3наЧна Чaсти}lа великopoсiйськoгo l{асeлення Cлoбoжанщини,
х(ивyчи y сyсiлствi з yкpаiншями, збеpiгаючи сBo €  BЛасне хлiбopoбствo.
пеpейнялa oд них багатo ЧoГo y свoйoму гoспo.п.аpствi.

Укpаiнське селo t|а пepший пoгЛяд }rемoв бiднiше oд Bеликopoсiйськoгo:
звичайнo tt , to)клиBo пoбачити декiлЬка даBHo Hеopаних oблoгiв: l . lа тoKy
небагатo хлiба, пoвiтки тa кoмopi, yсяка oгopoжа i  Bopoта. нe ,Цеpев'янi,
a хвopoстянi. Aлe з дpугoгo бoкy, на лyгaХ та пo oблoгах сиЛа тpави, бaгаць-
кo poгaтoi хyлoби. якa гvta €  BеЛикy Цiнy y гoспoдаpствi; yсi  бyлiвлi з хBo.
poстy. aЛе захищаютЬ скoтинy i  oл звipiв, i  oд непoгoди. Бiлi .  чистi i  свiтлi
xaти, Bеселl садки' oгopoди 3 yсякoЮ oгopoди}loЮ BидiляютЬ yкpаТнське
сеЛo oд yсякoгo iншoгo; нa мешканцях йoгo ми бачимo евpoпейськy ввiн-
ливiсть. а на азiатськy дикiсть - тyт He пoбачимo pабських звичаiв;
нижчий стaH насeлення бa>кае пiД'нятися дo сеpeднЬoгo, сеpелнiй - лo
вищoгo. Biйськoвий oбивателЬ свoiм пoбутoм наближасться, oскiльки
tиo)ке. дo гopoдяtlинa, бo вiн не в знeвазi,  вiн не в yбoжствi; гopoдяни}l.
пapахвiяльний пiп, Kанцеляpиста, мiщанин нe oдxиляЮтЬся oд селянинa.
a з дpyГoгo бoкy, нaбЛи)кають й дo дBopяtl  - l  пpoсвlтoю' BихoBaнHя[t,t ,
пoвoжiнням' Тжoю, oде)кoЮ, пoгvteшкаl{ням; усi тpи стани не piвняються,
aле пoдiбнi сдин дo дpyгoгo. УкpаТнське двopянстBo МаЛo великy oхoтy
дo пpoмислiв та тopгiвлi  й шиpoкo зайMалoся iми. Aле дo тopгiвлi  мали
хить усi укpaТнui, хoч ся тopгiвля бyла сеpелHя, дot ' , toва, для свoгo пpoпитаH.
ня, а не лля злoбування багатствa; тoмy вoHа шJиpoкo poзпoвсюдх(еt|а
була пo усiй кpаТнi '  Тpеба таKoж пoмiтити ще й те, щo бyлo 3Лим, Hе кopис-
Hигr4 y тoлiшньoму пoбyтi Cлoбoжанщини' Piчки мiлiли, 3alvtyлЮвaЛися
rиyлoМ чepез тe, Щo HиЩилися Лlси тa булo багацькo гaтoк дЛя млинiв.
Haселення lt ,tусилo напувати худoбу 3агнившoЮ вoдoЮ й навiть саt\,to пити
i i .  Pиба y piках тa oзеpax заЛишиЛася т iльки лpiбна. Лiсу залишилoся
Щe дoвoлi.  i  частина йoгo була запoвiднoю. Лiс y Cлoбoжанщинi неpгy-
BaBся з пoлеM. oбpoбляли лiс з пoчаткY зaсеЛення гoнтaDi; vкpаТнцi ж на-
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BЧaли наBiтЬ BеЛикopoсiйсЬке насеЛення Белгopo.Цськoгo кpаю бyлyвати
It/tлl , l l{и та вiтpяки. Лазень, на кoтpi йшлo багацЬкo дpoв у великopoсiян,
на Cлoбoжaнщинi не булo, oкpiм т iльки тнх, щo бyли в гopoдaх та y двopяH.
.Ц.ля oсвiтлення слoбo)канe ]\, laли не ЛyЧи}ly. на яKy тpатилася сила гаpнoгo
деpеBа y Bеликopoсi i ,  а кaганшi, ле гopiлo сaЛo Чи кoнoпляне lr , lаслo, а таKo)к
свiчки з кизяка та uopнoбиЛЬникy, кoтpi не даBaЛи диMy; на oпаЛ y)кивали
oкpiм лpoв oчеpeт тa сoлoгvty. 3 липи FIе ДpаЛи кopи Hа Лаптl ,  для Чoгo, пo
заявi великopoсiйських сеЛян, неначебтo пoтpiбнo бyлo нa piк лля oднoгo
чoлoвiка дo 400 Липoвих ствoлiв (се, мабуть, занадтo!),  а poбили з лt lп
липoвi хати, кoтpi стoяли бiльш нiж пo l00 poкiв; уживаЛи стapi дyплистi
лиrIи ,цля бджiл. Любили укpаiншi poзBoдити сaдки та oбсaжyвати дBopи
й гopo.r lи вepбaми Tа тoпoЛями. Hе взиpaюЧи l{а те щo виHoкyplн}|я пoтpе.
бyвалo бaгатo дpoв, i  пoмiЩики. i  в iйськoвi oбиватeлi збеpeгли свoi влaснi
лiси й на бyл.yнинy, аЛе oбчеськi  в ' iжджt л|си п|д,дaниx стpашеt{нo знищи.
лися Чеpез винницi.  B лiсах iмiж ланiв булo багатo вyликiв. Бджiльництвo
BеЛoся на нiмeцький манip. Byлики poбилися легкi ,  oднoдoннi,  внизy шиpo-
кi ,  вгopi вузенькi ,3 oчкoM. Hа зимy бджiл стaBили в деpев'янi ЛЬoxи. Щoдo
землеpoбстBа, тo слoбoжане с iяли бiльu. lе яpoвoгo. нiж oзимoгo хлiба, бo
трапЛялися безснiжнi 3ими, кoЛи oзим випpiвала. 3емлi тyт злебiлЬшoгo
бyли сyxi '  твеpлi i  в 'язкi ,  зарoсшi т-oBсТим i  шупким кopiнням. I тoмy пaxали
iх плугoм, запpягaЮчи oд2.х дo 4-х паp вoлiв. Плyги Maли тех{ i  великo.
poсiйськi  пoмiЩики i  oДнoлвopui '  кoтpi жили пoмiж yкpaiншями абo пoблизу
oд }|их. Уживaли тyт i  сoxи, а Tакo)|( ралa для м'яких пiскyватих зeМeлЬ;
aбo ILля лpугoi  opанки пi .ц o3и}l ,  а тo й пo нужлi.  У безлiсних степах пiд.нi .
мали t l iлину aбo,I loвгo нe opанi пepелoги, l  нa таких висoкиx Hoвих 3егилях
сiяли пpoсo абo гaнyс, а нa iншиx - яpy пшеницЮ. на тpетiй piк _ oвес,
пoтiм х<итo, а пoтiм Зal1ИШaЛИ пoЛе пoд пеpеЛoгoм на кiлька poкiв. Тaким
пoбитoм, дикий стeп, Bкpитий кoлись ТиpсoЮ та деpезoю, пoкpивався сoJloд-
кoЮ тpавoЮ: пiсля )китa poдився лoбpий пиpей гopot l loк та дятЛиHа _ се
бyв лoбpий с iнoкoс. I  так шopoкy пiлiймалася t l iлина абo засiвaлися oблo-
ги, i  тoму y всix t loЛях на УкpаТнi були oблoги. де Hе бy" l lo пoсiву. Хлiб абo
скЛaдaли в кoпиt(ях нa пoлi,  aбo oдвoзили в деpеBню. Bеликopoсiйських
oвiнoв (сyшня) слoбoжaнe He з}Iали' a мoЛoтили снoпи на тoках, а 3амo)l(Hl
складaЛ},| йoгo в клyнi.  Cеpелнiй ypoжай був oзимoгo )I(ита caм 7 22' '  o3имoТ
пtшеницi -  саt\,t  5, яpини _ вiвса 9, ячменя 7. пшеницi 4, пpoсa l0, гpен-
ки 7, гaнyсу l0, мaкy 20.3a пol\, toл MелЬникаМ плaтили l/ l0 зepна. 3еpнo
збеpiгaли в сyхих яt\,taх 3 сoлoMoЮ. Hа пp-oлаж xлiб iшoв для свoсi  кpаТни
i невeличкa Частt,IHа яpoвoгo зa iТ межi.  3начнa Частинa насeЛення зaЙмa-
лaся виHoкypеHня[, l  _ y к iншi хVIII ст. бyлo 976 винницЬ, а такo)|( pеМесЛа-
r\,rи, якиx булo немалo й пo сeлax. Були й такi ,  Щo, не tr , taЮЧРl свoсi  землi,
хoдиЛи на зapoбiтки y стeпи. Чималo бyлo й таких, ulo займалися садiв-
ництвolt '  та oгopoдинoю: збipали у лiсах дикi гpyшi тa яблoкi абo poзвo-
дили сaди та oгopoди та бaштaни якo пpoмисел' Зapаз зa xлiбopoбствoм
тpеба пoстаBити скoтаpстBo, яке y слoбoжан бyлo lшиpoкo poзви}|утo й пo-
сTaBлеt lo якo пpoмисел _ бyлyвали саpаi й зaгoни лля хулoби, зaгoтoвЛяли
д. l lя неi  с iнo i iнший кopм, xoдили за скoтиt loю, лiчили iТ, гoдyвaли iпoiли.
I oд сьoгo IIpoмисЛа Mалl,t веЛикy кopистЬ. Bеликy tl lкoдy poбили у >киттi
населенl{я сyвopi зиMи,3 завipюхaми, oд Чoгo гиl{yлo багатo xyлoби, без-
снiжнi зиlt{и, oдлl{ги 3имoю, кoтpi шкoлили сaдaМ та l loс iвам, гаpянi в iт-
pи _ сухoвi i ,  oд якиx yсе зaсихалo i  в 'ялo y степy. У oселяx бiля бoлoт
бували лихoМaнки. Hа poгатy худoбy напaдала пoшiсть, вилiнyвати кoтpy
нс yмiли. Медвeдi }|иЩиЛи пасiки та xyлoбy, а Ще бiльше зла poбили BoBки;
BaILИлИ лисицi iзайцi.  Мoшкapа набивалaся y poт скoтинi.  а сapана пoiдала
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увесЬ xЛiб i  poслину. oттакий бyв гoспoл.аpський Пoбyт слoбoжан.yкpa.
l  Hц|в.
3вичaТ тa p}rси хаpaктеpy слoбox(aн. 3веpнемo тепеp yвагy на звиЧaТ. oбpя-
ли i  натypу слoбoжaн. Пpазникiв У слoбoжан бyлo багатo'  i  деякi  з Hих
сBятKyвaлися кiлька лнiв '  нaпpиклaд Tpiйця. Бyлo ЧиI\, laЛo й мiсшьoвих пpаз.
никiв, напpиклaд, Паликoпи (Пантелеймoна). I  чoлoвiки, i  жiнки xoдиЛи
нa вуЛицях з МvзикoЮ - скpипкаMи та цимбалaMи. 3ахoдили й лo шинку.
ПиЛи тaМ гop|Лкy MaЛеHЬкoю ЧаpкoЮ i танцювалн aбo yкpaiнськиЙ' aбo
пoльський танoк

Hа хpам являЛася силa Hаpoдv з сусiлнiх с iл. СлoбoжаHе Дyже любили
Myзикy й тaнки: oкpiм скpипки. без кoтpoi He [4oжHа булo вiлбyти весiлля.
були Й iншi стpyмеHти, }|апpиKЛад: бас, флейта. цимбали (гyслi) ,  кoбза
абo банлypа i"пipa: Ha дBoх пoслiднiх BигpаBaли кoбзаpi та лiрники. Гp. Cав.
CкoвopoДа гpав Ha флейтi ,  скpипшi, банлуpi i  гvслях. Пастyxи гpaли }lа сo-
пiлках. Tанцювали N4eтеЛицю, гopлицю й кoзачка. Гopiлкy любили i  yжи-
вали ТТ з MаЛиx лiт,  але бiльш для бесiди нiж для П'янстBа: п'ятеpo чoлoвiк
МoгЛи в кoмпaнi i  пpoсил. iти iвипити якyсь пiвoсЬMyшкУ гopiлки; пиЛи пo.
тpoхy. а бiльш бaлaкaли пoмiж себе. а кoли i  виt lиBаЛи бiльrш як тpеба, тo
piлкo лаялися iбилися. Гoстей збipали пo пpaзД}lиKах та нa кpесTиl{и,
oбiдали, a пiл венip poзiхoл.илися. Aле весiлля спpаBЛяЛи гyЧHo iвитpа.
чуваЛи Hа ниx бaгaцькo гpoшeй. У селян бyлo бiльше vсяких oбpялiв, нiж
у гopoдяЦ.. Цiкавi  звiстки пpo весiлля y слoбoжан iгетьманцiB.цa €  Kали.
iroвсЬкий228. Пoчиналoся дiл.o з тoгo. Щo пoсила"1ися сBaхи дo бaтькiв Moлo.
дoТ, вoни 6paлп з сoбoю, якo пoсЛaнцi,  хлiб тa пoсoхи. Пpи згoлi мoлoдoТ,
Boнa.цaвaЛa стаpoстaм pyшHики, кoтpi у бaгатих були вишитi шoвкoм абo
30ЛoToM. Cтаpoсти пoвеpталися дo poди}|и Moлoдoгo'  пepев'язавши себе
pyшникаMи. 3 тoгo дня MoЛoдий мiг навiщати 3aсBатаHv дiвЧи}lу. У субoтy
Пеpед вiнчанням (вoнo звинайнo бувaлo y нелiлю вpаншi) Moлoдa poбила

Пlaл. t2. C. l .  Baсилькiвський. Пoбaчення.
(Хаpкiвський хyлoжнiй музeй)
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бенкет iвенеpю пoдpy)ккаМ з пiснями й танками. Пiсля вiнця мoлoдi йшли
дo батькiв жеHиха Hа тpапезy. Батькo й мати )кеHиха сидiли на кo>кусi ,
BиBеРHvтo!иу yвеpх шеpстю, l  деpжаЛи v pyках хлiб, кoтpим благoслаBЛяЛи
МoJo]oгo. oдпусKаючи йoгo на кoнi дo мoлoдoi.  Там батькo й мати МoЛo-
дoI Bихo.1иЛи lгv l  HазусTplч y BиBopoченoму кorкусi  на кoнеpзi  абo на BиЛах
3 гopщиKol\4 3 Bo.цoЮ абo вiвсoм. Hа кoня с iлав poл.ин мoлoдoi iнемoв утiкав
oл бoяp, кoтpi йoгo.Д.oГаняЛи те)к на кoHях i  пpивoл.или нa лвip, ле вiн бpав
HеМoB Bикуп зa N4oЛoДy. Bикyп бpав теж малoлiтнiй бpат мoлoлoi за свoю
сестpу. Ciдали за ст iл, N4oлoда у с ipoму aбo бiлoмy кyнтушi, oбyта в неpвoнi
Чеpевики з п|дKoBкаMи, B плаХтt.  запасцi.  в вишитiй сopoнui з стpiнкaми
y вoлoссi ,  в намистi;  мoлoдий - у жyпaH| та чеpKесцl.  y сyкol{Hих txTаtIях,
у висoкiй неpвoнiй шапцi.  Poздавалися пoдаpунKи, ПoTl lv l  вихoдиЛи на ДBlP
TаHцЮBаTи дo oбiла пiл музику. Гpала звичaйнo тpoiста Myзика - скpипка,
бaс i  флейта. Hа сToЛi стoяB кopoвай. пеpед oбpазами - ruaбля з 3aПаЛе-
ними свiчками. Пoдавали багатo усякoi стpаBи: ЛoKtuиHу з сBиHиHoЮ i куp-
кoю, бopru, Жарене, KaпyсТY. ,[I .pyжкo poз.цaваB коpoвай. Пiсля oбiда знoв

---э'
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тaнцЮвали, а ПoTiМ вечеpяЛи. Пoтiм ixали y дBip гt loЛoдoГo, де зaПаЛЮBаЛи
кyЛЬ сoЛoМи. i  неpез сей кoстеp yсi пеpеiзлили. Мoлoда poззyBaЛa МoЛo-
дoгo' a вiн злегенька бив f i  хoлявoю пo спинi. Якщo MoЛoда сoблюла свoс
дiBoцтBo, ус i  pалyвалися, iз paлoшiв били вiкна iусе, щo пoпадалoся пiд
pукy (так ка)Ke Kалинoвський, але, зда €ться, poзбиваЛи yсе не з pа.ЦoЩiв,
а тoдi, кoЛи MoЛoда l{е сoбЛЮлa свoсТ дiвoчoi нестi).

У пoнедiлoк хoдиЛи з пеpезBoю пo усiх дpy)ккаx i  бoяpах й танцювали,
IJ,aBaЛИ МoЛoдиM пoдapyнки Hа HoBе хазяйствo. Пpинoсили кypкy дo тещi.
Taк пpaзникyBаЛи та бенкетували цiлий ти)l(ДенЬ. Bесiлля oбxoдилoся бать-
кar\,t МoЛoДo\ у |7 каpб., а MoЛo.цoгo - 16 каpб., yсЬoгo у 33 каpб. У тoмy
числi на гopiлкy BихoдиЛo |2 кapб. Бaгатo деЧoгo з цих весiльниx зЬичаiв
oдда €  дуже BеликoЮ стapoвинoю - часаМи дoмoнгoлЬськoТ pyськoТ i  дoxpи-
стиянськoi дoби, Hагаду €  наt\, l  весiльнi звичai у пpелкiв укpаТнuiв - с iве-
pян, пoЛян. Пpo се нагадyють i  тaкi  стаpi нaзвисЬKа. як князЬ та бoяpе,
i  те. Щo мoлoдий iхав веpxи, i  те, щo poдич i  бpат мoлoдoi 6paли за неi
викyп; Hагаду €  пpo се l 'uабля iзвичай пpoТзлити чеpе3 oЧиЩаючий усе 3Ле
BoгoнЬ; oсoбЛивo й цiкавий i  стapий звичай poззyваHня Moлoдoгo Мyх(a' Щo
poбила y Х ст. Poгнiда, poззуBаloчи на весiллi BoлoДимиpа. Батьки сидiли
}|а вивеpнyтoмy кo)кyсi тoму, щo yсе Мoх}|ате булo симвoлoм багатства;
симвoЛич}lе значiння на весiллi мала й куpка. Cвiдoцтвo Kалинoвськoгo
пpo весiльнi звичai слoбoжан пiл.тpимyсться й Гp. Хв. Kвiткoю - йoгo
<<Cватанням на Гoннаpiвцi>>, де oписaHo весiлля y сaMoМy Хаpкoвi на Гoн.
наpiвui.  Там немае B)ке деяких звичаiв, бo гopo.Цяне, oЧевистo, забyли
в)ке дещo. Cлoбo>кане збеpегли й iншi навiть ще дoхpистиянськi звичаi,
напpикЛад, кoЛядyBанl{я' Kупалy; збеpегли й хpистиянсЬке хoджeння зi
звiздoю на Piздвo, щедpий венip i  iнLui (xoдили, нaпpикЛaД., на гиасницЮ
з кoЛoдкoю, Щoб бpати неМoв викyп з нe)кoнатих). Були вечopницi, вес.
няHки. 3алишилаiя й вipа у вoлшебствo, 3агoвopи. oдна xapкiвська шин-
каpка дiстала вiд дpyгoТ oбиватеЛЬки Гапки, щoб лiпше тopгyBaти, 3асyше-
нy х<абy. ,[I.уxoвне пpавлiння }raЛo)киЛo на Гапкy пoкутy: Boнa пoвинHа
бyла хoлити ти)Kдеtlь y цеpквy з нaбитoю Hа нoги кoЛoдкoю' БслгopoДський
€пискoп Ioасаф Гopленкo вiв сувopy бopoтьбу пpoти yкpаiнських наpoдних
звичаiв i  навiть пpoти веЧopницЬ, хoЧ вotlи нiкoмy нi в чiм не вадиЛи. У свoйo-
My пaстиpсЬкol,ty пoсланiю дo дуxoвенства вiн писaв: <<,[I. iзналися tии, Щo
наpo.ц. пo Гopoдках та сеЛах, збеpiгаюни наслiдки пoгaнства, poбить <<pъЛи>>
(себтo кoлиски), на кoтpих гoйдаються нa Beликдень та нa Петpа; нa Tpoй.
цЮ пpаз}lикyютЬ якyсЬ бepeзу, a на piзлвo Iвана Пpелтeчи - купалy i  ве.
нopниui, де спiвають пoгaнi пiснi.  Ce yсe твopиться у нapoдi пo йoгo нepoзy-
мiнню, а дyxoвeнствo сЬoгo не забopoняе i  неpез се вoнo тепеp пoвиHнo
Hиlцити у свoiх паpахвiях yсi oтсi пoганськi пpaзники>.

Якy ж нaтypy i  pиси хаpактepa мали слoбoжане? Пpo се зaлишили нaЬ{
свiдoцтва^^аBтopи Toпoгpафiннoгo oписy Хаpкiвськoгo нaмiсництва l785
й l788 p. zz9' 

^Cтaтистичнoгo oбзopy Cлoбoдськo.УкpаТнськoi гyбеpнi i  (30 po.
кiв ХIХ ст '1 230,^^Гp. Xв. Kвiтка ( iв+l p.) '  МoнyльЪький ( l85b p.1 zзt, .Фi j lа-
pет ( l852 p.\.o. .Пеpший авTop oпoвiдас пpo пpихильнiсть слoбoжaн дo
цеpкви: в вiднoсинаx дo нaчальствa вoни були слyxнянi, кoли з ttиNrи пoвo-
дилися ЛaсKаBo; а яK стpoгo, тo хoч i  пoкopялися, аЛe з oбypенням. Poз.
бишaцтва бували, aле piдкo з лyшегyбствoм. I спpавлi, 3да €тЬся, щo y нaтy-
pi слoбoжанина бyла якась м'ягкiсть tvtиpнoгo сeЛянина. Hавiть }lаpoдtlих
бyнтiв в Cлoбoдськiй Укpаiнi,  oкpiм тiльки пoBстання Cipка, нe булo 233.
Kpалi>кi тa злoдiйства бyвали, але yЧастЬ у них бiльш yсЬoгo I\,tали нe тyбiль-
цi,  а захoжi великopoсiяне. Cлoбoжане кopистyBалися пpавoм вlЛЬнoгo
виl{oкypeHня r, зHачитЬ, BипиBаЛи дyх(е багатo гopiлки, aЛе aвтop <<Toпoгpa.
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tpiннoго oIIисv>> l78tt p. (сам великt lpt lс iяt lин) ol loвiдас'  II l .o l lи. . lи l lс;1":I ' t  тoГO.
l l loб HaПиTися П'яl lи l\ , lи,  а д. ' lя кoмttанi i  i  бt 'с iди Bзaгaлi тpебa lIpизнаТи,
Щo с 'roбo>кане BиПиBа. ' lи дv)ке баl .атo гopi . lки, бo вoна бv" l tа май>ке v кo)кHo.
гo, бv": lа деlt lеBa'  а" lе TакoГo t l 'янсTI]а, tцoб т iльки I l2 lI l t lтися, бу' lo va"ro'
ХOч II 'Яницi й тoдi тp3Пl ' lЯЛИCЯ. ЯK пpo се свiд.чaтt '  п 'яttиt lькi  п iснi  Aвтop
<<Стaтистичrroгo oбзop\,> каже. щo с., toбoн<аl.Iе - се т i  >к r,кpаТнtt i ,  \4а,1o.
poсiяне, т i 'пьки v свoiй мoвi вoни бi . lьrt l r ' l -( 'т l ,\ , lаHlt iв ttаб. lи>кzltt lтЬся дo t]е. l Iи-
кopoсlяH, аЛе Пo ХаpaKтеpy o.1 l{их.t l 'жt ' .цалскi  Bеликop<lс iя l tи l t  б i ' rьtIt
тpулoлюбивий, vс"ryжливий, а с" loбo>кat lи l t  б i"rьtt l  гtt l t t tтивий iсе1l:1еlt l t tr l
l tpивiт. l tивий. ЗмoвчитЬ, aЛе не булс Гl ivTися нaBlтЬ IIеpе.I l  TиМ, O/. l  KoГo зa.IIе.
жить Укрaiнеuь ruелpiшlий oд ве.пикopoсiянинa, бiльшlе ба;кас oсвiти (oсoб-
. ' IиBo се тpеба сказaTи r lpo,, l .уxoвенствo) Укpаiнеt iь бi;tьrш здатний r lo \4и-
стецТBa, а BеЛиKopoсlяHин - д.o pеМесJа УкpаТна да €  баГаTo мl 'зикiв, пiв-
чиХ, МaЛяptв, piзникtв |Тaке I l lU|е'  а. . lе сама пpийrrаt.3а\(); .к l lх pt,vесt lикiв
з BеликopoсiТ (каменtr lикiB, ПЛoTIlикiB) УкpаТнеuь vтiкас o,r . ,гяжкoТ l lpаrt i ,
хс lч i  дoтеr lний дo poбoти BеликогloсlяHе сJавнI тиМ, tц() ЧoГO Hе 3l lаЮтЬ.
пеpеймають з ну>ких кpаlв Aле як Г. lянvTи Hа Т| ПеpеМ|Hи, яK| o:]наЧиЛися
v с".toбo>каH v ГpoМаДсЬкo\4v Tа хатI.|ЬoМv пoбутv, \/ вихOBанtIЮ' v IIoвoд.
)кеtIнЮ мi>к себе, y oбнеськиx iпpиватних буlинках, l l lKoЛах iосвiт i .  v Тoр-
г iв; l t  i  poзкoшi '  як зpiBняТи oTсе усе 3 Tи|\4, lцo бv. lo 30-40 p<-tкiв тt- lмv I]а3а.. l .
тoлi пpийлетЬся зГo/ lитися з ТиМ, шo й укpаiHCЦЬ Л € , , . lBC чи ttе бiльtt lе псpсй-
няB за с i  часи, нiж йoгo у 'нителi вeликopoсiяне. Гp Хв Kвiтка ка)ке, l l lo
слoбo>канин любить чисТoтv, tцo вiн пpивiт"rивий' пoutтивий v oбхoджeннЮ.
ПoЧиTa €  за гpiх oбгvIаHиTи кoгo.небyДь, чесHo BиKoHv €  oбit iянки й vмoви
CкоpLuе йoгo oлуpять'  t t iж вiн кoгo oД.УpиТЬ. С'roбorканиt l '  як т i . l t ,ки t  сIIpo-

t l taл. l4.  УкpaТнськi  типи.
[.pавкlpа Т Kа;иttськr>гo
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tиoга, пep[ше HaBЧити сина pеМeсЛy, HавЧа €  йoгo гpaмoтi,  а пoтiм yх(е вибi-
pа €  йoгvly 3aняття пo йoГo oхoтi.  УкpаТнець любитЬ Mу3икy i  дo нei здатний
i на гoлoс, без нoт виyЧy €тЬся гpати Hа скpипшi. Tpи таких tиyзикaнтa скла-
даЮтЬ зi себе тpoТстy гt,tузикy, яка гpа €  нa весiллях. ,II.yже гаpнo спiваЮтЬ
пo цеpкoвt|иx хopах. Укpаiнui заBжди сJlaBилися гapними гoЛoсai l , tи, lз
них набipaли пiвчих дo цаpсЬкoГo двopа. €  i  сaмoунки маляpi,  кoтpi малю-
ють oбpази для цеpкoв, piзники iкoнoстасiв. Hе знаючи <ioнiческoгo i  кopин.
фскoгo стилeй>, вoни нiкoли не змiшувaли <<oникiв> з <<opинами>. Пpеoсвя-
щенний Фiлapет, сai l , t  великopoсiянин, дy)ке пpихильнo вiднoсився дo yкpаТн.
сЬкoгo населеHня Хаpкiвськoi спаpхi i '  де бyB аpхiсpeем. Biн каже, щo слo.
бo>кане люблять Чистoту i  х<ивyть чистiше, нiж великopoсiяне. Багата пpи-
poла бyла лaскаBа лo yкpаiншя' i  се зpoбилo йoгo безпешниtt/t '  лiнивим i
чеpез сe вiн не хoдив на заpoбiтки, як BеЛикopoсiянин; зиt\,toЮ вiн лежить
y запiнкy та куpитЬ ЛюЛЬкy. ! .o майстеpства вiн дyх(е здатHий i  oxoче пеpей.
Mа €  yсe нoве. Biн тихoмиpний i  poзсyлливий, не сxильний лo кpaлiжi й poз.
бишацтва: з 338 злoдiйств, якi були y Cлoбoлськo-Укpaiнськiй гyбеpнi i
у l845 p., бiльшa Чaстинa бyла зpoблена захoх(иMи людЬгvlи, а не тyбiлЬцяNrи.
ЛaЙки, oсoбливo на стаpиx, не люблять. Хазяйства зниЩyютЬся чеpез
пoстiйнi с iмейнi poзлiли; х<oнатий син звичайнo oддiлястЬся oд батькiв,
i  се poбиться гoЛoвtlиtи чиtloшr для тoгo, щoб не булo сваpки тa лайки мiх<
стаpoю хазяйкoю _ свекpухoю - та Тi невiстками. Пiсля тoгo як зaвелoся
в Укpaiнi кpiпаuтвo, пiшлo багaтo бiглиx y Hoвopoсiю, нa .Ц. iн, алe ман,п.piв-
ники бyвали Частo i  pанiше. Мoнyльський ках<е, шo yкpаiнui лyже люблять
судитися y сyдax, але пpеoсвяЩенний Фiлаpет з тиМ не 3гoд)ку €тЬся.
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Д.yxoBЕ HсTBo' цЕPKBи TA IvtoHAсTиPI

Pелiгifiний нaстpiй. [еpкoвнa iepapхiя. [еpкoвнa пapaхвiя.
I{еpкoвнi бpaцтвa. Шпитaлi. 3 хсиття ,цyхoBе}lствa.

елiг iйний нaстpiй. I-[еpква тa дyxoвенствo Mали Bеликe значiння
в C.пoбoдськiй Укpаiнi,  oсoбливo y iТ мopальнiй кyльтypi. Пpавoслав-

l  'u 
вipа в )киттю yкpaiнськoгo наpoдa в стapi uаси була великoю,

-l-- tl,toгyт}lьoю силoю пеpше чepез те, шo yкpaiнський наpiл бyв взагалi
тoлi peлiг iйним, а вдpyге _ i  неpeз тe' lцo йoмy пpийшлoся зaхищaти й бopo.тoлi peлiг iйним, а вдpyге _ i  неpез тe' lцo йoмy пpийшлoся зaхищaти й бopo.
нити свoю вipy пpoти утискiв кaтoЛицтва тa yнi i .  Бopoтьба за вipy злиЛася
тoдi з бopoтьбoю зa вoЛю, за yкpаТнськy наЦioнaльнiсть i  велася не тiльки ме-
чем, а й слoвoм _ i  се витBopилo на Укpaiнi uiлу так звaнy пoлемiuнy лiтеpa-
тypу, себтo багатo книжoк пpoти кaтoлицтва та yнi i  в oбopoнy пpавoслaвнoi
yкpаiнськoТ цеpкви, yтBopиЛа тaк званi uepкoвнi бpаuтва, де кyЧився й нapiл'
i  йoгo iнтелiгенцiя, i  лухoвенствo; пoтBop|'|J|у|cя бpашькi шкoли' веЛикe Числo
дpyкapeнЬ, шпиталiв. У uepкoвних дiлax веЛику yчастЬ пpиймaв наpiд,
мiцнo зв'язаний з свoТм дyхoвeнствoм, кoтpe сам i  вибipaв. Укpаiнська
цеpква }rала свoЮ влaснy сpаpхiю, на чoлi кoтp.oТ стoяв Kиiвський митpo-
пoЛит' незалежний вiд МoскoвсЬкoгo патpiаpха," ' .  УкpаiнсЬка цеpкBа мaЛa
великi й значнi oсoбливoстi в пopiвняl{ню 3 великopoсiйсЬкoю пpaвoслaBнoю
цеpквoю. l  oт кoли пpaвoсЛaвне нaселен}rя пoчалo пеpесeлятися з 3аднi.
пpянщини i  заселяти Cлoбoдськy УкpаТнy, вoнo yкyпi з iншими свoiми
<Чepкасскими oбыкнoстями) пpиl{есЛo й свoi укpаТнськi oсoбливoстi у uеp.
кoвний. yстpiй _ yсе те, пpo Щo ми тiльки lцo згадyBaЛи,- живy yчастЬ
пapaхвiян y цеpкoвtlиx спpавax i  y вибopах дyxoBе}lстBа, yтвopе}lt lя бpauтв,
бpaтеpськиx шкiл, шпиталiв и т. п. Tpеба дo всЬoгo дoдaти, Щo пеpесeленцi
пpивoдили з сoбoю частo свящeнникiв i  цеpкoвний пpинт, пpивoзили oбpa.
зи, aнтиминси.oo, цepкoвl{y yтваpЬ й бoгoслy>кeбнi книги yкpаiнськoгo
Дpyкy i  навiть Цеpкoвнi дзвoни. 3нaчить, yкyпi з пеpеселенцями, кoтpi,  як
Haм вiдoмo, пеpесеJlяЛися цiлими сiлами, пepеселялaс.я. й iх паpaxвiя.
B <IстopiТ Хаpкi iськoТ спаpxi i> пpеoсвящeннoгo Фiлаpeтa 236 е бaгaтo r i iкавих
звiстoк пpo yсi т i  uеpкoвнi peнi, кoтpi пpиBeзЛи з сoбoю пеpесeленцi з 3aднi-
пpянщини, пoчинaючи з пoпiв i  к iнчаючи бoго!цyх<eбниtl .tи кHигами' нaдpy.
кoваtlиt l{и y дpyкapняx Kиiва, Львoва, Biльни 237, Чеpнiгoва. Мaй>кe y ксiй.
нiй uеpквi Хapкiвськoi спаpxiТ заЛишtlЛися oд стаpиx часiв тaкi бoгoслy-
жебнi книгl l ,  i  iх oписyе пpeoсвяЩе}|ний Фiлapет в свoТй iстopiТ. .Ц.еякi з них
бyли пpинесенi щe пepeсeле}|цяtr,tи у стapi uаси y XVII ст., лpyгi кyпленi
y ХVIII ст. Bельми штимий i  нинi нapoл.oм oбpаз oзеpянськoi БoжoТ Матеpi
теж, мабyть, був вивезений з 3аднiпpя}lщи}lи i  y всякoмy paзi бyв нaмaлЬo.
ваний yкpаТнськиIl ,t  мaляpolи ХVII ст.3 ним схox<i iншi oбpази Бo>кoi Мaте-
pi _ y TpoТuькiй uеpквi y Cyмаx, МикoлаТвськiй uеpквi у 3амoстi бiля
3мiсвa, у Boскpeсенськiй uеpквi Лебeдина _ се всe пaм'ятники yкpaТн.
сЬкoгo цеpкoвнoгo tt,tаляpстBа. B бiблioтецi Хаpкiвськoгo tt'oнастиpя були
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oстpoзька 6i6лiя l58l  p. '  тpеб^ник Петpа Мoгили238 l646 p.,  апoстoЛ Львiв-
сt,кoi  ,п.pукаpнi l666 p. тpio^д,ц zJ '  Х\/II ст. львiвських i  киiвських друкаpе}Iь,
тBop}, l  Лазаpя Бapанoвина,.u. У Хаpкiвськoму Успенськoмy сoбopi дo Hаших
. lас iв збеpiгся стаpl ' lнниl i  oбpаз € .цецькoi БожoТ Матеpi ХVII ст. yкpaiн.
сЬкoгo tt , lа.пяpа й свангeлiс Львiвськoгo дpукy l636 p'  з тpЬoМа нaписaми--
пеpulий бopзенськoГo Мeшканця (ЧеpнигiвI l l t rна), кoтpий йoгo пoжеpтByвав
дo цеpкви с. Плiски y l648 p. '  лpугий якoгoсЬ Михайла, кoтpий, кoли сПаЛенo
булo шеpквy у с.  Плiсках Пpl l  Bигoвськoмy' пеpедав те евангелiе y Успeнськ1,
цеpl(в)/,  тpетiй теж oпoвiда €  пpo пеpeдаЧу туди сЬoгo €ваt lгелiя y 1659 p'
пpи хаpкiвськiм oтaманi Tимoхвiсвi .  Ми 3Ha € l \ , to '  шo хаpкiвсЬкиtvl  oтаМаHoгvr
y l659 p. бУB Тимoхвiй Лавpинoв, зHaЧиTЬ' пpи HЬovly й булo ПoжepTвo-

l ttaл. 15. Tpiйuя. lкoнa ХVll ст.
(Хаpкiвський хулolкнiй мyзeй)
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ваtlo се €вaнгелiс y xаpкiBсЬкий Успенський сoбop. B сoбopнiй Цеpквi мiста
Bалoк € дBа oбpaзи, кoтpi бyли пpинесeнi пepшими пepeсеЛе}lцяIvrи 3-3а
.Ц.нiпpa. У 3oлoчiв пiп.пepeселенeцЬ пpивiз з сoбoю з-за {нiпpа дзвiн, iкoнo.
стас i бoгoслyх<ебнi кних<ки. У книгoзбipнi Kypязькoгo мoнaстиpя збepег.
лoся бaгатo бoгoслyх<ебниx книг укpаiнських дpyкаpeнЬ, лeкoтpi 3 ниx
3 HаписамI{, напpиклад, тpебник Пeтpа Мoгили l646 p.3а тaкиlt,t  нaписot\,t:
<Мoнaстиpю ХapькoвсЬKoмy Пpеoбpах<eнсЬкo[,ly нaдав сiю книгy Павлo
Леoнтьсвич Kpамаpь>. [еpкви бy,п.yвалися l{а )t{еpтBи паpахвiян, а iнoдi й за-
мo)кнt, lх стаpшин. Пapахвiяне Й дaлi пiклyвaлися пpo сBoю цеpкBy, зaбезпе.
чyвали ii, poбили вкJlади на пolt.tин лyшi. У сeлi oснoвi збyлyвав цеpкBy l{а
свiй кoшт хapкiвський пoЛKoBник Гpигopiй Cеменoвич Kвiткa. Хаpкiвськoмy
Успенськoмy сoбopy' як сe Bидкo з oписy йoгo мaйна у |724 i  l769 pp., пo)t{еpт-
вoванi бyли xapкiвськими I\,tешканцяlt lи землi, двopи, ЛаBки. Haстoятель
сoбopa пpoтoiсpей Гpигopiй oлександpoв набyв для нЬoгo пo кyпЧих багатo
неpyxotvtoгo майна, лвopiв i  плецiв, кoтpi давали чималий дoхiд пo тoдitu.
нiх часах. Kам'яний Успенський сoбop у oхтиpui бyв збyлoваний пoлкoв.
никolvr oл. ЛесевицЬким, iкoнoстaс poзписaний yкpaiнськиI\,t таЛaнoBитиtvt
rvtaЛяpеrи .Ц.митpiевим. У Cyмах кам'яна сoбopна цеpKBa Пpeoбpaх<енiя
бyла збулoBана пpи сyt ' tсЬкoмy пoлкoBникoвi Гаp. Koндpатьсвi,  а син йoгo
oнлpiй нa свiй кotшт збy,п.yвaв цеpквy Boскpесeнiя. У Boвuанськy цеpкBa
бyлyвaлася пеpеселеl lцeм з 3aднiпpяtlщини Bеселoвським, вiн бyв i  пеpшим
свяЩеHникoм в тiй шepквi. Чaстo священ}|икагvtи пpи цеpквaх бyвали лю,п.и
t lе дyхoBнoгo санy, a 3 кo3ацькoi стapшини й iнших станiв. У селi Шeлyль-
кiвцi, напpиклад, збyлyBав цеpкBy сoтttик Kopяк, a пoпoм дo неТ бyв пoстав.
лений йoгo piдний син; y мiстi  Coкoлoвi свящeнникoм бyлo пoставлеtlo
KoЛишнЬoгo пoлкoBoгo сyддЮ Iзюмськoгo пoлкy, y дpyгiй uеpквi мiста Coкo-
ЛoBа свящeнники бyли тeж з кoзацЬкoТ стаpшини.

B заснyвaнню мoнaстиpiв кoзаки й кoзaцька стapшиl{а те)к пpиймали
BeЛикy yчасть: oхтиpський TpoТuький мoнастиp бyв заснoвaний iгyмeнoм
3aднiпpянськoгo Лебединськoгo п,toнастиpя Ioaннiкiем й йoгo Ченцяlt lи,
кoтpих пpийшлo 40 чoлoвiк, i  вoни пpивeзли з сoбoю пiд.даниx, цеpкoвнy
yтвapЬ. Kypязький мoнастиp бyв заснoвaниi l ,  як Ми знa €N,to, хapкiвським
пoЛкoвникoм Гp. .Ц.oнцем; Cyмський Успенський i  Cyмський Пpелтенiв -
сyN,lсЬким пoлкoвHикoм Гаp. Koндpд156"им, Миxайлiвська пyстиHЬ - пoл-
кoвникotlt Михайлoм Bасильеви.м. .Ц.ехтo з тиx стаpшин, Щo збy,п.увaли
мoнaстиpi, пopoбилися й iгyменами iх, як'  нaпpиклaд, пoлкoBник Штепа,
кoтpий збyлyвав Kpаснoкyтський мoнастиp, aбo сoтник Гpигop'св, кoтpий
збулyвав Ciннянський мoнaстиp. Пpo Штепy сTаpo)|(или Kpаснoкyтськa
oпoвiдали у |772 p. так: B пpoшлиx давнix poках BикJlикаHo бyлo з тoгo
бoкy f iнiпpа бaгaцькo пеpeсeЛенцiв - стаpшини i l  кoзaкiв, як пpo се свiд.
ЧитЬ 3акликальний лист пoЛкoвl{икa Уманця. 3 ними вийшoв i  заднiпpян.
ський пoлкoвtl l , tк Iван Штепa; вiн пpийшoв на piнку Мepлy i  заняв сoбi
вiльнy займанЩинy, Hа кoтpiй збyлyвав lиoнaстиp. Пpийняв дo себе Ще
кiлька ченцiв i  зpoбився iгyменoм loаннiкiсм. Cин йoгo бyв свяЩеttникoм
y Микoлаiвськiй uepквi,  a пo смеpтi батька у мoнaстиpi iгyмeнoм Мap.
т lанoМ.

Бачимo ми багaтo стаpшиHи, ix синiв, yдoв та дoчoк y слoбo,п.ськo-yкpaiн-
сЬких мol{aстиpях. Koли ми зBеpнеrvto yвагy' HaпpикJIад, на piд Kвiтoк, тo
пoбачимo, щo з цЬoгo poлy вийшлo багацькo ченцiв: М. I.  Kвiтка - чеpнецЬ
Kуpязькoгo мoнастиpя, iгумен тoгo х( Ir,toнастиpя Hapкiс, лвi iгyменi i  Хopo-
шeвсЬкoгo rиoнaстиpя - Фeoфaнiя i  Маpiя; навiть славетний Гpиuькo Kвiт.
кa.oснoв'яt lенКo бyв якийсь час Ченцeгvt. Poдичем Kвiтoк бyв Ioасаф Гop-
Ленкo; бyли неpницяtvlи такo)к Koвалeвська, .[I.yнiна.
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[еpкoвнa iepapxiя. oднaче пopyч з сi €ю yкpaiнськoю тeчiсю в yкpаiнськiй
uеpквi тpeба ви3Hачити й мoскoвськy, великopoсiйськy. Укpаiнське .u.yхo.
Bенствo yкупi з iншими пepеселенцяtt,tи, пpисягtlyBши tt{oскoвсЬкoмy цаpеBI,
мyсиЛo такo)t( пpи3нaти й дyхoвнy владy Мoскoвськoгo патpiаpxа Poсiй.
ськoi iеpаpхi i .  C l657 дo l667 p. цеpKBи тa мoнaстиpi Cлoбoлськoi УкpаТни,
як i бслгopoдськi, вхoдили в скJlад пaтpiаpшoТ oбластi, аЛе нa сoбopi l667 p.
BизнaЧeнo бyлo yтвopити нoвy Белгopo,п.ськy епаpхiю, митpoпoЛllтoм кoтpoТ
пoстаBленo }tитpoпoлитa Cеpбськoгo Феoдoсiя. Дo нoвoТ епаpхii пpиписанo
бyлo l5 слoбoдськo.yкpaiнських мiст - Хаpкiв, oхтиpка, oстpoгoзьк,
Koлoнтасв, Гopoлня, Kpaснoкyтськ, Bалки, [вopiннa' Cалтiв, Печенiги,
3мi iв, Маяки, I{apебopисiв, Бopoвля, Уpив. Пoтiм сюди yвiйшли й iншi
мiста Cлoбoдськoi Укpаiни абo, кpашe сказaти, yся УкpаТна. .[I.o |72| p.
apхiсpейськy БслгopoлсЬкy катедpy займали llДитpoпoлити (ix бyлo п'ятеpo),
Щo свiдчить пpo тe, щo iй надаваЛoся Bеликe значiння. I спpав,п.i, Белгopoл.
сЬкa €паpхiя мала 542 шеpкви i  дo неТ наЛех{aЛa великa oкpyга. Bихoдить
все-таки, щo Cлoбoдськa Укpаiна l|е lt,tаЛа свoсi власнoi епapхii aбo, кpaЩе
сказати, uepкoвнoТ aвтoнoмi i ,  a пoвинна бyла пpизнати сBoю залeх<нiсть вiд
Бслгopoлськoгo вЛaдики такoж, як y вiйськoвих та пoлiтичниx спpаBах Boна
зале)каЛa oд белгopoдсЬкoгo вo€Boди.

Якy ж yчaстЬ мали бслгopoлськi lt,tитpoпoЛити та аpхiеpеi в слoбoдськo-
yкpаiнськиx цеpкoвниx дiлах? Митpoпoлит Aвpаaмiй вистyпив пpoти yкpаiн.
сЬKoгo цеpкoBнoгo зBичаю oбливати' a не пoгpyжати млaденuiв пpи хpестi;
вiн же oблoжив збopами yсi yкpаТнськi uеpкви. €пифанiй Тиxopський зpo.
бив велике i  кopисне лля УкpaТни дiлo - зaснyвав Хapкiвський кoлегiyм," ';
пpo сей Koлeгiyм пoтiм дyжe пiклyвався i йoгo нaстyп}lи^к^.Il.oсiфeй, кoтpий
Bипpoхав для Koлeгiyма бiблioтeкy Cтефана Явopськoгo,., .  Biн вiв бopoть.
бy з тими пoпаil,rи, кoтpi хтiли злoбyвати сoбi пoсади якo спадoк oд батькiв,
а такo)к 3 yсякl, lми забoбoнaми нa весiллях, iна пoслiдoк нaлo)кив анафeму
на аpхиtt,tаllдpита Kypязькoгo tиoнастиpя i pектopa Хapкiвськoгo кoлегiyма,
3а щo' oдначе' йoгo самoгo бyлo oбвинyваненo i  пoкаpaнo. П. Cмiлич зaхи-
Щав хаpкiвськi мoнастиpi oд пiдвoд i  пoстoТв i  за се вiв бopoтьбу з хаpкiв.
сЬкиtt,t гopoдl{ичиrvt Гoлyxoвинем, стpахаЮчи йoгo цеpкoBl{oю oдлyкoю. 3 пo.
пiв вiн yстaнoвиB гpoшoвi внeски нa свoю кopистЬ. Ioасаф Гopлeнкo бyв
недaB}Io канoнiзoваниЙ зa свo€ сyBopе чеp}lече х(иття. Батькo йoгo бyв
пpилyцЬким пoлкoBникoм y Гeтьмaнщинi, а lr , tати бyла дoчкoЮ гетЬманa
[. Aпoстoла. Biн yчився y Kиiвськiй ,Ц.yхoвнiй Aкaдемi i ,  аЛе }|е скiнчив
там кypса. Biн вiв жopстoкy бopoтьбy не тiльки пастиpсЬким слoвoм, a й
Kаpа[rи, нaвiть тiлeсними, з нeдбалим дyхoве}lстBoм i  миpянами. Hе дивЛя.
чисЬ на свoе yкpаiнсЬкe пoхoд)l(енl{я, вiн вистyпaв прoти стаpих звичaiв
yкpaiнськoТ uеpкви - виписав з Мoскви кни)ккy пpo тaiнствa' щoб i i  виу.
Чувалo слoбoдськo-yкpaiнське дyxoвенстBo; звелiв вислати в Белгopo.п.ськy
кoнсiстopiю з цеpкoв Cлoбoдськoi Укpаiни бoгoслyжeбнi кни>кки yкpаТн-
сЬкиx дpyкаpенЬ iзамiнити iх Bиданl{яlt , lи [,roскoвсЬкими й киiвськими.
Cлoбoдськo.yкpаiнське дyxoвенстBo oдiслалo yсякi стаpиннi книги, кoтpi
знaxoдиЛися пpи цеpкBах,- с i  книrкки так i  залишиЛися y Бслгopoлi пiл
кyпoлoм сoбopнoi цеpкви, пoки не пpoпали. Чеpез тe тeпеp пo uеpквaх Хаp.
кiвськoi епаpxiТ [,tенш книг yкpаiнськoгo дpyкy, нiх< iх пoвиннo бyлo бyти.
Biв loaсаф бopoтьбy i з yкpаТнсЬкиIr,tи дячкаIt{и - виtt{агаB, щoб сe бyли
Люди пoсBянeнi y ст}lxаpЬ,r", aлe йoгo пpика3и не мoгли пopyшитtl  стаpoгo
3вичаЮ, кoтpий пiдтpимyвaвся yсiм скла.цoм наpoд}|ьoгo )киття. I. Гopлeнкo
бyв poлинем Kвiтoк; пoчaстy бyвав y Хаpкoвi y ниx нa oснoвi; пiклyвався
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вiн i  пpo Хаpкiвський кoлегiyм. Hезмipнo бiльше, oднaчe, зpoбив для Хаp.
кiвськoгo кoлегiyмa, oсвiти i  пpoпoвiдi €пискoп Caмyiл Мiславський.

Белгopo,Цськi аpхiсpei т iльки наiздили y Cлoбoлськy Укpaiнy, а 38и-
чaйнo пpoбyвали y Белгopoлi, нepез се яBttлася пoтpеба в oсoблl lв iй слo.
бoлськo.укpаiнськiй епapхi i .  Cамoстiйна слoбoдська спаpхiя була вi.п.ниненa
тiльки y сагvlo[ry кiнцi ХVIII ст._ y l799 p., хoча й дo тoгo Хapкiв був шен-
тpаЛЬним мiстoм Укpаiни B цepкoBних спpaBaх. Hа чoлi цеpкoвl{иx спpaв
Хаpкiвськoгo пoлка дo yстанoви цеpкoBнoгo пpавлiння у |744 p. стoяв сoбop.
ний пpoтoпoп. Biн був пoсеpедHикoM мiж БелгopoдсЬкиlt,t  аpхiсpеем i  uеpк.
BаМи та lv lиpянaМи Хаpкiвськoгo пoЛкa. I так вoнo й пoвиннo бyлo бути,
бo y Cлoбoдськiй Укpаiнi не бyлo цеtlтpаЛЬl{oТ влади, нa зpазoк гeтЬмaн-
ськoi,  навiть y гpа)кдaнсЬких спpaвах; не бyлo i  гeтьманськoi стoлицi,
а Хapкiв бyв тiльки €динI{м з п'яти пoЛкoвих мiст. Bo всiх пoлкoвиx мiстaх,
здaетЬся' бyли свoT пpoтoпoпi i .  Hа чoлi цеpкoвt|иx спpав стoяЛи пpoтoпoпи,
бo вoни були нaйстapшими сеpед дyхoвенствa, a сoбopна шеpква бyлa
нeмoB ypядoвoЮ цеpкBoю, без кoтpoi }tеМoжЛивo бyлo бyти мiстoвi, i вoна
зaBжди мiстилася y кpiпoстi сеpед казенниx булiвeль. ,II.o Хаpкiвськoi пpo-
тoпoпi i ,  кoтpа oбiймала Хapкiвський пoлк, t{аЛежaли тепepiшнi Bалкiв.
ський тa чaстина Boвчанськoгo пoвiтa, i  у |725 p. y нiй бyлo 86 цepкoв.
У xаpкiвськoМy дyхoвнoмy ypялi oкpiм пpoтoпoпа бyлo ше дBa Члена, aле
yсiм opyлyBаB пpoтoпoп. Уся oкpyга хаpкiвськoгo дyхoBнoгo ypялy пoлi-
ЛяЛася нa 5 вiддiлiв - oкpiм хapкiвськoгo, нa вaлкiвський, нoвoвoдoлазький,
oлЬшансЬкий i  зoлoчiвський; на чoлi iх стoяли стapшi свящeнники. Теж
бyлo, мaбyть, i  в iншиx пoлках.
ll.еpкoвнa пapaхвiя. Як х<e тoдi бyлa yлаштoвaна цеpкoвнa пapахвiя? Устpiй
паpаxвiй в Cлoбoдськiй Укpaiнi мaв свoi значнi oсoбливoстi в пopiвнянню
3 Bеликopoсiйськими. Biн тeж вияBляв з себе <чеpкасскyю oбьlкнoсть>>,
пpиl{есelrу пеpеселенцями з 3аднiпpянщини. Taм вoна бyлa живoю силoю
тoдiшньoгo сyспiльствa, бo такoю зpoбили Тi oбставини iстopиuнoгo )кит.
тя - бopoтьба ,п.ухoвеHствa та нapoдa 3а пpaвoславнy вipy пpoти кaтoлиц-
тва тa yнi i .  Пapахвiянам сalииtt l  тpeба бyлo пiклyвaтися пpo сBoю цepквy,
бo нiхтo iм не дoпoмаг.aв y сьoМy дiлi; а pа3 вol{и самi сoдеpжyBaли нa свiй
кoшт дyxoBеl lстBo i  пiклyвалися пpo хpам Бoжий, тo вoни Мyсили мaти
i великий BпЛttв нa вибopи цepкoв}|oгo пpиЧтa, а з .ц.pyгoгo бoкy, сeй uеp.
кoвний пpитч пiклyвaвся пpo pелiг iйнo.мopaльнi пoтpеби пapaxвiян -
пpo шкoЛy ЗaI.ля нapoда. ПepeселeнЦi, як тiльки oсiдали на якoмyсь мiсЦi,
пepш yсЬoгo пoчl,Il{али бyлyвaти i пo мiстах, i пo мiстeчках' i пo селaх
свoi паpахвiяльнi цеpкви, Dlаючи iнoдi вже i  свiй власний Цepкoвний пpиuт,
пo мiстах бyлyвали сoбopнi цеpкви. У Хаpкoвi, напpиклад' Coбopна Успен.
сЬl(а цеpквa (.п.epев'янa) бyлa збyдoBaнa y l657-l658 pp. 'я l( пpo се писав
y Мoскву xapкiвський вo€вoда oфpoсимoв, а лiс вoзили для неi якo кaзен.
нoi бyлiвлi y кpiпoсть слyжилi ЛЮди y 1657 p. Boнa бyла rilaЛенЬкa _ стiни
мiх< yглiв бyлo 4 са)I(ня - i лyжe бiдна: вo€вoдa oфpoсимoв, кoтpий взагалi
дy)кe вopoх<o вiднoсився дo хapкiвських пepесеЛеt|цiв, писав y Мoсквy лo
цаpя: <<A oбpaзoвъ l',tъстHtJxъ и .п.еiсyсoв }tътъ _ Чеpкасы lt4oЛятся бyмаж.
нЬlмъ листаtvtъ, свoеN{y литoвскoгvry письмy i стЪнaмъ, а кtIигъ и 3аBoдy никa.
ких нътЪ, и зa тeбя, вeликiй гoсyдаpЬ, tr,loЛитЬ Бoгa не пo чемъ; тoлькo Лгyтъ
БoгY и десятoй чaсти хвалы БoгY tlе вoздaютъ. Hъть eвaнгелiя нaпpестoЛЬ.
нагo2.o. ни слvжебнИKa,n$, ни тpебника2o6. ни тpioдi пoстнoй2a7, ну| тpифo.
лoя2o8. ни апoстoлa2a9' нt l  минЁи2б0. ни oктoнxЬ,u' ,  

"" 
шeстoднеBa2ь2' .н||

псaЛтиpи сЛъдoBaннoй253, ни свaнгeлiя тoЛкoвагo25l . у1 o тotvlъ вели свoй
милoстивьIй yкaзъ yчи}tить, чтoбъ былo пo чeмъ за тeбя, вeликiй гoсyлаpь,



МoЛиTЬ Бoга. A я'  Bидяl|и ихъ МалoBъpiе, чтo пoклoняются бyмажньlм.t,
ЛистаМъ и стъlIкаМ, для тoгo къ тебъ и писаЛъ. И o тoмъ. как тЬl .  великiй
гoсyдapЬ, yкaжешЬ>. Тyт, y сЬoМy листi ,  HеМoв живий вста €  пеpед наN4и
MoскoвсЬкий вoсвoда ХVlI ст. в йoгo вiднoсинах дo пpaвoславнoi в ipи вза.
галi i  дo пpавoславiя yкpаiншiв oсoбистo. .Ц.ля нь-oгo yкpаiншi HеПpавoслaв-
нi,  a t lемoв пoгаtt i ,  бo вoни МoлятЬся t lе пеpeд oбpaзами в дopoгих шатаx,
a Пеpе.ц'  бyмажними листaMи, ле oбpази святих бyли нaписанi не мaЛЯpaМи,
a зpoбЛеtl i  B дpукapнях лiтoгpaфсЬки!и спoсoбoм. У uеpквi не бyлo пo стiнаx
нiякoгo маляpствa, бo де ж тaки бyлo йoгo yзяти y HoвoМy мiстi? A вoсвoда
ка)ке, Щo чepкaси N,toлятЬся гoлиМ стiнaм. У пеpeселенuiв бpакувалo бoгo.
слух<eбних книг, i  лe Тх бyлo Тм yзяти? A вoсвoдa дoдar'  Щo <чеpкаси Лгутъ
Бoгoви, ' ,  бo не вичитyЮтЬ yсЬoгo тoгo, Щo в кt|игаx l{аписанo. Aле ще гipше
для нЬoгo зда €тЬся те, щo lv loЛитися Тм зa uapевo 3дopoв'я нi пo нoмy. I oсь
вiн пpoхас uapя, шoб тoй пpислaв бoгoслyх<ебних к}tижoк i  oбpaзи, а тo
y Hих тeПep <MaлoвЪpiс>. Boевoдa, oчеBистo, лiчив iстиннo пpаBoславl lими
тiльки себе тa великopoсiян, кoтpi спoBняли yсi шepкoвнi oбpяли; для }lЬoгo
yся вipa i  бyла в сих oбpя,п.ах, i  кoли вiн не бачив y Успeнськoму сoбopi oбpа-
зiв мiсцьoвих святих та лeiсyсiв, себтo oбpаза Cпаситeля з Бoжoю Матip'ю
та Пpелтенею, дЛя нЬoгo Boни бyли малoвipами i  навiть oбманшtиками Бoга.
A хаpкiвui,  oднаЧe, лy>кe пiклyвалися пpo свoю сoбopнy цеpкBy, бo вже
v l657 p.,  зHaчитЬ, тoдi ,  як Ще нe бyла збyлoвана цеpква' вoни oдпpавиЛи
сoбopнoгo пoпa €pемiю, а тaкoж дpyГoгo lJoвoпoставлеHoгo пoпа Bасилiя
з диякoнoМ Ioснфoм y Мoсквy дo цаpя oлeксiя Михайлoвина пoлати йoмy
oттакe пpoха}lHя' HаписаHе, як тpeба бyлo зpoбити, пo.великopoсiйськи:
<Бьютъ челoMЪ бoгoмoльцьI тBoи бъдньIе гoсyдаpева yкpаинскoгo далЬHяГo
гopoда Хаpькoва . lеpкaсскiй пoпъ Еpемiище й нoвoпoставлeннЬlе - пoпъ
Bасилишtе и l lьякoнЪ loсипиulе ла Чyгуeвскoгo гopoдy ПеченЪ>кскoй слoбoдьr
пoпъ ЛyкъяHиЩe. Пpивoлoклися MЬI къ тебъ, гoсyдаpЬ, бити челoмъ o цеp.
кoвl. loMъ стpoенЬю; и МЬI Hа МoсквЪ вoлoЧиMся 4.ю недЪлю и ЧepeзЪ тЬlе
ЧасЬl спpo.ЬЛися. пЬlти i  истьl HеЧеГo и скyфiй255 y насъ нЪтъ. Милoсеpлньlй
Гoсyлapь пoжалyй нaсъ, бoгoмoлЬцевъ сBoиxъ' BеЛи HaN,lъ бъдньIмъ свoeгo
гoсyдаpеBа )каЛoваl lЬя кopМъ дать, чиN4ъ тебъ, гoсyдapю, oбъ насъ Бoгъ
извъститЬ. [{аpь.госулapЬ, сMиЛyйся>. I щo >к? Hiчoгo l{а цеpкoвHi пoтpеби
iм ttаp не дaB, a BИД,aIIИ з Poзpялy на хapЧ та }la дopoгy пoпar\4 пo каpбo-
BаHцЮ, a диякoнy 20 aлтин. Цаpськi пoдаpyнки бyли виД.анi Хаpкiвськoмy
сoбopу пiзнiше. I пapаxвiяне Успенськoгo сoбopy Myсили пoсЛaти звiснoгo
нам сoбopнoгo диякoна loсифа y гeтЬгvtа}lськi гopoли, шoб кyпити там цеp-
кoвl{oгo вина.tI.Ля пoтpеби свoсi шepкви. Al ' lе йoгo ttа лopoзi пoгpабyвали
кoзaки Лyгoвськoгo i  сеpбiяне _ oдняЛи винo i  yсе iншe, Щo вiн закyпив
для t lеpкBи, oдHяли кoHя з саHЬMи, зt1ялL4 з ньoгo саМoгo oдeх(y й скyфью,
yсЬoгo нa 20 каpб. I oсь вiн Пpиплентався дo Мoскви i  пpoхав Щapя Д'aтИ
йoмy гpoшlей, щoб вiн мiг веpHyтися лo Хаpкoва i  нe пoмep з гoлoдy на Мoск-
вi .  Пoвеленo булo Дати йoму лoбpoгo сyкна, яке звичайHo HoсиЛи ПoПи.
У l658 p. ПoдaB uаpевi пpoхаHHя пiп-настoятeль ХаpкiвсЬкoгo Успенскoгo
сoбopа IваниЩe Aфанасьсв, де писав'  Щo цаpсЬKoМy yказУ йoгo пoставленo
ПoПoМ y сoбopнiй uеpквi,  а сЛyх(ити цepкoBнy слyжбy i  мoлитися за l{Ьoгo,
гoсyдаpя' l t i  t lа нoму, бo книжoK не даде}lo. I oсь вiн пpoхае видати бoго-
слyжебнi Kнижки й aнтиминс. Цapь звeлiв BИIIaTИ напpестoЛЬне свангелiс,
aпoстoJl ,  псаЛтиp, МиHеЮ oбtuyю, шестoднiв з Пpикaзy Bеликoгo IJ.вopuя
i oдiслати y Хаpкiв 3 пoПoМ Iвaнищем. У l659 p. l lаp  ̂ l toдapyBaB Хаpкiв.
сЬкoMy Успенськoму сoбopv uеpкoвнi pизи, спiтpахiлЬ,oo, пiдpiзник, сти.
хаpЬ, пopyчнi,  пoяс'  пoкpoви для цеpкoвних сoсул. iв,  вoздyxи,", ,  сpаЧиЦ,"o
на пpесТoл' лaД'aт,3 oписv Хаpкoва l663 p. дiзнасмoся'  Щo в Успенськoмy
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сoбopi бyв тoлi oбpаз Пpенистoi шестиЛистoвий з двoма сpiбляниtt,tи пoзo.
Лoчениlt,tи вiнцями, нaпpестoльна Бoгoмaтip, благoслoвенний хpeст, uаpськi
двеpi, напpeстoлЬне свангелiе, мабyть, те саl{e, пpo кoтpе скa3анo y oписy
|724 p', щo вoнo стаpе цеpкoвнe lиoскoвсЬкoгo дpyкy l657 p.' шестoднiв,
апoстoЛ, псaлтиp, мiдяне кадилo; сi бoгoслyх<ебнi книги й бyли цаpсЬким
жалyванням. Пoвиннo бyлo бyти там тoдi, oдначе, як ми зt|а € Iиo, i  лpyгe
свaнгелiе Львiвськoгo дpyкy l636 p. '  бo вoнo нaдaнo y сoбop l659 p.; бyли,
мабyть' i iншi цеpкoвнi pеui, але вx<e yкpaiнсЬкoгo пoхoдх(eння, iх нe пеpe.
лiнyвав вo€вoдa, бo вoни не бyли в)t(е цаpсЬким )l(алyванняl\,t. У 1667 p.
Успенський сoбop згopiв, пoгopiли i  uepкoвнi pенi. У Мoсквy пoixали пpo.
тoпoп 3aхаpiй Филимoнoвич 3 диякoнoм l пoдаЛи пpoхаH}tя, y кoтpoмy писа-
Ли, щo пo цаpсЬкoll'y yказy збy.п.oвaна y Хapкoвi сoбopна цepква, а цаp-
сЬкoгo жалyва}l l|я дo сiс i  цеpкви - pиз, дзвoнiв, книг, oбpазiв i  yсякoТ
uеpкoвнoi yтваpi, не данo, а якi бyли д3вoни i yсякi Цеpкoвнi pенi - жеpтви
il{иpян, тo yсе y пo)I(аp 1664 p. пoгopiлo з дзвoнаpнеЮ та дзвoнaми; i oсь
вoни пpoxаЛи, щoб цap дав pиз, л.звoнiв i  книг. Цap вeлiв видaт}t з Kазeн.
t loгo пpиказy pизи й стихаpь з iншими пoтpeбними pечaми, a з Poзpя.u.нoгo
пpикaзy - слyх<ебник; пpo слyжебник була зpoблeнa пpиписка: (нe кyпЛе.
нo, бo дopoгий>; аЛе зда€тЬся все.такll кyпил},t й йoгo i дали пiдвoди, щoб
дoixати ,п.o Хаpкoва; pи3и бyли х<oвтoi тaфти, пiлpiзник - зeлeний киндя.
ний, спiтpaxiль та пopyннi камчатнi; i  се yсе в3яли i  poзписaлися в тiм
xаpкiвський oтaман Tимoхвiй Лавpинoв i  Мaтвiй Kpемeннyuький. 3 дpyгoгo
дoкyгvlента видкo' Щo нeзабapoм пiсля заснoвaння Хapкoва збy,п.oвана була
i пapaфiяльнa цepква св. iVlикoлая сalииl|{tt х< xаpкiвЦями й iх паpaфiяльним
свяЩенникoм oтцoм Cтефанoм, кoтpий писаB uapевi: <Бьетъ Челoмъ бъдный
и paзopеный oтъ кpымскихъ людeй и oтъ чеpкасъ бoгoмoлецъ твoй гop.
Хapькoва }|oвoпoставЛенный пoпъ Cтефанt{lце. Пpишeлъ я съ пpихo)t(аны
свoиtr{и изъ pa3ньlxъ литoвсI(ихъ гopo.цoвъ съ чеpкaсЬI Bъ твoй гoсy.п.аpевъ
Хаpькoвъ гopoдъ и пoстpoили цеpкoвъ св. Чу.п.oтвopuа HикoЛaя, a я бoгo.
Ir/toЛецЪ твoй челoвЪкъ бЪдный и oтъ чеpкасъ pa3opе}t и y тoй цеpкви tlътЬ
книгъ и pизъ, нeпoчемъ въ тoй цepкви пъти, а кyпить мнЪ бЪднoмy неuЪм -
челoBъкЪ бЪдный. Пoх<алyй меня, вели датЬ свoeгo гoс. х(aЛoванЬя - къ тoй
цеpкви pи3ы, пo чеtr/ty въ тoй Цеpкви былo бы пътЬ и чтoбъ тBoе цаpскoе
бoгoмoлье безъ пЪнiя нe былo>. l{аpь звeлiв зpoбити pизи, пiдpiзники,
пoкpoBи ttа пpестoл (y 1660 p.). y 1659 p. y Хаpкoвi oкpiм сoбopy бyли ше
цеpкви - БлaгoвiщенсЬка i Tpoiцька. У 1663 p. бyли цеpкви _ Coбopна,
Poх<дествeнська, Благoвiщeнська, ТpoТцька, Михaйлiвська, Микoлaiвська.
У l689 p. була збулoвана кам'яна Пoкpoвська мoнaстиpська цеpквa, кoтpа
iснyе й нинi, являючи з себе пам'ятник yкpаiнськoi аpxiтектypи ХVIl ст.
У l688 p. бyлa збy.Цoванa кaм'яна сoбopна цepквa замiсть стаpoТ дepев'я.
нoi.  Toдi вх<е бyлa й,Ц.митpiевсЬка цеpкBа. У ХVIII ст. y Хаpкoвi бyлo l0
цеpкoB, з них oд}tа мoнaстиpсЬкa l oднa клaдбищенськa. Те, Щo бачиtvto
y Хapкoвi, poбилoся yсюди: де тiльки зaснoвyвалoся пoсeлення, там бyлy.
Bалaся i  цеpква. У Iзюмi бaчимo сoбopнy цepквy Cпаса.

Пpo заснyвaння l\ ioнaстиpiв i  пpo х(epтви iм вiд }lаселення ми oпoвiдали
вх<e pанiш. Паpахвiяне сoдеp)I(yBaЛ}1 нa свiй кoшт дyxoве}tстBo, i тiльки
o,u.ин сoбopний пpинт пoлyЧaв жаЛyва}t}lя oд ка3ни. У xvlII ст. самi цеpкви
пoвиннi були Дaвaти внески y казнy. Пapахвiяне хoтiли пpиЙмaтн yчастЬ
i в вибopаx пpичта - сe бyв стapий yкpaТнський звичай: в Гетьманщинi
гpoмади poбtlлн письменнi yil,toви 3 TIlttИ священ}lикaмИ, яKIlх вtlбipaлн
B свoю цеpкBy. Tе х< хoтiли poбtlтtl i слoбoх<ане. Aле бслгopo,п.ськi аpхiсpеТ
вeли бopoтьбy з миpянaми пpoти iх змагань вибipати пoпiв. Bибopiв не
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бvвалo, а всe-таки паpаxBiяне }4али Bе. ' lикl , tй вллt lв на пoстаHoвv д"1я них
сBяЩеHHикiв. oсь декiЛЬка пpик"4адiв тaKИх Haста}|oB свяЩе}lникiв v Хаp.
кoвi .  У ХVl l l  ст.  сBяtцeнник TpoiuькoТ uеpкBи Kpамаpенкo пpийняв. io се6е
як свoгo наЩадка П. Koпейчика. iна се згoДилися iпаrrахвiяне, iБслгo-
poлський аpхiсpей. Пo пpoxанHю пaPаХвiян i  пo. ' lкoBHика Тевяшoва тoгo
Koпeйчика пoсBятиЛи v пoпа v l738 p.У l743 p. oдHа Частина паpахвiян
пpoхала Бслгopoлськoгo МитpoпoЛита Aнтoнiя пoсBятити на пoпa йoгo
слyжкv Бopисa Янкевича. а дpYга бvла пpoти сЬoгo. ка)кvчи, шo у Tpoiuь-
кiй пapаxвi i  т i" ' lьки 70 лвopiв, а пo vказv Пeтpa Bеликoгo двox гIoпiB rиoж-
ливo бyлo мати т iлькИ Ta|<И|'r| паpахвiянaм, де бvлo Hе Mенш 250 лвopiв.
Ще дo тoгo Янкeвич в слoв'яHo-. laтиHсЬких шкo"r lах Hе vчиBся iнавiть не
бyв л.янкoм, а слyжeнiсм iтpебами iбез HЬoгo BoHи задoвo", lенi .  I  все ж таки
Янкевича HазHачеHo на пoсадv Пiсля сr, lеpтi  Янкевича паpахвiяне вн6paли
Y ПoПи Cт. Iванoва' i  Бслгopoлський BлaI] 'ИKa затBеpдиB йoгo як vчителЬнoгo,
себтo oсвiчеl{oгo. чoлoвiка. У слoбoдi Бишкинi,  п iсля тoгo, як тамoшнiй
пiп Bасилiй пoстpигся v чeнцi Cvмськoгo }4oHастиpя, паpаxвtяне, з в lдoМa
стаpшини i  за згoдoю лебеД'инськoгo пpoтoпoпа' пo €днaли сoбi y пoпи аpхi .
еpейськoгo спiвакy'  лебединськoгo Мешканця С. oсипoвa. У паpахвiТ с iй
бyлo l00 лвopiв, а цеpкoвнoТ землi i  с iнoкoсiв не бvлo. l  неpез те вiн пoBинеH
бyв, пo yкpаiнськoмv зBичаЮ. )кити з цеpкoвHиx дoхoдiв i  паpахвiяльних
тpеб. Тут ми бачимo й вибopи. ivмoвv гpoмади 3 пoпolv ' '  iц iкaвv вказiвKv
на yкpаiнський звичай забезпечvBан}|я сBяlцеHника дoхoдаlvtи з цеpKви тa
тpеб. У |745 p. Пo пpoхаt l}|ю тpЬoх паpаxвiян ТpoТuькoi цеpкви вЛадика
пoсBятиB y диякo}|и дяЧка Лавpoвськoгo. аЛе свяlцен}|ик Янкевич нaПисaB
владицi '  Щo паpaхBiяне не дoпyстятЬ Лавpoвськoгo дo с iс i  пoсади. бo дия-
кoна й pанiLuе тvт Hе бyлo i  гoдvвaтися йoмv бvлo нi  з чoгo. Белгopoлськi
apхiсpei забopoняли l l , tати дякiв. кoтpi не бvли пoсвяченi v стиxаpЬ' а v Cлo.
бoжаншtинi,  як yсюди в Укpaiнi .  дячки слvжили пo наймv v гpoмади. У |742 p.
пpoтoпoп сoбopа oлексанлpoв писав; <<Пo vкpаiнсЬкoМv звиЧаю в цеpкBах
дячкiв i  паламapiв наймають паpахвiяне нa piк,  а як Тм не впoдoбaсться
абo вoни не впoдoбаютЬся паpаxвiянаМ. )|(ивvтЬ i  менше - пo мiсяцю i
навiть менш 2.x тижнiв. I  нepез те пo. '1oжити ix v штат }|еMoжЛиBo>>. Пo
Cинoдальнoмy yкa3y |725 p. дячки тa пaлaуIapi мvсили бvти з дvхoвl{их,
в Cлoбoдськiй Укpaiнi  вo}lи зBичайнo бvли .TюдЬп/tи гpа)кдaHськoгo станv -
чи з пoспoлiтих. чи з кoзакiв '  чи з мiщaн - хoЧ багатo з них зайyали пoтiм
i  пoпiвськi  пoсaди, oсoбливo y дpyгiй пoлoвинi ХVlI i  пеpшiй Пo.r|oви}| i
хVII l  ст. .  кoли у Хаpкoвi Ще не бyлo Ko.легivма' кoтpий пoчав випvскати
3 сBoix yннiв багaтo пoпiв та диякoнiв. .[I .o oснoвaнHя KoлегiУма бiльLша
частина пoпiв yнилася т iльки v тиx цеpкoвHo.Hаpoдних шкoЛах. кoтpi бvли,
як пoбачимo дaлi,  yсЮди пo Укpаiнi .  Пpеoсвяшенний Фiлаpет ка>ке: з дiл
ставЛеl.|ниЧесЬкиx Bидкo, Щo в цеpкoBнo-Паpахвiяльних lUкoЛах vчиЛися vсi
т i '  кoтpi пoтiм бyли пpичетникaMи пpи цepквax, а декoтpl з } lиx пoт||vt пoстv-
ПaлИ B пoпи. Tа й пiсля 3аснvваHня Koлегivма небагaтo бyлo oсвiнениx
пoпiв, a булl , l  й такi ,  кoтpi т iльки Й знaли щo часoслoв259 та пёалтиpь. oсвi-
Чениx батюшoк. кoтpi скiннили Koлегivм ivмiли 6 кaзaти пpoпoвiлi .  бyлo
небагацькo y самoМv Хаpкoвi.  Пpи такиx oбставинах, бiльш yсьoгo паpах-
вiяне uiнyвaЛи не стiльки наvKoBv oсвiтv пoпа. скiльки свiдoмiстЬ y цеpкoв.
нiй слyх<бi.  таiнствах та тpебaх' .a такoж йoгo >киття i  в iднoсини дo пастви'
а пpo сe кpаще вiдали паpаxвiянe, нiж бслгopoлськi  аpxiсpei .  oсoбливo
сyвopий дoгляд мaЛИ бслгopo.п.ськi  аpхiеpеi нaд пoпаrvtи-YдoвцяMи. Ми
Mа €Мo гpaмoти тpЬoх бслгopo.п'ських аpxiсpеТв xVl l l  стoлiття - Пeтpа.
Aнтoнiя i  loасафа Пpo таких пoпiв. iм дaвався дo3BlЛ сBяще}rстBvвати т|ЛЬ-
куI нa кiлька poкiв (тpи абo щo) i  вoни Mvсили дoстаBЛяти пoхBaлv пpo
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сrбе oд Пpoтoi €pея i  паpахвiян (а lоасаф навiть пoсиЛаB lце такoгo t loпа
дo схиМtIика на спoвiдЬ); а як ttе бyлo ПoХB3;.IИ, пoпа пoстpИГaлИ B ЧеIl l ' t l .
бo тo,,t i  вийшoв yказ пpиймати в Mot laстиpl т l , .IЬки yдoвl l lв-пoпtв та сoЛдат.
B гpамoтaх пoтpiбУва"roся вiд Пoпа. lцoб вiн не |!1аB v ссбе в дolt iвtt i  t t iяких
жiнoк'  oкpiм матеpi.  сестpи т? € ;1иHoкpoBrIol  тIтки, l Iе хoдиB tIа ГvЛяHки
та B шиrIки paди П'янства, не пpиймав vчастi  l t i  в якotvlv б. ' lюзнipствi  (кo-
ruyr lствi) ,  смit l lках та pегiтах. A"rе значiнt lя паpахвiТ зМeHшvBа.IIoся: v ХVlI с.г.
вoнo бv; lo бiльt l lе,  v ХVII l-  yенLuе, а y ХIХ - ' .  t l - lе l \4еHtI lе.  HавпaкИ ЗНa-
нiння шеpкoвних стapoсT все :rбi ,rьшУва,тoся. l - lapеLштi тpебa щe IIаМ .{oдaTи
й те'  щo й пoпи III,|B|4ЛI4ся на паpаxвi lo як на свolo B,.Iасl l iсТЬ oсь tt iкавt l
сs lдoцТBo Пpo сr дoкyМеHта .  -  tIсМoB сПрaBжнЬoТ кvпчoТ: <<Poкy |7|2 я уeш-
каrIецЬ Хаpкiвськoгo ПpeoбpажеHсЬкoгo МolIас.г}rpя, а ксrлишtнiй Пoкpoв-
ський пiп села Липеttь oвдoвiв iвстvt lив в ченцi,  а пoЛoвиt lv свoсТ iбать.
к iвськoТ ПoкpoвськoТ паpахвiТ в с JIипцях t lep € ; ' lаB зятю свoйoмv Iл", l i ,
кoТpoЮ ts lн Bo,1oдlts дo саМoI сLIеpт|; а l l iс ,rя смеpтi йoго я, чеРI lеItЬ Фiлаpет,
vстvпиB Пo, 'IoBиHY сiс i  свoсТ паpахвi i  небoх<oвi свoйoмv o. Bаси".r iю, йoгo
жiнtt i  й дiтям безпoBopoтl{o. a Ta'I  пapaXвiя, кoтpoю в<rлoдiв мiй зять, tr iкoмv
tIе BинHа iв заставv не вiд,,1ана. У сьoмv я, iсpo:uoнах Фi ' rаpет, свoйoмv
небoжy i  даю сi lo пoстvпl lv 3аПисЬ. A пpи сЬoмy бv" 'Iи свiдкa! '4t1 _- oта}lаH
Липeцький Жvpненкo, тиTаpЬ Пoкpoвський Пpoтасеl lкo. Тим. Koвa"lенкo
Дo ссi  пoстУпнoТ записi  Apхангельський пiп с.  Ko", lvпасвки Тимoхвiй пo
IIpoханHЮ iеpoмoнаxа Фiлapета pYкY r lpиЛo>кив. Липецький [ loкpoвський
пiп Iван УстvпиB пoЛoBиIIv свoсi  паpахвi i '  кoтpа I lа"I]ежa.; lа бpатoвi мoйoмv
Хoмi,  свoйoмv зятевi Пoкpoвськoмv пoltoвi  Bаси"r iю>. Ся кyпна t la паpахвiю,
яK |rI|4 бачимo, нiчим не вiлpiжt lясться oд кyПЧих IIa vсяке yайнo i  вияв" ' lя lс
HаМ l loГd' lяд t la сe дiJ ' lo тoдiutньoгo дvхoBеttсТва Бс. lгopo.tський }4итpoПo"r lит
JIаpioн ствеpдиB poзлi ,r  паpахвiТ.

3амiсть )Kа, 'IYBаl lня tIoПИ ПoulVЧали i l toдi  зсм"r i .  oсь цiкава r lpo се звiстка.
Пiп с.  f lеpканiв oтеltь Якiв з ПpиЧToM t lo.ц.aB v l69 l  p. пpoхан}Iя бслгopoл-
сЬкoMv вoевoдi,  щoб йoмv даtIo бv". lo ЖДl. lVB?lIHЯ' бo вiн бvв l lpoтoпoпoм
v сoбopнiй uеpквi в Чигиpинi,  а l t iсля Pviни пpийшoв v Cлoбoжанl l l l tHv'
збYдvвaв y с.  .Ц.epканaх ItеpкBу Poж;lества Бoгopoлиui '  r loт iy гtoiхав r1O lцoс-
КBИ,; l le Пpoxав цаpя r lpo pyгy; аЛr замiсть хлiбнoгo Tа Грoшoвoгo жа.Лv.
Bal l t lя Bе.rIеHo бy" lo т iльки дати йoмv 50 нетвеpтсй пo.rяl  з в iльtrих зеМе.1Ь
(себтo 75 десятиt l) .3емля бyла йoмv oдI]едеHа v l686 p'  Cин oтl lя якoBа
Хвelr ip Таpанський встvПив Дo ПoкpoвсЬкoгo 14OtlасTиpя t сЬoМv Mol laсти-
pевi oллав пo)ка"rIoBаl.It lv йoмv:tеMЛIo. Bихoдить. з lIаЧитЬ' Так, tцo зем"' lя бr,"ra
йoмv r laдеl lа Hе Hа l lеpкBv. а v власнiсть. A" lе й ttа кopисTЬ цеpкsи i  пpиuта
СYмськoмv сoбopv oдМe)кoваlJo бv, lo У l694 p.76l .ц 'есятиHа зем.r i '  хoч iнt l
дoситЬ п,roдючoi,  i  пpинт пo,.IvЧаB пo l0 каpб. pyГи.

(еpкoвнi бpaЦтвa. Щo тoдiIt lня паpахвiя бvла >кивoю наpo.. iHЬoЮ си, ' ,IoЮ.
BИj l ,Кo з Тoгo, Iцo BorIа VтBoploBа. lIа так зваt l i  цег lкoвнi бгrацтва iз tr lкo.rаyи
й ruпита"rяltи. Бpаttтв a. буiи Jtyже I lIиpoксl  poзПoBсloджеtr i  l to За,. l t r i l lpян-
tttинi i  тav poбиurи r1Уже ПoBажне дi , ' to-- бopoнlt" ' rи Пpавoс"IIаBHv вipv, пi . . t-
r .pи}tVBaj lи oсвiтv, ПoМагаJ ' lи бiдttим, Убoгим. У С.. loбo>каt lщиt l i  бpаttтваrr
ttе тpеба бУ" ' lo вже бopoнити вipи тa ttаpoДнoстi  i  неpез тr Bol lи тvт oбмtlх<и.rи
себе метoю б"rагoдiйl loю та l lpoсвiтньoю. Пеpесе.rенtt i  з ЗаlнiпpяHl l tи l lи
r lpинесЛи з сoбoю сей бpатеpський звичaЙ v С. loбoх<al l lциHv i  з самoгo l tо-
чаткv i i :засе. lенtIя пoчаJIи пpoxaTи сoбi дo:звo.: lv v МoскoвсЬKoГo \,Pя.. lу
vТвopяТи бpатськi  тpаПези нa KopистЬ сBo € ]I  l tеpквI1 | :L. ,|Я сЬoгo BаpиTи }4сд.
пивo i  бpажкv на хpамoвi ПpaзHики,n,, .  I .Ipoхати Пpo се .гpеба бv" lo не1lез
Tе, l l to v Мoскoвськiй леpжaвi не бv", lo в i" , lьнoгo I lpo. lажv сиХ нat lи.гKiв. Чи
бv", lи бpаttтва CлoбoдськoТ Укpаiни зв'язаtt i  з pе}lесHиt lиMи цехаМи' IIpo
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се пеBHиx звiсТoк не Мa €мo. 3нaсмo т iльки oдне, щo pемеснинi цехи, як се
MИ бaчИл|1, стаBили свo €Ю гl ,tетoЮ такoж i пiклyвaння Пpo хpаt\4 Бoжий, себтo
BихoдитЬ, Щo кoжн}iй цeх яBЛяB з себe i  uеpкoвне бpаштвo. Aле нистo uеp-
кoвнi бpаштва МoгЛи iснyвати й там, дe нe бyлo pеMeсHиЧих цехiв, HапpикЛад,
пo деяKих селаx та мlстечкaх; uеpкoвнi бpаuтва NtoгЛи складатt{ся iз цeхo-
вих i  не з цехoвиx бpaтникiв. Пеpесeленшi пpoхали iнoлi пpo бpаштва з саMo.
гo пoчаткУ сBoгo пoсeЛеHtlя '  3начитЬ' вoни yтBopяЛися заpаз Пlсля тoГo,
a Мo)клиBo, Щo й pазoм з TиМ, як булyвалася цеpкBа, бo на бyлiвлю цеpкви
тpеба бyлo паpаxBiянаМ сaгr,tим злoбути гpoшi. Бpаuтвo пpи Хapкiвськiй
uepквi Poждества iснyвaлo B)ке у l678 p. B пеpепису паpахвiй |724 p. пoкa.
зaниЙ пpи шеpквi Poждества бpaтеpський лвip. 3начить, i  тoлi пpи uеpквi
Poх<д,ества бyлo бpаuтвo. Пo актах KypязЬкoгo lv loнастиpя l700 p. Чита €Мo
пpo хаpкiвuя Гpигopiя lванoвича Гoлинськoгo - бpатниI<а сoбopнoi uеpкви.
У oписy сoбopа |724 p. бачимo: <<Бpauький.двip Hа Тopгoвишi, пpeл.мiст i ,
Мeжa з мeжoЮ 3 дBopoM Tpoiuькoi цеpкви>. Пpи Благoвiщенськiй шеpквi
пo пеpепису |724 p. баuимo на Hабеpех<нiй вyлиui бpauький лвip; пo пеpе-
пису l732i |775pp. бачимo шepкoвний двip з хатoю. У |778 p. сей лвip бyв
ствеpдх{еtlий за uеpквolo пo кyпнiй, де бyЛo сказаl{o, щo йoГo кyплеHo для
цеpкBи на бpauтвo. Пpи f lмитpiсвськiй uеpквi пo пеpепису |732 p. банимo
бpатеpський лвip, кoтpий y пеpеписv |724 p. назива €тЬся цеpкoв}lиM' гIo
Tитаpевiй вулишi (вiн iснyе й нинi).  3 пpoхання паpахвiян Михай,тoвськoТ
цepкBи Bидкo, щo з l7 l l  p.  y них бyлo бpаuтвo i  uеpкoвний бpатеpський
лвip; лвip сей зaймав ЧастиHoю пpичт, дpyга ЧастиHа йoгo oДдaвaЛacя У
найми; нa с iм же лвopi пpoдаBався, oсoбливo Hа хpаrvtoвий npазник' меД;
гpoLui з йoгo йшли на бpaштвo (y l739 p. бpатники зiбpали на кopистЬ l lеpк.
ви дo20 кapб.).  Пo пеpепиcу |732 p.пpи Тpoiшькiй uеpквi бyв бpатepський
лвip; з пеpеписy |724 p. Bидкo, щo вiн бyв на Юpненкoвiй вyлиui.  Пеpел
пpазникoM Тpiйui ,  а такoж Piздва й Пасxи на з iбpанy цеpкoвt lиM стаpoстoЮ
гpoшoвy скЛаl lкy гoтyBалися мел i  бpатеpсЬкa тpапе3а, B кoTpиx пpиЙмaли
yЧастЬ шеpкoвний пpичт i  паpахвiяне; тoдi yс iм паpахвiянам ПpoдаBався
на бpатepсЬкoгt,ty .ц.Bopi Mед, i  гpoшi oддаBалися на цepкoв, a чaстина йшла
на стаpuiв. У l685 p. вибpанo булo 73 каpб. '  y l786-64'  у l788-58'  Бpа.
цький сoбopний лвip мaв тoдi 2 хaти i  мiстltвся таМ, де тепеp збyлoваний
сoбop. Tаким пoбитoм, пpи шести хаpкiвських цеpкBах ми бачимo пo дoкy.
МеHTаx 6 бpаштв, aле в дiйснoстi iх пoвиHHo бyлo бyти шre бiльше, мабуть,
стiльки, скiльки бyлo шepкoв. B oднiм дoкyмeнтI, Hапpиклад, згадy €тЬся Ще
пpo бpатника Хаpкiвськoi мypoванoi шepкви, сeбтo ПoкpoBсЬкoГo lиoHастиpя.
oкpiм бpаштв бачимo ще й жiнoнy сПlЛкy <сесTpицЬ Миpol{oсицЬ> - сe
булo тaкo>к бpаuтвo, але т iльки жiнoче. У l70 l  p. була кyПЛеHа нa гpoшi
сих MиpoнoсицЬ книгa Пентикoстаpiй лля Kypязькoгo гvloнастиpя. Мo>кливo,
Щo сесTpи-миpoнoсиЦi бyли немoв би тo <сестpами милoсep.п' iя> тепеpiшнiх
часiв i  пpиймали yчaсть такoж i  в пoxopoнах, бo пpи Миpottoсицькiй шеpквi
бyв uвинтаp з гpoбками. Бачимo ми бpauтвa i  пo селах Слoбoжанщини.
Бyлo бpаштвo, HапpикЛaД,, У с.  Липцях пpи шеpквi Микoлая, i  нa кopисть
йoгo oддав селянин липецький Cемeн Михтан iз жiнкoю Ганнoю Михта.
нoвський 6aЙpaк нa p. Xapкoвi i  пасiку з бджoлaми. Були бpаштва у Пеpе.
кoпi,  Kиpикiвui ,  дe спoMиHа €тЬся сеpeд бpaтникiв i  стapший uеpкoвний
бpaт, бaгauькo бpатникiв бyлo y Koтeльвi,  кyди B бpаuтвo, заснoваHe свя-
ЩенtlикoN,l  oтцoМ Михайлoм, пoдаpyBаB евангелiс кoтляp Cанкевич, бo
бачив пiклування бpатникiв Пpo цеpквy: були бpатства у слoбoлi Ямнiй,
y Koлoнтасвi пpи Михайлiвськiй uеpквi ,  y Бiлoпiллi ,  y с.  Бyлках, y 3мiсвi
lт .д.

Шпитaлi.  У т iсному зB'я3кy з бpаuтвaми, а iнoдi й самoстiйнo, iснyвали
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lце пpи цepквах i  паpахвiях так званi шпиталi '  сeбтo пpиютуI Д'лЯ yбoгих,
стаpих i  калiк '  Пpи Tpoiuькiй uepквi y Хapкoвi '  напpиклал, бyв шпитаЛь
пpи бpauтвi.  Як взяти нa yвaгy, шo y кiнui ХVII l  ст. y нЬoгt, ly щopoкy yмipалo
пo кiлька чoлoвiк, тpеба мipкувати, щo там сoдеpжyBалoся бiльш oднoгo.
дBoх десяткiв лyш. Boни називaлИcя стаpцями, i  сеpел ниx бyли й чoлoвiки,
iстаpi ,  й мoлoдi (oд l8 лo 75 poкiв). .Ц.oживали сBoгo вiкy тут iбезпpиютнi
вiйськoвi .  Деякi жиЛи тyт нaвiть з дiтЬMи. Бачимo Mи l l lпитaль iпpи Хаp.
кiвськoмy Успенськoмy сoбopi. Були вoни нaпевHе t пpи дpyгих цеpквaх
мiста Хаpкoва. Бачимo ми iх iпo iнших мiстах, мiстечках та селaх Cлoбoд-
ськoТ Укpаiни. Пo дoкyгvtеHтах вoни бyли y Cyмаx пpи двoх цеpкваx, y слo-
бoдi Деpкaчах, y слoбoдi Ciннiй '  y Бiлoпiллi ,  y Пpopyбi,  Бишкинi,  Межиpi.
нax, Шeлудькiвцi,  Лeвкiвцi '  Coкoлoвi, Липцях, Лoзoвiй, 3oлoчевi, Cтаpiй
Boдoлазi,  oxтиpui (4 шпиталя), Бoгoлyхoвi - 2, Kиpикiвшi й Kpаснo.
кyтсЬкy - пo 2, в Iзюмi - 3, Cпiвакiвцi,  ЦaPебopисoвi '  Bopoх<бi, Бyлилкаx,
в Лебeдинi - 3'

oсь у такoмy тiснoму зB'язкy з пpиЧтoгvl жили тoдi паpаxвiяне, i  нepeз
те паpахвiя tvtaЛа великy Baгy y pелiг iйнoмy iмopалЬHoмy життЮ наpoда,
Чеpез те так бyлo бaгатo тoлi i  uеpкoв вiднoснo дo числа населенHя. У |724 p. '
напpикЛад, у Хapкoвi булo лесятЬ цеpкoB i  паpaхвiй на l340 лвopiв, сeбтo
пo l34 дBopи Hа кoжнy. Були й вeликi ,  й малi паpaхвi i  в 273 i  в l00 лвopiв.
Tепеp у Хаpкoвi oдна паpaxвiя пpихoД.итЬся нa кyли бiльшe числo лвopiв,
та й тoдiшнiх лвopiв пo l{асеЛен}lЮ неI\,toжливo piвняти з тепеpiшнiми, тепеp
числo цepкoв y Хаpкoвi пpoти тиx часiв, скажiмo, улвoiлoся.yтpoiлoся,
а населенHя збiльшилoся y 57 pазiв (з сеt l , tи дo 400 тисян).

Пpo peлiг iйне та мopальне значiння мoнастиpiв знасмo нeбагатo. Хаp.
кiвський Пoкpoвський мoнастиp мав веЛике 3Hачlння дЛя oсBlти Чеpез те,
ul.o пpи нЬo|\,tу бyв зaснoваний Хаpкiвський кoлeгiyм, кoтpий сoдеp)кyBаBся
Hа lt 'oнастиpськi кoшт|4 - Ha збopи з цеpкoв i  мoнaстиpiв i  на tvtoнастир.
ськi дoхoди. l-[еpква Пoкpoвськoгo l\,tol{астиpя вияBЛя €  з сeбе славетний
паrvt 'ятHик укpаiнськoi apхiтeктуpа ХVII ст. Пpo великe peлiг iйне значiння
Cвятoгopськoгo мoнастиpя y ХVlI ст. ми oпoвiдали Bже pанiш - вiн бyв
тoдi нeмoв BеЛичезнoЮ паpахвiсю лля усiс i  пoлyДневoi .[I.oнецькoi кpаiни.
Цiкавo, Ulo в дyх(е пoвах<нiй пpашi пpеoсвяlцeннoгo Фiлаpeта --: lстopикo.
статистичHoMy oписа}lнi Хаpкiвськoi епаpхi i ,o,,  де с багацькo ,п.oкyмeнтiв
з rvtoHастиpсЬкoгo ) l(иття' мaйже нiчoгo не скa3анo пpo MopаЛьний вплив
NtoнaстиplB на наpoднe життя, a гoвopитЬся мaйх<е тiльки пpo iх зeмельнi
пpибyтки. Bихoдить тaк, Щo мoнастиpi сими пpибyткаtr,tи, oсoбливo у ХVIl l  ст.
т iльки Й зaЙмaлнcя, a У кiнцi стoлiття Moнастиpськi землi бyли кoнфiскo-
ванi i  б iльша частина мoнастиpiв 3ачиl{еl lа.
3 хrнття дyхoвe}|ствa. У свoйoмy )киттю дyхoвeнстBo мaлo ним oл.piжнялoся
o.п. сyспiльства, бo взагaлi не бyлo дoситЬ oсвiчене. Cвяrцeнник TpoТшькoТ
цеpкBи Б. Янкевич не бyв нi  в якиx шкoЛаx: pyсЬкoму чтенiю' писЬмy й uep-
кoвнoмy спiвy вивнив йoгo дoМa бaтЬкo, сyмський пoспoлiтий; нiяким iншим
наyкаtvl  i  майстepствy йoгo не наBчали; в пoпи йoгo нaзнанив аpхiсpей якo
сBoгo сЛyжкy; бiльше вiн нiде не сЛyжиB. B лoкyментах ми мa € i l , ro декiлЬка
скаpг на тoдiшнiх батюшoк. Xаpкiвський пiп KopениuькиЙ лaяв нeпoтpiб.
ниl! 'и слoваlvtи сBoгo тoваpиша пoпa Млoдзи}|сЬкoгo, а пoтiм вискyб йoмy
вoлoсся на гoлoвi i  y бopoлi i  схoвав те вoЛoсся сoбi за пaзyxy' Cyпеpенилися
сi пoпи за дoхoди з цеpKoBl lиx тpеб. Пiп МикoлаТвськoi цеpкBи лаяB Hепo.
тpiбн.ими сЛoваMи, Haзивaв бoгoмеpзькиIи } lехpеlцeним. бусуpI l4анolvt i  пoбив
хаpкiвськoгo гopoдoвoгo oтаMаHа Бyлгакoва I|a весiллi,  кoли yсi пiшли
на лвip танцюBaти (хoн се булo зимoю). У бiйцi був oбвинyвачений i  п iп
Рoх<дественськoi uеpкви I. Млoдзинський, а йoгo саMoгo y uepквi пoбилa
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i  вискубла йoмy вoлoсся oдHа паpахвiянка Koнеpжиха 3а те' lцo вiн пpи.
ЛЮднo HазBaB i i  пoвiсю i вигнав iз uepкви i i  лoнкy.пoкpиткy. Хoч вoни мiж
сoбoю й пoмиpился на тiм, Щo KoчеpжИхa !,aлa 3 кapб. на цеpквy, а пoпoвi
тoнкoгo сyкHа, сап'яHy й кoзлини, а Bсе-таки аpхiеpeй пpисyдиB Koнеp-
жиху вибити канЧyками i  oдiслати Hа piк в лiвouий мoнастиp на poбoти.
Cей пiп poзП'янствyваBся дoтoгo, шo y l759p. аpхiсpей oдiслав йoгo y Cвятo-
гopський мoнaстиp, щoб не бyлo спoкyси паpaхвiянаM. Ioасaф Гopленкo
за п'янствo звелiв двox пoпiв пoбити ку1яI|^у1 й зiслати в I\,toHастиp Hа пoкаяll.
ня. l  сepел ченцiв тpапЛяЛися такi,  кoтpих дyxoBне нaчaлЬстBo )t(opстoкo
каpаЛo. У |749 p. loасаф Гopленкo викинyв з чеpl lецтва i  пoстанoвив пoбити
KИя|'t|tl i зiслати y 3асЛа}lня двoх ченцiв Хapкiвськoгo ПoкpoвсЬкoгo ilroна-
стиpя за те, tцo вoHи nopoбили сoбi xвaльшивi пашпopти i  yтекЛи з t l , to.
нaстиDя.
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Любoв Дo oсвiти y слoбolкaн. ,l}laндpoвaнi yнитeлi. Шкiльнa
Hayкa. Числo шкiл в Cлoбoдськiй Укpaiнi в l732 poui. Хapкiв.
ський кoлегiyм якo цeнтp пpoсвiти нa Cлoбoдськiй УкpaТнi.
П aм'ятники сЛoBеснoстi.

юбoв д.o oсвiти y слoбoжaн. Ми бачили вже, Щo пеpесeЛенui пpихo-
Д,v1ЛИ Нa УкpаТнy з любoв'ю та пoтpeбoю пpoсвiти, кoтPa Bисoкo стoя.
лa тoдi в yкpаiнськiм наpoлi в Пpaвoбiннiй Укpаiнi,  ле бyлo багaтo
бpаштв, бpаuькиx шкiл, а сеpед ниx Bиlцa сЛoB'я}to.гpeкo.латиHська

tl lкoла - сЛaветна Kиiвська .Ц.yxoвнa Aкадемiя; багатo бyлo лpyкаpень,
де дpyкyвaлися лiтеpатypнi вилaння в oбopoнy пpавoсЛавнoТ вipи й yкpаTн-
ськoi нацioнальнoстi.

Bсе це, oкpiм тiльки дpyKаpeнЬ тa пoЛемiннoi лiтеpатypи пpoти yнi i ,
бyлo пеpeнесеHo в Cлoбoлськy Укpaiнy. Пepеселенui з 3аднiпpянщи}lи,
пpийшoвши на нoвi oселi, зapaз пoЧали тaм бyлyвати цepкви, a paзoМ з ниMи
бpатepськi та шкi. l lьнi бyл,инки. Шкoли з'яBlIлI lcя paнo, бo вoни бyли зв'я.
занi з бpаuтвами. У oхтиpui мн 6aчилt l  шкoлy Bже y l675 p.
Maндpoвaнi yнителi. oсь цiкавi звiстки пpo тих, кoтpi yни,'l|1ся тa учу1л|1
в тoдiшнix цеpкoвнo.t{apoдHих шкoлaх _ нeмoв бioгpaфiТ Тх yvнiв iyнителiв.
Мешканeць слoбoди Бopoмлi, пoтiм iсpoлiакoн в Cумах, Мapкo Мyшенкo
oпoвiдaв пpo свo €  навчaння в бopoмлянськiй шкoлi так: <<Пiсля смepтi
бaтька я y l709 poшi, маюни 5 poкiв, пoстyпиB пo свoiй oхoтi дo шкoли пpи
шеpквi Piздва Бoгopoлишi, де yЧителював дячoк Iван Cавченкo>>. .tI.pyгий
yчеHЬ шкoЛи oпoвiдaв пpo себе у |749 p. так: тепеp йoмy 30 poкiв: читаHtIЮ
й uеpкoвнoмy спiвy вивЧиBся у дяЧка Tpoстянeшькoi шepкви Петpа' кoтpий
нинi там пoпoм; a KuJ|II BиBчився pyськoi гpамoтi,  бyвaв пpи цеpкoвних
шкoЛах дяЧкoM. Чepнeuь Apкалiсвoi пyстинi loaнiкiй пеpед пoсвятoю свo €ю
в iсpoмoнахи Хаpкiвськoгo ПoкpoBсЬкoгo мoнастиpя у |740 p. oпoвiлaв пpo
себе тaк: poдoм вiн yкpаiнецЬ, poдився У Гадяцькol\4y пoлкy y сeлi Pя6у-
тoвцi; батькo йoгo y тoмy селi бyв дякoм пpи Петpoпaвлoвськiй uepквi i  в iн'
Ioанiк iй '  виyЧивши слoв'яHсЬкy гpaмoтy, 6ув 27 poкiв манлpoвaниM дякo[и;
pyсЬкotl , ty писЬМy й читанню вiн вивчився y MандpoBаHoгo дяка Павла.
Cвятoгopський неpнешь ПaТсiй oпoвiдав пpo себе так: poдився y Лyбен.
ськoМy пoлку в с.  Бiсвцяx, yЧився читaHнЮ й шepкoвнoмy спiвy в piжних
1шкoлах y лянкiв.yнитeлiв, пiсля чoгo зpoбився, пo yкpаiнсЬкoмy зBичaю,
дячкoпl i  унитeлeм пpи Гeopгiевськiй шкoлi, лe пpoбyв 9 poкiв. .[I.ячoк села
Гpyнки oл. KyлiкoB пеpед пoсвятoЮ сBo €ю y пoпи oпoвiдав пpo себе: poдив.
ся вiн в с.  Kапyстянui (ПoлтавськoТ спаpхi i);  батькo йoгo Ceмeн бyв лянкoм
пpи Boзлвих<енськiй uepквi; в Kиiвських слoв'янo.Лати}|сЬкиx шKoлах нe
oбунався; тепеp )I{ивe в с. Гpyньшi пpи Михайлiвськiй шepквi y шкoлi. Aле
нaйбiльш цiкавe бyлo oпoвiдаHHя tvtаHдpoванoгo дяка Kyзьми Пopалинa,
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кoтpий 50 poкiв сBoгo )киття - oд 20 дo 70 poкiв - пpoвiв y мандpiвках.
Biн тaк 38ик дo мaндpiвки, щo нe oсiв навiть тoдi, як oх{еt lився i  y ньoгo
poдився сиH: на 70.мy PoЦi свoгo ) l(иття вiн стaв пеpед судoМ як безпаш.
nopтt lий чoлoвiк. I де тiлькн вiн нe пеpебyвав - i  в Cлoбoх<анЩинi, i  в Bopo-
нех<ниHi, i  на .[oнy. Був дянкoм i  шкiльним yЧиTеЛеlvt пpи цеpквaх, i  yнитeлем
у пpиBаТHиx oсiб - y пoмiщикiв i  селян. oсь щo вiн сам oпoвiдaе пpo свoi
[,taндpуваHня: poдиBся у с '  Kaлитвi oстpoгoзькoгo пoЛка (бaтькo йoгo був
пoпiвський син) i  тyт пpoбyваB дo 20 poкiв i  вивчився poсiйськoi гpамoтi.
Пiсля смеpтi батькa пpoжив 4 poки пpи дядЬкoвi свoйoмy пpиказникoвi
слoбoди oльxoватки, oд нЬoгo пo зaкликy мaндpoваHиx дякiв Kyшинськoгo
i oлексiя (пpo?дише йoгo Пopалин зaбyв) вiн пepейшoв ДЛя oбуuення нoт-
нoмy ipмoлaю"o. в слoбoдy Kалач; пpoх(иBши пpи Успенськiй цеpквi oдин
piк, вивнився нoтнotvty ipмoлаю i нa пpoхaння пoпа слoбoдки Гoлубинoвoi,
кoтpа була недaлекo oд Kaлача, пoЧав oдпpaвляти .п.яuкiвськy Пoсаду Пpи
uеpквi i  пpoбyв там piк; дo тiс i  цеpкви йoгo записaнo i  в pевизiю, aле B кoтpo-
мy poui, вiн нe згaда € .  3 с iс i  слoбoди вiн знoвy ПoвеpнуBся у слoбoлy Kалач
iбyв oлин Piк дячкoм пpи Успенськiй цеpквi,  а зaнеду)кавши, пiшoв y oзoв-
ський Д.oнецький гvtoHастиp, дe пpo)киB пiвpoкy, пoки Hе Bиду)I(aв, a звiд.
тiля пoвepнyвся в слoбoлy oльхoваткy ,п.o матepi свoсi, кoтpа пpo)кI4BaЛa
y дядЬкa йoгo Пoпoва. 3вiдтiля, yзявши бpaтa свoгo piднoгo Iвaна, пoчiм-
нiкyвав у Чepкаськ'  де пpo)кив т iльки мiсяць, iпpийшoв лo Хаpкoва, де
пpoбyв тих{дeHЬ, пoтiм y слoбoдi oльшанiй мiсяць i  за pа.п.oю oльшaнцiв
дЛя yЧеtlня дiтей пoмандpувaB y Любoтин, де oселився y пoмiщика Чepнo.
Глазoвa i  oбyнав 3 мiсяця йoгo дiтей. ! .oвiдавшися х( oд Чеpнoглaзoвa,
Щo йoгo lt,tати пеpеселиЛася з oльxoватки в Poсoш дo небoх<a свoгo Хве-
.uopа i  заслабла, пiшoв дo неi y Poсoш, a таlvl '  випpавиBши y oтап,Iaнiвськiй
yпpавi бiлет на вiльний вихiд, пiшoв на пoкJloн €н iс дo Чy.ц.oтвopниx oбpaзiв
у oхтиpку i слoбoлy l(аплyнiвкy. 3 oхтиpки пiшoв в слoбo.п.y oлешню, де
oлин piк бyв пpи Пoкpoвськiй uеpквi дяЧкol\,t .  3aнеДужавши, пo oбiцянню
BеpнyBся y oхтиpкy i  пpoбув пiвpoкy пpи Микoлаiвськiй uepквi y шкoлi,
a Bидy)l(авши, пiшoв y oхтиpський Tpoiцький мoнастиp, де пpoжив 3 дoзвoлy
iгyмeна 2 мiсяця; 3a пpoхаI{I{ям iгyмена Михайлoвськoi Пpелтеченськoi
пyстинi Йoгo пoтiм oдпpавлеtlo в сю пyстиHЬ, дe вiн пpoбув пiвpoкy дяЧкoМ.
Пiсля сЬoгo пoBеpнyвся в oлeшню, дe 3 дoзBoлy тамoшHiх пoпiв )KиB пpи
uеpквi piк, а звiлтiль пiшoв y селo Kpининнe Бopoмлянськoi сoтнi '  де 3 дo3.
вoлy пoмiшика oсипoвa пpи шеpквi Aнтoнiя бyв дяuкoм piк. Живуни y сiм
селi, y l756 p. o)кeнився з дoнЬкoю пiдданoгo iпepейшoв у слoбoлy Микo-
ЛaсBкy, дe дBа poки пpoбyв, 3 дoзвoЛу пoмiщицi Лeсевицькoi, лянкoм пpи
uеpквi. A звiдсiля пoсyнyвся B сeЛЬце Гpинiвку дo дядЬка х<iнки свoсi Cамiй-
Лeнка, y кoтpoгo пpoжив зимy, i  3 дo3вoлy тaMoшl{Ьoгo пoпа був на дячкiв-
ськiй пoсадi, а в l758 p. пepейшoв в сeЛo Пiсoнин, де' бе3 вiдoма духoвнoгo
пpaвлiння, а т iльки з дoзBoЛy пoпа, бyв дячкol l , t  piк. У l759 p. всe ман,цpyBав
пo piжних мiсцяХ, ш-yкаюЧи сoбi дячкoвськoi пoсадИ, a У l760 p..пpийшoв
в слoбo,п.у Coкoлoв Хаpкiвськoгo пoлка; тyт священник 3 паpахвiянами -
сoтl{икolи Жyкoвим i тoвapиствoм - пpийняли йoгo на дячкiвськy пoсадy,
на кoтpiй вiн бyв 3 poки. У l763 p. йoгo зaписaнo пpи pевiз i i  y uеpкoвний
пpиЧт Успенськoi uеpквi с iе i  слoбoди. A y |764 p. пiuroв вiн'з Coкoлoва
в слoбo.п.y Koмapiвку' в кoтpiй з дoзвoлy пoмiщицi пpи таIvloшнiй шepквi
зpoбився дяЧкotvl .  У l766 p. пеpейшoв в сл. Михайлiвкy, в кoтpiй з дoзBoЛy
пoмiщика i  пoпа Дo |770 p. бyB дячкoм; y с iй х<е слoбoдi y ньoгo poдиBся
у |767 p. син. У |772 p. пiшoв y слoбoлу lвaнiвкy, вoна )I( Cнiжкiв Kyт, ле
3 дoзBoЛy пoпa пpoжив piк y шкoлi, а пoтiм пo 3аt{Лику пpика3Чика тiei  слo.
бoди пеpейшIoв нa житBo y гpaфський булинoк' лe 2 poки oбунaв дiтей сьoгo
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пpика3чика й iнших лЮдeй. У |775 p. пo прoхаl{l{ю валкlBсЬкoгo пoпа пеpе.
йшoв y Baлки. i  бyв тyт дячкoм пpи uepквi piк, a y |776 p.,3а pадoю вал.
кiвськoг-o к-oмiсаpa, пitшoв y сеЛo Угoльцi i зaлишився у пoмiщицi бpига.
диpши C. Kaпнистoвoi i  бyв дянкoм пpи i i  дoмoвiй Tpoiuькiй uepквi.  Пiсля
тoгo вiн пepейшoв у |779 p. на пpoхaння пiдданих П. Щеpбiнiна y с. Беpе-
зoве, щoб yЧити iх дiтeй, i жив таtt,l дo |782 p. Koли в генepалЬнy pевiзiю
висЛа}|o йoгo звiдсiля, вiн пoвepнyBся B сеЛo Угoльцi, дe пpoхав пpикaзчикa
Kапнистoвoi записати йoгo пpи сiй pевiз i i ,  тyт вiн пpoбyвав лo l787 p.,
oбyнаюни селяt|сЬкtlх дiтей.

Усi oтсi oпoвiдання rrrандpoвaниx лянкiв-yнителiв нaгадyЮтЬ нa[,t тe,
пpo щo tr{и 3нaли в Гетьманщинi - сeбтo пpo тoдiшl{ю yкpаТнську uеp-
кoBtlo^-нapoдt|y шкoЛy, на чoлi кoтpoi стoяв пан Дяк.бакаляp. П. Iг. Житець.
K|li1 .o" пpисBятив сим пpoвi.Цникаll,t oсвiти сеpед yкpаiнськoгo наpoлy uiлий
poзлiл y свoiй книзi пpo наpo.п.нi укpаiнськi лyми пiд загoлoвкolvl - <Мaнд.
poванi yнителi y ГетьманЩинi>. Ми бaчнлvl, щo деякi 3 rvtандpoBаниx дякiв
CлoбoдськoТ УкpаТни бyли poлoм з Гетьманшlини. У Гетьмaнщинi ми бачимo
пo yсix Тi пoлках цеpкoBнo.пpихoдськi нapoлнi шкoли; з 'явиЛися вot lи y
великoмy числi i в Cлoбoх<aнщинi, з пoЧаткotrl ii заселення. Пoсада д.яка
пpи uepквi бyла з'с.п.нанa 3 пoсадoю шкiлЬнoгo yчитеЛя, бo сi шкoли засHo.
Byвалися пpt,t цеpквах пapaхвiянами, кoтpi самi й платиЛи гpoшi панy дt{peк.
тopy, себтo дякoвi. oсь нepе-з щo ми нaзивa € rr lo Тх шеpкoвнo.пapaxвiяльними
i paзoм з тиIi/t }|аpoд}tими, бo ix yтвopЮвaB сам наpiд, кoтpий бaжaв пpo-
свiти i  винiс пoтpебy Тi з 3аднiпpяншини, де йoмy самoмy дoвoдилocя ДбaTИ
пpo oсвiтy, шoб бopoнити свoю вipy та нацioнaльнiсть. Бслгopoдськi аpхiсpeТ
вeли бopoтьбy з .п.яками, кoтpi нe бyли пoсвяченi y стt{xapЬ, a в Cлoбoдськiй
Укpаiнi тaких дякiв бyлo д.yх(e багатo, i  ми 6aчи,лн, як oхoче пpиймaли ix

Ли y веЛикiй пpигoдi i  цеpквi якo пpи-
Цepкoвнoi шкoли. 3 бioгpафii  Kyзьми

Hx"; #;.'i" :il:Ёl,i; к#,Ё|H::
l i  бyли ман,Цpiвки oбивателям. A Пo.

pадиH l тoдl угvlyдpявся NraHдpyвати, як i  в стapi часи Cлoбoх(анЩиHи. [ iкава
вказiвка йoгo, Щo йoгo пpoхали oбyнати свoiх дiтей i  панськi пiдданi. Учнi
сих шкiл пoтiм сaмi poбилися дяками.yчителяI\,tи пiсля тoгo, як самi, ви.
вчивIrtися y шкoлi, пPoбyли дeякий чaс пoмiчникам}r пaна бакаляpа. Такi
дoвгi мaндpiвки, як Kyзьми Пopaлина (50 poкiв), 3даютЬся нам якиtt,tисЬ
Чyдниtvtи, незpoзyмiлиIl,tи, але тpeбa пoяснити, Щo такими пoстiйними tt,lанд.
piвникaми, як Пopалин, бyли далекo не всi .  Пopaлин, oЧеBистo, тaк зBик
дo tl,tаHдpiBoк, lЦo йoмy в>ке не сидiлoся tIа oд.нoDry мiсцi; вiн не пepeстаB
маtlдpyвaти навiть тo,цi, як o)I(еtlився, як poдився y HЬoгo син, бpав нa п'lанд.
piвкy з. сoбoю свoгo бpaта, хoдиB пo l i 'oнaстиpях. Tакi манлfl iвникt l  булtа
i сepeл iнших станiв тoдiшньoгo сyспiльства, l 3а се на ttих дy)I(e pеDlстByBали,
як ми бачилн, пpeдстaBники слoбoдськo.yкpаТнсЬкoгo двopя}rствa €кaте.
pининськoi кoмисi i .  ,I l .pyгi  LrаHдpyвали не тaк дoвгo. A манлpyвати тpеба
бyлo yсiм, хтo хтiв Дiстати шиpшy oсвiту, бo тyт бyлo так, як i з peмеёлoм
пo цехax y 3ахiлнiй €вpoпi, Пoльщi, Литвi тa Пpaвoбiннiй Укpaiнi: мaйстеp
нe oдкpиваB yЧню yсЬoгo свoгo peмесла, i ,  щoб йoгo дiзнатися як слiд, тoй
tt,tyсив Ь{ан.ц.pyвати oд oд}loгo майстpа дo дpyгoгo. Тaк бyлo i з yнитeлями.
дякaшtи; oдиI. l  зHаB бiльшe, лpyгий i l , tеttше ioкpiм тoгo Bo}tи не хтiли oдкpи.
вати oдpазу свoсi наyки. oдин стаpoжилий свiдчив Г. П. ,Ц.анилевсЬкoмy264,
lцo y шкoлаx oбyнали гpаматишi (бyкваpю), писЬIlty, Читaти псалтиpь й
Чaсoслoвець i  спiвати на 8 гласiв псaлми i  ipмoси. Cпiвали псаЛми i ipмoси
й <<самoгласнo>, себтo на свiй гoлoс, i <пoдiбне> - себтo на oдин гoЛoс дBa
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текстa. Щoб се Bсе 3poзylv l iти, Мoлoдики пеpехoдили з oднoi сЛoбoди B дpyгy,
oсoблиBo ж йшли тyди, дe бyли бiльLш сЛавнi yнителi-Дяки. Aле т i  теж }|е
oдpа3y i  не все oб'ясняли свoТм yнняN,t,  тpигvlаЮчися пpaBил ai  УЧLl так захo-
)кoгo мoлoдика, Щoб вiн не oДб|1B oд тебе шкoЛи i  нe с iв би нa твoс мiсцe.
Iнrui  манлpУBaЛИ й тoдi,  кoЛи вх(е виyчили yсЮ пpе|\,tyдpiсть: мандpiвка
y ниx пpeтвopиЛася y звинай, навiть у пoтpебy. Мaндpyв31и булo Hе тpyднo,
бo кoжний знаxoдиB сoбi пpистa}roвиlцe у шкoлi,  кoтpа бyла пpитyЛoю для
манл.piвникiв: rшкoла, KaзaлИ тoлi,  yсяким манДpiвникaм €  в iльнe пoгr,tеш-
кан}lя: там пpo)кивав i  дяк, таM пpo)кивaлн i  rvtoЛoдики - yннi,  кoтpi не
МаЛи пpистаHoBища.
Шкiльнa }|ayкa. ПpихoДили сюди yчитися дiти кoзакiв, пoспoлiтиx'  цеpкoв-
Hoгo ПpичТy, lJаBlтЬ кoзацЬкol стаpt lJиt lи, в гopoдаx - дiти мiщан та цexoвих,
взагaлi yс iх паpахвiян. rVlи ма € г t ,ro uiкавy звiстку пpo oдну з таKих шкiл y
с. €ндoвищаx oстpoгoзЬкoгo пoлка y к iнцi ХVII ст. У с iй шкoлi унилиcя
дiти кoзакiв; yннi,  кoтpi i i  к iнчaли, HaзИBaЛИcя виpoсткаMи. Учителем там
бyв y l703 p. дяк цеpкoBний Poман Пpoкoфьсв. Пo yкpаiнсЬкoмy 38иЧаЮ
дяк xoдиB з свoiми Bиpoсткaгvlи спiвати (кoляДyвaти та шелpyвати) Пo
дor\,tax €ндoBиЩенсЬких сеЛян. Тaк oпoвiдас пpo сю lUкoлy iстopик Bopoне-
зЬкoГo кpаю Л. Б. Bейнбepг на пiдставi аpхивнoгo джеpела,o", BИкЛaI'a-
Лася у т iй шкoлi цepкoBнo.слoB'янсЬKа та poсiйська гpаMoта, aле Bся Hayка
ПoBинна булa Йти на укpаiнськiй мoвi,  на кoтpiй poзмoвляли тoдi й дяки,
й yннi.  Чеpез се HасеЛеt lня булo дyже пpихилЬне дo tIJкoли. Пpoфeсop Тим-
кoвс.ький 3гaдy €  пpo свo €  BласHе yчен}|я у oлнiй такiй шкoлi в ГетьманЩи.
нi ,oo. Шкoла мiстилася бiля шеpкви й пoдiлялася Hа двi хати; в oднiй х<ив
дяк з семейстBoM' y лpyгiй пoмi lцалася l l lкoЛа з дoвГиI\,rи стoЛaМи, за кoтpиrvtи
сидiли тpи кляси шкoляpiв: у пеpшiй - т i '  щo УЧ}4л|1 бyкваp, y лpугiй - ле
учl1лИ часoсЛoв i  y тpетiй - де HаBЧaЛи ПсaЛтиpi '  у 2-Й i3.й yнили й письмy.
Шкoляpами були tt  малi дiти'  й лopoслi.  Писали абo кpейлoЮ Hа чop}Iиx
дoщечкax, абo нopнилаtии }rа пaпеpi '  3 3.Т кляси вttбipaли oхoтникiв дo
кЛяc|1 цеpкoв}loгo ipмoлoйнoгo спiву, чим зaймалися тpинi на тиждеt lЬ -
зиМoю y кlмнатl  Д,якa, a BеснoЮ нa лвopi пiд пoвiткoю. Шyмливo бyлo у
rшкoлi,  бo кolкний з 30-40 шкoляpiв у BесЬ Гoлoс читав абo спiвав свoс.
Д.ля пoмoчi сoбi дяк вибipав пoмiчникiв з МoЛoдикiв-виpoсткiв. Батьки
ПЛa.ГИЛ|4 дякoвi зa наyкy iнатypoю, iгpiruми. Як xтo кiнчав шкoлy, тo ПoBи.
нен бyв пpинести гopщик здoбнoi кашi,  пoкpитий xyсткoю..[I.як бpав сoбi
хyсткy, кашy пotдaли шкoляpи, а гopщик poзбивали на лвopi y лpiбнi нepе.
ПoЧки' Батькo таKoгo шкoляpа vгoЩав дякa. Iз шкoляpiв скЛадався хop,
pегентolvt KoTpoгo був ляк. Шкoляpи Пoгvtагaли дякoвi звoнити на дзвiнницi.
Лiтoм Дяк oдПyскав Тх кyпатися у piншi,  ЛoBити pибy, збipати y лiс i  та пpи-
t loсити йoму гopixи, гpуLui,  калинy. Hа пpазники вiн BиyчиBaв iх в ipшiв,
кoтpi збеpeгЛися дo Hашиx часiв. У шкoлi булo завжди багатo шкoляpiв '
бo yнення велo й пo стyпеHях слyх<би. Звiснo, щo сиx шкiл зoвсiм Hе мoх(на
piвняти з тeпеpiшнiми: yнили TаМ дoBгo пo скла,цaх, а нaвчалися не дy)ке
багатo нoмy. oкpiм тoгo тpаПЛяЛoся, щo й с iкли yннiв, oсoбливo пo сyбo-
тах, бo piзкa панyвала yсЮд|1 - ДуМaлИ (й пoмилялися), щo вoна Мoжe
сПpаBити дитиHy. У oднiм жapтiвливiм вipшy oписаHa не>каpтiвливa бiЙкa
Hеlцаснoгo yчня:

Kазав менi бaкaляp п[oмoвити: а3, а3,
A як же я не вимoвt в - в iн пo пицi: pаз, раз'
Kpикнyв же вiн улpугe: а ну кажи: буки,
oй ще ж бo я не виI l loвиB - пoпав в йoгo pуки
Kpикнув лалi в тpетiй pаз, шoб вимoвив - в iде,
A вже йoгo жBаBа pyка дo чупpини iде

l9r
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oй як сказaв yчетвеpте: вимoвляй __ )кивlте,
Hy.те ж, хлoпцi, зapаз йoгo на лaвкy кЛад|те.
l  прoсився, i  мoлився, a щe бiлЬш зJ lякався,
Бo задaли таку хЛЬoстy, щo й свiтa зцypaвся.

Тpeба пoясt lити, Щo тoдi BЧили дiтeй не пo зByкoвolv lу,  як тепеp, a Пo
бyквo.ск.,rадoBoMу спoсoбy, i  нaзви бyкв були цеpкoвнo.слoB'яHсЬкi,  l lе
а, б, в, a a3, бaKu, в id i ,  тaк щo yЧнi скЛaдyваЛи He зBуки, а oсi  бyкBи тaк:
бgкu аз-ба, вidi аз-ва. Iм спpавлi Д.y)ке тpyднo бyЛo зpoзyгvliти, яK ce Ь 6aKu
"Гa а3 вийде бa; кopiнь учеtlня чеpе3 се бyв спpaвлi г ipким. Tpaплялoся,
Щo пo сyбoтах, кoЛи пеpед панoм.бакаляpo[,t yчнl пpo|\,toBляЛи те' lцo вив.
ЧиЛи за ти)кденЬ, т i ,  щo нe змoгли зpoзyмiтlJ oтсiс i  пpеl\,tyдpoстi,  дiставали
<сyбoтники>, пpo якi скaзанo бyлo нaвiть в yставi ЛyuькoТ бpаuькoi цlкoЛи
ХVl ст. oт вipш й нaгaлус Haм гIpo сi  сyбoтники. Хoч кoнчe й немoх<ливo
пpиймaти 3 нei на вipу те, яким пoбитorи се poби,loся; себтo щoб буlли зa
кo)l(Hy бyквy aлфавитa, аЛе все.тaки нaM I\,raлЮ€ вoна )|{opстoкi спoсoби
тиx часiв для викЛадання I{аyI(и дiтям. I всe ж тaки тpeба ска3ати, щo сi  шкo.
Ли дy)Kе шaнyвaв наpiл, кyли бiльш, нiж тi  кaзеннi _ poсiйськi,  кoтpi ix
змiнили пoтiм. Бo y ниx все бyлo Рiдним для Hаселення: i  пoмешкaння, i  зв 'я-
зoк iх з цеpквoю' брauтвaми Й t l:питaлями, i  yнитeЛь.дяк, кoтpий бyв сaм
3 нapoда iжив йoгo життям, iмoва, iшкiльнi звичаi,  пpo кoтpi oпoвiдaв
ТимкoвськиЙ. Д,ля свoгo часy сi  шкoли були кopиснi для yкpаТнськoГo наpoду'
oсoбливo як Mи Haгада €N4o сoбi,  щo таких наpoдtlих шкiл зoвсiм не бyлo
в Beликopoсi i .  oтже пpaвитеЛЬствy тpебa бyлo пoлiпшити та пoшиpити iх
ПpoГpами, вивeсти каpи, а не зниtцyвати саМих шкiл, як се бyлo зpoблeнo
y цаpЮваHня €катеpини I l  i  oлeксанлpа I.3ниruyвaлися с i  шкoли такoж
B 3в'язкy зi  скасyванHяM кoзaЧчини i  oбepтанняr\,t пiддaних в кpiпaштвo.
Числo шкiл в Cлoбoдськiй УкpaТнi у |732 p. Пpo нахил yкpаiнськoгo l{аpoдa
дo сих piлних йoмy шкiл яскpaBo свiдчить Beлике Числo ix y ХVIII ст. Boни
шиpoKo рoзпoвсЮджeн.i  .бyли i  в Гeтьманurинi, i  в Cлoбiдчинi. Пo oбpaхyнкy
o. 

. lv l .  
Лaзаpевськoгo267,-зpoблeнoмy на пiдстaвi peвiз iй тoдiшнiх i<oзiчиi

пoлкiв, y 7 пoлкaх ГетьманщиHи таких шкiл бyлo 866, щo да €  пo |24 нa
пoЛк, а як yсiх пoлкiв бyлo тoлi l0, знaчить, в усiх l0 пoлках пoвиннo бyлo
бyти l240' a як poзбити ix нa 2 тeпеpешнi гyбepнiТ _ Чepнигiвськy тa Пoл.
тaBсЬкy, кoтpi складaЛИ з себе ГетьмaнЩи}lУ, тo вийде y сepеднЬoмy пo
620 нa кoжlJy. Такi ж дoкytvlеt|тальнi звiстки я здoбyв пpo Cлoбiлч}.Iнy з
пepeпису Cлoбoдськиx пoлкiв Хpyшoва |732 p. У нoтиpьox Cлoбoдських
пoлкaх (nepеписy 5-гo, oстpoгoзЬкoгo, пoлка ми нe масмo) тaкиx шкiл
бyлo бiльш l24 (кажeмo бiльш, бo бpакyс дeякoТ чaстини пepеписy). У Хаp.
кiвськiм пoЛкy 6улo 20 шкiл, oхтиpсЬкoмy - 25' lзюмськoмy _ 33, Cyм.
сЬкoМy -47*. Boни бyли бiльш yсЬoгo в кoзaчих слoбoдаx' але тpапля.

. 
+ B Хаpкiвськoмy IIoЛкy Boни бyли: в Хаpкoвi 4, в Coкo.лoвi l '  Пеpекoпi l ,  Лиnцях l,

Цopoшeвi l ,  Bалках l , ,[epкаuах I,  Пeсoчинi I ,  Хoтимлi I ,3oлoчевi l ,  oлpЪнках l ' .Ц.oлжикy l ,
Poгoзянцi l ,  Cтаpiй Boдoлазi l ,  Beсeлoмy l, Hoвiй Boдoлазi l ,  Ivlалiй Boдoлазi l .  У oхтиp-
сlкoмy пoЛкy: l oхтиpui 4, в Tрoстянui l ,  Kамeнцi l ,  Бoгoлyхoвi I, Бiлках l, Kиpикiвui l ,
Жигaйлiвцi l ,  Ясенцi l ,  Hoвiй Pябинi l ,  Матвi iвцi l ,  Яблouнoмy l, oлeксi iвськoмy t, Ko.лo-
мaку 2, Kpаснoкyтськy 2, Kyп'свасi l ,  Kаплyнiвui l ,  Гyбаpiвui l ,  oгopoлнoмy l, Кoзiевui l ,
Микитiвцi l  У lзюмськoмy пoлкy: в lзюмi 5, Cпiвакiвцi l ,  Балаклi i  2,  Cавинцях l ,  Лиманi l '
Змiевi l '  Koстянтинiвцi I, Павлiвцi, абo Boдянoмy, l , Мoxначi l ,  Пpoтoпoпoвцi l ,  Bисoчи.
нiвцi l ,  Гeнiсвцi l ,  Шeлyлькoвцi l ,  Печенiгах 3, Cенькoвi l ,  Пpистiнi  l ,  Pадькoвцi I ,  хрopi
oбивателя Гапoнoва l, Цаpебopисoвцi I, Тopi l ,  Cтyленках Cвятoгoрськoгo мoнастиpя l,
пан-сЬкoмy сeлi Балаклiевi  l '  Hижнiй Бypлyнui l ,  Шипoватiй l '  Бypлyках l ,  Koмаpiвui l .
У Cyмськoмy пoЛкy: y Cумах 5, Бiлoпiлjr i  i ,  Павлiвцi l ,  Bopoжбi [ , .Шпилiвцi I ,  P iчках l ,
Pяснoмy l, JVleжиpiнах 7, Штепiвцi l ,  Гpинuoвoмy Poзi I '  Гшrу6oвui l '  Лyuенiвui l ,  Лeбе.
динi 4, Бишкинi l ,  Бyлникаx 4, Миxайлiвцi I .



oсвIтa

Лися |в дeяких мoHастиpсЬкиx та паt|сЬкиx сeЛах. B пoлкoвиx tv l iстах
i пo деякиx сoте}rHиx tt,t iстечкaх бyлo навiтЬ пo декiлЬка ulкiл. Bелика
пpихильнiстЬ дo oсвiтtа булa y мeшканцiв с. Межиpiнiв, ле 6улo 7 шкiльних
хaт на цеpкoвних дBopаx. I-[ iкавo буле нагалати сoбi тeпep, Щo межиpiнанe
BистyпаЛи з пpoтестoм пpoти нoвиx пopялкiв, кoтpi завел.енi бyли y Cлoбo-
жанщинi цаpицею €катеpинoю II; oчевистo, lцo тiльки таt\4, дe €  нapoдня
oсвiта, мoжe бути й пoлiтична самoсвi.цoмiсть. Мешкaнцiв (нoлoвiкiв i  >кi.
нoштва) бyлo тoлi у 4 пoлкаx 303l12. Taкt lм poбoм, oднa шкoла пpиxo.
дилася тoдi на 2524 lу:шi '  а y l884 p., кoли вх(е зeмствo пoзaBoдилo багацькo
зеtvtсЬких шкiл, oдна шкoла пpихoдиЛася y Хаpкiвськiй гyбеpнi i  нa 4270 чoл. '
себтo числo шкiл дo чисЛa насеЛенl{я в лpугiй нетвеpтi xVIII ст. бyлo бiльш,
нiж в кiнцi ХIХ ст., i  хoн yзяти на yвагy, Щo теПеp чисЛo yннiв y кoжнiй шкoлi
бiльш нiж булo тoлi (тoлi '  мабyть, бyлo 30, тепеp 90), тo все ж таки вийде'
щo тoдi пpихoдилoся пo2524 лушi, а у l804 p. пo 2l35; числo yннiв хoн збiль-
шиЛoся, aЛе нe дyже бaгатo. Учителiв.дячкiв i  iх пoмiчникiв-мoлoдикiв,
щo пpoх(иBали з ниtvtи в шкiЛЬниx пolr,teшкaннях, бyлo 372 чoл.3дебiльшoгo
пo шкoltах пpo)I(ивалo пo декiлька такиx <шкoлЬtlикoв>. Пpи 4.х Хаpкiв.
ськиx цepкBах (Coбopнiй, Благoвiщенськiй, Tpoiuькiй i  Boскpесенськiй)
булo l9 yнителiв. <<Шкo.пьники> - се не шкoляpi, не уннi, a, яK я кaзаB вже,
пoмiчники yчителя чи з стapших шкoЛяplв, щo не Mали свoгo пpитуЛку
в сiмействах, Чи з тих шкoляpiв, кoтpi вх(е скlHчили yчення' чи з тиx rиaндpo.
ваниl мoлoдикiв та дякiв, пpo кoтpих ми oпoвiдали pанiше. БioгpaфiТ деяких
MaHдpoBа}Iих yнителiв rvtи пpивoдили Bище, i  ми мyсимo пoм'янyти Тx незлим,
тихим сЛoвoМ за те лoбpo' якe вoни зpoбили наpoдy.
Хapкiвський кoлегiyм якo центp oсвiти нa Cлoбoд.ськif, УкpaТнi. У |726 p.
пеpeнeсенo бyлo з Бслгopo.п.a y Хаpкiв сеpеднЮ дyхoBнy ulкoлy - славний
Koлeгiyм, кoтpий зpoбився цеt lтpoм oсвiти на Cлoбoдськiй Укpаiнi '  немoв
iТ лyxoвнoю Aкадемiею. Тепеp - се дyхoвнa семiнapiя. Гoлoвниtl ,t  дiячeм
y сьo[4y пpoсвiтнoмy лiлi бyли Белгopoл.ський спискoп €п iфaнiй Тиxop.
ський i  кoманл.yючий вiйськoм на Укpаiнi кн. lv l .  lv l .  Голiцин. Cю сеpелню
шкoлy пoмiстили y бyлинкoвi, купленoмy y Шиллoвськoгo, i  пpиписали
дo Хаpкiвськoгo Пoкpoвськoгo tvtoнaстиpя. Koпегiyм сoдepжyвaвся l{а
мoнaстиpсЬкi дoхoди i лoбpoхoтнi збopи. Kн. Гoлiциtl пoдаpyвав l(o.lleгiyмy
селo i  4 xyтopа. Хapкiв i  yся Укpаi}lа д.yже paдo пpиBlтали l{oвy шкo.l ly, дe
yннiв oбyнаЛи, яK i  пo iншиx дyхoBних шкoлаx УкpаТни, пi iтицi, pитopишi,
фiлoсoфii ,  бoгoслoвiю, слoв'яHсЬкiй, гpeuькiй, латинськiй, a пoтiм фpaн.
uyзькiй i  нiмецькiй }roвам. Bикладалися oтсi наyки на poсiйськiй мoвi,
aле poзIt,toвляли пpoмiж себе yннi, мабуть, пo.yкpaiнсЬки. Училися y Koле-
гiyмi бiльш yсЬoгo дiти луxoвенства, але l{еinaлo бyлo yннiв i не.п.ухoвнoгo
званiя; числo yннiв л.oхo.п.илo дo 500. Щoб пiдгoтoвляти oсвiчених yнителiв,
тaЛанoвитих yннiв, щo скiнчали Koлегiум, пoсилаЛl l  дЛя даЛЬшoi наyки
навiть 3a гpаницю (y Гepманiю). Унителi Koпегiyмa мaли }lа усЬoмy Гoтo.
Boь{y тaке )каЛyвання: унителi пеpших двox l{и)кчих клас пo 6 каpб. на piк '
3- i ,  4.т i  5.Т - пo 8 каpб., 6. i  --_ пo 12 кapб., yч}rтель фiлoсoфii  14 каpб. '
yсЬoгo на жaлyвання yсiх yнителiв йшлo 60 каpб. нa piк. Пoтiм )кaлyBа}l}tя
для yчителiв збiльшиЛoся пo 15 кapб. нa piк, a pектop пo,Iyчaв навiть
l00 кapб. нa piк, i  yсьoгo Bиxoдилo 445 кapб. Cepел pектopiв, пpефектiв
та унителiв Хapкiвськoгo кoлегiума бачимo }lei 'aлo таких, якi визначалися
oсвiтoю _ такими бyли Г. C. Cкoвopoда, Швaнський, Пpoкoпoвич. Cepел
yннiв бyлo багaтo бiднoти. <A.ц.q нi хo,loд, нi гoпoд,_ згадyr пpo Koле-
i iyм yvёнь йoгo Лyб'янoвський268,- не 3t l{еншиЛи oxoти лo r iаyкl i .  3викли
ми oкpiм тoгo дo недoстаткiв i дo тoгo, щoб задoвoЛь}lятися lvrаЛ}ltии дoстат-
каN{и, y якotvtY б станi хтo дaлi нe пpoбyвав. Aле oтся гo.,roта, кoтpoi весь
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Ivtа €тoк скЛадaBся з тлyHoЧка кH}lх(oк l  пoдyшеЧки 3 пoвстинкoЮ заМlстЬ
oдiяла, po3нoсилa пoтiгt,I свiт ПpoсBiти серед yкpаl}Iськoгo панстBа, кyпецтва,
пoпiB i  г{ iЩaн, пpo)киваюЧи y ниx yЛiткy, а Частинoю й зимoю, i  oбyнаюни
Тх дiтей>. 3 Хаpкiвськoгo кoлегiyма вийшЛo баГатo сЛаветHих в iстopiТ
пpoсвiти дiячiв, як, напpиклaд, писЬIt4енник Гнiдич, славний poсiйський
iстopик Kаченoвський, пеpший poсiйський клiнiцист пpoфeсop Базiлевич,
бioгpаф Г. C. Cкoвopoли 1V1. Iв. Koвалинський тa iншi. I yннi любили свoю
шкoЛу. oсь як згaдy €  пpo тe Лyб'янoвський. <<Гаpна шкoJlа бyла Хаpкiвський
кoлeгiyм. У мoТ Часи нa чoлi iТ стoяв пpефект Шванський, oднакoвo пoBaх(.
ний i  пo життЮ' i  пo нayui. oсoбливo щастилo йoмy в вибopi yнителiв. Иoгo
yнителi yмiли poзвинyти y мoЛoдих Людях здopoвий poзyrvt i  вселити B ниx
неBсипyЩy любoв дo }Iаyки. 3 таким yЧителеIlt  i  пiсля шкoли бaгaтo чoгo
HавЧишся>.

.Ц.oбpе слoвo пpo Koлегiytl{ сказaв i академiк 3уев, кoтpий пpoiзлив
неpез Хаpкiв y l78l p. '-  тoлi y Koлегiумi булo бiльш 500 yннiв i  сepeл ниx
бaгатo пoмiu- lицькиx дiтей, кoтpi oсoбливo цiкавиЛися таKиt\,tи нayкаt\,tи,
як iстopiя i  геoгpафiя. Цiкаве свiдoцтвo пpo Kol lег iум да €  i  B. H. Kаpазiн:
<<Koлегiyм мiстився,- 3гадy €  в iн,- y Bеликoмy каt\,t 'янott,ty бyлинкoвi Шид.

IbдвiP,я йських мelцxaнцiв

o?DФ6о8o1(ю

Mал. l6. Плaн <Apхlepеf,ськoгo нIсцяr y Хapкoвi
(I800-т| poxн)

AвсDЕGн _ дoщsта oгopoжа.з напiaзoгнtвшнx лалif i ;  в iд A лo сеpеl 'ини BC _ тнн: AкLt| -  л iнiя вtnpавлеsня гPанtць
пo затвеpдженoмy планy (AК_-пo..вyл. Клoчхiвський. К_пo Бypсаuькoму спуску. H_пo sул. УнiвеpснтeтЪькiй);
м-кaм'яннAкафедPальннlсoбop:H_кан'янiсxoднсoбopа:o-ЪiтxиtлеpЬв'яiиf iЪpхiсpеf,сьхi f ,6ylннoi;P-кам' i .
ннf i  в iдpемoнтoваннl бyдинoк Koлегiума; o - леpев.яна кyxня з oбrаленнм дахor: P - нsпiвзDYпнoвана кoмoDa
i. jьoдoвннк;3_кам'яна бPатська пoваPня: T_леpев'яннf i  бyдtнoк кoнсtстopi i :  U- lеpев.янi в i ix i  саpай i  стаf, iя:
w - дepeв'янi в iтx i  6yлннки слyжнтелiв сoбopа пiл стpixoю: Х - кам'янi вЬpoта: У - хам'янi кo"opи мoнастнpя

Гoстиrтиf,
двlP
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ЛoBсЬкoГo. Щo в I(oлегiyмi зайМалися наyками lце B цаpЮBанt|я t lаpиt l l
Aнни. Пpo се сBiдчитЬ Лист акадеМикa Юнкера дo Пpезидента Aкадемi i
баpoна Kopфа, де вiн хBаЛитЬ oсвiту тoдiшlttьoгo pекTopа iпpефекта Koле-
г ivмa i  п iлтpимyс пpoхаHtlя Тx o т iм, Iцoб iм BисЛаHo булo електpичHy МашиlJу
i  вoзДylt lний насoс. Я певен,- /I .oда €  Kаpазiн,- tцo всi  здиBуЮтЬся, ПpoЧи-
Тавши пpo сей пoсTуп oсвiти у Хаpкoвi.  кoли пpoйшЛo MеHш l00 poкiв oл
йoгo заселення У Koлeгiyмi yнилoся бaгацькo таких уннiв. кoтpi пoтiм
зaЙнялt l  висoкi пoсади. i  в шкoлi '  i  у життю, бo pазoм 3 дyxoBенстBoм TaМ

учиЛoся й двopянствo. HайбiлЬtU TаЛаtIoвитi  з них пiсля Koлегiума закiн.
ЧуBаЛи свoю oсвiтy y Петеpбуpзi ,  Мoсквi абo зa Гpяl lицеЮ Я щс сам знав
Cкoвopoлy iШванськoгo, кoтpi МoГЛи б заняти ПoBажHе мiсце мix< саMиМи
сЛаBHиМи BчеHиМи нiмецькимиu.Пpo Г. C. Скoвopoлу B. H. Kаpазiн казaB,
lцo Ми пiл vубoм тa в yкpаiнськiй св^итинi мали свoгo ГI. iфагopа, Лейбнiша.
opигeна, як"Мoсква -.у.Пoсoшкoвi 269 - Фiланджiсp; zzо .

Пpoгpам Koлегiyма був'  як ми бачили, такий, як i  в укpaiнських зa.
Днiпpянськиx кoлегiумaх, аЛе йoгo пoruиpЮваЛи: так, y l766 poui пpибавлеtt i
бyли кляси фpаншyзькoi iн. iмецькoi мoви, lvtаTеNraтиKи, геoMеTpIl ,  МаЛЮ.
BанHя. iнженеpства, аpтилеpi j  й геoдезi i  Hа виклад хpистияt lсЬкoгo дoбpo-
нpавiя запpoсиЛи Г. С Сковopoлу. Biн з веЛиKoЮ oxoТoЮ Bзяв на сeбе сей
oбoв'язoк iнавiть o,цгvtoBиBся бpaтн за сe гpot l i ,  бo y життtо свoйoму заB)I(.Itи
oбхoдився без гpotшей, а oкpiм Тoгo,циBиBся на т i  лекцi i ,  як Hа таке дiлo,
кoTpе дЛя t lЬoГo саМoГo пpи €МHе, дасTЬ йoму pалiсть i  бyле кopисHе ДЛя
суспiльства. I спpaвлi в iн мав свiй пoгляД на Tе, як тpeба булo виклаДати
етикy, абo <лoбpoнpавiе>>. дЛя дBopяH. У пpелмoвi дo свoгo <<Iзpаiльскoгo
змiя>> - у Листу л.o oстpoгoзЬкoГo ПoлKoBHика Tевяruoва - Г. с.  Cкoвopoл.а
пиTа € '  щo €  жиTтя. l  oдПoвlда € :  се €  пpяМуваHHя дo ПpаBди. Живемo ми
тoд|, кoЛи Haш poзyМ, шyкаЮчи пpаBди' любить вiлLuукyвати сте)кки дo
неi i ,  стpiнYвulи i i  oкo, BесеЛиться ТТ вiчним свiтлoм. Тoмy i  Bисoких дBo-
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pяHських фамiлiй Люде пoвиннi шукати пpавди не тiльки в дiлaх, якi тop.
каЮтЬся дo вiйськoвих спpaB, тopгiвлi,  пoзвiв, булiвниuтвa, Ir,tистецтBa,
але i  в гoлoвнiшoмy Дiлi,  себтo в пoгЛядах свoТх на Бoгa, i  тут Boни пoвиннi
бopoтися з сyевipствoм. Hеoсвiченi темнi Людe Hе [,toх(yть жити бeз сyевip-
стBа, аЛе oсвiченi, як'  напpиклад, двopянстBo' пoвиHнi вести бopoтьбу з ни[,t
l  пpoстyBaти дo пpaвди' не схиляЮЧися нi на пpaвopyн, нi на лiвopyu, тoбтo
нi в стopoнy безбoжнoстi,  нi  B стopoнy pабськoгo сyевipства' Лекцi i  uХpи-
стиянсЬкoгo дoбpoнpавiя> в Хаpкiвськoмy кoлегiумi Г. C. Cкoвopoл.и l lадpy.
кoванi у Bиданиx мнoю йoгo тBopах i  вoни спpaвлi бyли зoвсiм не пoxoжi
на звичайне BикладаHня катехи3iса у тoлiшнiх шкoлах' У свoiй пepeл.мoвi
дo Hиx Г. C. Cкoвopoда писaв: . .Увeiь свlт спитЬ та ще не так, як скaза}|o
пpo npaведt|ИKa.. аще nаdеть, не pазбieтьcя>. A, унителi, Щo пасyть вiвшi
Iзpаiля, не т iльки не бy.Цять ix '  а ще й сaмi пiлтpимyютЬ: спи,.не бiйся;
мiсЦe гаpнe, нiчoгo бoятися. Питаються пpo Хpиста, де Biн poдиBся, oд яких
poлителiв? Cкiльки жив на свiт i? Чи двi тисячi poкiв тoмy на3ад, чи, [,roх(e,
тpoхи мeнше? o хpистиянине! xpeстили тeбе пo плoтi та }rе oшtили пo poзуtt, ly;
нащo ти цiкавишся тiльки oтсими бaЙкaми? Чoгo ти не пiднiмаешся вище?
I дoсi ти не зpoзyмiв, щo се Bсe плoтЬ i  т iнь, яка закpивa €  BисoЧе3}lу гopy
Пpегv|yдpoстi! Aле ся зaвiса пoвинl{а poзiлpатися. Ми не знa €шlo, дe шyкати
Xpиста. Шyкають йoгo в вoлoдiннях Aвгyста, Tiвepiя, Пiлата - а йoгo
там немае! .I l .pyгi  вoлoчyтЬся пo €pyсaлиlr,tах, пo Iopланaх, пo Bивлесмаx,
пo Фaвopах, мi>к piкoю Tигpoм i  €вфpaтoм: напеBне, Biн там,. к-а-жyть вoни,
а янгoл tм на се вiдпoвiда € :  шyкa €те тyт Poзп'ятoгo Хpистa? Hi, йoгo тyт
немае! .Ц.eкoтpi шyкаЮтЬ йoгo на блакитнoмy небi '  на сoнцi, на мiсяцi, пo
yсiх свiтaх великoгo астpoнo}ta Koпеpника. Hема й там. Та деж Biн? Hапев.
не, в цepкoвl{иx пpoпoвiдях, B Boскpешeнlt t l , tеpтвиx, B чyдесаx, в IиyЧиTeлЬ.
ствi плoтi? A янгoл на се вiдпoвiдае: i  там йoгo неtt{а € '  ти йoгo нe зна €ш
i не бачив, бo не шукасш y себе самoгo. I-[apствo Бo>ке в нас саrvrих. [I|астя -
y сеpui, сepце - y любoвi, любoв - y закoнi Biчнoгo. Благoл.аpенiе бла-
)кеннoмy Гoспoдевi, щo пoтpiбне зpoбив t|етpyдtlим, а тpyдHе непoтpiбним.
[[o бyлo б тoдi, якби наше щастя, кoтpе пoтpiбнo yсiм, бyлo не в }rас саtt,tиx,
а зaлежалo oд.мiсця, насy' плoтi абo кpoвi? Cкажy яснiше: шo б бyлo тoдi,
якби Бoг пoселив йoгo в Aмеpиui aбo на Kанаpських oстpoвах, абo в багац-
твi,  aбo в пустинi, абo в чинi, абo в наyках' aбo в злopoвлi? Toдi б i  щастя
iyкyпi з ниlt. l  ми булtl  б бiдними, бo не yсякий би мiг лoбpaтися дo сих мiсць,
бo немoх<ливo бyлo б yсiм poдитися в якийсь сдиний час, бo неl,toх(ливo
бyлo б yсiм зaпoлyчити чинiв. He мoжна 3аснyвати щaстя на тlлl ,  на вpe.
меннoмy. Як xoчeш бyти щаслиB}lм, нe шyкaй свoгo щастя за мopями, t lе
вGlIoчися пo дBopцаx, не бpoли пo €pyсaлимаx! 3а гpoшi кyпиш деpeвHю;
а щaстя дaсться yсюд}l i  завсiгди даpoм. Boнo нe залежитЬ нi вiд землi, нi
вiд неба. Щo >к вoнo таке - i  легке, i  нaйпoтpiбнiше? Cе е Бoг, а Bсe oстaн-
н €  _ тваpЬ, т iлo. Biн с й нaше щастя. Увесь свiт склада €тЬся з двoх свiт iв:
oднoгo видиlvtoгo, а дpyгoгo невидимoгo _ тваpi i Бoга. Koлись Бoгoм пoчи.
тали тiлo, a Biн _ .(ух, Poзyм, Пpавда. Пpавла Бo>ка бyла вх<е i  пo вiтхoмy
завiт i ,  але таiлася тaм ще пiд oбpядами (oбpiзaння, пасxа), пiд бiблей.
сЬкиI\{и oпoвiданнями i  yсе.таки poбила сi  книги мyдp}ri ,tи, пoтiм вoна з 'я-
Bилася y свiт в oбpазi Бoгoчoпoвiка Хpиста. Hе лoпитyйся, як се зpoбилoся,
бo вiд сьoгo 3'яBилися poзкoJlи, сyевippя, вiд якиx бiлус yся €вpoпа. Мoiсей
з сьoгo oбpаза Бoжiя нЬмoв би зr iяв пiан, в пpoстих гpyбих pисах i  написав
l{а скpижаляx _ се €  десятЬ запoвiдiв.

CкoвopoД.а poзумiв зaпoвiдi не бyквальнo, а, як i  усю Бiблiю' т iльки
алегopичнo, шyкаючи y них внyтpiшньoгo poзyrvtу. Пеpшy запoвiдь <<Aз
есЬмЬ Гoспoдь Бoг твoй> вiн, нaпpиклад, пoясняв тaк: oЯ - гoлoва тBoгo
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щaстя i  свiт poзyмy. oбepiгайся заснyвати х(иття свo €  Ha iнших сoвiтaх
iвигадкаx, хoч би вoни poдиЛися у яl{гoЛЬсЬких yмах. Пoкладися на ме}|е
tvl lцнol а кoЛи, ме}|е l\ ,tинyвши, засну €ш сBo €  )киття на iншiй пpемyлpoстi '
тo хoч вoна й бyле тoбi Бoгoм, алe непpаB,tI.иBиrr{, i тoму Щастя твoе бул.e
пoдiбне дo xвалЬlUивoТ Мoнети.

Уся сила запoвiдiв, пo Cкoвopoдi, мiститься y €диttoмy слoвi - любoв.
A oбpяли й шеpемoнiТ - сe тiльки пpизнакl, l  ТТ, се лyшпайка зеpна' i  як не
булe пpи oбpялi любoвi, тo се тpyнa poзмаЛЬoвана. Bелика piжниuя мiж
3акoнoм Бoжим iuеpкoвним пpе.п.aнiем: 3акoн Бoх<ий iснyс вoвiки, а пpe-
данiс не yсЮ.ц.и й не навiки вiк iв. Гpiх - се стpастЬ, нездopoве бажаHня
чoгoсЬ BидиMoгo, найбiльше заздфть.

Бслгopo.Цський спискoп oбypився на Г. C. Cкoвopoдy 3a таке вiльне
i нeзвичайне Bикладання катеxизiсy i  звелiв запитати йoгo, нoмy вiн не
Bиклa,ца €  йoгo звичайнo. Ha сe Г. C. Cкoвopoда йoму вiлпoвiв: .Цвopянствo
вiдpiжнясться вiд чeнцiв i  пpoстoгo нapoда сBo €ю бiльш l l lиpoкoЮ oсвiтoю
i oдех<oю, чoM же йoмy в такoь{y pазi не мaти oсoбливoгo пoгляда нa тe,
ulo дЛя ньoгo найпoтpiбнiше y життi? Хiба oднaкoвo poзyмiс ЦаPя i  uаp.
сЬкy Bладy чабан i  мiнiстp? Aлe все-таки Чеpeз якийсь час Г. C. Cкoвopoла
Myсив зaЛишити пoсадy yЧителя y Koлегiумi i  зpoбився мaндpoваним yЧи.
тeлем yкpaТнськoгo наpoда в висoкiм значiнню сЬoгo сЛoBa, yнителем yсiх
йoгo тoдiшнiх станiв: дyxoвенства - ченцiв i  свяulенникiв, дBopянстBа,
цехoвих, вiйськoвих oбиватeлiв i  пoспoлiтих людей.
Пaм'ятники слoвесt|oстi .  3веpнемo вpештi ще yвагy нa тoдiшню слoбoд-
ськo.укpaiнсЬкy сЛoBеснiсть, кoтpа булa у тiснoмy 3в'язку з oсвiтoю. Hаpoл-
ня слoвеснiсть бyла у Cлoбoх<анЩинi чистo yкpаТнськa - тa, якy утвopЮBaв
yкpаТнський нapoд y свoТй цiлoкупнoстi i  в yтвopЮваннi кoтpoi пpиймалo
yчастЬ i  yкpаiнськe насeлення Cлoбoдськoi УкpаТни - сe бyли yсякi пiснi,
iстopиннi IIуM||, казки, легенди i таке iнше. Уся oтся наpoдня слoвeснiсть
yвiйшла в нapoдH€ )+<tIтTя слoбoх<анина; yсю oтсю пoeзiю пеpеселе}|цi пpи-
несли з i  сoбoю з 3алнiпpяHЩини i  Гетьманщини, i ,  як ми бачили, збipаюни
y далекy дopoгy, складали нoвi пiснi пpo нoBy мандpiвкy. Без пiснi не oбxo-
диBся слoбorкaнин нi в Щaсливу, нi в тях<кy гoдиl{y сBoгo )киття. Бyли пiснi
пapyбoшькi i  дiвoчi й >кiнoчi, весeлi х<аpтiвливi й сyмнi '  oбpядoвi й п'яницьк. i '
кoзачi,  нyмаЦькi й буpлauькi.  Boни не бyли надpyкoванi i  мoже тiльки iнoдi
пеpеписyвалися, але Тx лoбpе затpиrиyваB y свoiй пам'ятi наpiл'  пеpедаючи
iх змiст iгoлoс, як лopoгий спaДoк, свoiм нащадкаtvl .  Kopистyвалися з с iс i
наpoдньoi пoезi i  й тoдiшня yкpаiнська iнтелiгенцiя. Так вoна y пaм'ятi
l{аpoда збеpeглaся навiть дo наших часiв, i  тpебa дo сЬoгo дoдати, щo
багатo yкpаiнських пiсень зaписанo y CлoбoжанЩинi. A пoчали ix збиpати
i записyвати Hapoдoлюбцi з давнiх чaсiв _ з кiнця хVIl l  i  пovaткy ХIХ ст.
Hаpoлнi iстopиннi дytvtи, сатиpиннi пiснi й дyхoвнi псaЛми збеpiгали y свoiй
пам'ятi слiпi yкpaiнськi кoбзаpi, бaнлypистl, l  та лipники, якi пеpедавали Тх
змiст i  гoлoс свoiм yЧняtt,t ,  а т i  свoТм, i  так ся дopoга спадщинa дiйrшла й дo
нас. Koбзa ( iнакше банлypа) i  лipа - се Nryзикальнi стpуtvtенти кoбзаpiв
та лipникiв; кoбза tvtа €  стpyни, ix пepeбipае кoбзap, нa лipi х< лipник пеpе-
бipaе пальцями клавiшi, a вигpаBа €  BпpаBЛений в сepелинi кpyглий лyчoк
(сминoк)'  як }|а скpипui. Koбзаpi вигpаBaЛи й спiвaли пеpш yсЬoгo дy[,rи:
пpo бypю на Чopнoмy I\,topю, пpo те' як тpи бpaти yтiкали з oзoва' пpo yдoвy
i тpьox синiв, пpo невiльникiв, пpo Хвелopa Бeзpoлнoгo. Пoтiм вoни спiвали
pелiг iйнi стихи: пpo пpаBдy' пpo стpашний сул, пpo блyляшoгo синa, пpo
мyки Хpистa, пpo сBятoгo Микoлaя' пpo стpашний час (смepть), пpo poз-
лукy лyшi з т iлoм i  наpешт[ пiснi сатиpичнi _ пpo Щoг0, lя (пташине весiл.
ля), пpo дBopянкy, пpo Хoмy та Яpемy' пpo кисiля, пpo бyгая. .Ц.yми - се
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iстopiя нapoда, взагалi пpaвдиBа, xoч i  пoетична. Boни буlt lл l l  наЦioнальнy
сaмoсвiдoмiсть у тиx, хтo ix слyхaв вiл банлуpистiв. Pелiг iйнi стихи мали
веЛике гr, lopалЬнe знaчiння, oсoбливo стих пpo пpавдy, де t lаpoд виявив свiй
пoгЛяд l{а пpавду, абg кpаше сказaти, } lа те, lцo не бyлo на свiт i  пpавли.
<Heма в свiт i  пpaвди, пpаBди не зiскaти,- спiвaв тyт банлypи9т. _ Tепеp
пpaвда y пaнiв в темницi, а щиpa Hепpавда з IIанами в свiтлицi>. Пеpеxo.
дячи вiд сyчасI{oгo Bласнoгo життя, спiвець спiвас, щo <<в)кe тeпеp пpаBда
пoмipaс, а нeпpaBдa yвесь свiт зах(epла. Увесь свiт мoжна iсxo.цити, i  пpав-
ди не зiскати. Cвята пpаBда - тo €диний Бoг, кoтpий сoтt,|иpя€ l{епpавдy'
сoкpyшитЬ гopди}|ю, вoзнесeтЬ святиню вiд нинi дo вiка>. <[I-[.игollь>>, aбo
<<Птaшине весiлля>,- сe Beсела жаpтiвлива байкa абo вигaдка, а <<,Ц.вo.
pяl{ка зла> _ сатиpа нa двopянсЬкy х(oну, кoтpа велiла чoлoвiкoвi пpoдати
вoли i  6ики i  кyпити iй неpвoнi чеpeвикl{, щoб вoна бoсa не хoдила i  нi>кoк
}tе кo.лoлa, бo вoнa пaнсЬкoгo poдy, He хoдt,lла бoса зpoлy. Милий N{yсиB
пpoдати лoшa й кoбилу та кyпити iй бiлилo й кpасилo, rvtyсив пpoдати yсе
свoс лoбpo _ i  тoдi вiн сyвopo, навiть жopстoкo пpoyчив х<iнкy.мo.п.ниЦю.
oддaс BеЛиким злим Юмopoм i пiсня пpo кисiля, де жiнка мaлю €ться зaHадтo
)Kopстoкoю дo чoлoвiка. oгтака була взагалi наpo.Цня пoезiя.

Щoдo писЬмеt|ни^кiв y Cлoбoлс6кiй Укpаiнi, тo булo iх тiльки дBo€ _
кoзaк KлимoвськнЙ2,| тЪ Гpигopiй Cавич. Cкoвopoла. Koзак Kлимoвський
)кив y петpoвсЬкy лoбу, писав бiльше poсiйськoю мoвoЮ, славився мiх<
кoзакai l{и свoiм poзyмoм i pа.Цaми. Kах<yть, щo вiн немoв склаB oтсю yкpаТн.
ськY пiсню:

Iхав кoзак за .Ц.yнай,
Cказав: дiвчинo, пpoшай,
Ти, кoнику вopoненький,
Hеси та гуляй.

Пoстoй, пoстoй, кo3аче'
Tвoя дiвчнна плачe,
Як ти менe пoкида €ш,
Tiльки пoлyмай.

Бiлих pyнoк не ламай,
Cipих ouoк нe стиpай.
Мeнe з вiйни сo сЛaBoю
К сoбi дo>r<идай

Hе xoчv я нiчoгo.
Tiльки iебe oднoгo'
Ти бyль здopoв' мiй милeнький,
A всe пpoпадай

oтся пiсня пеpeйшла в нapiд.
Aле далекo бiльше значiння якo спiвець-пoeта ма €  стapчик фiлoсoф

Г. C. Cкoвopoла. Biн мa €  3в'язoк, я.кo писЬtr!енник, з iншими стapими писЬмеH-
никaN{и хvIII ст.,  як се пiдтpимyс пpoфeсop м. х. Cyмuoв.

Лiтеpатypнi твopи Г. C. Cкoвopoди, й на мiй пoгляд, дeвчiм нагадyЮтЬ
тBopи (не филoсoф^ськi) пpедставникiв yкpаiнсЬкoгo письменстBа Х.VII ст.-
Iв. BишенсьЦ9.гo,, , ,Лазаpя БapaнoвинЬ'.Ioаннiк iя Галятoвськoгo273, Paди-
виЛoвсЬкoгo2,a. У Лазapя Бaf lанoвина, напpикЛал, бyлo багатo емблем,
кoтpi лyх<е любив i  Cкoвopoлa, еi l{блеtt,tатичнi малюнки ми бачимo пpи деяких
йoгo твopaх i  два 3 Hих I{и пoмiщасмo У цiеТ кни>кцi. <Caд бoх<ествеrrниxЪ
пЪсней> Г. C. Cкoвopoди нагaдy €  нам <oгopoдoк Бo)t( i €й матеpi> Pадиви-
лoвсЬкoгo. Г. C. CкoвoPoда, пo сЛoBам йoгo yння Koвалинськoгo, <<зав)кди
любив свoю piднy мoву (yкpаiнськy), i  кoли пис.4в дЛя сBoгo кpаю, тo й
yживaв iнoдi малopoсiйськy мoвy й пpавoпис> 2,5. Aле Mt,t,  tvtаЮчи тепеp
май>ке усi твopи Cкoвopoди' мyс}rмo ска3ати, щo тBopи Cкoвopoл.и l{е нaпи-
санi пo.yкpаТнськi i  в них тiльки тpапляЮтЬся iнкoли yкpаiнськi слoва й
Bиpази.-Ми гаpазл, t|е 3насмo' Чepeз щo вo}lo так вийшлo, кoли Cкoвopo.u.а
тaк любив yкpаiнськy мoвy. МабyтЬ, Чеpез те, щo тoдi ще не бyла yтвopeна
нe тiльки й наyкoвa, фiлoсoфiuнa' a Й лiтеpатypна yкpаiнська мoва, i  в iн
тpимaBся тoгo мiшaнoгo лiтеpатypЦ-qгo язика, на кoтpiм писаЛи yсi укpаiн.
ськi  письме}lt|ики хVII i  ХVIII ст. z,b
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Cкoвopo.Ца пoчав склaдaти BipЦ-Ь мабyть, пiд впливoшr свoгo уЧителя
пo Aкадемi i  - Геopгiя Koниськoгo.. '|  пiД. йoгo впливoм вiн HаписaB свoю
тpaгeдo-кott{елiю, кЬтpа, нa великий жaль, дo нaс не дiйшлa. Bнклiдaючи
пi iтикy в Пеpеяслaвськiй семiнаpi i '  в iн пoчaв складaти i  давати yчняtl , l ,  як
се звичайнo poбилoся, зpaзки свoТх вipшiв. Пoтiм з свoiх вipшiв вiн склав
шiлий збipничoк пiд загoлoвкotl , t  <Cадъ бoжественныxъ пЪснeй> (30 пiсень).
oднi з ниx бyли нaписанi ше y 50-х poкaх, лpугi-в 60.х '  а е й такi ,  щo
вiднoсяться дo 80.x poкiв ХVII ст. У oснoвi iх лex<алa Бiблiя i  йoгo pелi-
г iйнo.фiлoсoфiннi пoгляди. Tpетя пiсня написана бyла Hа тeкст: <Пpopаcтu
3е}|ля бьtлiе Tpавнoе, cupечb, KocTu Tвoя npoзябнgть, якo Tpaвa, u pазбo-
TеюTь>:
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Bсегда сей садъ даетъ цвъты,
Bсегда сей садъ даетъ плoды,
Bсегда вeснoю тамъ цвътетъ,
И листъ егo не oпадетъ.

o Бoже мoй, ты - мнЪ Гpадъ,
o Бoже мoй, ты - мнЪ Cадъ!
Heвиннoсть lr.lнъ _ тo цвъты,
Любoвь и миpъ - тo плoды

.lI.уша мoя eсть веpба,
A ты еси eй вoдa.
Питай мeня въ сeй вoдъ,
Утъшь меня въ сей бЪдЪ.

Я ничегo не бoюсь:
oдниxъ гpъхoвъ я стpашyсЬ
Убей вo мнъ всякiй гpЪхъ:
Cе ключъ мoнхъ всъхъ yтъxъ.

Любoв дo пpиpoди iс iльськoi сaмoти}l l , l  бaчимo ми y пiснi l3.й, дe, oпи.
сaвши сiлЬсЬкy тишy i  пpиpoдy, Cкoвopo,Цa кiнчас вipшi так:

Bесна люба, аx, пpишлa
3iма люта, ах пpoйшла
Уже сады pасцвъли
И сoлoвьевъ навели!

Ax ты, печаль, пPoчь oтсель!
Hе безoбpазь кpасныxъ сe.лъ.
Бъжи себъ въ бo.пoта,
Bъ пoдземныя вopoта!

Бъжи сeбъ пpoчЬ вo адъ,
He для тебя pай и садъ
,II.yша мoя пpoцвъла
И pадoстей нaвела.

Щасливъ тoтъ и безъ утъxъ,
Kтo пoбЪдитъ смеpтный гpЪx.
.Il.yша егo - Бoл<iй гpалъ,
.[l.yша егo _ Бoжiй садъ.

Пpoпадайте, дyl l lи тpyдны,
Гopoла пpеtr.lнoгoлюдны,

oй ти, птичкo >кoвтoбoкo,
He клади гнiзда висoкo.
Kлади на зeленiй тpавцi,
Hа мoлoдeнькiй мypавui!
oг ястpyб над гoлoвoю
Bисить, хoче ухват1lтЬ.
Bашeю живе вiн кpoв'ю,
oт, m кoгти вiн гoстpить.
Hащo менi заtl 'ишляти.
Щo в сeлi poцlлa мaти?
Heхай y тiх мoзoк pветься,
Хтo висoкo в гopy дмeтЬся.

A я съ хлъба кvскoмъ.
Умpy на мъстъ Ъакoмъ.

l8 пiсня нaписа}lа нa гvraнip наpoднoi yкpатHсЬкoТ пiснi i  наблих<аеться
дo Hет нaвiтЬ пo сBo €Т мoвi. oсЬ Тi змiст, якби написaти iТ yкpаit|сЬкoю
opфoгpaфi €ю:

CтoTть явip над гopoю'
Bсе кивае гoJloвoю.
Буйни вiтpи пoвiвають,
pуки явopy лаtt iають.
A веpбoнки lllyмлять низЬкo,
Bo.лoкрь мене дo сна.
Tyт тене пoтoчoк близькo,
Bилнo вoдy а)t( дo дна.
A я 6yлy сoбi тихo
Tак минe мeнe все лиxo
Щастлив бyлy uorroвiк.

Aлe найкpащигvl Bipшoм Cкoвopoл.и тpебa пpизнати l0 пiсню йoгo Cада
<Bсякoмy гopoдy>, в oснoвy кoтpoТ пoлoжений стих CиpаXa| <Блаэtсенъ
ilailсъ, uэtсе въ npeilaapoсTu g'|pеTъ u uxrе въ pа1aЛе cвoеt|| noaчаeTcя cвя-
Tuнe>. Boна .п.y>ке впoдoбаЛася нapoдy, мабyть, 3а сBiй сатиpиЧHий змiст,
i  i i  пoчaли спiвaти слiпцi-бандypисти тa лipники пiд назвoю скoвopoдин.
ськoi дyMи абo псaлЬп,lи. У l833 p. в Хаpкoвi вийшoв yкpаiнський альма.
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нax (збipник) <Утpeнняя звЪзда>, де I. I.  Cpезневський пoмiстив свoю
poзвiдкy <oтpивки изъ зaписoкъ o стapцЪ ГpигopiЪ CкoвopoлЪ>. У кiнцi
ii вiн надpyкyBав сю сагt,|y пiсню Cкoвopoли, aЛе дoпoвненy й пеpеpoбленy
l{аpoдorvt, з свoеi власнoi збipки наpoл.нiх yкpaТнських пiсень з такoю пpи.
мiткoю oд себe: <Тепep, щoб пoказaти, як швидкo i  як yмiлo мiняються наpo.
дoгvt твopи, якi й6мy дoвпoдoби, пepепишy сю сaшry пiсню з свoсТ збipки
yкpaiнських пiсень. Мимoxiдь зaмiнy: кoIIи ся пiсня на пpoтязi яких.нeбy.п.ь
50 poкiв встиглa так пеpемiнитися, тaк дaлекo oдiйти oд сBoгo пoЧaткoBoгo
oбpазa, вида, щo х( сказaти тoдi пpo тi  наpoднi вipшi, кoтpi злoжeнi були
зa 3_4 стoлiття дo нашoТ дoби?>

Bipша Cкoвopo.Ци склaдастЬся з 6 стиxiв, а ТТ пеpеpoбка - з l6.3начить'
сe влaсHе нe стiльки пеpеpoбка вipшi, скiльки i i  donoвнeннЯ, кoтpе' oдHaче.
зpoбленo yмiлo, тaK, як йoгo б пoBинен бyв зpoбити сaм Cкoвopoла, кoли б
вiн заxтiв пoшиpити змiст с iс i  свoсi вipшi. Мo>кливo, щo саlи Cкoвopo.Ца
й дoпoвнив свoю вipшy, бo вiн звичайнo дoпoвttяB iншi фiлoсoфiннi твopи,
а пpo свoю l4 пiсню <Cада> зpoбив пoмiткy _ <oбнoвленa у |782 poui>.
A xoч би й нe сaм Cкoвopoда дoпoвнив свoю вlpl l ly, всe х( тaки, я дyмаю,
щo та дoпoвHeна вipшa, кoтpy надpyкyваB Cpезневськиi l  як Hаpoдню пiсню,
пo свoйoмy складy не яBля €тЬся наpoдньoю пiснею, i  iТ дoпoвнив хтoсь iз
тих, xтo пoчитав Cкoвopoлy i  бyв йoгo yчtIем, а тaких бyлo багатo. Kажyни
се' ми l{е o.цкида€tl,to тoгo' tцo сЮ скoвopoдинсЬкy псалЬrиy y пoшиpенoг\,ly
Тi змiстy спiвaли кoбзаpi та лipники, i  oд них i  Cpезневський мiг зaписaти
Тi у свoi нaси (я саt l l  зaписaв сю псаЛЬмy y Хаpкoвi oд кoбзаpя у пoчатку
80.х poкiв ХIХ ст., i  сей запис зoвсiм близький дo 3aпису Cpезневськoгo) '
Я тiльки пiлтpимyю дyш'кy, щo се нe €  наpoдня пiсня, навiть нe нapoдн €
дoпoвнеl{l{я скoBopoди}lськoi псалЬ[,rи, a скopш yсьoгo шкiльна псаЛЬМa.
як i  багацЬкo з тих дyхoBниx псальмiв, якi  спiвaли кoбзapi та лipники.
Бepе мене таKo)к сyмнiв, кoJlи я Читаю у CpезневсЬкoгo, щo бiльша частинa
JlyxoBниx пiсень, якi спiвають кoбзаpi та лipники. бyли злo>кeнi Cкoвopoлoю.
Cам Cкoвopo.u.а спiвав пiснi свoгo <Cада> й пiд |t,tузикy, бo вигpавав, як
зна€tvto, нa дeкiлькoх стpytr{еt{тах. Мo>клиBo, щo iщe дexтo Bl{yЧився oд
ньoгo Тх спiвати нa йoгo гoлoс пoд пp}rвoдoм бaнлypи. лipи абo цимбал.
Aле ми дiйсне l{е знa €мo, якi  iншi йoгo пiснi  пеpейшли y наpiл iспiвaлися
кoбзapями абo лipникaми. Иoгo вipшa <Bсякoмy гopoдy> булa-записанa
oкpiм мене шe в Kyп'яl{сЬкy yкpaТнським етнoгpaфoм Iванoвим,,o o.Ц. yЧи.
тeля-кpестЬя}tиt lа Iв. Туpа.
oсь вipша Г. C. Cкoвopoди.

Cтpoитъ на свoй тoHъ юриста пpаBа
Cъ лиспyтъ стyдентy тpещитъ гoJIoва.
Тъхъ безпoкoитъ Bенеpин Aмуpъ.
Bсякoмy гoJloвy мyчитЬ свoй лypъ.
r\ trнъ oдна тo'lЬкo въ свъ1ъ думa'
A мнЪ oднo тoлькo нейдетъ съ Yма.
Toтъ панегиpикъ спЛeтаeтъ сo лжей.
Лекapь въ пoдpядъ ставитъ меpтвыxъ людeй.
Ceй oбpазы )l(иpевыxъ Чтeтъ тyзoвъ,
Cтепка бъжитЬ кaкъ на сватьбv въ пo3oBЬ.
A мнЪ oдна тoлЬкo въ с"ътъ дvма.
A мнЪ oднo тoлькo нейдетъ съ yмa.

Bсякoмy гopoдy l{pавъ и пpава;
Bсяка имъeть свoй умъ гoлoва;
Bсякoмy сеpдцy свoя есть любoвь;
Bсякoмy гopлy свoй естЬ Bкyсъ |(акoBъ,
A мнЪ oдна тoJlькo въ свЪтъ дyмi,
A мнЪ oднo тoлькo нейдетъ съ yма.

Тoтъ нeпpестанtlo стягаетъ гpyнта. Cмеpтe стpашна! 3амattlная кoса,
Cей инoсipанны 3авoдитъ скoта. Ты не щадишЬ и цapскtlхъ BoЛoсogъ.
Tъ 6opмиpую." 

", 
лo"nю сoбакъ, Ты нe глядишЬ, гдъ t i! ' ,+(икъ, a гдъ цаpь'

Cихi iшyм.итъ дo' i  o' '  .o"тей' какъ кaбакъ. Bсе жepешь такъ' кaкъ сoлoмy пo)к.аръ.
A мнъ 6дна тJ'*o 

"ъ 
свътъ дylt{а, Kтo >t<ъ нa ея плюeтъ oстpyю сталь?

A мнъ oднo тoлькo нeйдетъ съ vма Toтъ чiя сoвecть, какъ чucтьlЙ хpgстaJlь
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Bъ тЪxъ oтъ гoстeй дoмъ цtyмитЬ, кaкъ кабакъ; Тpyпъ х<e смePдящiй смеpть в яi{y тaщитъ;
!иxъ безпoкoитъ невъpный. Гамypъ (?) Bсe oстается eгo'пpи двopy -
Bсякyю гoJloвy ll,lyчитъ свoй дyръ. ТъЛo несyтъ на Хoлoлнy Гopy.

A oсь ся пoшиpеt lа Bipшa пo зaписY I.  I .  CpезневсЬкoгo:

Bсякoмy гopoдy нpавъ и права,
Bсяка иlt{ъетЬ свoй yмъ гoJ|oва,
Bсякoмy сеpдцy свoя eсть лю6oвь;
Bсякoму людy свoй Bкyсъ хoтЬ кaкoBъ
A мнЪ - [и пpoн l

Петpъ для чинoвъ yглы панскiе тpeтъ;
Федька кyпецЬ пpи apшинъ все лжетъ.
Kpyтнтъ на свoй ладъ пpиказный пpава.
Cъ диспyтъ стyдeнтy тpещитЬ гoЛoва.
A мнЪ - [и пpoн.|

Тmъ непpестаннo стяЛ(aeтъ гpyнтa;
Cей сo всЬxъ нацiй зaвoдитъ скoта;
Tы дoмы стpoишЬ нa нoвый манеpъ,
,Ц,eньги съ пPoцeнтy _ пoжалyй, пoвъpь.
A мнъ - [и пpoн |

Тmъ на кapтинаxъ малюетъ сoбакъ;

Cива въ тoгo стapика бopoла,
/Vloкpа бываетъ какъ чoпъ 3авсегда.
Чoпъ мнЪ не дивo - въ баpилЪ стpемитЬ.
Pазвъ жь и o}|ъ все надъ чoпolt,|ъ лeжитЬ.
A мнЪ - [и пpou.|

Hам сyлья дъЛаетъ истинный сyДъ,
A въ eгo истинъ л)ки цълый пYдъ.
oнъ же на нищихъ paздаЛъ сio pyблей,
Чтo налpаль съ пoJщаHьlxъ бъдttь|х людей
A мнъ _ [и пpov.|

oнъ какъ забpался на тy бЪлнy uесть?
Чepезri свoй пoклoнъ, даpЬl и лестЬ,
Уаpyгь сдъЛался гopдъ и спъсивъ.
Cильнo пpiятeльнo сpебpo.любивъ.
A мнЪ _ [и пpoн.|

Чeсть, благopoдствo за вътpoмъ летитъ;

A мнЪ _ [и пpoн |

Кapтинки 3ъ peгoту кншки иpвyтъ;
Пъвчи спъваючи гopЛo деpyтъi
Шляхтичь 3а гoнopъ и yха лишивсЬ,
Швeць съ кoпылами пьюlи pазгубивсь,
A мнЪ - [и пpoн.|

Плачeтся гopькo найбollЬшe съ пoжаpъ(?)
Бoндаpь, кpaвeць, r 'аляpъ, плoтникъ и скляpъ.
Ткavь кpиvит - гopе, тепepЬ я пpoпавъ!
Хтoсь мoи цевки и беpлы пoкpавъ
A мнt _ [и пpoн. l

Cмеpти стpаl l lна, замашная кoса!
Tы нe щадишь ни чiиxъ в(уloсoвъ.
Ты не глядншЬ, де мy)t(икъ' а ле Цаpь!
Bсе еси такъ какъ веснoю пoжаpъ!
A мнЪ - [и пpo.t .|

Тoтъ плюетъ на eя oстpyю стаЛь,
У кoгo сoвЪсть какъ чистый хpyсталь!
oхъ! мнЪ oднa тoJtЬкo въ свътъ дYма,
МнЪ все oднo тo,lькo нейдетъ съ yма,
Kакъ бы yмеpти мнъ нe бeзъ yма.

У oднiй вipшi Г. C. Cкoвopoдa згадaв пpo наpoд}lю Boлю i пpo батькa
кoзаччини Бoгдана Хмельницькoгo:

A мнъ _ [и пpou. l

Тoтъ на пpекpаснoй женился женъ;
Bъ тЪxъ,Цoмн блеЩyтъ внyтpь такъ' кaкъ и внъ;
Tъ шестepнями на бенкетъ Летятъ;
Bъ тъхъ д.ltя гoстей чай и пvнши кипятъ.
A мнЪ _ [и пpoн.|

Тoтъ инoстpанныхъ себъ лoшадей,
Ceй накyпнлъ дpагoцънныхъ паpнeй;
Bъ тъхъ миллioны pеByтъ въ сyндyкахъ;
Bъ тъхъ тopЧатъ тысячи въ теtt,|ныхъ yглаxъ.
A мнъ _ [и пpou.|

Пoпъ кo всенoщнoй дo цеpкви нейдетъ.
oнъ и безъ цеpквl{ всeнoщнy найлeтъ.
Чеpный съ poга|!,lи бъжитъ, какъ мятеJlЬ'
Пхнyлъ егo 3а запotlъ y бы'y пoстель (?)
A мнЪ _ [и пpoн.|

Тoтъ y въ пеpинъ пo yши пypнyЛь,
Kaкъ пoслЪ макoвки впившись 3aснyлъ.
Cъ теплыxъ пеpинъ нe встаетъ дo пoвдня.
У uеpквy пoйлти ему - тo естЬ бpидня.
A мнъ _ [и пpou.]

Щo тo за вo,ltьнoсть? .ll,oбpo в нeй какoе?
Ины гoвopять, бyлтo зoJloтoe -
Aх не зoltoтoе: eсЛи сpавнитЬ златo'
Пpoтив вo,lЬнoсти еlце oнo блaтo [бoлmol

o кoгда бы же мнъ в дypни не пoшитисЬ,
.Цабы вoltьнoсти нe мoг кaк лиlt lитисЬ.
Бy.Ць славен пo вък, o мy)ке избpанне,
Boльнoсти oтчe, гepoю Бoгдане!
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yKPA. iHсЬки и ФlЛoсoф
Гpигopiй Caвич скoBoPoД.A

Життя Г. с. Cкoвopoди. Фiлoсoфiя Г. C. CкoвopoД.и. 3нaчiння
г. с. Cкoвopoди.

иття Г. C. Cкoвopoли. €диним, але BeлЬми слaBeтHигvt дiячeм наyки
y Cлoбoлськiй УкpаТнi бyв Гpигopiй Cавин Cкoвopoл.а - великий
фiлoсoф i бoгoслoв, пеpший сaмoстiйний фiлoсoф не тiльки в УкpаТнi,
але i  в PoсiТ' бo тaкиDl йoгo пpизнaЛа тепеp i  poсiйська фiлoсoфiнна

Hayка. Рoдився Г. C. Cкoвopoда у |7T2 p. y Гетьманшинi y с. Чеpнyхах i  був
сиHotr{ кoзaкa Лyбeнськoгo пoЛка, значить, кoзaчoгo poлy, i  iм'я йoгo батька
Cави я знайшoв y кoмпyтi (спискoвi) кoзакiв Лубенськoгo пoлка. Iще малим
хлoпчикoм вiн спiвав нa клиpoсi,  бo мав гapний гoЛoс. Батькo oддав йoгo пo
йoгo oхoтi в наyкy дo Kиiвськoi [ухoвнoT Aкадемi i .  де вiн гаpt lo yЧиBся, але
йoгo бyлo вибpанo y пiвнi y цаpськy капeЛy в Петepбypг, де Boцаpилася Лиза.
вeта Пeтpiвнa, кoтpа л.yже любиЛа свoю кaпелy. l{аpиuя нepeз якийсЬ чaс
пoiхала дo Kиева, i  тyли знoB в Aкадемiю пoстyпиB Г. C. Cкoвopoла' шoб
пpoдoв)кyBатl{ тaм свo €  yченHя. B AкадемiТ y пoнаткy ХVIII-^ст' пpoфесopoм
фiлoсoфii  i  бoгoслoвiя бyв славетний Феoфан Пpoкoпoвин,,", кoтpий стoяв
за вiлpoл>кення бoгoслoвськoТ наyки, а в Часи Cкoвopoл.и веЛЬrvtи звiсний
Геopгiй Koниськийi y нЬoгo Cкoвopoл.а слyхаB лекцiТ пo фiлoсoфii ,  кoтpа
мyсиЛа дoBoдити ЧoЛoBlка дo саI\. loпlз l{аHня й свiдoмoстi свoТx oбoв'язкiв.
3начить, Aкадемiя tt/tалa Bплив нa poзвiй фiлoсoфськo-бoгoслoвських пQгЛя.
лiв Cкoвopoди. У Г. Koниськoгo Г. C. Cкoвopoдa мiг зацiкaвитися пi iтикoю,
дyхoBними вipшами i  лpамами. Лекцi i  пo бoгoслoвiю вiн слyхaв y C. Ляскo-
poнсЬкoгo. Г. C. Cкoвopoда пpoйшoв yсi класи в AкадемiТ, навiть i  бoгo-
слoвський, але не скiнчив AкадемiТ, бo йoмy самe тoдi тpапився щасливий
слyнай пoiхати за кopдoн: вiн пoixав 3 геl{еpалoм BишнeвсЬким в Bенгpiю,
лe бyла poсiйська пpaвoславHа цepкBа i  кyли йoгo й пpизl{ачили для цеp.
кoвнoi слyх<би. 3вiдтiля вiн Tздив дo Biдня, лo oфенy' Пpeсбypга й iнших
мiст, знайo[,rився з тaмoшнiми yЧеt lими. Biн лoбpe poзMoвЛяB пo латинi,
i  пo.нiмецьки, дoситЬ poзyмiв гpецЬку мoвy i  в зHoсинах з oсвiченими i  вче.
ними людЬtr{и багатo пiзнав такoгo, чoгo б не мiг y3нати y Poсi i  i  на УкpаТнi.
Мабуть, тyт вiн пoзнайoмився i  з тBopаIии гpецЬкиx тa Латиl.|сЬких фiлoсo.
фiв i  нiмецьких бoгoслoвiв. Toдi ж' 3да €тЬся, вiн пoчав з yвагoю пиЛЬHo
читати Бiблiю, шoб зpoзyмiти i i  глибoкий poзyм. Тoдi йoмy бyлo 30 poкiв.
Bеpнyвся Г. C. Cкoвopoда на УкpаТнy л.yже oсвiненoю - вченoю ЛЮди}loЮ.
Aле й дotvtа нe кинуB наyки, а пoшиpяв ще бiльше свoю oсвiту. Иoгo люби-
Ivrими книжками бyли фiлoсoфiннi та бoгoслoвськi твopи: з гpецЬких та pиM-
сЬких писЬtl , lенникiв - Coкpaт, Плятoн, Apiстoтель, .Ц.eмoсфен, Гopаuiй,
I{езаpь, Цицеpoн, Kopнелiй Hепoт' oвiдiй; 3 цеpкoвHиx - Kлiмент oлек.
сандpiйський, Максим Cпoвiдник, opигeн' Дioнiс iй, Apеoпагiт; дyже пoBа-
>кав вiн Филoна Iу.Цeянина, а з нoвих _ тих' хтo пoясняв Бiблiю; гoЛoвнoЮ
ж кttигoЮ йoгo пoзнанiя була сaма Бiблiя. Ci  книжки вiн мiг дiставати в
багатiй книгoзбipнi Хаpкiвськoгo кoлегiyмa' a такoж пo мoнaстиpях i  y
пoмiщикiв'  y кoтpих пpoжиBаB. Читав сi  твopи вiн бiльш yсЬoгo l lа тих t\ lo.
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пeBнi '  Щo з Бoгoм r\,tенi буде Beселiше i  зpyннiше BиЛiпляти гЛинянi сKoвo-
podu, HЬ|< писaти кHижки без oхoти дo сЬoгo!> <<Koли б я,- писaв вiн y листi
дo oднoгo пpиятeЛя.- зайN,tався бджiльництвoм абo бyв кpавuем, абo лoBиB
звipя'  тoдi б скaзали пpo tvtене, щo я займаЮся тим, щo слiд. Tак х iба т iльки
те i  с poбoта для чoлoвiка' щoб пpoдаваTи, кyпyвати, вoЮвaти, жеHитися,
мати пo3Bи' булувати булинки, бyти кpавuем абo бити звipя? Хiба тут т iльки
пoBиннo бyти завж,Ци нaше сеpце? Toдi б Mи не Мaли б насу загЛянyти y нашy
лyшy i  oчистити сЮ гoспoдиню Haшoгo тiлa. Ми пoхoжi Hа тoгo чепypyна,
Щo пiклyeтЬся не пpo нoгу, а пpo чoбiт, зoвсiм вiз, т iльки без кoлiс, бo бpа-
кyе лyшi. € ,  пpавла, y нас дyшa: але така, як у пoдагpикa нoГи>>.3гoдoм,
як зHаеMo, тaк гoвopив Л. М. Тoлстoй, називaЮЧи се <недъЛaнiемъ>. Iздив
Г. C'  Cкoвopoда.з i  свoТм любимим yЧн €М М. I.  KoвaлинськиМ y KиТв, ле
пoясняB йoмy iстopiю мiста, стapoBину, лавpськi  святинi,  aЛе встyпити
в ченцi iтам oлpiкся, бo гудиB життя тoдiшнix чeнцiв. Гетьманщину вiн
любив, як сBoЮ мaтip '  аЛe жити бажав i  пpoживав пoстiйнo в Cлoбoдськiй
Укpаiнi.  Гoстював кopoткий час y сBoгo учня }1. I.  KoваЛинсЬкoгo, але
шBидкo пoBеpHyBся в УкpаТну, де пpoживав пo таЬ,roшнlx Мoнастиpях, y сBя.
щеHникiв '  y oсвiнениx i  шиpих дo нЬoГo пoмiщикiв, пеpехoдив з oднoГo сeла
B дpугe; любив жити в самoтинi бeз услугyваt l} lя,  на пасiках, у са.цках. дe
писaв свoТ фiлoсoфiннi твopи, спiвав iгpав на дeкiлькoх iнстpyментах.
Cам складаB l\,tyзикy для цеpкoвl.|иx кoнцеpтiв, пoклав Hа tvtyзикy цеpкoв-
нi псальми iлухoвнi пiснi .3oвсirvt oдtr,toвився oд гpoшей. oсoбливo Cкoвo.
poда любиB Хаpкiв. Hе тiльки не бyв сектаHToМ, але й сам вистyпaв Пpoти
сект, бo йoгo влaснi пoгляди були кyли шиpшi всякoi секTи' Пpавла, вiн
бa>кав, щoб йoгo фiлoсoфiннi i  бoгoслoвськi пoгляди шиpиЛися сepел суспiль.
ства, бo спpавдi казаB людяM HoBe сЛoвo. кoтpе пo-нoвolvty б мyсилo збу-
дувaти й iх життя. I oсь ми бачимo, щo вiн i  х<ивим слoвoм, i  листами, i  pyкo-
писниtt,tи твopами, i  -  щo найбiльш пoважнo - вЛaсниМ пpикЛaдoМ пpoвo-
див у наpoдH €  х(иття свol дyмки, свoю фiлoсoфiю. Biн унив так, як жиB,
a )киB тaк, як yнив. Г. C. Cкoвopoдa не Мав спpoМoги дpyкoвaти свoiх твo-
piв та й не мoгли б вoни тoлi бyти нaдpyкoванi неpез ueнзypнi пopепotlи.
Aле сi  тBopи йoгo все ж тaки дoситЬ шиpoкo poзпoвсЮдх(енi бyли в апoгpa-
фаx (спискaх) i  y ньoгo бyлo чиrr,tалo лpyзiв i  шaнyвaтeлiв сеpел yсiх станiв
тoдiшньoгo сyспiльства i  навiть пpoстoгo Hаpoдa. !.вopян' якo гoлoвний
стан сyспiлЬстBа, вiн звав дo tvtopaЛЬHoгo вiлpoл.) l(еt l}tя, дo дyхoвнoi вoлi,
дo бopoтЬби з сyевippями. Biн був лля пoмiЩикiв l\ , lаt lдpoванoю Aкадемiсю.
Biн такoх< любив i  мaв вплив i  на пpoстий нapoд. Лyб'янoвський зга.Цyс
пpo се так: <<Бiльш yсЬoгo Cкoвopoла любив жити сеpед селян; любив вiн
манд'pувати з oднiсi слoбoди в дpyгy, з oднoгo сeлa в дpyгe, з хyтopа в хyтip;
i  всюди вiн бyв свoir l t  Чoлoвiкoм. oсoбливo сeляне тих слoбiд i  xутopiв, ле
вiн частiше й дoвше пpoбyвaв' любили йoгo' як piднoгo. Biн oддaвав iм
yсе, щo tl{аB; нe зoлoтo i сpiблo, кoтpoгo y .нЬoГo нe булo, а дoбpy пopaдy,
усoвlЩyBанHя' наyчання' пpиятельськ| дoкlpи за l .|епpаBJly '  сваpки' п ян.
ствo, недoбpoсoвiснiсть.. .  I вiн yтцl lався тиt\, l '  Щo йoгo манлpoванe yЧитеЛЬ.
ствo бyлo iopиснe ,Д.ля наpo.Цаo280.
Фiлoсoфiя Г. C. Cкoвopoдн. K стoлiттю смepтi Г. C. Cкoвopoд}-l _ к l894 p.-
я poзшyкав в PyмянцеBсЬкoМy гt,tyзею y Мoсквi йoгo pукoписнi пpoзаТннi
фiлoсoфськo.бoгoслoвськi твopи (злебiльшoгo в йoгo Bласних aвтoгpафах,
себтo Тм самиtи написаних), йoгo житiе, злoх(eне yчнем Koвалинським,
йoгo листи на.poсiйськiй, латинськiй i  гpешькiй мoвi y пpoзi  i  в в ipшах. Ci
pyкoпt. lси бyли впopяд.кoвaнi мнoю i виданi Хаpкiвським iстopикo-фiлoлo.
г lчниrvt тoвapиствoЬ.r з Iиo €Ю кpитикo.бiблioгpафiннoю poзвiл.кoю. I т iльки
тoдi l , loжHа бyлo niзнaти Г. C. Cкoвopoлy якo фiлoсoфа й письMеHHикa.
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У свoiх твopax Г. C. Cкoвopoлa пpoвiшав свoю хpистиянськy фiлoсoфiю.
Biн бyв тyт, з пoглядy цеpкoвнoгo, спpaвжнiм iеpесiаpхoм на зpазoк iнших
iсpесiapxiв 3аxiднoТ €вpoпи i  слoв'янства, бo лужe oдхoдив y свoТй фiлoсo-
фiТ oл цеpкoвнoгo yнeнiя. Хpистиянствo вiн пpиймaв без Д.oгматики i  тим
бiльше без oбpядiв. абo, як вiн казaв, без шеpемoнiй. Hавiть тaiнствa вiн
poзумiв якo сиMвoлu. Д,ля ньoгo вipа бyла фiлoсoфiсю, а фiлoсoфiя - вi-
poю. Г. C. Cкoвopoлa пpoвiшaв дyмкy пpo д.Ba зачаЛa y свiт i  - вiчне i  тлiн-
Hе; пеpl l lе бyлo, на йoгo пoглял, безмipнo вaжнiше oд дpугoгo. Пo фiлo.
сoфiТ Cкoвopoди. бyлo тpи свiта: великий' абo кoсмoс, малий - мiкpoкoсм,
абo чoлoвiк '  i  тpетiй - симвoлiчний, aбo Бiблiя; тoмy i i  тpебa poзyмiти
тiльки сиtt,tBo.I l iЧнo, як iТ poзyмiли i  деякi yнитeлi схiдньoТ вселенсЬкoТ uеpк-
ви. Чеpeз усi oui тpи свiта пpoхoдять два зaЧаЛа - вiчне, живе i  дoЧасне,
тлiннe. Мае ваpтiсть i  значiння т iльки пеpше зачaлo - в iчнiсть у всix тpЬoх
свiтаx. Biчнiсть у нoлoвiкa - се саi l ,r  Бoг, Хpистoс, Бoгoчoлoвiк. Так i  y
Бiблi i  тpеба пiл бyквoю знайти внyтpiшню пpавдy _ 3ачaЛo вiчнoстi.  Aле
лЮди Частo даютЬ пеpеBагy тлl} lнoN,ty над вiчнiстю. Д.вi стopiнки мае Бiблiя;
нa нaшoмy беpезi yсе велЬMи стape, мiзеpне, нiкчемне, нa тiм - yсе }|oBе,
тамoшнiй гopнiй чoлoвiк лiтае безкpaйнo у висoчiнь, шиp i  глибинy; не
3yпиняЮтЬ йoгo нi  гopи, нi  p iнки, нi  мopе шиpoке' нi  пустинi '  в iн пpoзиpас,
щo бyде кoлисЬ, згoдoм, бaчить та € [ ,rне, 3aгляда €  y давнинy, пpoзиpaе y бу.
дyЧиHy, Bистyпа €  пo Boдаx oкеана. B чoлoвiцi пoви}reн цаpюBати дyx йoгo,
дyмкa, а не тiлo. <<Boгoнь,- кaзаB Г. C. Cкoвopoдa,- yгaса € ,  piнка y свoсй
тeuеi зyпинитЬся, а нематеpiaЛЬна дylvlка нашa сBoгo pyхy, пoстyпy нiяк
не tt,toжe пpипи}tити l{и Hа сди}|у il,rитЬ, xoЧ вoна бy.Це y тiлi нoлoвiка, чи за
тiлoм йoгo, i  все лiтaс. як мoлнiя, неpез вiuнoстi i  незлiчимi мiльйoни poкiв.
Kyли >к вoна лине? Cпoкiй ТТ не в тiм, щoб зупинитися i  пpoстягнyтися.
неIr{oв MеpЛe тiлo - се для >кивoi iТ натуpи незвичaйнo i  непpисмнo -
а зoвсiм навпаки: вoна пiдiймa €тЬся вiл. pабськoТ матеpiaльнoi натypи дo
вищoТ, гopньoi, дo piднoгo свoгo безнаЧалЬtloгo зачaла>. I oбидва сi  зача.
лa - вiчнiсть i  т iнь - пpoбyваЮтЬ yсюди укyпi й нepoзлyчнo, t|емoв би тo
яблyня i  т iнь i i :  пoкiль яблyня - пoтiль i  т iнь iТ. Aле лpeвo вiчнoстi завжди
зеленiе, свiт Бoжий i  усi  свiти, хoч ix i  велика силa, тo с т iнь Бoх<а' i  хoч
Boна кolrи чaстиHoЮ й зникас i  в iншi фopми пеpеpoблюетЬся, oд}raЧe нiкoли
}|е oдxoдитЬ oд свoгo )кивoгo деpeва' i  давнo вже фiлoсoф пpo се ска3ав:
<<Матеpiя aбo веЩествo дoвiчне>, сeбтo yсi мiсшя i  вpeменa сoбoю запoBниЛа.
oдначe Г. C. Cкoвopoдa нe бyв матеpiaлiстoм, сeбтo фiлoсoфoм, кoтpий
пpизна €  т iльки матеpiю; йoгo скopше tt,to) l(нo Лiчити спipiтyалiстoм, себтo
фiлoсoфoм, кoтpий пpизнa €  гoлoвним чинot\. l  дyх (<спipiтус> пo латинi
(дyх>), бo вiн спpавл. i  пpизl{аBав тiльки rдинe тBopЧе заЧаЛo -,[I.yх, Бoга,
Biчнiсть, Poзyм, Пpавлy. Матеpiя ж, абo вeщeстBo' булo тiльки йoгo зпoкoн-
вiчним сoпyтникorи абo, як кажyтЬ фiлoсoфи, aтpiбутoм. Biчня Boля, ка>ке
Г' C. Cкoвopoда, зaбa>кавши oдяГти себе i  пpoявитися B видимott/tу свiт i ,
з нiчoгo yтвopилa Bсе, щo с y лyмui i  y свiт i .  Баx<ання вiчнoТ Boлi пеpетвo.
pиЛися в llyмки, дytr{ки - в мaтepiaльнi пpe,u.мети. Tак' пo KoвaлинсЬкott,lу,
Г. C. Cкoвopoдa poзyмiв пoчаткoве пoхoджеHtlя тBopе}|ня мaтepiТ, абo свiта,
з нiчoгo. Aле е вeпика pi>книuя мi>к чoлoвiкoм i  iншoю тBаppю: тiльки чoлo.
вiк мас вiльнy вoлю, а знaчитЬ, i  oдпoвiдальнiсть за свoТ пoдi i .  Чoлoвiк
пoвинеl{ жити 3aдля самoсвiдoмoстi i  Бoгoсвiдoмoстi.  Пoзнати Бoга мoжнo
в Бiблi i '  кoтpа сoдеp)кyс y сoбi тpoпи БoжiТ. Bзявши тебе самoгo зa pyкy,
пpивoдитЬ вoнa y твiй власний булинoк, кoтpoгo ти ще зpoдy нe бачив. I сaм
чoлoвiк мoх<е знайти Бoга y саrvloгo себе; для сьoгo тiльки пoтpiбнo шyкaти
po3ytt{ott| пpавдy. Aле пoтpiбна iвipa: де кiнчаеться гpя}lиця poзyt l , ty, та}r
пoчиt{а €тЬся вipа; вoI{а oдна тiльки бачить свiт, який свiтиться y стихiйнiй
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теMpявi. Пpoти дoстoтнoгo (л.oслoвнoгo) poзyмiння Бiблi i  Г. C. Cкoвopoда
BистyпаB дy)ке гoстpo, aлe се Hе зблих<ае йoгo з фpaнuyзькими фiлoсo.
фами.матеpiалiстами хvIII ст. .[I .ля ньoгo Бiблiя - се найгoлoвнiшa з кHи-
х(oк, се сам Бoг, кoтpий веде B нiй пoважнy i  oбpазну poзIvIoвy з людьMи.
Гpажланськoi наyки й кних<oк Г. C. Cкoвopoдa не гyдиB: вoни, казaв вiн,
yсякoi кpaси i  вх<итку пoвнi, але Бiблiя Ma €  великy пepеBaгy над ниМи,
бo вoна нaвЧа €  найгoлoвнiшoгo - Бoгoсвiдoмoстi.  I чеpез те кoжний чoлo.
вiк пoвинен бyти, з йoгo пoглядy, непroB бoгoслoвoм. oдмoвляються oд сЬoгo,
ках<е Г. C. CкoвopoДa, я - не пiп, я _ не чеpнецЬ, неначебтo спaсенiе .Цyшi
нe всiм пoтpiбне. У Г. с. Cкoвopoл.и бyла мpiя пpo таке хpистиянсЬке aпo-
стoлЬсЬке сyспiльствo, iдеалoм для кoтpoгo бyв сaм Xpистoс. <Cтoмлений дo-
poгoю, гoлoд'ний, тoмимий згагoю,- каже Г. C. Cкoвopoда,- сидить Хpистoс
пpи кoЛoдязi.  Пpийшла мoЛoдиця за вoдoю, Хpистoс пoпpoхaв y неi нaпи.
тися нe дЛя тoгo, tцoб зaспoкoТти згагy, а щoб пoЧaти бeсiлy. Boда звичaйна,
стиxiйна лала йoмy спpoмoжнiстЬ завести бесiлy пpo Boдy живy. Hе бoявся
мух< Бoжий бoгoслoвствoвaтЬ з мoЛoдицеЮ, MaЮчи надiю, щo вивeде Тi,
i ,ro)ке. з сyсвippя B спpаBх(н €  бoгoпoчитанHя, кoTpе не зв'язaне нi з статтю -
чи чoлoвiчoЮ, чи жiнoчoю, нi 3 часolt ' '  н i  з мiсцем, нi з Цepемoнiями, а тiльки
з €диним сеpцегr, l .  Пoвepнyлися yннi йoгo з Тжoю i,  зHаЮчи, щo вiн ще нiчoгo
нe iв, пpoсятЬ закyсити. Мoя Тх<а, oдпoвiдас iм yнитель' да сoтвopю вoЛю
пoсJlаBшегo мeня oтця. I гoлoдний, i  хoчеться йoмy пити, i  не весeлий, кoли
нe poбить i  не oпoвiда €  пpo те, дo чoгo пpизначив йoгo нeбесний oтeць.
У сьoму йoгo iжа, }|апитки й pалiсть. Пoyнaе вiн в з iбpанняx, в дoмiвках.
нa вyлицяx' на кopаблi. на зеленiй тpавui, t lа гoрах i  садах, на piвнoмy
мiсцi,  стoючи i  хoдячи. внoчi i  днем, в мiстах i  сeлаx. B не свoю стать не lиi .
ша €тЬся>. Cпpавжнс чеpнецтвo Г. C. Cкoвopoдa не oдкидав' але дyже
гoстpo вистyпаB пpoти сBятoш, щo yдаЮтЬ iз себе людей пoбoх<ниx. oсь
як вiн гЛyмився над ними. <П'ятеpиЦя чoлoвiк iв чBaлаютЬ y дoвжeнниx oпаH.
чах кеpеях, lцo на 5 лoктiв xвiст вoлoчитЬся. Hа гoлoвax каптypи. У pyках
HeсyтЬ Boни t|е палицi, a дpекoлiс. Ha шиi y кo)кнoгo дзвiн з бечiвкoю. oбpа-
3aми, книжкaми, тopбами пooбвiшанi. Ледве, ледве дибають, плентаютЬся.
немoвбитo тi  вoли, Щo вeзyтЬ пapахвiяльний дзвiн. ouе спpавдi знемoх<енi
та oтягЧеHi - poбoтяги oбнатy>кенi. Гopе Тм, лихo iм _ сe святoшi, I\, lавпи
спpаBедливoi святoстi.  Boни пoдoвгy [, loлятЬся y цеpквах i  кoсцioлаx, без.
пepестaнкy у псаЛтиp баpабанять. Бyлyють кipхи i  пoстаЧаютЬ yсе, пpo iм
пoтpiбне. Плентаються I{a бoгoмiлля пo lсpyсалимаx. 3 oбЛиччя святi та
бoх<i, пo сepuевi oл yсiх беззaкoннiшi. Гpoшoпюби' честoлюби, лaсуни, yлес.
левi,  звoдники, немилoсеpлнi, нет}lхotvtиpнi>. Tака бyлa, як кa)кyтЬ вченi,
умoзpитеЛьна фiлoсoфiя Г. C. Cкoвopoли, себтo пoгляд йoгo на Бoга, свiт,
чoлoвiка. 3 неi вивoдив вiн i  свoю пpактиЧнy фiлoсoфiю, себтo пoгляд свiй
Hа щастя. Koли найгoлoвнiше y свiт i  с вiчнiсть, казав Г. C. Cкoвopoла, тoл. i
й щастя Myсимo зaснoвyBати не нa тлiннoмy, а нa вiчнoЬ{y, 3нaчитЬ, не нa
багацтвi,  не на здopoвлi, не нa Чи}|аx, а на тiм, Щo вiчнo iснyс i  т iльки тoдi
йoгo мoжуть злбyти yсi i  навiть без oсoбливoi тpyлнoстi,  бo нелаpмa скaзaв
фiлoсoф Епiкyp, щo натypа зpoбила пoтpiбнe yсiм нетpyдниM, а тpyдне -
непoтpiбним, 3айвим. Щaстя тpебa шyкaти всepелинi нaс саt l{их. I{аpствo
Бo>ке в }tас самиx. Poзглядiвши сeбе, спiзнавши себe сaмoгo. ми знайдемo
y себе самиx лyшевний спoкiй i  сеpлешнy pалiсть. 3лoбyлeмo iх мyлpiстю
та лoбpoм - пеpшa poзкaже наLl,  в чiм ulастя, а дpyге дoпotr{o)ке знайти
йoгo. [ля сьoгo пoтpiбнo тiльки зЛ|1T|1 сBoЮ вoЛю з вoлeЮ Бoх<oю. I се нетpyл.
нo: кoли я з BoлeЮ Бo>кoю, вoна вжe мoя. Biддaтися y вшlю Бoх<y - се
3нaчитЬ спiзнати свoт схильнoстi i  в iдпoвiлнo тoмy вибpати сoбi лiлo, poбo-
тy. I така poбoта бyле кopисHа задЛя гpoтt, lади. сyспiльства i  лy>ке пpи €мнa
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дiя саIvtoТ лЮдини. Усяка poбoта хopoша, аби тiльки бpалися за неi пo схилЬ-
нoстi.  Бoг нiкoгo не кpивдить. Иoгo мoжHа пpиpiвняти дo багатoгo тoгo
вoлoзбipy. який нaпoвняс i  велику. i  маленЬкy пoсудинy. скiльки кo)t(Hа
пoтpiбус. Hад вoдoзбipoм.вoДoметott{ Hаписанo: не oднакoва усiм. але ж
все-тaки piвнiсть. Bливаеться з piх<ниx цiвoчoк y piх<ний пoсyд, який навкo.
Лo Boдoмета стoiть, вoДа. Менша пoсyдина lr,tенше I\,tа € Boди, але y тiм piв-
Hя €тЬся з бiльшoю, щo, як i  тa. пoвнiс iнька. I сей шляx ваrккий тiльки для
тoгo, хтo сa},t на пЛечах свoТх нeсе oтсю тpyднoту, бo тaкнЙ чoлoвiк не ба-
Чить, щo вiн легкий, в iн '  мoв слiпець абo кpивий, на битoмy шЛяхy спoти-
кaстЬся. 3вiдсiля Г. C. Cкoвopo. l l .a вивoдив i  свiй пoгЛяд нa щaстя. Biн внхва.
Ляв пpoсте, yбoге )киття 3 t lеДoстаткaми, утiхи, paдoщi, якi мaе людиHа'
кoтpа набли>каетЬся дo Hатypи. 3 тoгo, Щo yсякий мусить пiзнати свoю
натypy, свoi сxильнoстi,  Г. C. Cкoвopoда виBoдиB i  виxoвyвання дiтей. Tpебa,
ка3ав вiн, пiзнати t{атypy й сxильнoстi дитини й poзвинyти Тх _ сe й зpo-
бить дитинy пoтiм щасливoю, бo дасть Тй лушевний спoкiй. Як ,Цитина poл.и.
лася i  жиBе y здopoвolvly чеснott{y сiмействi,  тoдi iй, poх<лeнiй на лoбpo,
нeтpyлнo бyле пpищeпити лoбpo' честЬ i  наyкy. Hатypа _ се сдиний i
спpавжнiй yЧитель. He пеpешкoлжyй Тй, а тiльки poзЧищaй лopiх<кy. Hе
наyнай яблyню, як iй poлити яблунка: B)ке сама натypа ТТ сьoмy l{авчила.
3poби тiльки для неТ oгopo)кy oд свиней, oлpiж кoлючки, пoзнiмай гyсeнЬ.
Учитель _ се €  сЛy)кителЬ натypи. Учити i  yнитися пoтpiбнo тoгo, дo чoгo
пpихильнa людина: се да €  сеpл.ешний спoкiй й задoвoлeння сoбoю, свoТм
станoBищеtll, сBo€ю стaттю, як кaзaв Cкoвopoл.а. <Koли б вoна навiть бyла
дy)|(е пpoста i нeзначна, тo й тoлi y сepшевi кo)кHoгo чolloвiка i в сiй yбoгiй
хатцi - пiд йoгo yбoгoю oдежинoю (тiлoм) мoжна знайти свoгo uаpя, свiй
дiм, свoе зaчалo вiчнoстi>.

Tакий взaгaлi бyв свiтoгляд Г. C. Cкoвopoл.и. У ньoму мiцнo з ' €днaлися
IIoгляди йoгo на свiт, чoлoвiка i  Бoга' гapмoнiйнo (лагiднo) злилися IIoгляди
на мyлpiсть i  нa цнoту.
3нaчiння Г. C. Cкoвopoди. Чи вислoвлюBав )ке тyт Г. C. Cкoвopoд.а свoi
влaснi фiлoсoфiннi пoгляди Чи, tt/toх(e, пpoвoдиB Дyмки iнших фiлoсoфiв.
зiбpавши Тх тiльки лo кyпи?.[I.o яких фiлoсoфiв вiн стoiть найближче? Якi
з }|их MaЛи Hа ньoгo найбiльший BплиB, кoли вiн Bсе.так]{ фiлoсoфствoвав
бiльш.мeнш самoстiйнo? Bже B. H. Kаpазiн'  як }rи зна € rr4o, називав йoгo
yкpаiнським .Ц. ioгенoм, Пифагopoм, opигенoм, Лейбнiцем. ЛoмoнoсoвиМ,
Hoвiкoвим. Cе вже якaсЬ мiшанина, якoi y Cкoвopoл.и не бyлo. Щoдo пopiв.
нян}lя з Лoмoнoсoвl,t}r, тo пpoти сЬoгo вистyпав сам Г. C. Скoвopoл.а. <Мене
хoчyтЬ мipяти Лoмoнoсoвим, неначебтo Лoмoнoсoв € ,  казенна сaже}|Ь'
кoтpoю тpeба мipяти кo)кl{oгo, як oдним лoктем кpавецЬ мipяс i зoлoтy
пapЧy, i  шoвкoву матеpiю, i  пoлoтнянy pядtlинy>. Haзивали йoгo, ще кoли
бyв >кивий, iмiстикoм, себтo чol loвiкoм, кoтpий вipить в тасмнi сили; i  мiзан-
тpoпoм, себтo чol loвiкoнeнавiсникoм, яким вiн нiкo.пи не бyв, i  сектaнтoм,
яким вiн те)к не бyв. Haзивали йoгo, вже в нашi часи, i  песимiстoм, кoтpий
бачив тiльки злo в свiт i  _ i  y сьoму теж пon,tилялися. Hазивали йoгo i  чистим
pаuioнaлiстoi l{, якиtr l  ц!н тeж нe бyв. oдин письмeнник нa3ива €  йoгo <Филo.
Ьoфoм без системы> 28l - сьoгo ioвсiм' як ми бачимo, }lе t l{oх(нa скa3ати
пpo Г. C. Cкoвopoлy. Пpoфесop Ф. o. 3eпeнoгopський пoказав, Щo Г. C. Cкo.
вopoда лoбpе знав фiлoсoфiю гpеuькиx фiлoсoфiв _ Плятoна, Apистoтеля,
стolкiв, а такo)к Фiлoна IYдеянина i  щo найбiльш yсЬoгo вабили йoгo дo
сeбе pимськi стoiки 2',. ПpЪqесop A. C. Лебедев 263 i лoбpoдiй l(paснюк 2Ea
пoкaзали y свoiй poзвiдках, Щo бoгoслoвськo-фiлoсoфськi пoгляди Г. C. Cкo-
вopoди наблих<aютЬся дo пoглядiв yнителiв цеpкoвниx схiдньoi цеpкBи.
oсoбливo Kлимeнта oлексан.Цpiйськoгo i  щo Cкoвopoда стoяв близЬкo дo
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них i  пo сBoйoмy спoсoбy алегopичнo poзумiти Бiблiю. Aле найлiпше зpo.
зyгYriлa Г. C. Cкoвopoдy oл. Як. €фименкo "oo, кoЛи скaзaЛа пpo нЬoгo, щo
се бyB самoстiйний фiлoсoф-бoгoслoв, t|емoв мoнoлiт, сeбтo камiнь, виpoб.
лений з сдинoi скелi. Hа мiй власний пoгЛяд, Г. C. Cкoвopoдa бyв спpавх(-
нiм фiлoсoфoм, який тiльки шyкaв пpаBдy, i  peлiг iйним мислитeЛем, кoтpий
xoтiв oбнoвити хpистиянсЬKy цepквy' як кoЛисЬ oбHoBив катoлl{цЬкy цеpквy
ii pефopматop Лютеp, yтBopившJи нoBy лютеpаHсЬкy Bipy. Пoяснюс бoгo.
BидецЬ Плятoн, кaже Cкoвopoда, нема нiчoгo сoЛoдчoгo oд пpаBди. A нам
tvto)t(ливo скaзати, щo в сдинiй пpавдi й >t<иве тiльки те, щo дЛя нaс пpи€мне
i щo тiльки вoна poбитЬ живиIt,t l.|аше сеpцe, яке вoЛoдiе тiлoм. Чoлoвiк х<иве
тiльки тoдi, кoЛи poзylи наш, пoлюбивши пpавдy, любить oдшyкyвати лopiж.
ки ii i, зyстpiвши oкo ii, pадyrтЬся й веселиться ii свiтoм, кoтpий нiкoли
не 3аxoдитЬ.

Г. C. Cкoвopoдa yмеp у |794 p. i  пoхoваний y селi Пан-IванiвЦi2E6 Хаp.
кiвськoгo пoвiта. Hад йoгo мoгиЛoю пoKЛадена tvtаpмypoва пЛитa, нa кoтpiй
виpiзанi oттaкi йoгo власнi слoва: <Мipъ t|еня лoвuлъ, t|o не noЙлaлъ>.
Hехай же кoх<ний з укpаiншiв, a oсoблиBo слoбoжaн, oдвiдае мoгиЛy сBoгo
слаBttoгo зеtl{Ляка l BеЛllкoгo yЧитеЛя yкpaIнськoгo нapoда. Хaй йoмy буле
пoстaвлeний пам'ятник в стoлицi Cлoбoжанщини - Хapкoвi '  кoтpий вiн так
любив, де вiн пpoбував i  де й дoсi слiпi бaнлypисти спiвають йoгo псальмy.

l4 o-ttt
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xAPКlB якo yKPAjHсЬKЕ IvlIсTo

Haцioнaльний i сoцiaльний склa.ц хapкiвськoгo нaсеЛен}|я y
xvll_xvllI ст. УкpaТнське нaцioнaлЬ}lе вiдpoдх<е}l}lя y Хapкoвi
y ХlХ ст.

aцioнaльний i  сoцiaльний склaд хapкiвськoгo l{aселеl|t lя y ХVl l_
xvl l l  ст. Ми oбгoвopили yсi стopiнкИ }K|ITTЯ стаpoi Cлoбo>канЩини
i yсюли 6aчили панyвання.yкpаiнськoi ,  як тo кажyтЬ' стихiТ, себтo
yкpaiнськoi нацioнальнoстi  i  yтвopених на i i  гpyнтi  й пiдставi

фopм нapo,II.HoГo життя. Укpаiнський нацioнальний склаД життя деpжаBся
нe тiльки Пo сеЛаx, як TеПеp, а й пo мiстаx, гopo.цах, де йoгo теПеp дyже МаЛo.
Ми йoгo бачимo навiть y таKoМy центpаЛЬнoмy мiст i ,  як Хapкiв, HасеЛеHня
кoтpoгo тепep так oбpyсiлo, Щo, мабyть, бiльшiсть йoгo й не зна € ,  щo кoЛисЬ
Хаpкiв бyв нистo yкpaiнським мiстoм' a пoтiм, кoли oбpусiв, частина йoгo
yкpаiнськoi iнтeлiгенцi i ,  пpиxильнa дo наpoдa, пpацЮвалa нaд вiдpoджеHtlяМ
сBoгo Hаpoла й беpеж}Io дoнесЛа се ба>кання дo Hашиx часiв - дo сЬoГo
веЛикoгo yкpаiнськoгo pуxy' кoтpий не тiльки уTBopиB, але й пpoBoдитЬ
yжиття iнацioнальне, iпoлiтин,не вiдpoдження усiс i  Укpаiни, a pа3oМ 3 FIеЮ
i Хаpкoва з CлoбoжаHщинoю,o,.

Хаpкiв бyв заснoвaний у l654 p., ,o, саMе тoдi,  як Бoгдан Хмельницький
пepейшoв з усiсю Укpаiнoю пiд мoскoвсЬкy <пpoтекцiю>. Мiстo'  яK Ми бaчилt l '
зас}lyBаЛа Bатагa yкpаlHсЬкиx пеpесеЛеHцiв з ватажкoМ - oсадЧиМ Iванoм
Kаpканем. Hай же пам'ятЬ пpo Iвaна Kаpкана iснyс навiки y Хаpкoвi yкупi
з i  спoминoм пpo пepшoгo хapкiвськoгo кo3ачoгo oтаМаHа Iвана KpивoшЛика.
Хoн пpo lв. Kаpкача якo Пepшoгo хаpкiвськoгo oсaдЧoгo зГа.ЦуютЬ тiльки
пiзнi  дoкyменти (лpугoТ пoлoвини ХVIII ст.),  але Ми не Мo)кемo Тх oДкинyти,
a yкyпi з ниMи i Kаpкана, бo нi для нoгo бyлo тo,п. i  вига,п.yвати йoгo: oЧeвисTo,
щo iм'я сe збеpегл.oся y спoМинy Hасе.ЛенHя' а oкpiм.тoгo й pаннi дoкyменти
знаютЬ сepед хаpкiвськoгo HасеЛеH}tя Kаpканiв, i  менi казали, Щo се пpiзвиtuе
вiдoмo й тепеp.

Укpaiнськi  пеpесеЛеHцi з 3алнiпpяHlцини пpийLuли на дике пoлe i  oсеЛиЛи.
ся Tам' ле piнка Хаpкiв вПадa €  в piнкy Лoпань - на ХаpкiвсЬKoгиy Гopoдиtцy,
де кoЛисЬ, y дoМoнгoЛьську лoбу, y хII ст. '  бyв, мабуть, стаpopyський,
yкpаiнський гopoл, де Тепеp y Хаpкoвi <yнiвеpситетська гopка)), сoбop
i yнiвеpситет. Тyт' y l656 p. хаpкiвui збyлyвaли 3еMЛянy й леpeв'янy oГopo)кy
Haвкpуги гopoдиЩa i  зpoбили i i ,  як ми зна €Мo, пo свoйoмy yкpaТнськoмy
зBичаЮ, щoб зaхистити себе вiл татаp, але ся oгopoжa не впoдoбалася
MoсKoBсЬкoму вoсвo.п. i '  кoтpий велiв зpoбити кpiпoсть Пo MoскoBсЬкoMy зpа3.
ку. oттак спoЧаткy BияBилися д.вi влади i  y стиxi i  кyлЬТypи - yкpаiнська
i великopoсiйська. Aле y складi HaсеЛення Хаpкiв бyв, мo>кна сказати, ЧисTo
укpаТнським мiстoм' бo сюди oдpазу яBИлaся чиМaЛа купа yкpаТнцiв -
587 чoл. кoзакiв, а з >кiнкaми i  дiтьми се вийде' мабуть' дo 2000 чoл. Boни
з ' €дналися B кo3ацЬке тoBapистBo' пoдiлене на сoтнi й десятки' з oТalvtаHoM.
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сoтHикaMи i десятникаt\4и l{а чoлi. Менi пoЩастилo poзшyKаTи в apxивi 289
i налpyкyвати списoк сиx хapкiвЦiв - iз нЬoгo виднo, Щo сe були yкpаiнцi -
Iванeнки, Tимoшенки, €фименки, Гopлiснки, oлексiснки, Мелiник, Кo,ес""*,
Koваль, -Kyшнip,-Koтляp, Швець, Ткaч' Kpавець. Бачимo таM Жуpавля,
.I[yлкy, Cтpiхy, Л.oмаку, Tетеpю, Cиpoi>ккy, Гopoбuя й таких iншйi. Бyв
Тиxий, f iypний, Kpивий, Hедбаенкo. Бyв Kpеменнyuький (мабyть'  з Kpе.
меннука), Boлoшенин (мaбуть, з Boлoщини), Мoскаль (з Мoскoвi i) .  Бани.
мo - Якoва Шаpкoва зятя: oчевисТo, Щo зt lаЛи бiльше саMoгo Шаpка,
нiж йoгo зятя Якoва, i  сей свoе пpiзвиЩe заПoлyЧиB oд тестя. Cе була
гoЛoвна BaтаГа пеpесеЛенцiв, a дo нei пoчали пpихoдиTи й лpyгi .  Пpихo.ш.или,
як Ми знa €Mo, бiльш yсЬoгo з Пpавoбiннoi УкpаТни, oсoбливo в тяжкi
наси Pyiни, пpиxoдиЛи i  з ГетьманЩини, пpиxoдиЛи i  з iнших мiсць Cлoбoд.
ськoi Укpаiни, бo Хapкiв вaбив дo себе населенHя якo пoЛкoве i  тopгoвельне
мiстo. Мaв тyт свoiх слyжиЛиx вeликopoсiйських людeй i  мoскoвський цен-
тpальниl i  ypяд, aЛе iх бyлo Hебагaтo, як пopiвняти 3 числoм yкpaТнськoгo
населен}tя'  oсь якi  ЧисЛа Ми Мa €мo за ХVII ст. У 1665 p. булo y Xаpкoвi
укpаiнuiв 2282 чoл. МужсЬкoГo пoла (мiЩан l290 i  длiбopoбiв 992), а BеЛикo-
poсiян (дiтeй бoяpських i  iнtuих сЛyжиЛиx люлей) - l33. У l668 p. укpаiншiв
бyлo l49l  мy>кськoгo пoла, вeликopoсiян (слyжилиx i  пpиказних людей)
75 чoл. (мабyть, тyT Пoказaнi oднi кoзаки iслyжилi лю.д.и без дiтей i  poлинiв).
У l670 p.y Хаpкoвi збiльшилoся числo вeликopoсiян'  бo зaлишиЛися
вeликopoсiйськi слylкилi люди .п.ля oбopoни гopoда oд тaтаp. Укpаiнuiв булo
тoдi 2l0l  ЧoЛ. МyжсЬкoгo ПoЛа, вeликopoсiян 4l5 чoл. гvtyх(сЬкoгo пoЛa.
У l673 p. yкpаiнuiв бyлo |276 чoл. МужсЬкoгo Пoла, BеЛикopoсiян l  l8 чoл.;
се Bсе булн л.. iти бoяpськi гopoД.oвoi служби, а пoлкoBих великopoсiйсЬкиx
слу)килиx люд.ей в)ке не булo. У l675 p. ЧисЛo вeликopoсiйсЬкиx слyжилих
людей знoB зHaчHo збiльшилoся (y 6 pазiв): тепеp Тх бyлo 625 чoл. У l686 p.
великopoсiян бyлo-'57 l  чoл. на l937 укpаiнuiв. Bиxo.Д.ить, шo великopoсiй.
сЬке t lасеЛення y Хаpкoвi бyлo текyЧиМ. Укpаiнui самi пoселилися на-вiчне
жllTтя y Хаpкoвi, a BеЛикopoсiйськиx сЛyжиЛих людей тyди часами пoсилав
MoскoBсЬкий ypял не пo ix вoлi i  без ixньoгo ба>кання, не для засеЛеtlня мiстa,
a Д'ЛЯ йoгo oxopoни. oтже спpавх<нiми пoстiйними пoселеHцяМи Хаpкoва
бyли yкpаТнui '  кoтpi збy.п.yвали сoбi бyлинки, oхазяiнyBaлися, з 'opаЛи землi,
зaЙнялиcя pемесЛаMи' пpoМисЛаМи й тopгtвлею.

Щoдo сoцiальнoгo скЛадy хаpкiвськoгo HасeЛення ХVII ст.,  тo Bo}lo
пoдiЛяЛoся тoдi на а) кoзакiв пoлкoвoi слy>кби, б) мiшан i  в) цехoвих
peмесникiв. Bищoю вЛадoЮ y Хapкoвi була пoлкoвниЧa BЛa.ц.а. Hа чoлi
великopoсiйсЬкoгo насeЛeнHя стoяB вo €Boдa' над MiщaHаМи бyла ше.oкpемa
BлaД'a вiйта, a HaI. цехoвиMи pеMeсHикaми сToяЛи вибopнi uехмiстpи.

У ХVIII ст. ,  y лpyгiй нeтвеpтi  сьoгo стoлiття, Хаpкiв бyв нистo yкpaiн.
сЬкиM мiстoм. 3 пepеписy Хpyшoва |732 p. ми дiзнасмoся'  lцo Числo укpаТн.
цiв тoдi Щoдo вeЛикopoсiян збiльшилoся в пopiвняHHЮ з ХVII ст. Пpiзвишa
xаpкiвшiв Чистo уKpaiнськi,  i ,  як бн iх знав lv l .  B. Гoгoль' йoмy не пoтpiбнo
б булo вигадyвaти пpiзвищ свoiх yкpаiнцiв: ми бачимo й Kвiткy, й Гopлишю,
й Hезoвибатька, й Бo-гoмaзa, й Лyпикoбилy, й Лyпикoбилeнка, й Cyхopебpи.
ка, й Hелеpикyта, й Kадигpoбeнка, й oтченaшка, й Kyсьвoвка, й ШтЪнька'
й Пацюка, й Bаpеникa.

.II.уже цiкавo бyлe пoбаниТи скЛaд населеHl lя Хаpкoва у |732 p. з нашio-
HаЛЬнoгo й сoцiaльнoгo бoкy. Бiльш yсьoгo пpo)киBалo y Хapкoвi кoзaкiв:
вибopних кoзaкiв булo 775 ЧoЛ., y них пiдпoмoшникiв l53l ,  кoзачиx пiдсy.
с iдкiв 85; кoзачoi стаpшини з poбiтникaми 7|, цехoBих pемесникiв 492,
пiдданиx, пoспoлiтих i  poбiтникiв 205, луxoвеl{стBа з poбiтникамtl |70 BеЛикo.
poсiян 235, гpекiв i  iнLшиx нyжoземЦiв 2l;  yсьoгo 3595 чoлoвiк.
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3начить, бiльш усЬoгo бyлo кoзаних пiдпoмoruникiв, далi за ними й,п.yть
вибopнi Koзаки, далi цехoвi peмесники. Bиxoдить, Щo xаpкiв з сoцiальнoгo
бoку бyв таким жe yкpаiнсЬкo-кoзацЬким мiстoм, як i  iншi мiста Cлoбoд.
ськoi Укpаiни. Piжниця 6улa тiльки y тiм, щo тyт >килo.багатo цехoвиx, яких
не бачимo в iнших гopoдaх. Хapкiвських мiЩaн y пoчaткy хVI lI  ст ' ,  як Mи
зHа €мo, пpилyчиЛи дo кoзакiв i  oддaли y ПoЛкoвl{ичy BЛaдy. Хаpкiвськi кo3aки
дiлилися нa двi сoтнi.  Bибopнi кo3аки були бiльш 3aмo)книrvrи лЮдЬMи,
нiж ix пiдпoмoruники. У вибopних кoзакiв булo бiльш poбiтникiв, кoтpi
пpoживаЛи y iх семействах. Ha кoжний лвip вибopнoгo кoзака пpихoдилoся
взагалi пo 5 луш MyжсЬKoгo пoлa, а як вкЛЮчити poбiтникiв тa пiлсyсiлкiв,
тo пpий.п.етЬся пo 5, 7 чoл. на сiмействo. BихoдитЬ, Щo сe бyли луже великi
с iмейства, кoЛи ми 38икЛи дуMати, шo yкpаiнськi  с iмействa були звичайнo
малi. Iнoдi oднo сiмeйствo мiстилoся y oднiй xатi,  але частiше Boнo пpo)кивалo
y лeкiлькox xатаJ( iт iлькo y oдt loмy пoлвip' i .  oсь, нaпpикЛaд., oдин двip
Гетманенка: Iв. Гетмаtlеt lкo 40 poкiв, y нЬoгo син Петpусь 4.х тижнiв, бpат
Гавpилo 8 poкiв; на тiм ) l{е дBopi y дpyгiй xaтi piлний бpат йoгo Гpиuькo
35 poкiв; y нЬoгo сyсiда Гавpилo Шведин 50 poкiв; y нЬoгo син Koстянтин
7 poкiв; дядЬкo iх piлний Cтепан oнлpiсвин Гетман - l00 poкiв; yсЬoгo
7 чoлoвiк Мyх(сЬкoгo пoЛа, a з >кiнoцтвoм бyле кyли бiльше - мaбyть 14.
A oсь лpyгий двip - Hазаpенка: Cав. Hазapе}lкo 70 poкiв; y нЬoгo сиH
oнлpiй 30 poкiв; p-oбiтники - Aлфеpoв 45 poкiв, Aнлpeсв - 20' Kиpилoв -
35, Iсаенкo - 40. У ньoгo пaсиHoк Cиницьkий -7. У лpyгiй хатi  -  p iлний
бpaт oнлpiя Кiндpат 5o poкiв; y HЬoгo poбiтник Лебеда 35 poкiв, пасиttoк
Koнoвалoв -7, з ниМи )t( пiлсyсiдки Бepлникiв - 60; Aнлpесв 50; у ньoгo
дiти - Kиpилo l5, Cтепан 6; poбiтник Ш.ияненкo - l8, yсьoгo l5 нoл. мyж-
сЬкoгo пoЛа, а з жiнoцтвoм, мабvть.30. Aле тDаПЛяЛися iнoдi й невeличкi
с iмейства: пo oднiй дyшi мaлo i4 с iмейств. У оo с iмействах, кoтpi мали
poбiтникiв та пiдсyсiдкiв, бyлo лo 3 2/3 чoлoвiка на сiмействo. Цiкавo, щo
були i l t  yдoBи.кoзачки, якi oд себе Bиpя)кaЛи на слyжбy' мабyть, пi .п.пoмoшни-
кiв.нaймитiв. Чyжi люди пpoх(ИBaлИ у |/5 yсiх с iмейств. У кoзачих пiдпo.
мoшникiв на сiмействo пpoхoдилoся взагалi 6 чoл. rvtyжсЬкoгo пoла. Poбoчих
членiв в с iмействах бeз нyжих пpихoдилoся пo 2 | /a ia с iмействo, бyли, o.п.на.
чe, й такi,  lцo маЛи oд 5.цo l0 дyш; але бyлo 4 сiмeйства, y кoтpих poбiтникoм
бyв тiльки хазя. iн с iмействa. Poбiтники i  пiдсyсiдки бyли y |/4 уciх с iмейств;
пpихoдилoся Тх пo 2 чoлoвiка на сiмействo. Усi ка3аки )t(иЛи y власниx пoд.
вip 'ях y саMoМу мiст i .  Тiльки l2 пoлвip ' iв пiдпoмoшникiв мiстилися нa пiд.
вapкаx, себтo не y сагt,toмy мiстi ,  а y пepe.п.мiстi ,  i2 l  с iмействo г lpoжиBаЛo пo
чyжих двopаx, кoтpi нaлежaлИ Дo стаpшини тa yсяких yлoв. [o стаpшинсЬкo.
гo уpядy налех(али хapкiвський пoЛкoвник Гpигopiй Cеменoвич Kвiтка, пoл.
кoвий сyддя Poман Гpигopoвин Kвiтка, пoлкoвий хopунжий Pибасенкo'
сoтник пеpшoТ сoтнi Гpигopiй Baсильoвич Koвалевський i  лpyгoТ Як. Хв.
,[I .eнисевич. Жив свoТм пoлвip 'ям iвaлкiвський сoтник, пoтiм iзюмський
пoлкoвник Iв. Гp. Kвiтка, yдoва пoлкoBника Kyликoвськoгo, пoлкoвий писаp,
два писapя пoлкoвoi канuеляpi i ,  5 pатyшних писapiв i  l  тамoх<ений. oше бyла
невеЛичкa купка кoзацькoi стapшиl{и, яка пoтiм oбеpнулася y дBopян.

Цехoвi лЮ.Ц.и нaЛe)I(али дo таких pемесел: бyли ткaнi, шевцi, .  кoтляpi,
кoвалi,  p iзники, pимаpi,  Myзики, скляpi,  шaпoваЛи, бoндаpi,  гoннаpi,  кpавui '
леxтяpi, кyшниpi, теслi,  oлiйники, Bинникi, сoлo.д.oвникi, кoЦаpi i  кoшаpки.
Цiкавo, Щo му3ики бyли тех< сepед pемесникiв, бo i  спpавлi вoни гpаЛи нa
весiллях iгo.u.yвалися oд свoгo pемеслa. oл pимapiв iкoцapiв пoлyнили свoi
назBисЬка тепеplшнi Pимаpська та Kouаpсьi<а вулиui.  Усi .цехoвi .мaли свoТ
власнi пoдвip'я й xати, oкpiм 5 чoлoвiк, кoтpi жили y пoлвip'ях пoЛкoвtlика
Kвiтrgj. У цехoвих бyли ше меншi с iмeйства, нiж v кoзакiв.пiдпoмoшникiв -
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у них пpихoдиЛoся тpoхи бiльш 3 чoл. l . lа сеMeйстBo. Бyли y них, oдHаче,
poбiтHики i  пiлсyсiлки - пo2 Чoл. нa сеMейстBo. 3начить, poбiтникiв y цеxo-
вих булo далекo бiльше, нiж у кoзакiв i  пiдпoмoшникiв, бo кoх<ний pемес}Iик
xoтiв мaти poбiтника.

.II .yхoвенства з poбiтниками бyлo l l6 чoлoвiк. У Хаpкoвiтoлiбулo 9 uepкoв
i пpи кoжнiй звичайнo пo 2 свяЩeнника, a пpи сoбopнiй 2 пpoтoпoпа.
У мoнастиpi пpoживалo l3 мoнастиpсЬких poбiтникiв. ,[I.yхoвенствo пpo)ки-
Baлo в цеpкoB}lих дoMах пpи цеpкBах. oкpiм тoгo декoтpi свяЩенники MaЛи
Щe й BЛaсHi пoлвip 'я, в кoтpих пpoживаЛи iх лвipники та poбiтники. Пpи
цеpкваx, як lr4и 3на €Мo, бyли шкoли' в кoтpих пpoживаЛи yчитeлl - дяки.
Tакиx yнителiв булo тoлi у Хаpкoвi l9 чoл. Пpи uеpквах бyли такoж i шпиталi.
У Хаpкiвськoмy кoЛегiумi >gили у.ннi лaтинсЬкol шкoли.

Пoспiльствo, абo пiдданi, пoмitцалися в 22 пoлвip'ях у 29 хатах. Жили
вoни на пi.п.ваpкax в пеpедмiстях МaненЬкиМи хyтopаМи: l{а xyтopl пoЛкo.ни.
ка Kвiтки' пiлпpапopнoгo Чepняка, кoзaкa Koваленкa, ландмiлiцькoгo пoл.
кoвника .[I.унiнa, пoЛкoвника Kyликoвськoгo, yгoЛЬчaHсЬкoгo сoтника Ми.
хайлoвa, хapкiвськoгo сoтника Koвалевськoгo, xаpкiвськoi кpамapки Haза.
pенкoвoi, Хаpкiвськoгo ПoкpoвсЬкoгo МoI{астиpя, тpoiЦькoгo свяlценника,
хаpкiвськoгo гopoдничoгo Гoлyхoвина; бiля сЬoгo xyтopа бyв rvrЛин нa
p. Хapкoвi,  a пpи MЛинi жив мельник з с iмействolv l .  Hа т iй х<е piншi Хаpкoвi
бyлo шe 2 млинa 3 lvtелЬниками. oсoбливе мiсце зaЙмaли у Xapкoвi веЛикo-
poсiяне тa Чy)кoзеМцi. Boни пoдiЛяЛися на декiлька станiв. oдна частина
великopoсiян пoпаЛа навiть у кoзaки. Це бyли кoлишнi слyжилi люли, кoтpi
ЗaлИcaЛИcя y кoзaцтвo, кoЛи у Хapкoвi у l700 p. бyли скасoванi вo €Boди;
ix бyлo небагатo - l3 лвopiв. oкpiм сЬoгo y Хаpкoвi Пpoживaли пo пашпop-
тах пoсадсЬкl лЮди, кoтpl яBилися сЮди pа.п.и тopгiвлi iз piжних великopoсiй-
сЬкиx мiст - з Kуpськa, Bеpеi '  Бслгopoла, Чyгyсвa, Тyли, €льuя, BенЬoва.
Д.алi йдyть аpмiйськi  ЧиHи - абшитoваний капiтан, пopyЧики й iншi; майжe
yсi вoни маЛи в Хаpкoвi власнi бyлинки. Б.yj l  

'yТ 
Щe Moскoвськi служилi

ЛЮди, кoтpi pанiш 3аписаЛися y кoзаки, a в |73l p. iх пoвеpнyли y пoлyшний
oкЛад iзаписали y ланлмiлiuiю; l4 l  чoл.3 ниx Maли влaснi хати (49 пoл-
вip ' iв),  a l6 х(илo y Чyх(их хaтах. У них бyлo 9 poбiтникiв з yкpаiншiв.
У пoлвip' i  xаpкiвськoгo пoЛкoвoгo сyллi Poмана Kвiтки пpoжиBaлo 4 кpiпака,
кoтpиx вiн дiстав y вiнo за свo €Ю x<iнкoю. Гpекiв тa iнших нyжoземЦiв бyлo
2l чoл., .мiж ними хpешений apап i  yдoвa ПoЛьсЬкoi нацi i ,  свpeiв зoвсiм
не бyлo. Cepел <pаз}IoчиHцiв>> бачимo двip пoлкoвника Kypськoгo ландмiлiць-
кoгo t loЛка.[I.унiна, де Пpoх(ивав Biн саМ 3 синoм iз l5 poбiтниками.yкpаiн-
цяMи. Бiля йoгo дBopy був млин y 2 клiтки, y кo>кнiй пo 4 пoстава. У Xаpкoвi
бyли ше пoдвip'я з булинками, кoтpих хaзяiни нe х(иЛи тyт пoстiйнo, а т iЛЬки
наiздили пo свoТх дiлах; тaкиx пoлвip' iв бyлo 46 i  там пpo>кивaлo 95 лвipни.
кiв та poбiтникiв;.BЛaсHикаMи iх бyла- кoзaЧа стаpшина (х-apкiвська та iнша),
стapшиHи ландмiлiцькoгo пoЛка' Пoкpoвський та 3мi iвський мoнастиpi,
кypськi кyпui Хлапoниtlи, свяЩен}|иKi ХopoшевсЬкoгo мo}rастl, lpя, oльшaнoi '
Липець, Iванiвки, Хаpкoва, кoзаки i  ix yлoви. f lв ipникaми тa poбiтниками
там бyли - циган, BoЛoх, пoляки (алe, зластЬся, се бyли не пoляки, а yкpаiн.
цi,  т iльки пoльськi пiлланi). Пpoживaлo y Хаpкoвi двoе гpекiв - Koстянти.
нoв та Челенбi, кoтpi зaймалися кyпецтвoм; y oднoгo з них бyв poбiтникoм
татаpиtl .  У oлнoму iз мoнастиpсЬкиx лвopiв жилo тpи маЛяpa. Hа пoдвip' i
хаpкlвсЬкoгo пpoтoпoпа пpo)кивалo йoгo тpoс пiл,п.аних. У шинках бyлo
|22 t:sинкapя з дiтьми. Хoн Хаpкiв тoдi бyв такиM )ке пoЛкoвим мiстoм, як
i Cyми, oxтиpкa, Iзюм, oстpoгoзьк i  нe мaB значiння центpа yсiеi  CлoбoдськoТ
Укpaiни, аЛе все )к тaки вiн i  пo Числy. мешканцiв, i  пo сoцiaльнorvty-складy
сBoгo }|асеЛення вi.п.piзнявся вiд тиx мiст, мав нaд Hиtvtи пepеBaгy. Biн бyв
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укpаiнсЬким кo3aцЬким N,t iсToМ, aле y HЬoMy пpo)киBаЛo сTlЛЬки великopoсlя}|,
скiЛЬки ix не бyлo нiде пo iнших пoЛкoвих мiстах. У Хapкoвi пPo)киBaлo
вже тoдi й великopoсiйське кyпецтBo, кoтpе тpoхи згoдol\,t знаЧHo збiльшилo.
ся. Cе все бyлo пoчаткoм тoгo нoBoгo oбличчя' кoтpе пpийняв Xаpкiв
пiзнiшe. У |732 p. сe бyв yкpаiнський гopoл i  з нaцioналЬнoгo, i  з сoцiальнoгo
бoкy. Бiльш 90 /o нaселення бyлo yкpаiнськoгo. Пepше мiсце займaв кoзaчий
стан. Koзaкl l  6ули BласниKaми бiльшoстi мiськиx пoлвip' iв та бyлинкiв.
3a ними йшли yкpаiнськi pеMесники - се теж бyв стaлий мiйський стaн,
кoтpий тpимаB y свoix pукaх пoтpiбне лля yсiх pyкoмесЛo. Ремесники теж
пpoх{иBали y Bласl{их бy.п.инкaх. I кoзацтвo, й цехoвi мiстилися тoлi у Хаpкoвi
не на пiдваpках, а y сaMoMy мiстi ,  навiть y йoгo uентpi, на тепеpiшнiх
центpaлЬних вуЛицях. .I{ iкавo, Щo й в.улиui тoдiшнi дiставали свoi нaзвиська
вiд. сих прoстих кoзакiв тa pеMесникiв. Hе кажyЧи вже пpo тaкi вyлиЦi, як
Римаpська, Чoбoтаpська, Koшаpська, Kyзненна (вoни бyли названi так пo
pемеслах), ми Mа € l t , to Щe такi } lазвисЬка хаpкiвськиx ByЛиць у |724 p.
в Coбopнiй паpaхвiТ: BуЛиця паHа пoлкoвникa Kвiтки у 3aг},tку'  Byлиця па}tа
суллi (Kвiтки), вyлиця Coтницька (пана сoтникa), Бесiдина (де >кив Бесi.
лин), Миxайла !.pикги (ле жив 'II .pикга), Cyшкoва (ле жила Cyшиха),
Макс. Писаpя (ле жив Nl. Писаpь), Cем. Бoгoл.yхoвськoгo (л.е жив Ceм.
Бoгoл.ухoвський), Cиницькoгo (де >кив Cиницький), €нoшинa (ле жив €нo.
ха), Бopисеt|кoBа (де жив пyшкap Бopисенкo), Пiстyнoва (ле >кив Пiстyн),
Гpебеникoва (де х<ив Гpебeник), Kyликiвка (дe жив Kyлик), Шапoвалoва,
Чайчина вyЛиця Hад яpкolvt; yсЬoгo 20 вулишь в uентpi. У МикoлаiBсЬкoMy
пpихол.i  булo 6 вyлицЬ: над яpкoм Щaпoвaлoва (.п.е х<ив Шапoвал), Kаpа.
бyтoва (де >кив Kаpабyт), Бибикoва (ле жив Бибик), Шеметoвa, Kалeбеp-
лина (.п.e х<ив Kалeбеpлa). У BoзнесeнсЬкoМу пpихoлi _ двi вyлиui - Шап-
pанiвська (ле >кив Шaпpан), Чyгаiвська (.п.е >кив Чyгай). У пpихoлi Пoкpoв.
сЬKoгo п'o}Iастиpя - oдна вyлиця ПиЩальчина (.п.е жив Пишaлкo). У Poж-
дествеHськorиy Пpихoдi - 5 вyлиць: Мoскaлiвка, Шилoва (ле >кив Шилo),
Пpoбита, ,[I.oвгалiвка, Безсалiвка. У TpoiшькoМy пpихoлi 6 вyлишь: Hазаpше-
вa (ле >кив Haзаpeшь), KлимеtlкoBа (де >кив Kлименкo), Гyнненкoва (ле
>кив Гyнка)'  вyлиuя лoбpoдiя Ciз ioна (ле жив Ciз ioн), Юpненкoва (де
жив Юpкeвин). У Михайлiвськoмy пpихoдi -  4 вyлиui: Kyлининина (.п.е жив
Kyлиниu), Kopсунoвська, 3oлoтаpеBа (де жив 3oлoтаpенкo), Bepeшакiв-
ська. У BoскpесенсЬкoМу пpиxoлi 8 вулиuь - f l .ехтяpева, Koтляpoва (де
жив Koтляp), Мильникoвa (ле х<ив Мильнинка), oнoпpiева (ле >кив oнoпpiй
Piзник), ByЛиця лo Меpкула (,п.е >кив Меpкyл), Cкляpева (ле жив Cкляp),
Kpoхмалева (.п.е жив Kpoхмаль), МиpгopoлoвсЬка. У f lмитpi iвсЬкoмy Пpихo-
дi -  5 вyлицЬ: Iв. Тypuина (де >кив Туpнин), Bас. Tитаpя (ле жив Титаpь),
Як. Koтки (ле жив Koтка),Iв.Kpивoгo (ле жив Kpивий), Bас. Koтляpа
(ле х<ив Koтляp). У БлагoвiЩенсЬкoгt4y пpихoлi - 4 вулиui: Бepежна, Пoма.
зaнoBа, oпанaсiвськa (ле >кив Панасенкo), вyЛиця Чopнoгo Iвана. fкбauи.
Мo, yкpаiнськo-,п.eмoкpатинний змiст населення Хаpкoвa oдбився навiть
y назвиськaх йoгo вyЛицЬ. Таким х<е укpаiнсЬкиM д.еМoкpатиЧHиM бyв
iск.t lад йoгo дoмoвласникiв. У самiй бaгaтiЙ аpистoкpатичнiй частинi тепеpiш.
ньoгo Хаpкoва - y пpихoлi сoбopнoмy - банимo oкpiм самoi маленькoi
кyпки кoзaцькoi стаpшиHи (лвopян та Чинoвникiв тoдi зoвсiм не бyлo),
такi  демoкpатиннi пpiзвиша кoзакiв та цехoBих, як I-[ iлюpик,3вoнapь,
Гo,roд, удoBа Пaнамаpка, yдoва Mатяшиxa, Бaбexa, кpаBецЬ Шватченкo
iтаке iншe. Теж саMе мoжHа сказати i  пpo л.oмoвласникiв вyлиltь МикoлaТв-
ськoТ uеpкви' ПoкpoвсЬKoгo tvtoнaстиpя i  взагалi yсЬoГo Хаpкoва.

Мабуть, т € ,  щo ми oпoвiдасtvto заpaз пpo наЦioнальний yкpаiнський склад
xаpкiвськoгo Haселення, бу,п.е BдиBoвижy для йoгo тепеpiшнiх мешканцiв
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ioсoбливo для тих, хтo, He цiKaвлЮчися гиiсцеBoю iстopiсю iне бануни тепеp
HiЧoгo yкpaТнсЬкoГo, дyМaв, щo Хapкiв i  н iкoли не бyB yкpаiнськиМ МiстoМ.
Aле все се пiлтpимyстЬся дoкyMеtlтаЛЬниМи свiдoцтваMи, якi poзLшyкaнi
MHoЮ y piжниx аpxiвах. Щoдo HазBисЬк ByлицЬ i  пpiзвиш дoмoвласникiв,
тo сей дoкyMент надpукoвaний мнoю укyпi з i  спискotr,t  хаpкiвuiв l656 p.
y l .Му тoмi мoсi <<Истopии г. Хapькoвa>> oсoбливиM дoдаткoм дo нЬoгo, й хтo
заxoче oзнaйoмитися з HиM, тoй знайде TaM цlЛy низку Щиpo yкpalHсЬких
пpiзвиш хаpкiвuiв зa |724 p. i  сеpeл ниx пoбaчить, мабуть'  ЧиMаЛo й тaких,
наI 'цадки кoтpих пpoжиBаЮТь y Хapкoвi й тепеp iдавнo oдцypаЛися Мoви
свoix дiдiв та пpалiлiв. Чеpeз tuo ж булo так багатo тoлi y Хаpкoвi лpiбниx
дot\4oBласHикiв? Чеpез Tе, lцo HасеЛеl] l{я йoгo, pазoм з yсiма слoбoжанами,
кopистyBаЛoся тиМи ЛЬГoTаMи, якl  yсI ПеpeсеЛеt lцi  д iстали вiд мoскoвськoгo
уpядy, i  сеpел сих BiЛЬгoт Ha пеpшoмy мiсцi  стoялa зеМелЬна, себтo зеМеЛЬ.
ний надiл на заiмoЧHoмy пpавi.  Пеpшi хаpкiвськi  Пеpеселенцi дiстaли даpoги
на вiки-вiчнi з iмлi пiд oселi i  пpавo вiльнoгo бeзoбpoннoгo наслiдстBенHoгo
BoЛoдiн}|я пiлгopoлнiми зeMляМи. Тaкi  пpава дiстаBаЛи й нoвi пеpеселенui.
oсь uеpез Щo з 'яBиЛoся так багатo дorvtoвЛасHикiв сеpел хаpкiвшiв - кoжний,
дiставши 3еMЛю y мiст i ,  заpаз пoчиHаB булyвати сoбi хатy. Так звичайнo
poбили селяне; так poбили й гopoДяне - хapкiвшi,  бo й вoни Maлo ЧиM oлpiж-
няЛися oд сеЛяFI '  бo й iх гoЛoBHиМ пpotvtисЛoМ бyлo землepoбствo. 3бyлувати
хaTy-Ма3анку бyлo нетpyднo -,r iсy, oчеpеTу' сoЛol\4и й глини бyлo ,п.oсить.
I utе за наlUи часи y Хаpкoвi зaЛишиЛoся Biд сTаpих часiв чимаЛo таких
хат пiд сoЛoМ'янoЮ стpiхoю. Тaкi  хати бачимo Ми на стаpих маЛЮнкaХ

яним бyв май>ке yвесь Хаpкiв y ХVII
ми бyДинкаМи y Koзаl lЬкoМу Хаpкoвi

?; Д,;т нx; " -. ",uii " ;, ifl ," 
oui}:^;66 :

булo yсьoгo l345 лвopiв, a у |732' - r;Ё6 *ТТ';::":"::?,1?Ьъ:'J,x"J
з жiнoцтвoм 7000 чoл.,  себтo oдHа хатa пpихoДиЛася на 5 чoлoвiк. Пpoстopo
тoдi жили хаpкiвшi.  П,rана гopoдсЬкoГo ПoсеЛеHHя у кoзацЬку лoбу не бyлo.
Hа плaнi l768 p. ми бачимo й стаpий план Хаpкoва, вулиui йшли не пpяMиMи'
а кpиBиMи лiнiями; булa cилa ПyстoПopoжнiх земель.-Хаpкiв навiть у к iнui
ХViII сT. яBЛЯB.q'  себе BеЛиl{y слoбoлу. Aкадемiк 3yсв i  oПисy €  Хаpкiв
TаKoЮ слoбoдoю29., .  Бу.п.инки, пиruе вiн, poзкиланi бёз pялy i  iа,rу ' .але
ulиpoкo - Bеpсти на 3 абo 4. Cе були, як вiн каже, yкpаiнськi  xати-Ma3анки.
Були слoбoди - 3aхаpкiвська, Залoпaнська, K,roчкiвка i  навiть хyтopи-
пiлваpки. Пo нoвoмy ПЛаHy пiл Хаpкiв бyлo oлвеленo 637 десятин. Hавiть
у |794 p. Ледве не yсi  меruканцi мали свoi власнi буДинки: лвopiв булo
тoдi l807, дoмoвласникiв булo l60l ,  yс iх oбивателiв l792 с iмейства; з них
Hе MаЛи свoiх булинкiв т iльки l9 l  с iмействo. Hа пoЧaткy ХIХ ст. Хаpкiв
пpoстягaBся з пiвнoчi нa пiвдень на 2 веpсти, з i  схoлу на захiд нa3 |/2 Bеpсти.
Плoща йoгo захoпЛЮваЛа 7 кв. веpст, абo l  750 000 кв. сажнiв. Hа кoх<не
пoлвip'я, вклЮчаЮЧи сЮДи Bу,,Iицi ,  пpихoлилoся 968 кв. саlкнiв '  Hа Ko)I(HoГo
MеtxKаHця ( ix булo l l  000 нoл.) -  160 кв. саlкнiв '  a y 1886 p. т iльки 35 кв.
сажнiB. Cе був, як ми бачиМo, стpашенний земельний пpoстop. Hе диBнo, lцo
тoдi бyлo в Хapкoвi багатo садiв iнавiть oгopoлiв. Hайбiльшу ЧaстиHy
зеMеЛЬ гopoдяне лoбyли даpoМ. A пoзаяк iснувала 3еМеЛЬна власнiсть i  не
бyлo нiякoi нi  сoцiалiзацi i '  н i  мyrr iu iпалiзацi i  землi у гopoлi,  тo oсельнi землi
пёpехoлили дo нашlаДкiB, а тaкoж вiльнo ПpoдаBалися й кyпyвaлися. Цiна на
землi,  матеpiали лля булiвлi  i  на poбoнi pyки сToяЛа HизЬка i  неpез те й не
тpулнo булo кo)кнoМу МешIKанцЮ здoбyTи сoбi в"1aснy хатy. oсь деякi
звiстки пpo тoД. iLuнi цiни на пo.tв ip 'я i  бvдинки: кам'яний бyлинoк пoЛкoвника
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Шидлoвськoгo y дBа Пoвеpxи був кyплений для Koлегiyма зa 500 каpб.
У |767 p. бyлинки y шeнтpi кyпyваЛися пo 600, l25 i .6-5-к-аpб. Пyстoпopoжtl €
двopoве мiсuе мipoю y l500 кв. сажнiв у к iнui  хvIII ст. y CoбopHoмy
пpихoлi бyлo кyпленo за 35 каpб., знаЧитЬ, пo 2 U3 кoп. за сажень, цiле
пoлвip'я таM жe з oгopo)кеЮ мipoю в 4800 кв. сажнiв - за 200 кapб., себтo
пo 4 l/6 кoп.3а саженЬ; пoЛoвинa пoлвip'я з бyлiвлею y PoжлественсЬкorr ly
пpихo.п. i  мipoю 700 кв. са)кнiв - зa l50 каpб., себтo пo 2l кoп. зa са)кенЬ;
пo.u.вip'я 3 oгopoдoгt,t i с:Дoм poдЮЧoгo деpевa мipoю 900 кв. сажнiв y,Il.митpiiв-
сЬкoмy пpихo.п. i  -  за l00 кapб., сeбтo пo l l  кoп. Пoлвip'я y МикoлаiвсЬкoму
пpихo.Цi 3 бyдинкol\,l, слyх<бами, кoмopяtvtи, oгopo)кoЮ, BиHl{ицеЮ нa 2 кoтлa
з yсiм пoсyдorvt '  з xaтoЮ дo неi,  кoЛoдя3еМ - всЬoгo мipoю y 336 кв. сажнiв -
бyлo кyпленo за 325 каpб. Пoлвip'я в Coбopнiм пpиioлi мipoю в 52 l  /2 кв,
сажнiв булo кyпленo за 7 кapб. [вip з бyлинкoм в МикoлаiвсЬкorvty пpиxoлi
мipoю в l40 кв. сажнiв бyв кyпленнЙ зa 20 кapб. (oли бyлyвалaся нoвa
сoбopнa Цеpква, за пepенoс iкoнoстаса ланo бyлo 20 кoп., зa 57 кapб.60 кoп.
теслi poзiбpaЛи цеpкoР!У баню, пoзнiмали пoлoвицi,  лвepi й вiкна.3а чет.
веpтЬ BaпнИ пЛaTИЛ|а 35 кoп. ПoденЩики poбили пo l0 кЬп. деHнo' теслi за
l5 кoп. в день. Cе мaлo, чи багатo? 3а l0 кoп. мo)кна бyлo кyпити у |732 p,
6 xyнтiв свиня.joгo сала aбo l/8 вiлpa гopiлки' aбo 2.|/2 iapнua,сiченoio
цeлy, абo 5 гаpнuiв.пив.а., абo 5 xyнтiв кopoB'яЧoгo l{aсЛа, абo 30 хyнтiв зepна'
Bиxoдить, шlo тoдiшнiй пoденщик зa сBoю пoдеt lHv плaтHЮ гvl lг  д lстати
бiльше yсякoгo йoмy пoтpiбнoгo, нiж тепеp, кoли вiй Maс y 50-l00 pазiв
бiльшe гpoшей y деt lЬ. Haселення Хаpкoва, живyчи в свoiх вЛасниx бу,п.инках,
де бyли й садки., й oгopoди, жилo з хлiбopoбствa, aбo 3 pемесеЛ, абo з пpoмис.
лiв та тopгiвлi.  Hе злидeннo, t lе пoганo жиЛoся хаpкiвЦям пiд тoдiшнiм
yкpаiнськиr\,t ,  як тo кaжyтЬ, peх(имoM, сeбтo ypялoм, oсoбливo, кoли tvtoскoB.
сЬка Bo €Boдська Bлaда бyла скасoвaна i  кoли й кo3аки, й цехoвi мали свiй
власний кoзaчий та цexoвий ypял i  свiй кoзацький цехoвий сyл. Hе диBнo, Щo
тoлi бyлo багатo зpoблeнo, Щoб poзBинyти i пoшиptlтt,l ft свoю кyльтypy на
нaцioнальн9.мy гpyнтi.  Aлe тaк-булo тiлЬки y часи.aвтoнoмi i .  Пiсля скaсyBaн-
ня аBтoнoмi i  швидкo пiшлo <oбpyсЪнie>> Хapкoва i  зниЩення йoгo нацioнaль-
нoТ yкpai iнськoi кyльтypи. Хаpкiв зpoбився спoчаткy намiсницьким, a пoтiм
губеpнським гopoдoм, з yсiма poсiйськими гyбеpнiальними yстанoBar' ,tи.
Paзoм з l{иМи y Хаpкoвi з 'явилoся й poсiйськe ЧинoвництBo нa чoлi з гyбеp.
натopoм, кoзaцЬкa yкpаiнська стаpшина пepеBepнyЛaся тoдi y poсiйських
двopян. Hoвopoжлeне мiсцеве двopянствo дiсталo вiл uаpишi €катеpини II
жаЛoваннy двopяl{сЬкy гpaN'oтy, а yкyпi з нею - вЛадy над yсi €ю кpаiнoю.
У Хаpкoвi poбилися .Цвopянськi з 'Тзди, де oдбyваЛися виб^opи. oттaк 3'явився
y Хаpкoвi кolt ,tандyюЧий клас над yсitvt сyспiльствoм,,, .  KoзaцтBo, з кoт.
poгo складaлacя бiльшiсть населеHHя, бyлo скасoванo i  пoвеpнyтo y казенних
oбиватeлiв. ,II.yх<е збiльшилoся чисЛo нyжoземuiв. Пoшиpився 

'й 
склався

oсoбливий стaн poсiйсЬкoгo Kyпецтва, кoтpoгo y KoзацЬку лoбy майже зoвсiм
не булo. Уже y к iнцi ХVIII ст. пoявиЛися такo)l(  iсвpеТ, кoтpих pанiше не
булo. 3бiльшиЛoся чисЛo великopoсiйсЬKиx pеMесникiв - тeслiв, каменщикiв
iтаке iнше. [ля булyвання yнiвеpситетy B. H'  Kаpaзiн Bиписaв з Петepбypга
чиI\4аЛo pемeсникiв-нyжoземuiв, oсoбливo нiмцiв. Мiсцевi yкpаТнськi pеMeс}Iи-
ки пoЧали виpoбляти свoi виpoби гoлoBниM Чинotvl т iльки для людeй пpoстoгo
станy i  нepeз се пiлyпали й мyсили пеpехoдити з центpa мiста нa йoгo
oкpaiни. Пoспoлiти пoвеpнyтi бyли y кpiпaштвo; вiд пoспiльстBа yсякиМи
спoсoбaми хoтiлo oдIиe)кyватися дBopянствo i  не тiльки з сoцiaльнoгo, алe
iз нацioнaЛЬнoгo бoкy. Так бyлo в губepнi i ,  пo сеЛaх, так бyлo i  в гopo,п.аx,
a oсoблиBo в гyбеpнськoйy гopoлi Хаpкoвi. Hа хаpкiвськиx яpмаpкax Moскoв-
ськi  тoваpи все бiльше та бiльше витiсняли нyжoзeмнi й yкpаi iськi .  Хаpкiв
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зpoбився цeнтpoN4 пpoсBlти l  куЛЬтypи, аЛ9-.Is yкpаit|с.Ькoi,  a poсiйськoi.
fаким був i  зaснoBaHИЙ y сaмoь,ty пoчаткy ХIХ ст. Хаpкiвський унiвеpситeт
iнoвi г iйназi i ,  iпoвiтoвa шкoЛа' iлyхoвна семiнаpiя. Учитeлi сюди пpиiзди-
ли Hе тiЛЬки з Укpаiни, a i  3 вeЛикopoсiйських губеpнiй. Koлишнi наpoднi
цеpкoвнi шкoЛи, де тpиМалaся наpoдня мoва, бyли зниЩенi й iх зaмiнили
нoЬi,  poсiйсЬкi шкoЛи. Усе те N, lи баЧиMo y Пеpшiй пoлoвинi ХIХ ст.,  iyже
те веio дo pyсiфiкацi i ,  цебтo oбpyсiння, Хapкoвa. A yкyпi й тим Хаpкiв пepе.
став бути yкpаiнським мiстoм iтoмy, щo в йoГo нaселенHя увiхo,п.илo пoстiйнo
багацiкo 

-пеpеселенцiв з великopoсiйських гyбеp^нiй. Hаселeння Хapкoвa
3а xlx ст. збiльшиЛoся y 20 pазiв, сeбтo на 2000 %' Tаке величезHе ЧисЛo,
oЧeвистo, не гt4oглo 3'явитися вiл натypалЬHoгo збiльшення, i  яснo, шo y
Хаpкiв з 20-x poкiв ХIХ ст. iшлo веЛиKе пepесeлення нapoдa з iншиx мiсць,
як це дoкЛад}lo дoка3анo Д.. П. Мiллеpoм на пiдставi чисел в лpyгoмy тoмi
<<Истopии г. Хapькoва>>. Bх<е в пoЧaтKy 70-х poкiв ХIX ст. Лeдвe не пoЛo3ина
мешканцiв Хаpкoва бyлa не.тyбiльuямl '  а захo)I(ими люД.ЬМи (4Q.%) . Бiльш
усЬoгo пеpесеЛенцiв дала Kypськ1 гyбеpнiя, пo1iyr opлoвська, Мoскoвська,
Калyзька i  iншi великopoсiйськi.  Пo пepеписy !897 p. т iльки l/3 нaселeння
Хаpioвa (32 тисячi) була тyбiлЬцяt\4и абo з Хapкiвськoгo пoвiтa, oстатнi
2/3 (73 тисянi) бyли нyжаками. 3 oднiс i  Kypськoi гyбepнi i  булo 23 тисячi
чoлoвiк, a 3 iншиrv'и великopoсiйськиМи гyбеpнiями Bеликopoсiя Дaлa 33 тис.
чoл., себтo бiльш, нi>к бyлo тyбiльuiв. Числo нух<oземшiв тe)к 3наЧнo збiль.
шилoся: з oднiеi Kелецькoi гyбеpнi i  пpийшлo l500 пoлякiв, з Kaвказа -
l000 тамoшнiх мешканцiв, з чy)ких 3емеЛЬ - l200 чoл. oце пеpесeлення
не yкpаiнськoi люднoстi у Хаpкiв i  змiнилo йoгo кoЛишн €  укpaiнське
oблйччя, oсoбЛивo в лpyгiй пoлoвинi ХIХ ст. Hoвoпpихolкi  гoстi oпаHyBaли
мiстoм i  oдсyнули гeтЬ на пi.п.ваpки стapинl{иx тyбiльuiв, кoлишнix xазяiнiв
мiстa й кpаiни' кoтpi злoбули й кpoвiю сBo €ю oбopoнили oд вopoгiв земЛю,
пoлиBaЮЧи i i  свoiм пoтoм, зaснyвали й Хаpкiв, заxиlцали йoгo i  пoлoх(или
пoчaтoк йoгo пpoмислам, тopгiвлi i  кyльтypi. <Boля>' кoтpа далa бaгaцькo
пepесеЛеttцiв, нЪвi залiзницi, пoшиpенtlя тopгiвлi,  нoвi фабpики i  зaвo,Ц.и,
вiйськo, де шиpoкo паt|yваЛa pyсiфiкаuiя, шкoЛи, дe зoвсiм нe дol lyскаЛи
piлнoi yкpaiнсьkoi мoви,_ всe це ще бiльш.е пoшиpилo. pyсiфiкaцiю Хаpкoва.. 

Aле все.таки тpебa сказaти, шo yкp.аiнська стиxiя сepед хаpкiвськoгo
насeлeння тpимаЛася нa пpoтязi yсЬoгo ХIХ ст. й дoжила дo наших часiв.
У пoнaткy XlХ ст. Хаpкiв Ще бyв yкpаiнским Miстoгt,t ,  бo йoгo насeJення
y свoiй бiльшoстi збеpеiлo i свoю llroвy, i oдe)кy, i зв-ичаi. I щe за часи Kвiтки
iv 30.тi  poки) спpaвлялoся y Хаpкoвi чистo yкpаiнське весiлля. Pейнгаpл
v.свoix iпoминaх,n3 ка)ке, шo у 30.х poкаx y Хаpкoвi мiщaне й кpeстьяне

i loзмoвляли чl{стoю yкpaiнськoю }loвoю, мaли й укP3iнський п.oбyт.й тpима.
iися yкpаiнсЬкиx звйчЬiв. Tpимався сeй пoб-yт i  на Панасiвцi,  i  зa Хapкo-вoм,
нe кa)кyчи вх(е пpo 3аiкiвкy, Жypaвлiвкy,. Iванiвкy i  iншi кoлишнi слoбoди.
Тiльки ilа Мoскaлlвцi, де oселиЛися мoскалi, лyнaла Hаpoдltя великopoсiйськa

lнтеЛIгенцl l  в3агалl паHyвaв pyсЬкии
ХlХ ст. Хapкiв бyв кyли бiльше pyсiфi.
aбo сyсi.п.ня Пoлтавa. A все.таки пo

, i ъъ? iliffi .,l#." *i,j, Тg; йJffi ;ъl:} ;
себе pyсЬкими, абo великopoсiянами. HавiтЬ мo)кнo дylt.tати, щo в .п.iйснoстi
люлей-yкpаiнськoгo пoxoдженlIя бyлo у Хapкoвi Щe бiЛЬltlе, бo сеpeл йoгo
нaсeJIення poдol '4 з Хapкiвшини бyлo 96 тисяч, а з Пoлтaвщини - 5 тис.,
Kиiвщини-4 |/2 тvlc. '  KaтеpинoславЩини-2 |12 тиc.,  з Пoдoлi i_
| | 12 тнc., yсьoгo з укpаiнськиx гyбеpнiй l  l0 тис., i  хoч якaсь чaстинa iх,
tиoх(лиBo, тeх< була Bеликopoсами, а все.тaки 3да €ться, Щo t|емаЛo з yкpaiн.
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цiB пpoстo не пpизнaЛo себe yкpaiHцяt\, lи, бo нe знаЛи, хтo BoHи такi,  а iншi,
пopoбиBшися свiдoмиMи пepeвеpтняMи, HавMисне записaли себе pyськими.
Цiкaвo, шo укpаТнця|'tIИ зaяBИЛи сeбе бiльш yсЬoгo нижчi стaHи суспiльства -
вiйськoвi,  зaлiзнoлopolкнi i  дoмашнi слух<aшi, с iльськoгoспoлаpськi тopгoвui.
A кoли тaк, тo не tиoжl{а скaзaти, ш.l .o навiть тепep Xаpкiв пo складy сBoгo
HасеЛeHня яBля €тЬся Чистo <pyсскиM>> гopoдoM.
Укpaiнське нaцioнaльне вiдpoдхкенHя y Хapкoвi y XlХ ст. Hа пpoтязi yсЬoгo
ХIХ ст., кoли йшла pyсифiкаuiя Хapкoва i  Укpaiни, кoли oд yкpaiнськoгo
наpoдa, який пpo>киBaB пo селaх Хаpкiвшини, де вiн скЛадаB i  дoсi складас
з сeбe пеpеважHo 3наЧнy бiльшiсть, oл. ipвaлися цiлi стaни, як двopянствo,
чинoвнi люди, кyпeцтвo, взагалi iнтелiгeнцiя - у с i  ж самi чaси пoчаЛи
виявЛятися з с iеi  самoi iнтелiгенцi i  oкpемi oсoби, кoтpi шиpo лю6илl l  yкpаТн.
ський наpiл i хoтiли пpt,iблизитися дo йoгo, oзнайoмPrтися з йoгo життяМ'
з бeзмipними бaгацтвaми йoгo пoезi i ,  з йoгo пoбyтoм, з йoгo мoвoю. Boни
пoЧаЛи писати пo.yкpaiнськи i  yтвopиЛи нoвy укpaiнськy лiтepатуpy; iншi
збipали пaМ'ятки yкpаiнськoi iстopiТ, пpaцюBаЛи нaд наукoвoю iстopiсю
yкpаiнськoi мoви. Tака шиpа любoв лo Укpaiни yтвopилa сеpeд xapкiвськoi
iнтeлiгенцi i  кyпки й гypтки укpаiнських l lаpoдoЛЮбцiв; ми бачимo Тx y Хаpкo-
вi на пpoтязi yсьoгo ХIХ ст. Boни yтвopЮвалися сеpeд l , toлoлi - уннiв виlциx
i сеpeлнiх шкiл, oсoбливo yнiвеpсiтетy, i  сеpел сyспiЛЬстBa, й знаннy yчастЬ
y них пpиймали пpoфeсopи Хаpкiвськoгo yнiвеpситетy. Д.o сьoгo тpеба
д.oдaти, шo Хapкiвський yнiвepситет взагaлi бyв пpихильний дo укpaiнo.
знаBстBа i  ,ц.ав чимаЛo слаBетних дiячiв нa сiй нивi.  Biн з сaМoгo Пoчаткy
свoгo . iснyвaнHя лoбpе ..зpoзyмiв, шo oкpiм загальнoi МеTи - yтвopеI{ня
наyки i  викладaння лекцiй - пepeд ниМ, якo кpа €BиM цеHтpoгvt oсвiти, пoстаB.
лeна Щe oдна пoвa)кна Мeта - пpaцЮвaти Hа кopистЬ тiс i  кpаiни, де вiн

Maл. 20. Хapкiв: пaнopамa мiстa
Листiвка пoч ХХ
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заснуBaBся, дЛя тoгo нaсеЛеHHя, яке зpoбиЛo такi Bеличезl{ i  жepтBи для
мo)клиBoстi мати Bиlцy шкoлy y сBoйoМy piдHoMy кpaю _ у Cлoбo>канlциHi.
Пpo се дoкладнo oпoi iдaнo y мoiй <Iстopi i  Хaf lк i iськoгo-yнiвеpситетy>294,
aЛе се пoвиннi тBеpдo зHати усi тeпepiшнi yнiвеpситетськi дiячi i  всe суспiлъ.
ствo, кoли вoнo пiдiймa €  питaHHя пpo вi.п.нoсини yнiвеpситетa дo Укpаiни,"o.
Tpебa лoбpе Пa|l,яTaT.4 пpo те, tцo кoЛи б слoбoдськo.yкpаiнське сyспiль.
стBo - yсi  йoгo стаHи взaгалi _ Hе внесЛo б свoсi жеpтBи нa yнiвеpситет,
Хapкiв нiяким пoбитoм не rvlав би yнiвepситeта pанiше Kиева. Tpеба зaвжди
пам'ятати й пpo жepтвy xapкiвськиx вiйськoвих oбиватeлiв слoбoжан -
l50 десятин землi на Cумськoму шляхy' кoтpi вapтi тепеp бaгатo мiльйoнiв
каpбoванuiв (там тeпеp кpасyютЬся нoвi бyлинки клiнiк i  лабopaтopiй
Hoвoгo унiвеpситетсЬкoгo гopoлка). I Хapкiвський yнiвеpситет на пpoтязi
l00 poкiв свoгo iснyвання бaгатo зpoбив лля Укpаiни - пpo сe мo)кнa знaЙтуt
цiкавi звiстки y Bидaниx пiд мoсю pедакцiею ювiлейних yнiвеpситетсЬких
виданняx - дЛя пiзнaння i  землi,  i  насeлення Укpаiни, i  мoжна тiльки
BисЛoBити бажання, шoб тепеp' кoли дЛя сЬoгo нeмa нiякиx пеpeпoн, кoли для
yкpаТнськoi мoви, зда €тЬся, HастaЛа вoЛя - шoб тепеp пpаця yнiвepситета
y.сЬoМy напpямкoвi пoшиpt{Лaся, а не зМеншилaся, а oсoбливo - щoб не бyлo
Hlякoгo вopoгyваHHя пpoти сЬoгo пoшиpеHня.

[I{иpим yкpаiнueм сеpeд пеp^ш^^их пpoфесopiв Хap^кiвськoгo yнiвеpситету
бyв, пo oпoвiданню Цебpiкoва,"o, KoмлишинсьKуIЙ,", ,  кoтpий poзMoвляB
пo-yкpaiнськи, такoж, як i  yсe йoгo семействo - батькo та сестpи; пoбyт
iх бyв Tакoж yкpаiнський. 3 пpoфeсopiв Хapкiвськoгo yнiвеpситeта вийшoв
i oдин iз славетних пoeтiв Укpaйни - П. П. Гyлак.Apтемoвський' кoтpий
y 40.x poках ХIХ ст. бyв i  peктopoм yнiвepситетa. Biн писав Чyдoвoю,
яскpaвoЮ, нapoднЬoю слoбoдськo-yкpаiнськoю МoвoЮ; йoгo бaйка <<Пaн та

Mал. 2l. Хаpкiв: Boзнесешськa плoша (сyн. Л. Фейеpбаxa)
Листiвка пoч ХХ ст
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сoбaка>, де Bitt Bистy.пaв Пpoти кpiпaцтвa, гt{aла i  шиpoке сyспiЛЬHе значiнl{я.
Бiлецький.Hoсeнкo29E писав, lцo казoчка Гулaка.ApтемoBсЬкoгo читалася
3 такoЮ )к BеЛикoю yтixoЮ, як i  <<ЕнеТдa> Koтляpевськoгo, i  багaцькo наpoдy
знaЛo тi байки напаМ'ять. .t l .pyгий oднoЧасник Гулака-ApтеМoвсЬкoгo Hеслy-
xoBсЬкий,,, дoд". дo цЬoгo, tцo тBopи Гyлaкa 6уlили у сyспiльствi любoв
лo yкpаiнськoгo Hаpoду. Укpaiнська кpитика i  pyська лiтеpaтypна теж Bисoкo
uiнyвЬли твopи Гyлакa.Apтеtl4oBсЬкoгo (м. I.  Koстoмаpoв, П. o. Kyлiш,
пpoфeсop H. I.  Петpoв, академiк H' П..II.aшкевин). Тpебa, шoб yнiвеpсiтет,
мiйсЪке iамoвpядyвання й укpaiнськe сyспiльствo пoдбали пpo паtt,t 'ятHик Hад
lvtoГиЛoю П. П. Гулaка.ApтемoвсЬкoгo. Щoб дати зpазoк нyлoвoi слoбoдськo.
укpаiнськoi мoви Гyлака.ApтемoвсЬкoгo, пoмiстимo тyт йoгo пеpеклад Гетев-
сЬкoгo <<Pибалки>>:

Boда шумить!. вoда гyля!..
Hа беpезi Pибалка мol loденький
[lа пoплaвець глядитЬ i пpoмoвля:
Лoвiться pибoньки, великi i  мaленькi!

Щo pибкa сi l lик, тo сepuе тьox!..
Cеpлеttькo щoсь Pибалoчшi вiшуе -
Чи тo тyгу, чи тo пepeпoJtoх,
Чи тo кoханнячкo?. нe знае вit t ,  а сyмy €

Cyмуе вiн,-. аж oсь pеве!
Aж oсь гyле! - i  xвиля yтiкaе!
Aж - гyльк! . з вoд1l дiвчинoнька пливe,
I кoсу снисуе i бpiвками lr{opга €

Boна й мopга, вoна й кiва:
<Гей' гeй, нe падЬ' Pибалка мoлoденький,
[ lа зpaдний гак нi  tuyки, нi  лина!.
Hащo ти нiвечишь мiй piл i  плiд любенький?

Кoли б ти з l tав'  як Рнбалкам
У мopi я<ить iз pибками гаpнeнькo,
Ти б сaм пipнув на дt lo к Линaм
I паpубouькес oддaв би Haм сepдeHЬкo.

Ти ж бачиш сам - не скажеlu: нi ,_
Як сoнечкo i мiсяцЬ неpвoненький
Хлюпoшщься y нас в вoдi на днi
I iз вoди на свiт вихoдятЬ весeлeнькi!

Ти жа бaчиш сам, як в темну нiн
Блищать у нас зipoньки пiд вoдoю;
Хoди ж дo Hас, пoкиl|Ь ти улкy пpi.r:
3o мнoю бy,п'еш жить, як бpaт з сестPoю.

3ipни сюли!. чи сe ж вoда?..
Cе дзepкалo; гля}|Ь на свoю ypoлу!
oй, я нe за тим пpийulЛa сюди,
Щoб намoвлять з вoди на пapубка нeвзгo,Цy!>

N|aл.22. Хapкiв: виД з Лonaнськoгo мoста
Листiвка пoч. ХХ ст
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Boда шyмить!.. вoла гуле!.. Boна ж tr|oрга, вoна й спiва..
l  н ir l<еньки пo кiстoчки займа € ! . .  Гyльк!. .  пpиснyли на синiм мopi скaлки!. .
Pибалка встав' Pибалка йдe' Pибалкa хлюп!.. 3а ним шvбoвсьть вoна!..
Тoспиниться'тoвп'ятЬвсeглибшенькoпipнае!. .  l  б iльш yжe нiглe не бачили pибалки!. .

Хаpкiв лaв тaкoх( i  славетнoгo yкpaiHсЬкoгo писЬMенника Гpигopiя
Хвe.п.opoвинa Kвiткy.oснoB'яl|еHка, кoтpий налe)Kав дo 3вiсHoгo Haм стapш}l}|.
сЬкoгo poдy KBiтoк, Щo даB i  слoбoдсЬкo.yкpаiнських пoЛкoBникiв i  yсяких
стаpшин. Гpигopiй Kвiткa бyв слaвним сyспiльниM дiяЧеМ y Хаpкoвi, пpo)l(и.
ваючи Hа oснoBi, i  iще дaлекo бiЛЬшy сЛaBу зaслyжив якo писЬгvlенI]ик.прo.
зaiк. тyт. вiн зaйняв пеpше lt4iсце сepед yкpаiHсЬких писЬMенн.икiB стapих.Ча.
сiв yкpaiнсЬкoгo писЬМеHства..[I.вa тoма йoгo oпoвiдaнЬ Bийшли y l834 p.
i  мaли HадзBичaйHий yспix, oсoблиBo на CлoбoжанlциHi тa y Хаpкoвi, бo вiн
зп{aЛюBав тaM пpaBдивo життя сЛoбoдськo.yкpаiнськoгo селяниHa з Bеликoю
U.lиpoю пpиxiлЬнiстЮ дo HЬoгo, з велl,lкиIvt 3HaттяМ йoгo пoбyтy, йoгo t"toви, йoгo
iстopi i .  Biн не тiльки любиB yкpаiHсЬкy нapoдHy t},toвy, вiH саM дytvtaB Hа сiй
МoBi i  писaB на нiй свoi нaйкpаЦri тBopи; те, l t lo писав вiн пo.poсiйськи,
вихoдилo якиIt,tсЬ блiдим i нeяскpавим. He дивl{o' ll lo Ha ньoгo oднoчаснi
тoдiшнi xаpкiBсЬкi IIисЬМeнники _ Гyлaк.Apтемoвський, lv l .  Koстoмаpoв,
A. МетлинсЬкий i  yся мoлoдЬ диBилися, як нa батьк^а yкpaiнсЬкoi пpoзи.
Пpoф. Iзм. lв. Cpезневський, oпoвiстивши Пoгoдiнa"uu пpo сМеpтЬ Kвiтки
(yмеp у l843 p.) i  пpo йoгo пoхopoн, на кoтpий пpийшoв не тiльки yвeсь
Хаpкiв, але й селяне пoблизькиx oсrлЬ, дoдa €  дo сЬoгo' Щo Kвiткa бyв пеpшим
HаpoдHиМ писЬi l4eнникot\4 на Укpaiнi.  Чеpез Kвiткy навiть i  Хapкiв oдеp)кaB
знaчiння лiтеpaтypнoгo цeнтpа не тiльки сеpед yкpaiнських, аЛе сеpед
poсiйських писЬMeнHикiв; i  т i ,  i  лpyгi абo листyвaлися 3 Kвiткoю, абo зaiздили
туди, Щoб з ниM пo3найoмитися. Bелике зHaчeHHя мaв Kвiткa i  для гуpтка
мoлoдi, кoтpа цiкавилaся yкpaiнствoм, бo вiн сaм бyв }iеN4oB )кивиМ yкpaiн.
сЬкиM лiтoписцем, iстopикoм i  етнoгpaфoм] вeликiй BплиB вiн мaв i  на Koстo.

Mал. 23. Хapкiв: Пoкpoвськиf, мoнaстиp: в1|д 3 ByЛ. Клoчкiвськoi
Листiвка пoч. ХХ ст.
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|vtаpoвa, i  нa CpезнеBсЬкoГo. Cлaветний iстopик М. I. KoстoмapoB yчиBся
у Хаpкiвськoмy yнiвеpситетoвi,  i  пiд впливoм yкpaiнських етHoгpaфiнних
poзвi.п.oк i  Kвiтки саМ пoЧaB писати пo.yкpаiнськи вiprшi й дpами (y кiншi
30-x iпoЧaткy 40.x poкiв): <<Cаввy Чaлoгo>>, <Пеpеяслaвськy нiн> (лpами1'
yкpаiнськi бaлaДн, пеpекЛади з Бaйpoнa, самoстiйнi вipшi. .II.pугий ученЬ
Хapкiвськoгo yнiвеpситeту A. Л' Метлинський зpoбився y HЬoМy ж пpoфесo.
poм i  тeж pазoм з етнoгpафiчними виданHями (пiсень) BидaB влaснi пoетичнi
твopи _ u.t lyми i  пiснi та Ще деЩo>). Tyт i  влaснi вipшi автopa, i  пеpекла.Ци
з нiмецькoгo, чесЬкoгo, пoЛЬсЬкoгo, сepбськoгo i  слoвацЬкoгo. Метлинський
лoбpе вoлoдiв yкpaiнськoЮ мoвoЮ, aЛe пoетичнoгo таЛанy у нЬoгo бyлo лy>кe
малo. Мoтиви йoгo пoeзi i  невеселi, iнoдi пoмiчarтЬся BпЛиB Ha HЬoгo Hapoд.
ньoi пoезi i ;  €  Щиpа любoв,п.o стаpoi кo3аччини, iТ висoких МoгиЛ, дo стеПy,
дo батька.[нiпpa.3гaдаемo ше з xаpкiвсЬких писЬМеHникiв тиx насiв пpo
Cт. ПисаpеBсЬкoгo - хapкiвськoгo пpoтoпoпа, кoтpий писаB пiд псeвдoнiмoм
Шеpeпеpi i  злoх<ив oпepу ..Kупaла на Iвaна>> i гаpнy poзпoBсюдженy пiсню
за <<Hiман iлу> i <<Писульку дo Яцька Мipянськoгo>. Петpo Писаpевський
наПисав oпoвiдaння <<Cтецькo Мoжeбидишя>' П. Kopеницький (лиякoн) -
пoемy <<Bечopницi>, Л. Бopoвикoвський30l- вipшi i  бaЙкtl .  У тi  >к стаpi наси
poзПoЧаB свoю лiтepатypнy пoетичlty дiяльнiсть i  письменниK BеЛикoгo Пoе.
тиЧl{oгo таланy Я. I.  Щoгoлев, кoтpий у кiншi свoгo х(иття BидаB свoi твopи
y двoх Bеликиx збipниках <<Bopсклo>> i <CлoбoжaнtциHa>)' Щoгoлсв був
poдoм з oхтиpки i  скiнчив Хаpкiвський yнiвеpситет, пoЧaBши писaти пo.
yкpaiнськи ше y 1843 p. Paннi вipшi Щoгoл €ва мaлюютЬ стapе кoзaцЬкe
)киття на пiдставi нapoдHих пiсень, алe пiснi вiн нe бpaв шiлкoм, a пеpетBopЮ.
вав ix y нистi пеpЛи пoезi i .  Щoгoлсв писав пiсля Шевченка, але вiн не пеpе-
спiвyвaв йoгo - вiн дoсить сaмoстiйний пoет. B йoгo нoвих вipшaх, надpукo-
Bаниx у <<Bopсклi>,_ чyдoBа пoетиЧна мoва, виpoблена Hа гpунтi слoбoдськo.
укpаiнськoi i  пoлтавськoТ мoви, але oкpiм сiмейних згoдoм з'яBилися y ньoгo
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й суспiльнi, й сoцiальнi мoтиви - Любoв дo l lpoстoгo, темHoгo, бiднoгo
селiнськoгo Людy i  смyтoк зa йoгo гopе. Tакi йoгo нyлoвi вipшi - <<3авipюха>>,
<<Пoх<ежa>>, <<Гopiлкa>' <<ШиHoк>, <Хвopoба>>, <<Ткaч>>. Ciмeйнi мoтиBи ми
бачимo у йoгo <Biвvаpикy>>, а в <<BеpцадЛi)> вiн малюс наг\4 тpI, l  в iка y )киттю
yкpаiнськoгo Hаpoдy i  кpaю: вiльне заселеHня кpаfни й багацтвo, тяжке
кpiпaЦтвo iвoлю, кoтpа, oдHаЧе, }|е дала Щастя. Тяжке )киття сеЛянина,
але не лiпше й життя гopoдяHина:
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Щoб пoказати пoетичHиЙ cклaД' i  нулoвy мoву Я. I.  Щoгoлсвa' пpиведеМo
тvт йoгo <<Cтеп>>:

B гopoлах я бачив
Kypявy та камiнь,
Гpюкoтню oд pанку,
Hiчью бiс iв гoмiн.
Гoouli як пoлoва
Cиплються без лiку'

Iлу шляхoм; сoHце ся € ,
Biтеp з тpавaми гoвoPe,
Пpeлo мнoю i за мнoю
Cтen кoлишеться як мope.
A затихне вiтep бyйний,
Cтеп, мoв камiнь, не двигнетЬся
l ,  як килимoм багатим,
Bвесь квiтками yбеpеться'
oн нагнулaсь тиpса бiла,
3вipoбoй скpyTив стебельtl i ,

B кoгo Тх немас,
Гope нo.лoвiкy.
Бенкети' безпуття,
Heбагато вioи:
Bсi б oдин lpугoгo
lUapпали' як звipи

Чepвoнiс матеPинка'
Як зipки гopять кoзельtt i
Kpикнyв пepепeл в яpoчкy,
Lтpепет пpиснyв Hад теpнами'
Пo кушах мiхt лepезoю,
Хoдять дpoхви табунами
Тихo всюди, тiльки дe-де.
Biтеpouoк пpoнесетЬся,
Tа на зeмлю iз-пiд нeба
Пiсня жавooot|ка ЛЛ €тЬся ..

У <.Cлoбoжанщинi> теж неМaлo гаpних ЛlpиЧних вipшiв, але сей збipник
в3агаЛi ме}luI ПoетиЧний, нiж пеpший. У ньoмy Bида €тЬся сеpед l}|ших пpи.
свяЧеl]а MеHi, якo iстopикy Укpаiни, <<Бaбусина казкa>. Тепep y N4y3ei
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МистецTвa Хаpкiвськoгo yнiвеpситетa €  пpисвяЧениЙ Я. I.  Щoгoлсвy oсoбли-
вий нeвелинкий кyтoнoк. Близькi  в iднoсини лo Хаpкoва мaв iМ. Л. Kpoпив.
ницький, кoTpoгo тyт i  пoхoвaнo 3 паМ'ят}rикoM нa мoгилi.  У Хаpкoвi видаBa.
лися i  йoгo лpaмaтиннi твopи. У тиx твopаx чудoва нистo yкpaiнсЬка степoва
(хеpсoнська) мoвa, вeЛике 3нaття yкpaiнськoгo нapoдtlЬoгo )t(иття, >кивий
ЮMop, пpаBдивl каpтиHи HаpoднЬoГo пoбутy й сoцiальних вiднoсин. Мiцнo
бyли зв'язанi. з Хаpкoвoм i двoс oлекqаHДpoвих - б_aть1o й син. Батькo
Писaв гаpнi в ipшi 3 гуMopистичниM вiдтiнкoм, син - B. C. oлександpoB -
написав дpаМу <oй не хoли, ГpиuЮ)>, oпеpетy u3а Hеман i .Цy>, пеpеклaДав
псаЛЬми на yкpаiнсЬкy Moвy (<Tихoмoвнi спiви нa святi  мoтиви>>), Bидав
збipн^и'к пiсень, Писав^гapHi нyлi в ipшi.3гaдаемo rце з пoкiйних Пpo Маслo-
BИчa"u, й Мaнх<уpy.u',  oбMинаЮчи )киBих.

У Хаpкoвi вийшлo чиMаЛo альманахiв '  абo збipникiв, де бyлo налpукoваHo
багатo yкpаТнськиx твopiв i  пpашь пpo Укpаiну. Пеpшим тaкиМ aлЬмаHахoM
бyв <Укpаiнський. €лЬMанаx>) l83l  poкy: тyт пoмiстили свoТ укpаiнськi
в ipшi Шпигoцькийou", Л. Бopoвикoвський. У l833 p. вийшлa y 2-х книжках
<Утpeнняя 3вЪздa>>, де Ми бачимo тBopи Kвiтки (Сoлдацький пopтpeт) 'Гулакa.ApтеMoвсЬкoгo, Гpебiнки (бaЙкн iпеpекла.п. пyшкиHсЬкoi <<Пoлтави>>),
Koтляpевськoгo (yламoк з <<Енеiли>). У l84 l  p. вийшoв <<Cнiп>> Kopсyна'
де yсi тBop}l бyли нaлpукoванi т iльки пo-yкpаiнськи; там ми бaчимo TBopи
Iеpемi i  Галки ( Koстoмаpoва ), KopеницЬкиx, Писаpевськoгo, Петpeнкa, Kop-
сунa. У пoЧаткy 40.х poкiв вийшлo 4 тoмa <<Мoлoдика>> Бецькoгo, де Ми
бачимo yкpаТнськi твopи oднoгo Гpебiнки l  велике чисЛo пpацЬ l  джеpeЛ пo
iстopi i  Укpаiни. У.. l887 p. вийшла <<Cклaдкa>> B. C. oлексaндpoвa 3 тaкиM
зaкЛиKoМ дo yкpаlHськиx писЬменHиKlB:

l безгoамoтний, i вчений,
l  видЁчий, i  слiпий!

Гeй, сюди BBесЬ Люд хpещений!
l  великий, i  малий,
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B. C. oлександpoвy пoЩастиЛo скласти свiй aЛЬN,tаHax з тBopiв вел}lкoгo
хyдoжtlЬoгo зtlачiння: там ми бачимo твopи Cамiйленкa, Бiлiлoвськoгo -
пеpeKлад шилеpoBсЬкoгo <<.[I.3вoнa> i лyх<е гapнi вipшi (u3 Aльпiв>,
<<.[I.aйте.бo жить>), oпoвiдання Гpiннeнка i  Ганни Бapвiнoк, пеpepoбки
саilloгo oлeксaн,Цpoва. 3бipник явля€тЬся дoкaзoм тoгo, як Bиpoслa yкpaiн.
ськa.писЬtvtеннiсть y кiнui ХIХ в. I спpавлi MyсиЛа бyти вх<e дoситЬ виpoблeнa
yкpaiнськa N,toBa' кoЛи на неi Mo)I(нa бyлo пepеклaсти llJиЛеpoвсЬкoгo <.Ц.звo-
на>. Усi oui yкpaiнськi твopи свiдчaть пpo те, шo y Хаpкoвi х<ила Укpaiнa,
для вiдpoджеtlня кoтpoТ й пpаuювaли сi письмeнники.

A paзoм 3 l{l,lми пpaцювали Haд сим х<e вiдpoдх<еtlttяM Укpаiни лiяvi
yкpаiнськoi наyки i кyльтypи. Tyт багатo булo зpoбленo пpoфесoparvtи
Хapкiвськoгo yнiвеpситетa як стapих, тaк i нашиx чaсiв.

3 бoкy yкpaiнськoi eтнoгpафii тpебa згадати, шo пеpший збipник yкpaiн.
сЬких пiсень кн. L[epтелева вийшoв y l8l9 P..[I.алi y l83l_l832 pp. бyлa
BидaHа y Хapкoвi пpoфeсopoм (пoтiм сЛавeтниIt4 aкадемiкoм.славiстoм)
I. I. CpeзнеBсЬкиl\,t <3апopox<скaя стаpинa>, 2 частi в 5 книгaх, лe зiбpанo
бyлo бaгаuЬкo нapoдниx дylt/t' пiсень iстopинниx i poзвiдoк. .[I.ещo з сиx
матepiaлiв бyлo пoтiм кpитикoю oдкиHyтo, алe взaгалi збipник зpoбив вeЛикe
вpaжiння на сyспiльствo i пiдняB дyх(e yгopy i мoвy, i пoезiю, i iстopiю
yкpаiнськoгo нapoдy. Пpo се свiдчить, нaпpиKпад' yкpaiнська вipшa, пpи-
свячeна lеpeмiсю Гaлкoю (себтo Koстoмapoвим) y 1839 p. Cpезневськoмy,
i спoминки Koстoмаpoвa в йoгo автoбioгpaфii. Щoдo yкpаiнськoгo язика,
тo Cpезневський спoЧaткy y l834 p. Bизнaвaв йoгo самoстiйним слoB'я}tсЬким,
a пoтiм yх{e BиN,toBЛювaBся пpoти oсoбливoгo yкpаiнськoгo писЬMeнстBа
i кyльтypи. Bизначaеться якo yкpаiнський eтнoгpaф i пpoфесop A. Л. Мет.
линський. Biн збipaв не тiльки тексти пiсень, aлe й ix DloтиBи; бан.пypисти,
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згaдy € .П.e-Пyлe, бyли йoгo дopoгигt,tи гoстяMи305. У Хаpкoвi y 1848 p. вiн
видaB <Южнopyсскiй сбopник>, а y Kиeвi y l854 p. <Hapoдньlя южнopyсскiя
песltи> _ там yмiстилoся бiльш 400 пiсень, кoли y збipникy Maксимoвича
iх бyлo тiлькo l30. A. Л. Mетлинський шиpo любив yкpаiнськиfl язtlк i стaвив
йoгo y pядy з iншими сЛoB'янсЬкиIt,lи язикaMи, а пoтiм лiчив йoгo вх<e тiльки
oсoбливим <наpенiем pyсскaгo я3ыкa>. У Хapкoвi пoчaв свoю наyкoвy лiяль-
нiсть нaд iстopiею yкpaiнськoгo нapoда i  пам'ятниками йoгo слoвеснoстi
i  слaвний iстopик М. I. Koстoмаpoв, пpo пoeтичнi видання кoтpoгo пi.п.
псевдoнiмoм lсpемi i  Гaлки ми вх(e oпoвiдaли. Biн написав i  видав y Хa.pкoвi
рoзвiлкy пpo yнiю, кoтрy, oднaче, бyлo спaлeнo <за Bpеднoе нaпpавЛеl.|i €>"uo.
Toдi М. I. Koстoмаpoв мyсив нaписaти, шoб зpoбитися мaгiстpoм pyськoi
iстopiТ, нoвy poзвiдкy - <oбъ истopическo}tъ значенiи нapoднoй pyсскoй
пoезiи>, де бiльш yсЬoгo oпoвiдaв пpo yкpaiнсЬкy нapoднy пoезiю. Писав
М. I. Koстolvlаpoв, пpoбyвaюни y Хapкoвi, poзвiдки пo yкpaТнськiй iстopi i ,
а такoх( пo iстopii yкpаiнськoгo писЬIvteнствa. Пoчaли poзpoбляти y Хapкoвi
y пеpшiй пoлoвинiХIХ в. i  мiсuевy слoбoдськo.yкpаiнськy iстopiю _ I '  I '  Kвiт.
ка (,Цялькo Гp. Хв. Kвiтки), сaм Гp. Хв. Kвiтка, I.  I .  Cpeзнeвський iХapкiв.
ський apхiспискoп Фiлapeт. I.  I .  Kвiтка написaв <3аписки o Cлoбoдскиx
пoлкaх> (х. '  l8 l2 p.), Гp. Хв. Kвiткa - <Iстopикo.статистичний oпис Cлo-
бoх<аншlини> (в ХаpкiвсЬких гyбеpнськиx вiдoмoстях l838 p.), <o слoбoд-
скиx пoЛкaх> (<CoвpеIt,tенник>, 1840)'  <УкpаинЦы> (<Coвpeмен}lик>, l84l) '
<Гopoдъ Хаpькoвъ> (<Coвpемeнник>, l840). Щe тpeба згaдaти й пpo iстopин-
не oпoвiдaння Г. Хв. Kвiтки <oснoванiс Хаpкoва>. I. I.  Cpезневський скЛaв,
нa пiдстaвi джеpеЛ, хoч llевеJIичкy, aЛe дy)ке пoважнy poзвiлкy - <Истopи-
Ческoe изoбpах<eнie гpаждаllсKaгo yстpoeнiя Cлoбoдскoй Укpайньl>. Цiкaвo
бyле нагалaти тyт, щo й l(. I. Koстoмаpoв на пiдставi apхiвниx д)кepeл
скЛав iстopiю oстpoгoзькoгo CлoбoдсЬкoгo пoлкa, aле йoгo pyкoпис жaндap-
tr4и y нЬoгo кoнфiскyвали, i  тaм вiн y них i  пpoпав. Bелике знaчiння t l tалo для
сBoгo Часy <Истopикo.статистическoe oписанiс Хаpькoвскoй eпapхiи> apхi-
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€ I Iискoпа Хаpкiвськoгo Фiлapетa (ГyмилевсЬкoгo) y 5 poзлiлах, де 3iбpанo
багацькo аpхiвнoгo матеpiаЛy t{е тiлЬки пo цеpкoBHiй, aлe й пo гpажланськiй
iстopi i  Cлoбoжанщини. 3а сю ПoBа)l{t ly пpацю аpхiспискorlа Фiлapeта Dlo)кнa
вBа)кати t lе l l toв Hестopoм (лiтoписuем) слoбoлськo.yкpaiнськoi uеpкoвнoi
iстopi i .  У лpyгiй пoлoвинi ХIХ ст. y Хаpкoвi ми бачимo пoважнi етнoгpaфiннi
збipки пам'ятникiв yкpаiнськoТ наpoлньoi слoвeснoстi i  нayкoвi пpашi пo
yкpаiнськort4y я3ику, писЬменстBy i  пo iстopi i  yкpаiнськoгo нapoда. Hа пеpшo.
му мiсui тут стoiть великий лiнгвiст oл. Aф. Пoтебня, самий славний
з пpoфесopiв Хаpкiвськoгo yнiвepситету за yсi poки йoгo iснування (poл.
y l835, уг ' lеp y l89l p.). Biн унився y ХapкiвсЬкoгvly yнiвеpситетi,  i ,  як сам
ках(е' збipник yкpaТнськиx пiсень Метлинсь.кoгo бyв пepшoЮ кни)I{кoЮ, пo
якiй вiн пoчaB yЧитися укpаiнськiй мoвi. Иoгo пpaцi пo yкpаiнoзнавствy
тopкaЮться бiльш yсЬoгo мoви i  етнoгpафii .  <<3аметки o г},taлopyссKoгvlЪ наpе-
чiи>, <<oбъясненiя мaЛopyсскиxъ и сpoднЬtхЪ наpoдHЬlxЪ песeнЪ> (2 тoма),
кpитиuнi замiтки I.tа видaHня гаЛиl lЬких пiсень fк. ГoлoвацЬкoГo, на poзвiдку
П. Житецькoгo пpo звyкoBy iстopiю rиалopyсЬкoi мoви i  iншl i .  Biн знав як
нiхтo укpаiнськy мoвy i  саlt ,I пеpекЛав на неi вipшами частиHy <<oдiсei>>
Гoмеpa, видaв вipшi Гулакa-ApтeмoвсЬкoгo, oпoвiдання Г. Хв. Kвiтки' вipшi
Мaнжypи. Biн стoяв зa самий .шиpo.кий poзвiй y-сix н.аpoдI{oстеЙ i  iх мoв,
вкЛючaюЧи сюди й yкpаiнський наpiл. З сьoгo бoкy й тепеp дyже BеЛике
значiння N,raютЬ йoгo пoгляди нa шкoдy oд oбpyсiння й oпoлячення Укpаiни.
Учнем o.Aф. Пoтебнi бyв.пpoф. М..Хв. Cy*цo" (poл. в. .  l85a p.),  кoтpий
rvtа €  дyжe чисЛеннl lпoважнl пpацI пo lстopl l  стapoгo yкpаlнсЬкoгo писЬгvtен.
стBа i  yкpаiнськoi етнoгpaфii .  Пo iстopi i  аpхеoлoгi i  Укpaiни, oсoбливo
Лiвoбеpeжнoi, а irце бiльш Cлoбoдськoi, нa пpoтязi 35 poкiв y Хapкoвi
I lpацЮ€ i  автop сiс i  книжri l .  Пo iстopiТ мiсцeвoi цepкви пpацювaЛи пpoфeсop
A. C. Лeбедев iпpoтoiеpей Мик. ЛаЩенкo, а пt. l  iстоpi i  l . l iсцевoгo MисгецтBа _
пpoфесop € .  K. Pедiн; цiкавo, щo Лебедев i  Рсдiн не бyли yкpаiнцями, але

Maл. 29. Xapкiв: n.o'. ,.ff:l;J"""Ji^i{.У..r. Уlбoвнй кopпyс ХlMCta).
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Щl,lpo пpaцЮBaли на кopистЬ Укpaiни. Теплим^-слoвoм тpебa згaдaти Tyт
i €фименкiB, 3 кoтpих пoкiйний ПsJpo CaBич"u, бyв yкpаiнцeм, aле йoгo
дpy)киHa _ oлексанлpа ЯкoвлеBнaouo не булa yкpaiнкoю, щo нe пеpeшкoди.
лo iй дати uiннi пpaui пo iстopi i  й пpавoзнaвствy Укpаiни, пpинiм майх<e yсi
свoi твopи oлeксан,п.pa Якoвлевнa написала влaснe y Хаpкoвi. Tpeбa тyт
пoм'янyти тaкoж i пpo^..випалкoвi poзвiдки пpoфесopа П. ЛавpoвсЬкoгo
(пpo yкpaiнськy мoву)"u,, пpoфесopа 3eлeнoгopськoгo (пpo Cкoвopoдy).
Topкaлися Укрaiни y свoix poзвiлкaх i  пpoфeсopи iншиx фaкyльтeтiв,
HапpиKпад, пpиpoдничoГo (Чepнясв, Бopисяк, Гypoв), юpидиЧHoгo
(rvl .  o. Максимейкo). Багатo бyлo зpoбленo для зpoзyмiння пpиpoди'
iстopi i ,  етнoгpафii  Укpaiни i  наукoвими тoBаpистBаМи пpи yнiвepситетi _
lстopикo-фiлoлoгiчним, Пpиpoлнини м. Пpи lстopикo.фiлoлoгiчнoмy тoBapи.
ствy бyв заснoвaний iстopинний аpxiв, кyли зiбpaнa 6улa П. C. €фимеHкotvt
i  мнoю вeЛичезнa сила аpхiвних джеpел лля iстopi i  Лiвoбеpежнoi и Cлoбoд.
ськoi Укpaiни i  де пpaцювалo багатo poбiтникiв, яxi poзpoбляли iстopiю
Укpаiни. Сepел ниx тpеба BизнaЧити I. B. TеличенKа.,u, lv l .  

^4. 
Плoхинськo.

гo,. '  i  oсoбливo тaЛaнoBитoгo i  ^ш^иpoгo укpaiнuя, Мoгo незабyтньoгo yЧHя
й спiвpoбiтникa .[ l . .  П. Мiллеpa",, .  ToвapистBo видaлo багатo матеpiaлiв
пo iстopi i  i  eтнoгpафii  Укpaiни. У l902 p. y Хapкoвi oлбyвся Apxеoлoгiнний
з' iзд, для кoтpoгo бiльш yсЬoгo пpaцюBав пpoф. € .  K. Pсдiн i  наЩадкoм
кoтpoгo яBилoся чoтиpи yкpaiнськиx l\,tyзея: l  ) Apхеoлoгiчний i  iстopинний
вiддiл y Мyзею стаpoBинtl Хаpкiвськoгo yнiвеpсiтету, 2) uеpкoвний вiддiл
слoбoдськo.укpаiнськoi стapoвини y сьoмy )t{ lvtyзеЮ, 3) €паpxiaльний мyзей
uepкoвнoi слoбoдськo.yкpаiнськoi стapoвини, 4) Етнoгpaфiнний мyзeй Cлo-
бoжанщини пpи ХаpкiвсЬкoМУ yнiвepситетi,  для кoтpoгo багатo бyлo зpoбле-
нo пpoф. o. /\4'  Kpjснoвимзtf 1.6. Гi .  Paдaкoвoю3lo. Пpи Хаpкiвiькiй книгo.
збipнi бyв yтвopений yкpaiнськиfr.дiддiл. Bидaвничий кoмiтет Хapкiвськoгo
тoBapистBa гpаMoтHoстl видаBaв, кoли я бyв гoлoвoю йoгo, i  yкpaiнськi

Maл. 30. Хаpкiв: Пеpшa жiнoнa гiмнaзiя (зpyйнoвaнa)
Листiвка пoч. ХХ ст
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кHи)кки. Тeпep се дiлo шиpoкo пoстаBиB i  веде Coюз кooпеpатиBiB. .[I.екiлька
poкiв y Хаpкoвi iснyвалo Укpаiнське тoBapиствo Kвiтки, тепеp заснoBаHa
<<Пpoсвiта>>. Щoдo yкpаiнськoгo Мистецтвa y Хаpкoвi, тo пpo Цеpкoвний
вiддiл yнiвеpситетсЬкoгo Myзея i  €паpxiальний мyзей Cлoбoжанщини я B)кe
ка3aB. У Хаpкiвськoмy мiськoгиу lv 'yзею Ми Mа €Мo кoлекцiю каpтин BелЬMи
слаBнoгo хyдoжника Cеpгiя Iвaнoвича BасилькiвсЬкoгo, де нaMаЛЬoBaнi
y xваpбах стapi yкpаiнськi Цеpкви; €  тaМ тaкoж кoлекцiя пopтpетiв слoбo.
жaHсЬких дiячiв. У yнiвеpситeтсЬкoг\4y Мyзeю MистецтBа е вiддiл yкpаiнськoi
стаpoBиHи, а тaKo)к кapтини деяких yкpaiнськиx xyдo)кHикiв, напpиклаД,
Д. I.  Безпеpчoгo i  iнших Moлoдих. Бaгатo кapтиH з укpаiнськoi пpиpoли
дaли хyдoжники Tкаченкo i  Левченкo' CлoбoжанщиHa (Чyгyiв) дaла HaM
iвеликoгo хyдo)кl{ика I.  € .  Pспiнa. с.  I .  Baсилькiвський залишиB y спaдoк
piлнiй Cлoбoжанщинi yсю свoю BеЛиЧезHy кoлекЦiю каpтин, щoб зaснyвaти
дЛя }|иx Музeй Cлoбoжaнщини. Щoдo укpаiнськoгo теaтpy, тo вiн бyв
y Хapкoвi, хoч Hе пoстiйним, i  y стаpi,  i  oсoбливo у нашi часи. B стapi uаси
на HЬoMy слaвиBся BелЬМи тaлaнoBитий yкpа. iнський apтист Coленик, якoгo
пoxoBaнo нa ХаpкiвсЬкoмy кладoвищi i  бyлo нaвiть пoстaвлеHo на мoгилi
пам'ятHик з yкpаiнським HaписoM Hа HЬoМy. Гpав y Хаpкoвi y <<Мoскалю
Чаpiвникy> слaветний poсiйський аpтист Щепкiн, але найбiльш зpoбив л.ля
yкpаiнськoгo вiлpoлжеHHя сеpед шиpoкиx мас хаpкiвсЬкoгo Hасeлення батькo
}|oBoгo yкpаТнськoгo театpа Маpкo Лyкин Kpoпивницький, а такo}|t i  iншi
кopифеi yкpа. iнськoТ сцени _ lv l .  K. 3aнькoвeцькa, Cадoвський' 3aтиpкеBиЧ
i лpyгi yкpаiнськi apтисти' щo гpaли й тепеp гpаютЬ у Хаpкoвi. Укpаiнське
слoвo, пiсня, укpаiнський пoбyт й життя бyлять любoв .Д.o свoгo piлнoгo
iт iльки зaбутoгo сеpед тих yкpaТнuiв, кoтpi нiкoли Hе вживають piл.нoi мoви,
алe не зa6ули i i '  бo нyли Тi абo на селi,  абo читали y кHижкaх. Тепep, кoли
спaЛи кайдани з укpaiнськoгo наpoдa i  з йoгo tиoBи, кoли y Hижчих, сеpeлнix
l  HaBlтЬ BиЩиx шкoлax викЛада €тЬся yкpаiнська iстopiя i  письменствo,
кoли iв пoзашкiльнoi oсвiт i ,  iв сyспiльствi ,  iнaвiть y уpялi yкpаiнськoмy
язику да €тЬся вiдпoвiднe йoмy мiсue, вiлpoлжeння й сеpед гopoдя}tсЬкoгo
нaселенHя взагaлi пoшиpиться й зpoбиться бiльш глибoким. Ha пpoтязi

Мaл. 3t. Хapкiв: 6ipжа (зpyйпoвaшa)
Листiвка пoч. ХХ ст
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yсЬoгo ХIХ ст. y Хapкoвi iснyвали гyPlки yкpаiнськoi мoлoдi, бyли гypтки
й гpoмадян' таких, як.[I. .  П. Пильчикiв".", кoтpий пpиймaв yЧастЬ ше y Kиpи.
лo-МефoлiiBсЬкotr4y бpauтвi, a пoтiм y 3аснyBaнню Тoваpиства ймення
T. Г. ШевЧеt|ка y Львoвi, абo o. Л. Шимaнoв, кoтpий написав uiкавy
poзвiдкy пpo стapoзаiмoчне зelvtЛeBoлoдiння y Cлoбoжaнщинi. 3гадaемo
тyт й пpo слaвнoгo зeмляка М. I. Д.paгoмиpoBаo,o, кoтpий, нaiх<дх<аючи
y Хapкiвшинy, poзl loвляв пo-yкpаiнськи i  шиpo любив Укpаiнy i  i i  пoбyт.
Бyлa й стyдеtlтсЬка гpoмa.Цa",, зa чaси B)t(е мoгo pектopствa y Хapкiвськoмy
yнiвеpситетoвi' i з неТ вийшли сyнaснi мoлoдi лiянi yкpaiнсЬкoгo вi.п.po.п.ження
y Хаpкoвi. Укpаiнське вiдpo.u.жeння y Хаpкoвi бyле lIJиpитися, як i пo iншиx
мiстах Укpaiни. Hе мoжe тепеp Хаpкiв oдмежитися oд сeЛянсЬкoгo yкpaiн.
сЬкoгo )|(иття Cлoбoжaнщини i  iнших чaстин нaшoТ t{енЬки УкpаТни. Це
вi,п.po,u.жeння (а не yкpаiнiзauiя) пoвиннo бyти вiльним, без х{aднoгo пpt,lп,tyсу.
Хай вiльнo пpoживають нa Укpaiнi yсi  наui i;  хaй yсяка )KиB €  пo-сBoйoмy,
пoчиHаючи oд наl l lиx piдниx бpaтiв великopoсiян та бiлopyсiв, бo нацioналь-
ний гpyнт пoтpiбeн для кo)кнoi. A yкpaiнсЬкa кyлЬтypа нexай шиpитЬся
пoмiх< yкpaiнuями i  хай пpo Тi пoшиpення тypбyються й пiклyються дiти
Укpaiни - yсi ,  хтo любить свiй нapiл i  баx<ае йoмy лoбpa, бo нужi за се Hе
вiзьмyться. Hехай yсiм нapoлalr,t  x(иBетЬся вiльнo на Укpаiнi,  aле нехай
нoвi пoселеttцi нa УкpаТнi паIlt'ятaютЬ, Щo не мoже бути зневая<ений нa
свoТй piлнiй землi (як се бyлo paнiше) тoй yкpаiнський нapiд, кoтpий зaсеЛив
Тi, зaxистив oд вopoгiв i дoвгi Чaси пoливав свoТм тpyдoвиItl Пoтolt,t. A ми,
лiти Укpaiни, бy.п.емo yсi пам'ятати великий гyманний запoвiт незaбyтньoгo
Koбзаpя:
Poбoтящим pукaм, poбoтящиll '  yмам
Пеpе.lIoги opать, дyматЬ, сiять, нe ждатЬ _ i пoсtяне жать.

Cебтo знaчитЬ, щo пpaцю нe кopистЬ наpoда пoвиннi вести i  сам нapiд,
i y згoлi 3 нt.lм i йoгo iнтелiгенцiя.

залiзшнч.ннfi вoкзaл--(зpyf,нoвaний в t94l p.)
Листiвка пoч. ХХ ст.
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Cl ппt|жкп вeпшсtr|ll Jloсшть lloltyл,lрtlo дЛ,t пl|tpoвoгo с1.спi,rьствr i
6i.tьш tlсьвiчtttlшх {штnЧuв g вspoltt. A.to шдпitсвllr вoiiп тi,rьвш шa, ni.Ic.lдшi
iсторlt.lшltх Jl itsорg.l i rвллв a сeбe шe кoшпiляll ito. l спшtlстifiпу пayкoву ttpдltюt
нo тlльви шoшoгperlrio, t щe бiльпlo poзшiдry. {o бyle шcptшtr сiстeшflтш.tнo
вилоазeпa ,,Iстоpiш dло60дсьшоi Укpaiшшn, як8.o6ifisrao хo.l i в цoPoткltl рl|сsх,
rлo усi стrlрitlки rТ :кiттл. Ittш вe дaшB.llt 6и6.rioгpall lшпll ltх yкaзiшtrв y.тotзстy
Bшш88l| i пpoбшrо сo TУT, l lo рllздi.lвх, xoq i корoткo. l le.prпllf i i л1lтiшll
pо.t4iл пвпшсншi пr пi.пстшвi шoei вeдшкo.{ poашiдвrr ,o.lоptttt ш3ъ шстopiш кoлo.
шusaцir стошшofi oврlltвьl l\focвoвсвoгo гoсyдпpcтвв (lД., l88?, х.l, l, 6t{ стр.)'
E oс|lошy вотpoT ltoв'aдelti шrrfiшo пllЕ'Dчllo дtшoрeлs i бiльшl yсьoгo nрхшвrli,
здо6yтi шlloш сдшшш у lttoсвовсьEoшу Aрrшвi Мнп. Ioстшцii i xпрьвiвсьtil|l
ipt}tBsх; Е0pl|стуl}tlвсf, ,t тtltu тtllto;в i yсiшп iстopштшшtlш po:lшiЛttвllllt кoт1li
тoрEs.rtl|сл сь0гo l|штf,l lпfl. IInilгоroвшifiшa t пшI.пpnцfl Гoлoвишсlкoгo 

'CДo.бoдсвio Е(lзaчьш пoiшй.., сllв' l8G.l. J[oдпв дo' сьoгo тaЕolв ll!lpo;!|li пtсшi
llрo пepесo,trпшв t l loясшeвшeш hpor|l. i lt. Хп. Cyшцoшn в fioгo 1loзшiДкш
(п спi узлтi iш вi. вбipпшвiв [Iовицьвaгo i Явopшuцькoгo) .Cдo6oлсьвo.
уlраIшсьвu iстopшт.шl пtспi.. 3.f, Poвдij (6opoть6п в .тптпpпши) тeБ
швшшсaшнfi гo'oBttltlt ql|lloшt ltЛ6 8J(eЛв}|ltlll дoдrтBпшl| з шптiп, по yoil

.oтe1iшaшъ. i сniи трlЕ ввo.цrlto .|tl|ш8лu .ltspoJtшt|х iсr.opи.ltlшх шiсeltь.
вi вбopшltшв AЦтoвoпlt.lв i .tr.рпгoшaшoпв i[Iстo1lltтесшio пtспи шr:opуссшвгo
llаpoдao li. 1874 i вшttшвш lt. I. }ltитeцькoгo .Ittшслt . o sвl,oдtttJхъ.
Is,ol'уcctиxъ tyrnrъn_B дoдaтЕs ii, дo у пepшc п8дpyв0вtlш8 душE
шpo Cip.lшxу в збiршивa стsplll( зппшсiв луш пpoф. o. o. lioтллрeшсЬвoгo;
tушa пpo 3.х6paтiв, вoт1li утiшвлшвoaoвcьшtliшeвoлi, пpшвeдeпt пo satlисy IIiгoвсь.
loгo }' Бoгoлy:oвськolу пoвiтi Хпpьr. гу6. 4.й Poздiл (Aвтouorriя)_сe спeцia.rьltв
pо:lшiдкr, шsпшс&tttl пд шiдстaвi в) []B0[lo! i 6) усir стcpl|l i попшх пепел.шчцшt
poввitoв-в) lшдпшвtlx шltoo .IllвтepiaЛoвъ д's llстopiш loлoпшзaцilt ш 6шт8.,
I' tI; Фшлapeтr. 

'Ilстoршшo.стaт..oпшс. 
Хврьш. oп..; пo'lltlгo сoбpпшiя uatоuoвъ; б).

[ls. Ив. Cревшевсtrnгo. Истop. швoбprшetlio гpaшдaвсBaгo yстрoeшiш Cлo6..'Ушp.,
ltвштlзlt. 3rп. o Cлoб. ш0.Uшixъ; Гoлoвt|ltcш8г0. Cлоб. Bo8. шo.!Bш; д.}l. Эввpшицшвгo.
ш. д. Cшpвtl' оllD, 1894: Е. Aльбoвсвaгo. [Iст. Хnpък. Cлoб. пo8. пo.!Es;
eгo ,to. Хшpьпonсшio шo38Bш' сllБ, l9l4; B. Е. [ввш.,loвuвa. Bpeшя oбprзoв.
Cлoб. ltоplt. пoлвoвъ (въ C6opш.; 1l0сBлlц. B. o. .lGлюqeшсroшу); Gгo во. lаъ
шстopiш уl'Pottлoltiл Cлoб. Ушp. вь хl,lI B.; егo же. Poсшвсь бtlpoшвo Jttтеf,



3itlьвoшсttвгo; .;[. l l. Drrгп.l,Ьll 
' ' 

д. tI. l lи.lлeрa. l lсr'rl[l iл l. )(lt|rt.шrlпfl, t. .:тl l '
l03_l36; A. J[. Tвcpдoхл.Ьбtlшrt. [[всл.Ьдствeшпoo tloJBoшtlш.leстшo (li ieв стnр.
l88?, шаit); II. B. Te.luseшшo. lIрoтeстъ слoбo.цсвoil стn;lulltпш. l lаро.1ui iсторшвшi
шiс l l i  узятi  y f lpвгoшol lott l  ( l [oлiтк.I l l i  l l iсв i ,  l I) .5.f i  Poздir (C, l t t i r ' tьшиf,
yстрiй i сyспiльrli стaши)_ltoпr poввiДкв' ]l:l l l]|свп8 гoлouшl|ш ч1Iп0x шв цiltс.гrпi
DшДпlll|I шш0ю д:кeрeл (l.гo 2.rо тoшa 

"Itlrтe1'i irлошъn) 
i l.гo тoшtt 

"Ilсrrl1riшl.. Хврькoвlr. (3.д гJnun' стt). |J3-7т, l().л г.l:rl lп, стp. 264-3 l8). Iiupшr:т3.
вдвс8 я тIT тдЕolB Пo.l. сo6. зlв., шптepio.твltш вш. Гю,lьдellшIтедтBl Cl'ез.
tlcшсвBгo) .l, l i.т:rретв; шпpo.lшi iстoрllvшi пiсшi узя1'п y .\1lttгrlмпlloшв (llrr;iтштпi
шiсвi .  l ) .  6. j l  poздiл (Brr6ot 'и y l iaтеl l r lu l l l lсЬl iу.  пoшисiю)_с дol|ol l l leЕш6
ц6ei рoвпi.Цвш. l lрo сs ш шrliх 

"oтоl}ttвх 
l l3ъ,pусскoii ttстtlpiи., т. 2 i l (Il lollrlгpпr|liш

и ст8тьl '  пo шстt lp iu CлoбoДскof i  Упpвшпш). х. l  I9 l3 '  с ' l '1 l .  l0| -- l62_'Bшбo1l l , l
въ Екuтeриll1|l1сl(}к) l{ошнссiю д.tл с0ст80.lсIl i l l lt1lrlеltтa ш()шllгo у.ltl; l lel l iп въ
сro6oДскof,.Ук1l:rшtl.Ь, ltпlttl:j.{ ш.Ьс'гltпгo Jl||0pя1|сTвll н.(Ьлтeльшrlстg с'o.
бtlлсво..ткрвl|]tсti l|хъдеш}тsт(,l lъ шъ ltошиссiи.. j l.rпoпшr!lп сл рoзшi,rк8 ||дl{в:tnшtl
шpeдстsUttt|ltiв с,to6oдсьlto.укpаiltсьшшх шiст i шit.lсlttlших сло6rlл, l lotl lIкoвrl|ttull
t loJ(f l t l | lo п CХ't , l . l t  тoмi .C6l lр l l l lв:r  l I .  l 'ус.  t t t lтоp. ()бtt( . . .  ст1l .  5{-f js.  y 0сl l l l iу
7.гo polдi.la (}iкоuoшttтllиii ltuбут: l|t)ot||ltс' l|t рoшeс;lrr тs тоPгoв.ls) шолoвенi
шоi pозвiДви_l j 3дсeлвll ie C;oбoдсвofi Уrpallшш ш oбrцifi хoJl,ь е,| t(у.|Ьт'pl|tlгo
pвsвптiя дo откpштiя въ Хl;l l 'вoвt уtl l lшelrcвтel.п (o.|.Pt'кн ивъ Pусtвll|l шсторiи,
т.  2 й, стр. l  -2 l);  2) t lрптвi i i  шстr lршleскi i i  ovе; ' t i ,ь 1oltгoBлl l  (прсншуtl1ест.

Deltuo л|lltsрочllой) въ Cлoбoдскoit Укpпиltl i пъ ХYlI и Х\'l lt в. (тrмъ вo
стp. 50 ?a); 3) JIpшrркцг. Харьвoвa ш ХYl l l  в.  (ташъ 8o' стр. 75-?0h
4| c.л г.rtl l lв l.гo тorta 

"1lстo1liш 
г. Хп1lькtlшu. (стр. 223-25:|); 0 тnшlкo

uui 
"Itl lто1littJl, l.,r, 

lI.fl ' шoi 
"oзеркlt., 

шоi 
"Il lптeд'in'tы 

длл истoрiн г. Харl.цqgx
въ ХVlI стo.|'., roя вitl l iтпд 

"'fри 
tе1lкаскiя с.1116о.1l.ln(li ieш. r:.гп1l., l887 iкrl lь,

jюль, стр. 562_563) '  t t l tдвl le шl l t lю ,Tt lшol.1 la l[ l t tвесвoe oшшс. Харl 'в.  l lnш.. l888;
звriткшвtloдol)o;|synшпд 3уeшnil ' l lлl,дellшто;1T|l-. tl0treП.lпЛlltlс.l i,tпl,tl l.озpo6лellиft
t[;  l I .  (]а.r .гнltoвot l  з шoiшш t lрrrшi l .в l lшш; 31' €вn. Шутош. звпискш,Ul lD, l787; pr lcвiJtвв
Ii. tI. T1lш.[и'Ьeвд o свлiтровпрешii ("o'lорliи шаъ истll1li lt l|P0tнl,||l1.lt. с.rо6. Ун1i );
A. .(. Tвеpлorлtбoвa. C1'ль6в табдcllofi l l lrrбршпн въ Aхтt.l1lвЬ (l i ieв. стп[t.,
l880, сoшт.). 8.fl Poздir (3вшe.lьшв власtliсть)_сeшoстttl. lt lл шошrr pозпiдк81 t8Пlt.
сerl8 rl8 niДсr.двi д;кеpeл_шоir 

"Tllптe1liплoвъ., 
I, II, I'.r1loвв ш [i1loдсвпгo.

Cбo1lпшвъсуд. р.ьцI., с0стя3. бушaгъ, гl)iri l0тъ u0 стtl l)()з:lиltoчltoш' 9e''es,l. Х. l884;
tIишoвсioгo.CтapoзaишoчшшязeшЛlr.Х. l883;.[ ' t lлаl lеr 'a.  l lс .г .стrtт.orrшс. Хпрьв.
еп.; Е. Aдьбoвсвaгo. Хapькoвсвio вoзцкш; шtli 

"oпоpкtl. 
i 
"Истo1'iл 

Хnрьнoвв.,
I. gл,uшoю сцецittlьlItlю PoзB,дB0D усЬ0шу rlштвltl lD ,|влsеться шotluг;r.rr|,iя A. .Ц.
Шшшвшoвlt 

"ГлaшIl'Ьйшie 
ltoшоllтtl шъ шстo1liш стllpoзitl|x(lчшtlгo 3otн.1e|lлддЬшiя

Хoрьв. г1.б. l i . ,  l8E3. ( l l ieвсl tв l|  стapшвlt . ,  t882_l8IJ3), a тавoв зt lшt lс iд.
Ceлcвдцoшa ,Cтвpoзaшшoчuшe Ue!t'ш Хаpьк. гy6.. (Хuрьп. гу6. l}tл. l 860, j\!l - 2)
llрo вотвe;lтшi seц,li вeлишо1loссrйскllх 0Дl|oдшoPЦiш... lt l l. 'tиltl l poзвirпв ll. l i. l]rrго.
в!щопсl:пгo. tleтвеpr.шoo шрaв0. l l1lо стаpoзailoчшв зеш.leвoдoдiдшs шзlrд.l i з DpШ.
ддqвoг0 6oву_li. П. Ilo6.Ьдoшoсцeшв .l iy1lсъ шстоpiи гptlддl]шспaгo пpпва. i
poзвiдвв Upoф. DI. Ivl. Еоввлeвсддгo. 9.fi Poздiд (Cлo6tr:в:tllськиfi шoбут)- сo тei
сauoстnfiвя ptlзшiдшa, sшшнсil ltв нв tl iдствui /\вel)oд i ollисy шirетшUстеA слuбoдсьшшх



tl().||{()l lпl{кl8 Хш. fl.otlt1л, Хв. l]lидлoвсьшaгo,Л. l l lшд.loвсьвoгoi lв. Ilеpeпрeстoво_

o\laтерirtловъ J(etJt oЧеpвп слyil iебпоil jt.Ьлтeльtlостш lJlшдлoвсвl|tъ въ Cro6oд.

r.ьol l  Укl lд i t t l ,Ь. .  Cl lD, l89C и,A. я. Лlt lшшеIlкo. Cтпришппя oд €вдa ш прttвsд.

leШltoстш д()шsll l l i ' l l .o 6штд слtlбошпllъ (Хa;lьвoшсвil l Cdopllшвъ, вllп. l.f i, стp.
l? l - ls l);  t)  TоI lr l l .р.  oпшсaпiя Хaрьк.IIдш. l?s5 i  l788 P. i  3) пeлPувoвaEoго

.Ctat. .  oбoз1l .Ьшiл C,roб. Ушp. гyб. (30ртl l t iшХlХ ш.); 4) l(a;шшошсttпгo..oпшсlшio
снаде6шt.lx.ь уl(l l l lиIlскltхъ пl}oстollnp. о61lядошъ въ ltl lлofi рoссiш ш въ C.lоб.
} ' l l1 i .  гy6. | , l17,,5) l .1 l .  ( l  [ lшштвш. Уl l1 l l t t lшцu (Couшltet l iл,  IY, cтp. 4ro7-4$5|;
6) .}ш.trr1rетa. l lст.  стдт. o l lUс. Хшpьк. eп.,  lY '  2{4.25l;  7) ItIовyльскпгo.
I}rleшнo t:тnт. о6oз1ltlпie, Хпpьв. губ. l850. 6щв звшiтвв пpo oстрoгo,BсьBl|l
с.rrrбoвtt l t  у l 'шолl l l lш (I|утешостшio, I '  l77l ,  стр. l30_l46). tIaстшвorc сьoгt l
швr.t.рiit.rt' ш(lтlln тr)l)кaлдся мiстд Х;rрl.коuп, я 3lt(,pltстyвпt}с,t у l6 г.r. свoet

nllt 'r ' l l1' iн г. хttl lLl ioll ir", T. I, ст1l.40t --509. l0.fl Poздi.r (J[yхoшellствot t(el'вIl l l
h шaвuстш1li) с тltlt l;;к y бi.lьшiй чпстшнi ttoвil t)oзll iJ(вa' ЕallисдUa яв пiдстaвi

Лtr(rtlе'! ' lt iб;rпuшх l|l}е0сll. Фшлa;lстoх ш йoгo "}lстopшкo стдт. ollшсl хil[DьБ.
с l t  . t  ! t l t()t0 tt .} l i t r . . ; ' i l t l l lх" '  I ,  ш nl\ lnтe1l i i t . t l tх '  д. l l , l  шстoрiи г.Хapькoшo въ Хl . l I  в. '
l r  

' l lс ' l t ,1 l iш 
г.  Хш;l l , t i r l l r&", т.  l . l i ,  въ 

"oве1lкttхъ 
шзъ Pус. l tстoрi l I . ,  т.  I . f i

/ . l Ir:r .rr1 l .  t tr l l r l rс.гtt  l . .  () .  l iшшткш, с1'р.. tб7), I .] .  Aль6rrшсLвlt i tъ 
'Хп1lькoвсьшie

|,itlзtlшш". }lttте1lia.r. ш{o дo ш. ХRpl.кoшп, 6yв ввeдевий шilою у l l. l lу
l ,о lд i . t i  n l lсro1l i t l  г .  Хirрl ,вошв., l ,  стD. 3l0 _ 388; r .дм - l ( iвавi
t l l l . ' l  It l lбt lt l l  пl l0 tц.pкrlшlt i  пtl l|.,1тпttкlt стl l l ,() l i l l I l l( i  шiстецтшп у ltсpEl|! lх

ш. .Yu1,ьl; ' l lшit-- цi lп l l(r l l i l ;t l l l l  l}03шiд|ftt . l lo. сl, .)! lу t lttт{i l l t! l) l lоl i i l i l loгo Il; lo{l.

( i .  l i . .  Рt lдrtr lt, Bо' l .| 'a вltJ lшлц i . oсiбпшш вltДaвl l € l t  3 шRltюltt i ' lult. IIрo

l1с;lr ioшlt i сl lрi lвlt y l i i . tгr l1хlдсl.кi l l  Qпв1lхi i '  t lудlt увiroдш,lд у Хl, l l-Х1,l lI п. i
(!rобoжilt lшiшrlДt-t l( lt0f, i l l i  рol lшiдкш i з0iршшшн шaте1l iaлiв вид,апi покi l lпшl п1юl|,.

r l .  ( l .  Лсбcдrtlшш .- [ i 'Ь. lоlr l1lоi.скie al l! iеl)eш t средп tt l .ь lrрlшlt l leтшрсвоi i

д,hлте.l l ,шot:тш (пrl 8pl l| l! l] l , jшъ дoвушeштошъ). Х. l902, IТ, 228; eгo :кe.

t[о;iкrlвtr l . lл t lтлу.lot l iл в.ь l i l i .rгоpo.1скоfi eltшpхiн .(вуl l .  . l ttнpъ., l88l, rев.);

еl.( l  iкr. l iopьбrr духol|ettстшД п1' с'()6()д..Ушp. въ ХYll l  в. ltt loт|tttъ Drqepttшltь

(тaхъ шe, l883, лшв.); oгo :fir. o бpnlшйxъ prrзвoдв!ъ; oгo' лio. /[ухo6оpцш
шъ сlоб. i 'н1l. Х., l8l){) (шpo цe x-лporll. lJ. l l. Cдcвш 

'Шlъ 
с.roб. уrp.

C.ttt lиrtшg. х._l l )()0); eг0Bе. l ,oзшскпшiя въ южl loрyс. nt}х. '  lШ' I l l .  l8s3;

^. 
Jц. 

.t шr.1l,loх.l.h6iltm. Axтшрсшifi Cnлт0 Tpошцпill rott. (Хapьlt..Cбop., I, 8l.87).

l l. i Poздi.,l ((lсr,вiтa т8 t|шсьшoшlliсть) зoсltoвituшl пв дaeрe'tl. вi6рвшllx хпoю:
(t i l lo ttис.ro пlк i . l  y l?39 p. в шoir.IШnтepiалвx.,  I ,  l lcрoшшс Хpуш1oвв)t пPeoсB.
tI'илпlletuш ([lсrюpнкo стsт. o0l{с. Хвpъв. сu;) A. с. Лебoд0виш .Irlnпдpoвпuшe
дl.лшш llс,toб. Ушp.. (Хaръв. ш8'. t|A l8s5.R гoдъ), Il. I. i l iитeцькttш ,Мl.lс;lш
o шtlрoдl l l . t lъ шl l . l0 l)уссшшtъ дyl lвtъ.,  l t .  lEc3; iг .  l l . . .[впшлеDсlшш. Уврaпш.

cшt,| стtlрult.l. x., l866; Л. D. I}cfi l l6oргtlш (Bоpoп. шбш,l. сбop. I). l lрo

Хвpьвoвсьвшll вo.lлtlгitх l lal lвprш1a шpal1л пpo{l. A. C. Jlо6одeвп .Хapькoвсшil
вoл.lel.iутrъ, шnшъ прoсв.Ьтtlтoltшшf, цвштlDъ C,ro6oдскoй 

'iрatшъl 
.Ц.o tqporr.fie:

цiл шъ хвIlЬBoBъ уtluвet}сt|тoтв. Il l. l886. l lpo oсьшi,гy у Хepьвoшi_l2.л г.leпв

у ш('ei 
"l lстo1liш 

г. Хa1lьttoшв", C'IР. 380_403;тдш aо i 6шб;tioгprrl ' iя poзniдoв

ll1r0 шtl.r.ltt. i1rt. tl1rrr дiлльll iсть l.. C. (l l iошrlPrlдш у Хпpьшiltськоi|у вo.l. lrзгi1 шi:

(loчrrrrешiш г. с Ctloшtl1.lодш, ёrrбpaшllнл l, l luдsEтltрoll l lt|lt l!,t l lрo.lr..[. l{.



Ijuлa.l}ешъ. х. 1894: тут:вштiв.CпoшopoЛ,ш, Jliст l l0гtt дo |rlt. l l. Tcвлшlопl з
lloсв,|.l.. l l l) f,oшy .lзрri,rЬсш|'гo 3titt. (ст1l. 2i l..-.26c)' дшi вcгупtlшt прl'ш00l|
з ti ipr:: 

"Хрнстiallсввгo д1161loш1lrшiд. стp. l.?5-l82 i . l lввп;lьпа' дl|ct)l, вo
lpшcтiпlrсшuшу дo61loшрпвiэ. стр. l83_l02. l|Jltl кoзввв uТfту ltлшroвсЬEoгo..-
roп 

"llстoрia 
г. Хвpьшoвr.-стр. .58-460 з увrзioвarr пr posвi.ц]ш шр(,'D.

llepoтцп i B. I. Cpeзueпсьlзoгo. l}ipшu l'. C. Cпoвolloди_B шolorу Eшlвшl!')
0oгo твopiш, стp 259-30l. J[oпoвшoшlrв fioгo пi1lшв .Bсявol|у гoрoд' шpпвъ
ш прaB8.*8 .Утpеllвеfi 3в'Ьзд.Ь" i в rolorу вout|су. l2.l ;loзliл (Гp. Cвв.
Cвoвupодв) швпшсапвfr шtr цiдстцвi пштiл Cвoвopoдш М. l. l(oвв.rшшсьloг0'
твopiв Oioвоpoдt i шe.lишoi тeшep шрo вьoгo швупoвtli .riтeprтуpш. oг;яl
Eшдouь твoрiв Cвoвtlpoдu i poавiдoв ttpo llь0гo i loгo твopш був зpodreшнl
шlloD у ttl|дulluD твo1liв Croвtlpoдш (стp. l-с:(х,хI)' в ilотiш ввo fi 8s шo.
шi|lшш чпсш в pоllвiдцi-.llздшпiл сoqшllошifi |'. C. Cпoшtlpoдш ш coстorщ,iя шъ
сsязt съ вшцъ шsсr 'Ьдоввuir o шelъ.. l l .  l9 l5, б8 cтp.; тsшвв-lptтlчви0
oгдsЛ 8oвoгo бirьш цoEвoгo вшдnшшл твopiв l'. C. CкoшrrpoДя l.. li.lшчъ
liруoлr.lв ('Co6pввie сoтшпoui0 l'. o. CкoвоРoдl., l, сllБ, l9l2). .П.uвясь
,пв0a l3.ю г.tatlу ц0вi ,,истoрitt г. Хв1lьвu8п., l, стp. {33-{c0, ultltсшлчеtiу
ttt|к,Dчuo Cвoвopoдi. HошuП .1нст l'. c. Cruвo1loдп вttдаuшf, uвoэ у rloсi
6poшшpi-,ltoстoшпpoвсвie дшr въ l}oрoueп,Ь.. 3 вeдпrопl лlrбoвьр дo l'. C.
Cвoвopoдш ш8пl|саш3 tittl|tвп п. 9ршв .l'1сспiе шtJс.lltтe'll l. l '. C. Cшовrrpoд8..
Iu. l9l2' 3{2 стp.; вpптпrвi аnriгвш ulDo сD tlll|,Бl(у Ju|в. у шeшe i у lqкlф.
!|t. Х. Cуrцoшв ш fioгo вошif,шifl рoавitцi lrpo Эрвв i Cкoвopoду. l3-j1 pоздir
(Хврьвiв, лвo уr1laiшсьвo шiстo) -рoзвiдвв, ш8ltшсnш8 llв шiдс.гltшш Дfie|lф.tl в.tпсllоi
,;luзшiдвш ш;ш lпpl,шiшсьшо ук1luiшсЬt(o l l l 'сьteltстшo у ХlХ cт. (' ltсто1liл r. Хпpь.
пo08.' т. 2.fi, 22 t,.l. стp. 804-812) i вшДввrri шiд roвш рeдпвцief, lшltf,l(lt
.Естopвшo.Фш.rо. l .  фав. Хвpьв. у.тп. Х. lg08, стp'  B2_88, 95-.- l04| l04-- l  l2,
l  l9- l2{ '  297_.30l ,  307_3l l , ,3 l9-326, 33{-3{l .  . i l .ив. тaшoв ХK. i l  тoш

.Cбo;ltlшшв Хп1lьв. }lстoрикo.Фш.rо.l. 06щ..; Д. }l. l iдгдл'I;л. l lпrятш.(. l l. Мил.
.lepв (въ I}tств. Хшpl'в. Ист..фи.loл. 06щ.) ш lJ. Д. Баpвшшсшвгo. /[. l l. lrtи.r.
re;l (тar аe). tlpo l. I. L'peзвeвсьBoгo-.lJцlt,lтн lа. l lв. (ipeашellсвпгo. [cп.
l.л. CUli. ' l9l0; шpо Dl. I. l ioстoшapous y Хв1lьвoшi_A. C. l.pушeшсrij l. l lrь
IsрБвoвсвиtъ лiтъ Il. U. l it lстoцaposs. оцD., l908; шоi .lt lшreрiвлш.Дlя бio-
гpnr|liш Dвlloруссltl|lъ 

'штеt)sтуPtll,ltъ 
д'Ьдтe.lеfi ХlХ ш. l[,. t9(t3; o. /[. tiпгплtfl.

Oтшoшcшiл Il. }t. l it lcтoшapoшs къ Хвpьвoшу ш .\в1lьroшсшошу }tlшRepситeт'
(Pус. стrр. l9l4' хll). l lеввбoрor uшfiде ввшвкш 

"liульт1';lt lo-iстоl'nчшoi 
бi6лio-

{gltlt. sl|д,вDltшцтUв ,CoDзъ._I. Jl. Aflвeшштoвв "}61l1tiпсt,кo 
Dшдl}oд;Icшltв t

Хпpьвoвi в 20_10 poшшr ХIХ ст... B вaгдlьllшx ul)i lц,tх uo iсr.tlpii уш1tвiш.
сЬlioгo шшсьшeвстsl ш1lo слo6oжatlсl,8l|х l lшсьrcшшиliв: у Il. }t. l lет1loшe.

.oвepшв rстo1liн ушрошшсвofi Литel)птy['l l ХlХ ст. I{. lt l84; пtlшluttшшfl f,ршт}|ч.
шнй tlг.lлд цiei ввишвш aбo ll)au(в сsшoстsfiш6 ii дoшuвпollшс ullrlr}. Il. l l.

f l,rшвeвrвв (въ oтreт,Ь o 29 пpшсупдetlitt ввг1lsдъ гp. Увп1ltlва, ClIti. ' l888);
вoвiДщв'lстop;л увpвiшсьвoгo цl|сьIешстE8-grllpeшoшв. lt. l9l?.
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Hmaтки prдaктopa

Tекстoлoгiннy oбpoбкy тeкстy бyлo затpyдHeнo кiлькoма oбставинами: oб'сктивними -
нeвиpoбленiстю l|oPмат}tвнoгo стpoю yкpаiнськoi лiтеpатypнoi мoви в мolr|ент ствopення пpаui,
i  сyб'сктивними - .Д.. I. Багалiй писав свoю <Iстopiю Cлoбiдськoi Укpаiни> - дo pеui, впеpшe
за наyкoвe життя y)киваючи писeмнy yкpаlнськy мoвy - в стисJrl стpoки' а кooпеpат}lвl|е
видавництвo <Coюз> не змoглo надати автopoвi квалiфiкoванoi дoпoмoги, бo в йoгo штатi
не бyлo нi pелактopа, нi кopeктopa. Тoмy мolt<на ска3ати' щo пpаця пoбачнла свiт в малo.
uитабeльнoмy виглядi.

Ми зважилися нa безпеpеuнi змiни текстy тiльки в ситyацiяx, кoли бyлo яснo' щo пеpеl l нами
типoгpафська пoмилка. B тиx жe випадках, кoJtи пеpeд намl{ пoставали мoвнi oсoблнвoстi
самoгo автopa, ми пlдхoдили дo текстy твopy лелiкатнo i лифepeнuiйoванo, заЛишаючи pyсизми
(нaлp., кpeстьян, еopodd'1, леякi poзбiжнoстi написання oкpемих слiв (напp.' 3нaче'| '|я-
значiння, coцiальнuЙ - сoцiяльнuЙ, нapФ - нapid)'

Цитати нaведенo в тoмy вигЛядi, як вoни пoдавалися автopoм в пеpшott'y виданH|.
Bлaснi iмена пoданo в сучасl loмy i слинoмy написаннl, oкp!м тих, де €  спoлyчеt|l|я хв.

(сyvасне ф-): напp., Xвеdip, N|еpехвa.
Гeoгpафiннi l lа3вн пpиведeнo дo сyчaснoгo ttаписання, щoб yникнyти .Цвoзнаннoстi: напp,

тpалиuiйне для дo)кoвтнeвoТ наyкoвoi лiтеpатypи написання Бiлeopod, Бiлеopodcька лiiя
замiненo нa Бeлеopod, Бслеopodcька лiнiя. Haзьу Cлo6odcька Уrcpatнa свiдoмo зал}tlllенo
саме в такoмy написаннi, якe бyлo хаpактеpниi, l  дJlя дo)|{oвтневoТ наyкoвoi тpалишii, а нe так'
як пpийнятo в сyчаснoмy пpaвoписi - Cлodidcькa Укpaiнa B тi часи, кoли це пoняття
iснувалo як pеалЬна oдиниця теpитopiaльнoгo пoдiлy, пpaвильним бyлo саме такe написа}||{я.
I це не дивнo: ,I l .  I. Багалiй в текстi poзвiлки нагoJlolшу € ,  щo в )каЛoванниx гpaмoтах l l t|ших
oфiuiйниx дoкyме}lтах хVII_хVIII cт. Йтu нa слoбoОg o3llачалo tiтu на вiльне nocелення.
jloсить згадaти. щo сyчаснe значення cлoвa cвo6фa як нeзалежнiсть е пoхiдним вiд давньo-
pyсЬкoгo cвoбфd (пiзнiше слo6odd), тoбтo пoсeлення. Тoму ми вва)ка€Irio написаttня Cлoбodcькa
Укpaiнa нe тiльки iстopи.tнo зyмoвленим, етимo.ltoгiчнo дoцiльнiшим, алe й eмoцiйнo насl lЧеl{l lм
дJlя сyчаснoгo yкpаlнськoгo ЧитаЧа.

B кoмeнтаpi зaстoсoванo валoвy нyмepацiю пoсилань. Koжнoмy poзлiлy вiдпoвiдае, oкpiм
pеальнoгo, ше кopmкий iстopиvний кoмеttтаp. 3важаючи на пoпуляpний xаpактep викЛадення
/I.. I. Багалiсм iстopi i Cлoбoжанщини, ми вважали не зайвим нeнав'я3Лнвo зopiснтyвaти
читаЧа, шoб пpи пmpебi вiн мiг 3веРнyгися дo iншиx iстopиuних poзвiдoк.

lстopltкo.геoгpaфl.rнa пpoблемaтшxa

B кoмплексi пpoблем iстopи.rнoi геoгpафii oroбiдськoi Укpаiни oсoбливe мiсце пoсiдае
nитання пpo деpжаBнo-тepитopiальнy налeх<нiсть ТТ земель в минyлoмy. pс_oбливoТ 9к.тyаЛч:
нoстi цe пi lтання набулo Ь tэiz p., i<o' ltи oднoчас}lo 3 poзпадoм кo.лиrшньoi PoсiйськoТ iмпеpii
йшoв пpoueс пoлiтичнoгo сaмoвll3нaчeння наpoлiв, якi i i  населяли. B хoдi цЬoгo пpoцесу маЛи
виpiшyiатися i пpoблеми теpитopiальнoгo рo3межyвання, щo бyлo нелегкoю спpавoю B пpи-
кopдoHних пoлieтнiчних pегioнах,.oдним з яких б.yла i Cлoб-oжанщина.- згiднo з кIнстpyкuiею>
Тимчасoвoгo ypялy ГенеpaлЬнoмy сeкpетаpiату [ентpальнoТ pади- вiл 4 сеpпня I9l7 p. з теpи-
тopiТ УкpаТнi.бУлo виключенo Хаpкiвську, KатepинoсЛавсЬкy' Хеpсoнську i laстинy Tавpiй.
сьi<oi губеpнiй..Пiсля Bеликoi Жoвтнeвoi сoцiалiстичнoТ pевoлюuii теopетичнa пЛутаHи}|а,
лiвaцький нiг iл iзм в пiдхoдi дo нацioнальнoгo питaння, наpеtuтi '  спiввiднoшення вopoгуючих
мiж сoбoю пoлiтичних сил на мiсцях пpиBoдили дo yтвopенt|я ulтyчHиx кopдoн|в недoвгoв|чних
<peспyблiк> на теpитopiТ УкpаТни, olнiе.ю з яц!T. стaлa, 30кpема, ,Ц.oнeцькo.Кpивopiзька
pЬспy6лiка, пpoгoлoшена в Хаpкoвi в кiнцi сiчня l9l8 P. _, 

ц. p iшeння бyлo визнaнo цK PKП(б) пoмилкoвим. B. I .  Ленiн в листi  на iм'я Г. K. opл>кo.
нiкiлзe [4 ( l  ) беpеlня l9l8 p. писав: <Чтo кaсается .I l .oнецкoй pеспублики, пepeлaйте тoварища.м...
чтo, как бы oнir ни yхитpЬлись выдеЛитЬ из Укpаины свoю oбласть, oна, сyдя пo ге^oгpaфl'и
Bинниченкo, все paвнЪ булет вклюнена в Украинy... > (Ленuн B. Lt '  Г7aлн. сoбp. сoн. т' 50. с. 50).
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Tаким чинoм, ,Ц. I. Бaгалiй He випaдкoвo пiдкреслю€ пoлiтичний кoнтекст тepитoрiальнoi
пpoблеми. Пpагнуни дoвести iстopиuну налeжнiсть Cлoбoхtанщини аo УкpаТни, вiн неoДнopазoвo
пiлкpeслював, щo так званe {икe пo.,Iе дo йoгo заселення не нале)кaЛo Мoскoвськiй лepжaвi.
Cyчасна pадянська iстopioгpафiя poзцiню€ цю п03ицiю як пoмилкoву i вказyс абo на бeзспipнi
пpава Poсiйськoi ,пеpжави нa <,[lикe пшlе> (.Цив: ?аеopoвcкuЙ B ГI. Изюмская неpта.
Bopoнeж, 1980 с.7_lI) '  абo нагoлoшy € ,  ц lo цt зeмЛl дo |х засеjeння не наЛе)кали H|кoмy
(л'нв.: Cтецюк K. /. Hаpoлнi pyхи нa Лiвoбеpежнiй i Cлoбiдськiй УкpаТнi в 50-x - 70-х poках
ХVII ст K' .  1976 с '  306).

lстopикo-eтнoгpафiuна теpмiнoлoгiя книги дoсtlтЬ пЛyтана i вiдбивас стан тoгoчаснoI
poсiйськoТ та yкpаТнськoТ iстopиuнoТ науки

B нaцioнальнoмy питаннi .[ l . . l .  Багалiй стoяв нa деIt 'oкpатичних пoзицiях. Иoмy були
чyжиllrи бyль-якi пpoяви нашioнальнoi oбмеженoстi. B3а € l t , loвпЛив, взa €мoдiю piзниx нapoлiв вiн
poзuiнювaв як глибoкo пoзитивHe явище,щo спpия €  poзвиткy циB|лtзацIl в цtлoмy | кo)кнoгo
наpoдy. B uьoмy вiднoшеннi пoгляди дoслiдника в|дp|зняЛися як в|д вeЛикoдеpжaвних гасел
C М Coлoвйoва i B. o. Ключeвськoгo, так i вiд нaцioнaЛiстичних кpaйнoшiв М. C Гpушевськoгo
i йoгo шкo.ltи. д. I. Бaгалiй бyв пеpшим сеpед iстopикiв, хтo пoставив на наyкoвий гpyнт
пpoблeмy 3аселенllя CлoбiдськoТ УкpаТни як 3yстp|ч l B3а €мoдlю двoх пеpеселенсЬких стpyм|B _
3 Укpаiни тa Poсi i .

| .  Малopociя - нaзвa УкpаТни (найuастiше Лiвoбepеж>кя)'  щo вживалася в цapсЬкiй PoсiТ
y ХVII_ ttа пoчаткy ХХ ст. Пoxoдить вiд теpмiна nМала Pyсь>, щo впеpше зyстpiнаеться
в деяких oфiuiйних дoкyментaх Мoскoвськoi деpжави XIV ст. пo вiднoшенню дo Галицькo-
Boлинськoгo князiвства.
2. Гeтьланщuнa-нaзBa ЛiвoбеpeжнoТ Укpaiни дo кiнця ХVIII ст, тoбтo скасування на нiй
гетьмаHсЬкoгo yпpавлiння ( l764 p ) i  кoзаuькo.стapшинськoгo саl loвpядyвaння ( l78l  p.).
3. Масться на yвазi '  oчeвиднo, тoй факт, щo на3ва <Укpаiнa> дeякий чaс збepiгаЛaся
в oфiцiйнiй назвi  Cлoбoл<аHщини_ oCлoбiдськo-Укpаiнська гyбepнiя) (I765- l780; l796_
1835 pp )
4 B суvaснiй paдянськiй iстopioгpафii iснyс.Цеяка poзбi)кнiстЬ пoглядiв щoдo пoхoджeнHя
слoва <УкpаТна> БiльшiстЬ Bчених схильнi iнтеpпpетyвати цей етнoнiм як <oкpaiнa> (Див.:
Muulкo Д. l '  Звiл.ки пiшла назва <Укpаiна> l lУкp icт жypн 1966. Ns 7; Укpаiнцi: Poздiли
з iстopикo-етнoгpафiннoТ мoнoгpафi i  l /Лiт 'Укpa. lна. l990. l5беpез. C.7; УкpаТна' l989. N9 4I.
с 5-6). Пpmе деякi дoсj iдники ввaжаютЬ бiльш oбгpyнтoваним тЛyмачення слoва <Укpaiнa>
як скpай>, тoбтo <кpаiна> (див.: Puбалка / К. Iстopiя УкpaТнськoТ PCP ,П.opaлянський
пеpioл. K'  l978. с.82) '  aбo <внyтpiшня 3емЛя), (зeмля, засeЛена свoiм нapoлoмl (лив:
PgсанiвськuЙ 8 УкpaТна i yкpаTнui //Нaукa i суспiльствo l989 N9 2. с.35)
5 Маеться нa yвазi тepитopiя KиТвськoi Pyсi. Tepмiнoлoгiю,Ц. I Багалiй 3апoзичив, oчeвид}lo,
з <IстopiТ Укpаiни - Pyсi> М. C. ГpyшевсЬкoгo.
6 Мoвa йле пpo Kиiвський Лiтoпис' в якol l ly пiд l l87 p впepшe вживaстЬся назва qУкPаiнэ>
7 l luке noле - найчастiшe пiд цiею назBoю poзyмiли незасeЛенy теpитopiю частнни Лiвo-
беpeжнoТ, Cлoбiдськoi та ПiвденнoТ УкpаТни, якy в piзнi Чaси кpаяЛи Piч Пoспoлита' Poсiйська
деpжава i Kpимськe xаHствo.
8. I l iduзнa - 3емЛя, яка дiсталася v спадoк вiд дtда.
9. Mцpавськuй u1лях-дoкЛ. дивi Cаpатoв И. Е. Мypавский шлях чеpе3 <.[l.икoe пoле>
//f7aмятннкtl oтечeства. 1980. Nэ 2. с. 30_35.
|o Святoеopськut7 l loнacтup - oцla з найдавнiшиx згадoк npo l lЬoгo датy €тЬся XVl ст.
||. Геpбеpштейt|-ДИг.!|oмат' пoсoп CвященнoТ Pимськoi iмпеpii y Poсi i  в l5l7 i 1526 pp.
|2. БaЙdaкu - великi чoвни.
|3 Озoв - Aзoв
|4. Цаpебopuciв - нннi с. Чеpвoний oскoл lзюмськoгo p.ну Хаpкiвськoi oбл. B poсiйськiй
тpaлиuiТ закpiплeнo назву <Цаpeв-Бopисoв>.
l5. B paлянськiй нayкoвiй лiтepатypi кoзак Байда наpoдних дylr нe iдентифiкуеться 3 дi 'итрoi '
Bишневецьким.
|6 ЧaЙкu _ кoзaцькi чoвHи, t|а яких кoзаки виPyшаЛи в мopсЬкl пoхoди.
|7. Плюнdpgвaтu - гpa6увати, poзopятtl, пyстoшити.
|8. ПiЙлaтu флuзня _ пmepniти пopазкy.
|9' Mаnа Бonлaна - каpта Укpаiни, скЛадeна фpaнuyзьким iнженepoм Г. Л де Бoпланoм,
автopoм <oписy УкpаТни,, впеpше нaдpyкoваHoмy в паpиx(i в l65l p.
20 Буdu - пoташHе виpoбництвo; еgpтu _ стaдo вeликoТ poгатoТ xyдoб]r; 6gpтu - купa'
пагopб, пiдвищeнняi вuннuцi _ пiдпpисмства для виpoбниЦтва гopiлки.
2|' .. 'Kнuзi Bелuкoеo Чepтеэtса - Kнига Бoльшoмy Чepтежy. Cлoвесний oпис гeoгpафiчнoт
каpти Poсi i  i  навкo.лишнiх земель (вiл Пiвнiчнoгo мopя дo Чopнoгo i вiд ФiнськoТ затoки дo
p oб) '  складений у |627..p. в PФpяднoму пpикaзi  (пpo ньoгo диB. пPим. 80). Являс з себе
цi}tHе джеpеjo з iстopиннoТ гeoгpафii otoбoх<анщини, в якoмy oписaнo теpитopiЮ тaк зваt|oгo
,[l.икoгo пoЛя пo тpЬox шЛяхаx - Мypавськoму, Kaльмiyськoмy, lзюмськoмy.
22. Moсквa, |v|oскoвщuна_тyт i лалi тepмiн вжива €тЬся в poзyмiннi <Poсiя>' <poсiйський>;
тaк, як це poбилoся в багатьox iнoземних джеpeлаx дoби сеpеднЬoвiччя
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23 Cтанuцi - тцт: oзбpoенi загoни веpшникiв' щo HeсЛи пaтpyлЬttу слyх<бу на степoBиx
кopдoнах Poсi i  в ХVI-ХVIl  ст
24.. 3асiка _ загopoда з пopyбaних (<пoсiuених>) кoIIoд деpева
25 Taвpiйськa ецбеpнiя _ yтв. B l802 p 3аймалa теpитopiю сучaсних Хеpсoнськoi, Kpимськoi
i частини 3апopiзькoi oбластей; Kaтеpuнoслaвськa ец6еpiя - yтв. B l802 p. Bключалa в себе
тepитopiю сyчаснl{х .ЦнiпpoпетpoвськoТ, частини 3апopiзькoТ i,ЦoнецькoT oбластeй
26. Белaopodськa лiнiя _ системa yкpiплeнь на пiвднi PoсiйськoТ деpжaви, збу.пoвана пpoтя.
гoм l635_l658 pp лля 3ахисту вi.Ц татapських нападiв. Пpoхotила пo теpитopiТ сyчас}|их
Cумськoi, БелгopoДськoТ, BopoнeзькoТ, ЛипецькoТ i ТaмбoвськoT oбластей вiл p. Bopскли
лo p Челкoвoй (пpитoки P Цни).
27. Пpo тoпoнiмiкy кpаю див.: Яpeщeнкo,4. 3 тoпoнiмiчнoгo слoвника Хаpкiвшини //Пpaпop
1979. N9 8; 1982. J\l! 8, 12; 1985. N9 I ' 5' 6' 8' 12; 1986. J ' . lb 6' 12; 1987. N9 3 та iн
28. Kхouli , кouti - iш Tцт: лiтне житлo кoчiвникiв, кибитка
29. УкpaЙнu - oкpaТни
30. .. 'збуdgвaв lJ,apeбopuсlа.. _булiвництвo Цаpебopисoва вiДнoситЬся дo l599 p. (див:
3аеopoвскuй B. П Изюмcкaя чepта C.53). ft1iстo збeзлюдiлo пiд час пoBстання I. Бoлoтникoва
y 1606 p. ' бyлo зpyйнoване татapaми y 1612 p. Bлpyге булo заселeне i вiднoвлене y 1654 p.
yкpa l нськими пepеселеHцяIt{и
3|. Чатu - каpаyЛ' дo3oP, ваpта
32. Юpтu - вeликi пpoмислoвi Угiддя, щo пepeдавaЛися y вGlloдtн}lя.
33. Укpаiнcькa лiнiя -систеIl lа укpiплeнь, збy.Цoвaнa цapсЬким ypядoм в 30_60-х poках
ХVIIl ст.3 метoю пoдальшoгo пpoсyвання вo.lIoдiнь PoсiйськoТ деp)кави на пiвдень i захисту
вiд татаpських poзбoiв. Cу.raснi дoслiдники Bи3начають ТТ лoвх<инy не в 400' а в 244_260 веpст
Щopi.tнo на бyлiвниuтвi УкpаТнськoТ лiнi i  пpаuювaлo пoнад 20 тис. yкpаiнських кoзакiв
i  б iльше l0 тис. селян. 3алишки yкpiплень збepеглися нинi в селищах Бapвiнкiвськoгo, 3аче.
пилiвськoгo, Балаклiйськoгo, Kpаснoгpaлськoгo i Пеpвoмайськoгo p-нiв Хapк oбл
34. ..npo тepuтopiальнg автoнoлilo Укpаiнu _ I-[ентpальнa Paдa дoмaгaЛaся автoнoмiТ Укpаiни
в складi федеpативнoТ PoсiТ, пpo щo свiдчиti пpийнятий нею I Унiвеpсал' oпyблiкoвaний l l  нepвня
I9l7 p. II l  Унiвepсaл l-[ентpaльнoТ Paл,н |7 листoпада l9l7 p.) пpoгoлoшyвав yтвopенl{я
УкpаТнськoТ Hаpoднoi Peспyблiки в складi PoсiT (див : ЯневськuЙ.Д' 6. Укpаiнська Цeнтpальна
Pада: пеpшl кpoки дo нацloнaльнo| леpх<авнoстi  (беpезень-Листoпад l9 l7 p.).  K. '  I990.
35. ...gcтaнoвai gкpаiнcькi збopu...- вибopи лo Укpаiнських устaнoвчих збopiв. якi мaли виpi.
шити питанt|я пpo сyвеpеЬiтeт, фopмy деpжaвнoгo лаДу, Кoнститyuiю i виЩi opгани влади
Укpаiнн' пpoBoдиЛися в кiнцi гpyлня l9l7 _ на пoчаткy l9l8 p Boни пpoхoдиЛи в ylt loвax
poзгopтання гPoмадянсЬкoi вiйни, пoсилення апaтi i  та Poзчаpyвання населення в ефективнoстi
миpних, пolI iтичниx метoдiв бopoтьби. У вибopах в3яЛo участЬ близькo 59,6 /o вибopuiв
Пepемoгу злoбулa УкpаТнська паpтiя сouiалiстiв-pевoltюЦioнеpiв (6I'2 /q гoлoсiв| .
36.. .лuтoвськul, l  люdяя..-тoбтo укpаiнuям тiеТ чaстинн УкpаTни, щo вхoдиЛа дo складy
Piчi Пoспol lитoi
37. 3гiднo з poсiйськo.пoltЬсЬкoю yгoдoю l647 p. дo PoсiйськoТ деpжавtl вiдхoдили тaк званi
<пyтивльськi гopoдища>, в тoмy vислi пepeлiненi .Ц l. Бaгалiсм.
38. Чvгviв заснoвaнo в l638 p.
39 мyзЪ* Cлoбiдськoi Укpa.Тни бyв ствopeний в lg20 p. на базi eтнoграфiннoгo мy3ею
Хаpкiвськoгo iстopикo-фiлoltoгiчнoгo тoваpиства B l93l_l932 pp мyзей бyлo poзфopмoванo:
бiльша частина eкспoнатiв склaли oснoвy нoвoyтвopенoгo BсеyкpаТнськoгo iстopиuнoгo i l lузею,
щo був пepeмiщeний в Kиiв в l934 p. ' реlштy 3aлицlенo в Хаpкiвськoмy кpаr3навuoмy мyзeТ,
який зазнав веJlикиx втpат y poки BеликoТ BiтчизнянoT вiйни.
40. ..зa вipg i piОнg 

'1oву, 
За зеt*лю i вo.||'o - спpoщенe гaслo бopoтьби укpаТнськoгo наpoдy

пpoти сoЦiальнoгo, нацioнaльнoгo i peлiгiйнoгo гнoблення ХVI-ХVIl ст.
4| I lпuтpo BuulневeцькuЙ (? _ l563 p.) - князь, oдин з найвiдoмiших ватажкiв пpилнiпpoв-
ськoгo кo3ацтва. Пеpeбyвав на слyжбi y lвана IV в l558_I56l pp.
42' Цepкoвнi бpaтcтвa - нацioнальнo.peлiгiйнi гpoмaдськi oPганiзацiТ укpаТнськoгo i бiлopусь.
кoгo пDаBoславнoгo насeлeння' пеDеважHo i{lсЬкoгo v ХVI-ХVIII ст
43. Pадянська iстopioгpaфiя вкаiyе на класoвt сy.пepенки сеpед yкpa|нсЬких пеpесеЛенц|в.
I{e пpивелo лo вбивст-ва гeтьм.а-на.Я. Oстpяниui ' oднoгo 3 гepoТв визвol lьнoi бopoтьби yкpаiнськиx
селян i кoзакiв лpyгoi нвepтi ХVl l ст, i  пoвеpнeння пеpеселенцlв на кoлишнI мlсця прoживанttя.
44. Koзaцькuti лiтonuс_Лiтoпис Cамoвидця. Cалoвudeць-нeвiдoмий автop так звaнoгo
Лiтoписy Cамoвидця лpyгoТ пoлoвини ХVlI - пoч. ХVlI l ст. Бiльшiсть дoслiдникiв дol.pимy €тЬся
дyмки, щo лiтеpатypнy пai l ,t 'яткy бyлo ствopeнo пpeдставникoм yкpаlнсЬкol кoзaцЬкo| стаpшин]1
P. Pакушкoю.Poманoвським. .Цив.: Летoпись Cамoвидца. к. '  l878.
45 Пpo oснoвнi eтап}l пеpесeлeння укpаiнuiв на Cлoбoжaнщиlly Днь IIяченкo М T Етaпи
заселeння Cлoбiдськoi Укpaiни в ХVlI -  пеpшiй пoлoвинi ХVIII ст. / lУкp'  icт жypн. 1970
N9 8. с.  4 l-5 l
46. Pgiна - за теpмiнoлoгiею дoжoвтнeвoi iстopioгpафiТ-iстopi i Ущаiни пеpioл пpиблизнo
з 166"3 пo l687 pp., кo,lи тoчиЛася впеpта бopoтьба мiж Пoльщею' Poсiсю та Tуpенuинoю зa
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Укpaiнy, щo пepеплiтaлaся з мirкyсoбнoю' ви3вoЛЬнoю та кЛасoвoю бopoтьбoю саMoгo yкpаiн-
сЬкoгo tlасеJIення.
47. Бpюхoaeцькuй I' |vI ' (? - 1668) - гeтьMaн Лiвoбepeх<нoi Укpаiни в 1663-l668 pp., який
спoчaткy пpoвoдиB кoнфopмiстськy пoлiтику щoдo МoскoвсЬкoгo ypя.цy, а в l668 p. пpиеднaвся
дo нapo.цнoгo пoвсTaння' Bикликaнoгo насTyпoМ цаpи3Мy нa пpавa l вoлЬHoстl yкpа1нсЬкoгo
}lаpo.цy' а такo)к Aндpyсiвським пеpeМl,tp'яМ (лив. пpим. 53).
48' МнoeoеpiutнutТ II. Г. (? - ?) - гeтЬN,tаll Лiвoбеpе>кнoi Укpаiни в l668-1672 pp.
49 Cалoйлoвuч I' C. (? - 1690) - гетЬман ЛiвoбeperкнoТ (|в72-|s87) i Пpaвoбеpe>кнoТ
(l674- l687) Укpaiни.
50. ,\opoшeнкo Il Д. ( l627-l698) - гетЬLraн Пpавoбepе>кнoi Укpaiни в l665-l676 pp.
5|. Гpабянка л. (? - |734) - пpeдставник кoзaцькoТ сTapшиHи,.гадяцький пol lкoвник, автop
lllиpoкo вiдoмoгo лiтoписy. [ив.: Гpабянrcа Г. Лeтoпllсь. K.' l854.
52 Сцлцoв м. Ф. (|854-192l) - пpoфесop Хаpкiвськoгo унiвеpситетy, ЧЛ.-кop. PoсiйськoТ,
академiк Укpaiнськoi Aкадeмiй наук, видатний yкpaТнський лiтepатypoзнавeць, фoльклopист'
етнoгpаф i гpoмадський дiян.
53. За Aнлpyсiвським перемиp'яM 1667 p. мiл< Poсiсю i Пoльщею в складi PoсiТ зaлиrшалися
Лiвoбepeя<на УкpаТна i Kиiв (на 2 poкl l) , в скпадi Пoльщi - Пpавoбеpeжна УкpаТнa i Бiлopyсiя.
Tакий пoдiл Укpаiни на двi чaстини збеpiгався дo 90.х poкiв ХVIII ст. i  викликав великi
3Bopytxеtl l tя серед I]]ирoких веpстB yкpalнськoгo нapoдy.
54' Сiprco /. (? - 1680) - кoruoвий oTaN4ан 3апopiзькoi Ciчi '  видатний вaта>кoк yкpаiнськoгo
кoзaцтвa в бopoтьбi з туpецЬкo-тaтаpськиMи та полЬсЬкими загаpбниками. [ив, Дoк't l l .  Явop-
нuцкuЙ Д,. И Ивaн ,Ц.митpиeвиu Cиpкo - славньtй кoшевoй aTаMаH вoйска 3апopo)l{скoгo
низoвыx ка3акoв l/[oнбac 1989. Ne |;2 Шаnoвал /. Пopтpeт легендаplloгo oтамана: [o
300-pivuя з дня смеpтi I .Д,. Cipкa l/[нiлpo. 1980. N-ь 8
55' БахaucаpаЙська цмoва - миpний .п.oгoвip l68l p. мiж Poсiсю та Typeuнинoю з KpимсЬкиM
хаItствoM пpo 2O-piuнe пеpемиp'я, згiднo з яким зeмлi мi>к Пiвдeнним Бyгoм i .Ц.нiпpoм noвиннi
бyли залиrшaтися не3аселеHу|МИ, a теpитopiя БpаuлавЩини (сyнaсниx BiнницькoТ, ЧастиHи
Чеpкaськoi oбл.), Пoлiлля (сyнасних Xмeltьницькoi, частиtlи TеpнoпiльськoТ та Biнницькoi oбл.)
i ПiвденнoТ KиТвщини пеpехo.циЛи пiд владy Typеннини.
56. Bелuчкo с. B. (? - пpибл |728) - укpаiнський лiтoписець пoчаткy ХVIII ст., автop
4-тoмнoгo <Cкaзaния o BoйIie кaзaцкoй с пoлякaми. >' нaдpyкoванoгo впеpшJe у Kи €Bi в l848-
1855 pp.
57. CлoбiОcькo-gкpаiнcoка l|oвa- мa€TЬся на yвазi слoбiдсь.кo-yкpaiнс.ький .цiалект yкpаiн-
ськoi мoви, iснyвання якoгo BизHaвaлoся ,II'eякими BченI{ми ХIХ - пoч. ХХ ст.
58' ?iнькiвcькuЙ Iван (iнакulе - Iван f lзикoвський) - oстpoгoзЬкий пoлкoвник, щo бpав yнасть
y пoвстаннi пiд пpoвoдoм C Pазiнa.
59. B сyнаснiй лiтеpатypi зyстpiuаються i iншi Дaти заснyBaння мiста Cум: l652 р. (див.:
Украiнська Pадянськa Енциклoпедiя. 1984. т. l l .  с.59); 1655 р. {Див.: Стeцюк 1(. /. Hаpoлнi
pyxи Hа Лiвoбepе;<нiй тa Cлoбiдськiй Укpаiнi в 50-x-70.х poках ХVII ст. с.299).
60. Ceвpюкu-тgт: лopубiх<ники' oхopoнцi кopл.oнiв абo в значеннi <х<ителi Чepнiгoвo-Ciвеp-
щи!Iи>.

6|' Бopтнuкu - феодальнo залеlкнi селяни, якi збиpaли в лiсах Мeд диких бджiл i сплачУBаЛи
даHинy медoм. Biдoмi з чaсiв KиТвськoi Pусi.
62' Чuнul - пoдатoк у гpoшoвiй фopмi.
63. B питaнн.i пpo нaс заснyBання мiста Хаpк.oва €динol тoчки зopy немar' oскlЛЬки plзнl yЧенl
пo.piзнoмy пi,Цхo,ц'или дo тoгo, якy ж пoдiю слiд ввaх<ати пoчaTкoвoю: пpибyття на це мiсце
пеpuJих пoсeленцiв ни бyдiвниuтвo oстpoгa i фopтеui (Див.: CлtocаpcкuЙ А' Л. Coциaльнo-
эKoHoМиЧескoе paзвитие Cлoбo>кaнщиньl ХVII_ХVIII вв. Х', 1964. с. 95-99) fк пpавилo,
в нayкoвiй лiтepатypi часoм заснyвання Xаpкoва Bва)|{а €тЬся пoчaтoк 50.х poкiв ХVII ст.,
тoчнiцrе l653-1655 pp. (Puбалка /. r(. Iстopiя УкpaТнськoi PCP. Д,opадянський перioд. с.578)
абo 1653-1656 pp. (Истopия Укpaинскoй ссP. K'  1983. T. 3. С. в72) '
64, Альбoвськut1 € '  О. - кaдpoвий oфiцеp, писЬМенниK, кpa €знаBeцЬ дpyГoi пoЛoвини ХIХ-
пoЧaткy ХХ ст., автop pядy пpацЬ 3 iстopii Cлoбo)канLциHи.
65.3мiiв -oдHе з найдавнiших пoсеЛеtlЬ I{а теpитopii нинiшньoi ХаpкiвськoТ oбластi.3га-
дy €ться в lпaтi iвськoмy лiтoписi пiд ХII ст. .[I,атoю заснyвaнHя }riста вBarl(асться l656 P. (див.:
?аeopoвcкuй B. II. Изюмская чеpта. с. 68).
66. Салтiвська apхeoлoгiннa кyлЬтypа VlII-Х ст
67. Пpo датy заснyвання м. oхтиpки Cyмськoi oбластi диB. такo)к: Укpаiнськa Pадянська
Енциклoпе.цiя. 1982. T.8. C. l08; Iвaнюк Я. Л. Мiста-фopTецi oхтиpКa i Cyми y ХVII-ХVIII ст.
//Укp. icт. жypн. 1980. Ne 9. с. l0l, де датoЮ 3ас1lyвання мiста на3иBа €ться 164l p.
68. B iстopиннiй лiтератуpi зyстpiuаеться piзнoбi)кнiстЬ в визHаЧеннi дати заснyвaння Бoгo-
дyxoва: l662 (Iстopiя мiст i сiл УPCP. ХаpкiвсЬкa oблaсть K. ' l967. С. 242) та l664 p.
(?аеopoвскuй B. П. Изюмcкая чеpтa С.74\'
69' Kgnuuтuся - скyпчyватися, збиpaтися в oднoму мlсцl.
70. ...на niОcтавi pЙaJng i сnpавеlлuвocтi...- явна iдеалiзaцiя уненим .цiй кoзацькo-стap-
шинсЬкol а.цмlнlстpaцl l ,  яка спpoстoвy €ться наведeHими ним )ке фактаtr, lи численних 3ЛoBживaHь
стapш,IиHи
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7|. Pgеа _ цеpкoвне вo.пoдiння, частiшe - зeмЛя
72 Aкаdепiк Гiль1енulтеОт - I. A. Гюльденштeдт (l745-l78l pp.) _ академiк Poсiйськoi
AкадeмiТ Hаук, щo здiйснив у |774 p пеpuly спеuiальнy нaукoвy експедицiю на Укpаiну
з i lrетoю систeматичнoгo oписання кpаю i йoгo жителlв.
73 Boлoхu -пePеселенцi з BалахiТ (iстopиvна oбласть, щoвхoдила в Pyмyнiю)' якi пеpeйшли
на теpитopiю Poсi i  п iсля пopазки poсiйськoi apмi i  на p.Пpyт у l7 l l  p.
74. Гaнdлювaгu - тopгyвaти.
75. Жалoваннi еpалoтu - сneцiальнi uаpськi yка3и, за якиIt.!и, в данoмy Bипадку пorlки,
3агаЛolи жe _ певнi oсoби, надiляЛися вн3нaченимн в гpаi l|oтаx милoстями
76. ,Цив. лpнм. 47
77. Гетьпaнcьrci стaттi-yгoди мiж гетьманoм Укpаiни i uаpським ypядoм, в яких бyли за-
фiксoванi pамки пoлiтиvнoТ автoнoмi i ,  екoнoмiчнi пiлЬги населeння УкpaТни, пpава i  oбoв'язки
стаHlв тolцo
78 Пpo вiльну заТмкy 3емелЬ диB. в poздiЛi 8
79. .. 'dва Tunu 3aселе||ня..._ .ц. l  Бaгалiй poзцiнювaв poсiйську кoлoнiзaцiю Cлoбoх<анщини
пеpедyс|м як ypядoвy' слyжилy' а yкраlнсЬкy _ як наpoднy.
80' PoзpяdнuЙ npu'сат, Poзpяd (хvl-xvlII ст.) _ opган деpжaвнoгo упpав.лiння в Poсi i ,
щo вiдав oбopoнoю, пpикoPдoнниtrlи мiстaми i пoвiтами, пpи3наченням слyжилих людей.
E|. Cкoponаlськuй I. l .  (|646-|722) - гeтьман Лiвoбepe>кнoi Укpаiни в |708-|722 pp.
82. Аnocтoл Д. II. (|654-1734) _ гeтьi 'аH Лiвoбеpежнoi Укpаiни в |727-|734 pp.
83 otoбiдськo.УкpатHсЬкa гyбеpнiя iснyвала в I765-l780 та l796_l835 pp. дo i i  пepейме}|y.
ваt|ня в l835 p в Хаpкiвськy'
84 Cлuве _ наp мaЙжe
85. Маeться на yвазi poбoта / l. Cpеэневcькoеo <Иcтopuнeскoе oбoзpеl{ие гpа)кданскoгo
yстpoeния Cлoбoдскoй Укpaины сo вpel l leни ее зaсeЛения дo пpеoбpазoвaния в Хapькoвскyю
гyбеpнию> (2-е вил. Х. '  l883 p.).
86. Tuлчасoвuх - noлuл'{. Маються на yвaзi тoгoчасн| дoкyмeнти.
87. d - незpoзyмiлe скoPoчeння. Мoжливo, ма €тЬся на yвазi <дoбpoдiТв>.
88. Bихiд насеЛеllня з CлoбiдськoТ УкpаТни на,[l.oн y ХVIIl ст. пoясню€тЬся гo,loвни|!,t чинoм
зpoстаючим настyпoм фeoлальнoТ веpхiвки на пpавa | зеIrlл| пpoстих сеЛян l кoзакlв
89 Пidnoлoutt|uкu - вipнiше nidnoлiчнuкu - нeзамoжнa, пoзбавленa кo3ацьких пpивiлеiв
частина yкpaiнськoгo кo3ацтва y ХVIII ст., яка yтpиttiyваЛa свoiм кoштoм вибopних кoзакiв,
щo нeсjи pегyЛяpнy службy. B l783 p. пpиpiвнянt дo деp)кaвHих сеЛяl{.

Бopmьбa 3 тaтapaitП

Бopoтьба 3 напaдaми тaтap прot|изy €  i l rайже всю iстopiю CлoбiдськoТ Укpаiни в ХVlI_ХVIl l  ст.
Цeй кpай в бyкваЛЬt|oмy poзyмiннi бyв пoлитий нe тiльки пoтoм, а й кpoв'ю тисяч йoгo
oбopoнцiв. Poсiйський ypяд, пoJl iтнчнi вiднoсини якoгo 3 Kpимським xанствoм та татаpсЬкими
opдами BeсЬ час зaлишaлися скJlaдHими, дoтpимyвався в oснoвнoмy oбopoннo.нaступальнoT
тактики, пoвoJ|I пpoсyваючи свoI кopдoни в степ шляхoм бyлiвниuтва укpiплених лiнiй фopтеuь _
Бслгopo,пськoi, lзюмськoi, УкpaiнськoТ та iн. lстopики пo.piзнoмy poзuiнювали ефективнiстЬ
цiеТ тактики 3oкpема, Д I Бaгалiй ввaжав' щo нaзванi укpiпленi лiнi i  були неефективними,
l дoтpимyвався дyмки, Щo настyпалЬна такт1{ка у бopoтЬбi 3 нaпадaми татаp бyла б бiльш
випpавдaнoю. B такoму ж дyсi вислoвЛюloться i дeякi сyuаснi дoслiдники (л,нв.: 3aeopoв.
cкuЙ B. П. Белгopoдская ЧePта. с.55). .П. l .  Багалiй пеpшиi/r з дoсЛiдHикiв iстopi i  кpаю зyмiв
ствopllти систематичнy, кoмпЛекснy каpтинy булiвниuтва i геoгpaфiю poзташyвання систеlr{и
yкpiплень на тepитopiт Cлoбoжанщини' Biднoвлена дoсЛiдникoм пaнopама бopmьби yкpаiн.
сЬкoгo населeння з татаpсЬким},l напaдами нa теpитopiю Cлoбiдськoi УкpаТни i сьoгoднi
залиша €тЬся пoBHoю | дoстoвlpнoю

90. Мoва йле пpo yспiшний пoхiд в l556 p. poсiйськoгo вiйська спiльнo з yкpaТнськими
кo3аками пpoти кpимсЬких татap i пoхiл l559 p.
9|' Пoхodu кн. B. B Гoлiцuна - 1687 i 1689 pp.
92. Пoхфu Miiха - l735-l739 pp.
93. Hoвa Cеpбiя - aлмiнiстpативнo-теpитopiалЬна oдиt|t{ця на Пpавoбеpeжнiй Укpаiнi (|752-
I764), населенa вихiдцями 3 пoдyнав'я, opганiзoваними y вiйськoвi стpyктуpи.
94. 3апopiзькy Ci.r бyлo зpyйнoванo в |775 p.
95. Kpим пеpейшoв пiл вла.Цy PoсiТ в l783 p.
96 Kаpacgбalаp - cуч. м. Бiлoгipськ KpимськoТ oбл. (з 1945 p.)
97 . Kфа - сyн. Фeoлoсiя.
98. Маэlсa _ нyмаЦький вiз
99. Пaланкu, noлaн'сa - aлмiнiстpативнo.теpитopiалЬl{а oдиниця (oкpyг) в Hoвiй Ciчi ( l734_
t775 pp. l .
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!9 l  Дl . .Bopoнежский юбилейный сбopник. Bopoнеж, l886. IBып. l| .
|o2. О.6лалu - бpyствеp в стiнi фopтeui, висoтo16 пiд гpyди ст}iльuя..
|0.3. \oткu _ кoJloди, якi пepекидали чеpез фopтеuний мyp пiл час нaвалll вopoга.
|04. Tаpасu; тepасu; стiнa,-pg6лeна таiасai lu.- мyp, яi<ir* складався з двol вiнчатих стiн,
poзташoваних паPалеЛЬнo i скpiплениx пi.Ц пpямим кутoм пoпеpечними бaлкаlt{и тaк, щo
yтвopював клlткy' 3апoвHeну зeмлею чи камiнням'
\Q5^. !'opulтаdт _ пеpелмiстi фopтеui.
|Ф. Kpoвaтi - пoмoЪти на фopтЪннoму мypi '  ле poзмiшyвалися стpiльцi.
|07^. B-epтлtoе, вepклюе - нepyхoмий гвинi, на яioмy ш6.небyль o6еpтаеться.
|o8. Peтpанutе' l 'енT - дoпoмiйна фopтифiкаuiйна спЬpyла лp!гoТ oбo.poннoi лiнiТ ХVl-ХIХ ст.,
спoчаткy y вигл.ядi oгopoжi. пoзалу фopтечнoгo мypу, пiзнiше _ кiлькапoвеPхoвих ка3аpм
з бiйницями, амбpазypaми' в iкнами.
l09. .Цив. пptlм.72.
||0. IIoвa лiнiя - Iзюмська лiнiя, збyлoвана в l679-l680 pp. на теpитopiТ сyчасних ХapкiвськoТ
i БелгopoдськoТ oбластеi..
\\t^ 9-upory*u - TуT: частoкiл, oгopo)кa 3 3агoстpeних паЛЬ' гyстo вбитиx в землю.
||2. H.adoл6u - oбoрoннi спopyди з вкoпаних в зейлю кopoтких iеpeв'яниx кo.ltoл.
||6. ЧесTu|с _частoкlЛ з загoстpених дepеBин, вбитих в шaхматнolr|y пopядкy нa.невеликiй
вiдстанi в лyбoвi кoJIoди.
||4. Пасcек-B. д-(l808-l842) - дoслiдник iстopiТ та eтнoгpафiТ oloбiдськoi Укpаiни.
||5' opлuк II.. (|672-|742)-^.гeнеpальний писаp, Ьдин iз найблиlr<чих сopатникiв I. Мазепи. Бyв
пpoгo.lIoшeний гетЬi l .rанoм (l709 p.) частинoю стаpшини зa кopдoнoм пiслi пopaзки пiд ПoптавoЬ.
Il6. l}1aються на yва-зi, oневидro' пoгляди poсiйських (нiпp, C. ,tЦ. Coioвйoва)' пo.l lьськиx
(o. Яfutoнoвськoгo, Ф. Pавiти-Гавpoньськoгo1 тa дeяких yфаТнських (П. Kyлiцiа) iстopикiв
на yкpаТнськe кo3ацтвo як на виключнo дест!yктивне анаfхiнне oб'еднjння.

Aдмlн|стpaтшвнопшtiтич нr f, лад, пo,ll iтич tia aвтoнoмiя oloбoжaн щнн н
B пpoгpесивнiй poсiйськiй тa yкpаТнськiй iстopioгpафiТ кiнця ХlХ _ пoчатку ХХ ст. лylке
noпyЛяpними бyли тeми' зв 'язaнi з вивченням дep)кавнo-пpавoвt{х вlднoсин, вза €миH | ' i |сцевих
l цeнтpалЬних opганtB BЛади, системи саi,toвpядyBанHя тa пpедстаBництва. AктуальнiстЬ циx
пpoблем в значнiй мipi пoяснюваЛасЬ пекучo-ю пoтp.eбoю пolt iтичниx pефoPм.в кpaтHi'.яка стaвaла
на шлях кaпiтаЛiстичнoгo poзвиткy..[ l . . l  Бaгалiй щe в мo,|oдi poки засвiлнив свiй iнтеpес аo
нaзвaнoТ пpoблемaтики, пpисвятиBши кiлькa спецiальних дoслiд)кeнь вибopам на УкраТнi
лeпyтатiв в так званy <Кoмиссию дЛя сoстaвлeния пpoекта нoвoгo Улoжения> (|767 p| '
iстopiТ цехiв в мiстах Укpаiни, пpoблемаlt '  мiськoгo сaмoвpядyванHя в хаpкoвi, унiвеpситeт-
ськiй автoнoмiТ iтаке iншe..[ l .o oсtr,|ислeння циx п1lтанЬ yнений звеpнyвся iв бypeмнi
poкн pевoJlюцiй, aле у}ке нa бiльш висoкolt, ly piвl{i _ в планi пoлiтичHoгo статyсy Cлoбiд.
ськoТ УкpaТни в склaдi PoсiТ.3аслyгoю,II. .  I .  Бaгалiя бyлo тe, щo вiн чи не пеpшим сеpeд
дoслiдникiв визначиB гoлoвнy oсoбливiсть пoлiтикo.адмiнiстpативнoгo ладy кpаю i бiльшy,
нiж uе бyлo на Лiвoбеpежнiй Укpаiнi '  залежнiсть Cлoбoжанщини вiД Цаpськoгo ypядyl
||7. .. IвЬшкo Cipкo зp.аduв. _ I 'Cipкo бpав y.tасть у пoвстаннi pазott,t 3 гeтЬманoм I Бpюхo.
вецЬкиtl.| пpoти царсЬкoT алмiнiстpаui i нa Укpаiнt.
||8. . зла 0oля puбuнcькo?o noлкoв||uкo. - цей натяк I. Cipка не мав пiд сoбoю пiдстав
||9. I lанuлевuч B' € '  ( ls72-l936) _ poсiйський iyкpаiнський iстopик, аpхеoJloг. Дуls': /Iaнu..
лeвuу B. Е. Bpемя oбpазoвания Cлoбoдскиx чеpкaсских пoltкoь l /С6. статeй, пoсвященный
B. o. Kлючевскoмy М., l909.
|20. I loвiulа poзвi i lкa €  Альбoвcькoаo- мoнoгpафiя <Хаpькoвские казаки). х. '  l9l4
|2|. IIнs.: Гoлoвuнськuй Л. Cлoбoдские кa3ачьи пoлки. Cпб., l864.
|22 KлеЙнodu - вiдзнаки, peгалiТ тa aтpн6утl l  вла.Ци укpаiнсЬкoгo кoзацЬкoгo вiйська .П.o них
наЛех(аЛи хopyгва, бyнuyк'  6yлава, пeчaтка, пepнaч' ЛитaBpи, 3начки.
|23. ЛазаpевськuЙ o. 

^' 
( l834_1902) _ видатний укpаiнський лiбеpaльний iстopик

|24. Д,t lв Tвеpdoхле6oв А. Hаслeдственнoе пoлкoвничeствo (пеpепискa пo пoвoдy бopьбьl
двyх пoЛкoBничЬих poдoв зa пGлкoBничий pанг) / lKнeв стapина I887. Мaй
|25. €  o. Щеpбiнiн - гyбеpнатop Cлoбoдськo-УкpаiнськoТ гyбеpнii в l705-l775 pp.
|26. Pеdтapcькi noлкu -- важка kiннoта, oзбpoсна вoгнeпaлЬнoю i хo.ltoднoю збpoею (хvI-
ХVl l  ст.)
|27. KonеЙнi noпlкu- скЛaдалися з пiшиx та кiнних вoiнiв, oзбpoсниx списаItlи. Bхoдили дo
складy ствoPенoгo lванoм lV стpiлeuькoгo вiйська. lснyвaли лo зфopмyвaння Петpoм l peгуляp-
нol аDtиl l
l28. ,Ц.ив.: !анuлевuн B. Из истopии yпpавлеHия Cлoбoдскoй Укpaинoй в ХVIl стo.I|етии
(K биoгpафии oстpoгoжскoгo чеpкасскoгo пo.,IкoBникa И. Q Cqса). K' l906
|29 Пpuкaз Bелukot Poсi i ,  Bелiкopoсit7ськuti npuкt1т (l687/l688-l700) - вiдaB yпpавЛiнням
великopoсiйських теpитopiй. Иoмy бyла пiлпopялкoвана i Cлoбiдська УкpаТнa, хoЧa спpавами
укpаiнських зeмель вiдав Малopoсiйський пpиказ 3алeжнiсть вiл Bеликopoсiйськoгo пpиказy
вiдбивала бiльшy зaлежнiсть Cлoбoжaнщини B|д це}|тpаЛЬнoгo уpядy.
|3o. ПgulкapcbкuЙ npuкaт-oPган деpжaвнoгo упpавлiння в PoсiТ в ХVI_ХVII l  ст.  який
в|дaв аpтиЛеpl €ю apмl l .
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|3|. Coбopнe Улoхeнie -Coбopне Улoження I649 p. ' yЛoження uаpя oлексiя Михaйлoвича,
пеpшнй лpyкoвaнrrй кoдeкс закoнiв Poсiйськoi дepжави. який залишався oснoвниtr.l звoдotr|
закoнiв дo пepшoi пoJloвl lни ХIХ ст. вкЛючнo.
|32. ПoсoльcькuЙ npuкаl ( l549_l720) - вiдав знoсинами з lнlш1lми деpжавамl, l .
|33' Koнфipлoванi - затвep.Цженi.
|34. . ' .збopu нa кo'|сuстe,|тiв..., . . .nopцii тo paцi i - з6иpалися з населення у гpoшoвiй
фoprti, виглялi пpoвiанту на кopистЬ регyЛяPних вiйськ, якi пepебyвали на пoстoi.
|35. А6шuт - вiдставка.

Пpo6лсмн стpyктуpl|

Iнтеpeс l l .  l .  Багалiя дo сoцiальнo.класoвoi пpoблемaтики бyв знаuним i сталим. Hедаpма вiн
вважав сeбe <iстopикoм.сoцioлoгoм>. .[ l .o висвiтлення зв'язаних з цiею теlr lат]lкoю питанЬ
yченнй пiдxoдив з пoзицiй сyuаснoТ йoмy вiтнизнянoТ сoцio.l loгiТ, бepyvи 3а oснoвy фopмальнo.
юpндичнl oзнаки l tt i l tсце в сyспlльствt тoгo чи iншoгo кЛасy.стаtly, а нe йoгo мiсце в пpouесi
виpo6ниuтва та вiднoшення дo npoдyктнвних сил. Тoмy вiн з лeгкiстю мoже.пеpелiнyвати в oднo.
мy pядy 3 кo3акаlr lи, сe.пянами, PеIrl lсн1lками (великopoсiв) та <нyжoземцiв>.

.Ц.ля тoгo шoб кpаше зpoзyмiти пoгляди ,[ l . . l .  Багалiя в данoмy питаннi, слiд згадати, щo
пpoгpес}|вна сyспiлЬrro-пo,l iтична i iстopинна дyмкa дpyгoт пo,loвиtlи XlХ _ пoяаткy ХХ ст.
пPагнyла дoвести piвнiстЬ.всiх гpoi ' l .адян..пe-p-ед закoнoм i вистyпала.piшуне пpmи бy,Ць-якиx
станoвl lх пpивiлеТв y напiвфeoлальнiй PoсiT. Hа пpактиui цe надaвалo iй виpазнoгo антидвoPян.
ськoгo спpямyвання. Ще бiльш виpазнo звyчав цeй мmив в yкpаТнськiй iстopioгpафii тoгo часy,
вiдбиваючи реалЬнo iснyюvy }lепoвнoтy сoцiальнoi стpyктypи yкpaТнськoi наpoднoстi (вiаср.
нiсть нацioнальноТ аpистoкpатiТ, кpyпнoТ бypжyазi i) '  щo пoвoлi,3 BeJlикtlм запiзненням тpанс-
фopмyвалася в нацiю. B лiбеpальнiй yкpаiнсь-кiй. iстopioтpафii,.1а.званoгo пеpioлy бy-ла. пoшиpена
дyмка пpo pа.Цикальнi наслiдки Bизвo.t lьнoT вiйни l648-l654 pp.' в хoдi якoi фeoдальнo.
шляхетськi пopядки були нiбитo скасoванi <кoс}ацЬкoю шаблеюt, пpивiлеТ станiв знищенi'
а сyспiльствo набyлo oднopiд}loстi (так вважaв, напp., o. М. Лазаpевський). Цi пoгляди пoдi.
ляв i .Ц.. I '  Багалiй. Hа лyмкy pадянсЬкl lх iстopикiв, феoлальнo.кpiпoсницькi пopядки в xoдi ТТ
бyли знаннo пoслабленi, але не 3нищенi пoвнiстю.

Тpeба зpoзyмiти виpазннf, антидвopянський акцeнт вiдпoвiднoгo poз.l iлy книги. Пoдiбнo дo
o. М. ЛазаpевсЬкoгo' o. Я. €фiмeнкo ,Ц. l . Багалiй пpaгнyв пiдкPeслити, щo твeрдження
нoвoспeченoгo yкpаiнськoгo двopянстtа пpo <благopoдне) пoхoд)кення ix пpе.Цкiв не мають
нiяких пiдстав. I(oнкpeтними фактами вiн пepекoнyвав ч}lтача,.щo двopянствo yкpаiнськиx
кo3ацЬкиx стаpшин в бiльшoстi випадкiв^бyлo вигаданиlt, l ,  пmpiбним дJrя тoгo' щoб дoвeсти
свo €  <пpавo) на вoлoдiння кpiпакамн Cтавлення вченoгo дo тих стаpulинських рoдtв' якl
всiлякими пpавдами,. а частiше кpивдаi, l l l ,  в-нбились, як тo кажyтЬ, в людн' яскpавo пpoстe-
жy €тЬся на пpикла,Цi poлiв Пеpeкpестoвих, I(oндpaтьевих та iншиx, шo злoбyли сyм}ly славy
чисJlен}lими здиpстваi irи, безмежннм свавiллям' хабаpниЦтвoм та iнтpигами. oднoчаснo
.Д.. l .  Багалiй ви3навaв' щo сеPеlt пepeселeнuiв на Cлo6oжанщи}ly мoгли бyти i пpeдставннки
yкpаiнськoгo шляхетства, aЛе лише як пooдинoке явище.

lстщ|я зсилсвolloдiння

Aгpаpне питання в лpугiй пo.ltoвинi ХIХ - на пoчaткy XХ ст. y величeзнiй мipi визнаuaлo
хаpактеp l напpямки !стopичнoгo poзвиткy кpаiнн. Hавкопo uiеi пpoблемн рoзгoрталася
iдейнo.пolt iтична бopmьба' щo знаxoдила свoеpi.Цне вiдбиття i в, на пеpший пoгляд, сyгo
}|аyкoвt|x лискyсiях. Пoгляди,II.. l .  Багалiя на iстopiю землeвoлoдiння нa УкpаТнi фopмyвалися
пiд вплнвoм дoситЬ пoшиpенoi в iстopioграфiТ iстopi i Укpаiни лiбеpальнo.наpoдницькoТ кoнцеп-
цi i , згiднo з якoю вiкoвiчне пpавo сejян на зeмлю гPyнтyвалoся на так званoмy тpyдoвoмy
начaлi, iнакше ка)l(yчl|, 3емля пoвинна бyла нaлежати тим, хтo Тi oбpoбляе. Як i iншi пpoгpесивнi
iстopикн Укpаiни (o. М. Лазаpевськнй, o. Я €фименкo, B. o. Баpвiнськнйта iн.),.I].. l .  Багалiй
вважав, щo в oс}Ioвl селянськoгo 3eмлeвoлoдlння на УкpаТнi лeжала займанщина, тoбтo та
3еl{ля, якy эai|нял|l маси yкpаiнськoгo насeJIен}lя в хoдi зiгнання кpyпних магнатiв.зeмлeвлас.
никiв пiд.час Bизвo.ltьнoТ-вi i iни l648-1654 pp. i  пеpeселeння на нЪЬi, нiким не зайнятi зeмлi
Лiвoбepежжя i otoбoжанщини. Пpи цЬotuy дoс},lтЬ частo на пiдтвеpдження uiеТ дyмкн нaвoдився
дoкy!,eнт, який ввiв y наyкoвнй oбiг o' М. Лазаpeвський - poзпoвiдь кoзакiв се.ла Пoкoшицi
пpo пoхoдженllя lх 3емеJrЬнol вJIаснoстl'

Pадянська iстopинна наyка, в1lхoдячи 3 тoгo, щo кPyпнe феoдальне землевo.lloдiння на
УкpаТнi фактиuЁo нe бyлo лiквiдoванe в xoдi Bизвoльнoi вiйни, як цe вважав o. М. Лазаpевський
та йoгo oднoдyмцi, poзгляда €  займанЩинy не як власнiстЬ, а як фeoдальне вoloдiння, щo
базyвалoся ll-а давнЬoмy з.ви.ча€вoмy пpавi i злiйснювалoся пiд загалЬним кoнтpoJlем к(вацЬкo.
стаpшинськoi алмiнiстpаui i i  цаpськoгo ypялy. Щo ж дo oпoвiдань сeлян с. Пoioшицi, тo вoни,
як ввaжаютЬ сyнаснi дmлiдники, вiдбнвають не спpавжtiю кapт}lнy yгвoPeння землeвoJloдlння,
а наpoднi yявлeння пpo неi (лнp.: Бopuceнкo B, |. Coцiальнo.екoнoмiчний poзвl,|тoк Лiвoбеpеж.
нoT Укpаiни в лpyгiй пoлoвинi ХVl l ст. K. '  l986; Гуp*uй,4. ly ' . Эвo.люция феoДальных oтнoшЪний
на Левoбеpе>кнoй Укpаинe в пеpвoй пo' loв}lне ХVlI l в. K. '  1986; Пgтpo А. ly ' . Левoбepежная

l6 o. шz
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Укpаина в сoставе Poссийскoгo гoсyдаpствa вo втopoй пoлoвинe ХVll l  века: Hекoтopые
вoпpoсы сoциаЛЬHo.экoнoмическoгo и oбщественнo.пo,tитическoгo pазвития. K ' l988).

Cлiд, oднак, заyважити, щo в кiнцi ХIХ _ на пoчаткy ХХ ст. лyмка пpo те, щo заТмoчне
землевoлoдiння бyлo власнiстю, а нс вoлoдiнням, зHахoд}lла пlдтвepд)t(ення на пpактиц|.
3oкpeма, пiд чaс так 3ваних стаpoзаТмovних пpouесiв в Хаpкoвi '  в хoдi яких poзглядалися
земе.l lьнi пpетензi i  слoбiдськиx сeлян дo дep)кaBнoгo скаpбy, сул пpийняв п'ять пoзитивнl{x
piшень, ви3навши спpавeлливiстЬ цих пpeтен3iй на тiй пiдставi, шo yкpаТнськi селяни i кoзаки
займали пyстi землi t lа пpаваx пoвнoТ власнoстi (лив. дoкл.: o стapoзаимoчнoм кpестЬянскoм
землевЛaдении в мест1loсти бывших сЛoбoдских пoJlкoв. Cпб.. l904).

Bивчаючи пpoблeмy фopм землевo., loдiння нa Cлoбoжанщинi,.[ l . . I. Багалiй з пpoгpесивниx
пoзицiй oдстoювaв пpавo селяtt на iнливiлyальнy земельнy власнiсть i '  на вiдмiнy вiл l . B. Лy-
чицькoгo та iVl. М. Koвалевськoгo, запеPeчyвав iснyвання на Лiвoбepежжi та Cлo6oх<анщинi
в ХVIl_ХVIII ст. селянськoi oбщини, тoтoжньoТ вeликopoсiйськoмy (Ir{иpy>. Hа йoгo лyмкy,
земля займалaся 3 самoгo пoчаткy нe в oбщинне, а в iнДивtДyальне 3емлeвoлoдit|ня.

|36. Цехu - кoрпopaтиBнi opганiзаui i pемiсникiв зa пpoфесiею в мiстах сepeлньoвiuнoТ €вpoпи.
|37. Kgu.lнipu - peмiсники, щo вичиняЛи хyтpo i шилн хрpянi виpoби.
||p. |9uн9e9е npавo - сyкyпнiсть неписаних нoPtl l ,  звичаlв, санкц|oнoваниx веpхoвtloю владoю
|39. Maеdе6gp3ьKe npсIвo - система пPаBoвих нopм, щo pегyЛювaЛи piвень i i iсЬкoгo сa}io-
yпpавлiння в мiстах сеpе,Цньoвi. lнoi €вpoпи. Hа УкpаТнi бyлo бiльш oбмеженим' нiж в 3ахiднiй
€вpoпi.3 пoшиpeнням в oстaннiй нвepтi  ХVIlI  ст. на теpитopiТ Укpaiни загaльнopoсiйських
закoнiв фaктиvнo припинилo свoю дiю. oстатoчнo бyлo скасoване пo всiй Укpаiнi l83l p.
|40. '  .  g в iнo.. '_ пpи,цанe.
|4|. Ланd-лiлi4iя - пoселeнське вiйськo, ствopенe Петpoм I лля захистy пiвдeнних кopдoнiв
Poсiйс-ькoТ деpх(ави вiл татаp.
|42. Koнngтu - спl lски кoзакiв. Bизначали належнiсть дo кo3ацЬкoгo стaнy 3 вiдoмoстями пpo
майнoве станoBищe, пpoхoджeння слyжби тoЩo.
|43. Cлoв'янo-Cep6iя - aлмiнiстpатнвнo.тepитopiалЬllа oдиниця (l753_l764 pp.) ' щo вклloча.
ла теpитopiю сyчасних ЛyганськoТ, .[I.oнецькoТ, Пo.лтавськoТ oбл.
|44. Biнтеp.кваpтupu - зимoвi квapтиpи, на якиx poзмiшyвали peгyляpнi вiйська.
|45. Гф.квapтupа _ тyт: штаб-кваpтиpа.
|46. Цiлюpuкu - пpal. цupуJlь'|uкu, пepyкаpi, щo викoнyвaЛи тaкoх( oбoв'язки лiкаpя.
|47. .'. кpinaцтвo.. бgлo нe 0уэrе тя1|ске'. - це ltio)кна сказати лише стoсoвнo пеploдy дo
oстатoчнoгo 3акp|пачення сеJlян
l48. Ця вiдмiннiсть сoцiальнoгo устpoю Cлoбoжанщини i Poсiйськoi дePжави бyла лише
фoplt lалЬнoю.
l49 .I].ив. пpим. l2l .
l50. .0.ив. пpнм, 72'
|5|. Hекpgцькиd - pекpyтський.
|52. I[ ltв.: Toпoгpафинескoе oписанllе Хаpькoвскoгo Hаtr{eстнl lчестBа. l788. 3.е rrзд. х. '  l888.
Пpo uю iстopинну пам'яткy Днь'. Лuтвuненкo М. А. <Тoпoгpафичeскoе oписаl|не Хаpькoвскoгo
нaместничества> l788 p. як джеpелo дЛя вивчення iстopiТ CлoбiлськoТ Укpаiни ДpyгoТ пoлoвини
ХVIII ст. / lУкp icт. lкypн. l966 Nэ l.
|53.. .<екoнoлiчecькuх tсpестьян>..-екoнoмiчнi селяни-феoлальнo залех<нi в iд деPжави
сeляни. I-[я категopiя з'явилaся внаслiдoк пpoведeння l764 p. сeкyляpiзаui i цepкoвних 3eмеЛьних
вoлoдiнь. 3гoдoм зл1lЛися 3 зaгалЬнolo масoю дepжавниx сеJlян.
|54. Kgnцi l  еiльdi i - згiднo з yкaзoм |775 p. мaлн капiтал бiльше l0 тис. кpб.; кцnцi lI eiльdi i
вo.ltoдiли капiталoм вiд l тис. дo l0 тис. кpб., IlI eiльdii - вiд 5ф лo l тис. кpб.
|55. Паpтuкуляpнuх- тyт: тl{x, щo не l. iають пpяlt ioгo вIднoI' lIеl{ня дo спpави, в|дoкpемлених
|56 Kаnтенapпус - oсo6a, яка вiдала oблiкoм. збеpеженням, poзпoл.iлoм вiйськoвoгo майна
poти чи вiдпoвiднoгo Тй пiлpoзлiлу.
l57. }1piТ пpo вiлpoлження кoзaччинн 6улн пoшиPенl в yкpаIнсЬкoмy сyспIлЬствI а)к дo
скасyBання кpiпаЦтва l.( i  питaння бyли пpелметoм oбгoвopення i в вищиx ешeлoнах 8лади
в lt{oмeнти загoстpeння м|x(наPoднol с]lтyацI| абo вoен, в яких бpала yuасть Poсiя ( l8l2,
1830, 1855 pp.)
|58 l]елoкpaтuчнuл -тoбтo за пoхoдженням
|59. Безcnopнuлu - фaктн,lнимн.
l60. Пpo Хapкiвський кoлегiyм див. дoкл. в poзлiлi l l .
l6l Четвеpтнi зeллi - четвеpтним tlа3ивалoся землевoлoдiння сЛyжилиx лloдей, пoсеJlеl lих на
пiвденниx кopдoнаx PoсiйськoТ деp)кaви, в oснoвнoмy в pайoнi БелгopoдськoТ лiнi i .  B данoiry
кoнтекст| чеTвepть _ ylиoвна oдинllця 3емeльнoгo над|Лy
|62. Пiкiнеpськi - кoпeйнi. Д,нв. npuм |Z7
l63 .Ц.o oписання екoнoмiки кpaю yнений пiдxoдив 3 тoчкl{ зopy oпанyвaння Людинoю пpиpoднliх
багатств (звiлси класифiкаuiя peмeсe.л за злoбутками зooлoгiчними, мiнepальними тoщo).
l64. ,Цив пpим. l9
165. ЧетеtI, чeтu- чвеpтЬ.
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l66. .II.ив : 3gев B. Путешественные 3апllски Спб.' |787
|67 I],есятuна _ y ХVIII ст. l ,  0925 га.
l68. Д.ив. лpl lм' 72
|69 Гoнтapi - pемiсники, щo пoкPиBали даx бyдiвлi гoнтoю (кpoвельними матеpiалами y вигЛя.
Дi тoнкиx дoщечoк).
|7o' Tеoтuчнuкl l - пиЛЬщики дoшoк
|7 L Puяapi - pемiсники, щo 3айIt{алr]ся вигoтoвЛенняll '  шкtpяHoгo сlлЬсЬкoгoспoдаpсЬкoгo pема-
нeнтy (збpуT)
|72. Шаnoвали - мaйстpи, щo Bигoтoвляли 3 вoBни piзнe вбpання
|73 Cidельнulси - peмiсники' щo BигoтoвЛяли с|дЛа.
|74. Cтeльлаxи - йайстpи, щo виpoбляли вoзи тa санн.
|75 Kupея - плащ, дoвга вepхня oдe)ка; BеJ|ика свита з каптypolt.!.
176. . od l lgхoвa dня. - з пoнeдiлка пiсля свята Тpiйui, яка настyпалa на 50-й день пiсля
П асx и.
|77 Пepшa Пpенucтa. - yкpaТнська на3вa peлiгiйнoгo свята Успeння Пpeсвятoi Бoгopoлиui
( l5 сepпня стаpoгo стиля).
|78' / lpg?a Пpeнucтa - святo Piздва Бoгopoдицi (8 веpесня стаpoгo стиля)
|79. l lpgеud тuэrcdень Bелuкoеo noсTg - Bеликий пiст пеpел Пaсхoю t|астyпав за 7 тижнiв дo
святa.
|80' Пuлuniвка 2l nadoлuстa _ pелiгiйнe святo (2l листoпада старoгo стиля).

Bшбopш дo кoмiсli для схлaданl|я lloioгo Улoжешlя |767 p.

Матepiал 6-гo poзлiлу малю€ цiкaвий eпiзoд з lстoP|| пapлalЧентсЬкo! пpактики чaсlв пpoсв|-
ченoгo абсoлютизму Koмiсiя для складання нoвoгo кoдексy закoнiв кpатни скЛaдалася з вибop.
ниx пpедстaвникiв piзниx станiв (oкpiм кpiпoснoгo селянства), якi  oтpимyвали нaкази вiд
свoiх вибopuiв 573 лeпратa Koмiсi i  нa свoТх засiданнях в '|767- l768 pp. oбгoвopили -i.пpийня-Ли pяд. зaк.oнoпpoектiв, аЛe кoJlи в l768 p..-в uентpi дебатiв oпиtl.илися пнтання o6меження
чи лiквiдацiТ кpiпoснoгo пpaва, дeмoкpатизацiТ пoлiтичнoгo лалy кpаТни, Катеpина l l  пoспiшила
скopистaтися poзпoчатoю в l768 p вiйнoю з Typeннинoю i poзпyстила Кoмiсiю.

,Ц. I. Бaгалiй даB яскpавy картинy чисЛеt|}lих 3лoвживанЬ, свавiлля uаpськoi бюpoкpатi i ,
якими сyпpoвoд)t(yваЛися вибopи <oбpанцiв I{аpoдy> на Cлoбoжaнщинi. Bимагаючи, щoб
вибopи прoxoдили (тиxo, мoвчки, пoштиBo>, aдм|t{tстpац|я жopстoкo po3правЛялaся 3 тими
депyтатаl l , lи, якi пoвipили oблy.п'ним 3акликаtt, l  ypядy пpo демoкpатичнl пеpeтвopенt|я.
|8|.  €dваб _ дoDoга шoвкoва ткаHина.

i3З;.Izi,::" -'xool,o on" piлини з двoма днищами i oпyклими стiнками, стягнyтиlr.lи бpyuами
|84. Пpасoл - дpiбний тopгoвецЬ здебiльшoгo в'яленoto pибoю i сiллю. Тyт: зaxoжий тopгoвецЬ
|85 Це6еp _ вeлике вiдpo.
|86 Cgлiя - вeJlика брeль.
l87. .II.ив. пpим. l66
l88 .II.ив. пpим. l52
l89. ,Цив. пpим. l52'
l90. .II.ив. пpим l66.
|9|. 3oлoтнuк - 4,266 г
|92 Четвepть -8,5 пyлiв
|93 Гpанець - мipа piлини
|94. Kвapта _ мipа piдини; пoсyдиHа
l95. 3вичайнo >к, не вiд 3асеjeння' а вi.Ц piвня сoц|алЬHo.екoнoмlчHoгo poзвl{ткy l пpавoвих нopм.
I96. Пoмiсним пpавoм i заiмкoю кopистyвaЛися Boднoчaс як yкpaiнui '  так i великopoсiяни.
|97. Пеpевicuщe - ciткa для лoвитви птахiв, гyг: i ' lсце лoвитви дичини.
|98 Cелiванoв T. l  _ диpектop пеpшoТ хаpкiвськoi г iмназiТ i ylилиша lшляхетних дiвчaт.
Мoва йде пpo йoгo poзвiлкy <CтаpoзаТмoнне зeмлeвoлoдiння> (Хаpькoвскиe гyбеpнские ведo-
мoсти: ПpибаBление' 1863 N, l '  2).
|99. Шuлaнoв o JI - xаpкiвський юpист, дoслiдник агpapнoТ iстopi i Cлoбoжа}tщини, чЛе}|
Хаpкiвськoi укpаiнськoТ гpol lади в дpyгiй пoлoвинi ХlХ ст. ,Ц.. l .  Багaлiй мa €  на yвазi йoгo
poбoтy <Главнейшие мoмеltты в истoрии стаpoзаимoчнoгo 3eмлеBЛадeния Хаpькoвскoй гyбep-
нин) (к. l883).
Юo. Аnpaкciн tI .  Н. -  кoманлyюvий poсiйським вiйськoм нa Cлoбoжанщинi в l7 l3- l7 l4 pp
Ю|' ГpotuеЙ - мoнет.
Ю2. 3лoтut1- тyт: мiсЦева на3ва lt,|oнети на Пpавoбеpеlкнiй УкpаТнi вapтiстю l5 кoпiйoк.
Ю3. Tuтapь - Цepкoвний стapoстa.
14 Taляp, тaлеp - ве.ltика сpiбнa мoнeтa багатьoх свpoпeйськиx кpаiн хvI-Хlx ст. B Poсi i
таЛяpи були вiлoмi як <ефимки>. Hа yкpаТнських 3емлях бyли в oбiгy лo ХVl l l  ст
2ю5. Сeквестpoванi - вiл,.. cеквеcтp - забopoна абo oбмежeння, пoкЛадeне деp)t(авoю нa кo.
pистyваt|Hя пpиватним мaйнoм.

l6+
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l. Швa6cькj - нiмецькi
Ю7. 3anoлoч _ кo.пьopoвi бавoвнянi н' lтки дЛя гаптyвання.
2!,8, Miнея_див. пpнм' 250.
M. P9n' i - пPeдмeт, який викopнстoвy €ться пiд час литypгiТ.
2|0. Шльoнcькi - сiлезькi.
2||.  Шaнdaлu - свiчннки.
2|2. Kвiтка Л. Ф. (Kвiтка-oснoв'яненкo' l778-l843) - yкpаiнський письменник' oснoвoпoлo)к.
ник хyдoжньoi пpoзи в нoвiй yкpаiнськiй лiтеpатypr.
2l3. .[ l .ив.: Ефuленкo А. Я. Южнaя Pyсь. T. l .
2|4. Tаpнoвcькut7 B. 8. ( l837-l899) - yкpаТнськиfi гpoма.Цський i кyльтypний дiяч, збиpан
i власник великoi колекцiT стаpoжtlтнoстiв i pyкoписiв з iстoрi i Укpаiни, якy вiн пoдаpyвав
Чepнiгiвськoмy земствy. Hа ТТ базi булo вiлкpитo Чеpнiгiвський iстopинний мyзей (t902 p.).
2|5. Пoль o' |у|. (|832-1890) - пiдпpиемеЦь, кpа €3навецЬ i аpхeoлoг, дoслiдник минyлoгo
Kатеpннoславшини (.[I,нiпpoпeтpoвщини). 3iбpав знаuнy кo.лекцiю пpeлметiв стаpoвl{ни, 3 якиx
бyлo запoнаткoванo tиy3ей йoгo iменi в l(атеpинoслав!.
2|6. Pеdiн € .  K (1863-1909) - пpфесoр iстopi i мистеuтв Хаpкiвськoгo yнiвepситетy.
2|7. Днв.: Tapaнguteнкo C. Cтаpi хати Хаpкoва. Х.' l922; Йoeo ж. Мистецтвo Cлoбoл<анщини
хvII-хvII l  в.  Х ' .  l928
218. .Ц.ив.: Лgкoлcкut7 Л. К. Cтаpинныe yсaдьбы Хаpькoвскoй гyбеpнии. Пг. ' l9I7. Ч. l .
2|9. Kаpазiн B. I]. (|773-|842't - заснoвник Хаpкiвськoгo yнiвеpситeтy.
l. Палiцuн o. o. -.Цвopянський пpoсвiтитель, аpхiтeктop. B 80-90.x poкаx ХVIIl ст. oчoJIю-
вав гyртoк пpoгpесивнoТ iнтeлiгенцii .
!2| Днв.: Toпoгpафиueскoе oп}lсание Хаpькoвскoгo намeстничества. l785. Ipyкoпис|. .Ц.ив.
пpo нЬoгo: Пupкo B. /. Тoпoгpафичeскoе onисанне Хаpькoвскoгo намeстничeства l785 г.
/ lПpo6л' ист. гeoгpафии Poссни lvt. '  l983. Bып. 4.
D^ Пpuзь6a - нeвисoкий, найчастiше земляннй насип y3дoвж стiн xати.
2Д3. Cвoлoк - дePeвина, шo пiДтрнмyе стeлю.
24. IIllв. пpим. 166.
D5. Kнutц _ паляниця.
%. Днв, пpим. l52.
27. Caл - в спoлyчeннi з пopядкoвим числiвникoм yтвopю€ складний пpнкметник, який
03нача €  в стiльки pазiв бiльшe тoгo, щo, напpикЛад, пoсiянo, скiльки пoказy €  чнслiвник
Taк,caл7-всемepo.
%. Д,нв': KалuнoвcкuЙ Г' oписание свадeбных yкpаинскиx прoстotlаpoдных oбpядoв...
Сл6' '  |777.
l. IIнв. пpnм. |52,2|.
2J0. Мoжлнвo, йдеться лpo Пaccек 8. Истopикo.статистичeскoе oпllсание Хаpькoвскoй гyбеp-
нин. 1836 //Maтepнaлы дJlя статистики Poссийскoй иi, lпеpии. Cпб.' 1839 Oтд.2.
23|. MolgльcькuЙ B. /. - статистик, аpхеoJtoг, зoo,loг' автop <Boеннo.статистическoгo oписания
Хаpькoвскoй ryбеpнии>. Cпб.' l850.
%2. ILнв.: Фiлаpет (Гyмилевский) Истopикo.статистическoe oписание Хаpькoвскoй eпаpxии.
х ' 1853.
83. Д'. l .  Багалiй залиша €  бeз кoмeнтаpiв iдёалiстичну хаpактepистику слoбorкан, зpФленy
автopott <Тoпoгpафинeскoгo oписания Хаpькoвскoгo наi. leстничествa).
234. Hезалежнiсть KиТвськoi митpoпoЛii вiд Мoскoвськoгo патpiаpха тpнвала л'o l686 p.
t!5. Антuлuнси - чoт1|рикyтнa плахта з льнянoТ абo шoвкoвoi тканини з зoбpан<енням сцени
пoкладан}|я Хpистa в тPyнy i uoтиpьoх евангeлiстiв. Bнкopнстoвyвалась .LIlя пoкpиття пPe.
стo.lIy пiд uас бoгoслyл<iння.
236. .II.ив. лptlм. ZJ2.
%7. Biльнo _ к(Mишня на3ва l l l .  Biльнюса.
Z38, lt loеuaа r,. с. (I596_|647| - yкpаТнський пolt iтичний. Цеpкoвний, культypний дiяч, i 'и-
тpoпo.l l iт Kиiвський iГалицький, щo стoяв y витoкiв Киевo.Мoгилянськoi кo.пeгiТ (KиТвськoТ
акалeмiT).
2F'9. Tpiodu - двi книги-мo.,IитвoсJtoвника, щo викopl{стoвyються пPи бoгoслyжiннi.
240. Баpaнoвuu Л' (16Ю-1693) - писЬмeнник, uеpкoвний дiяЧ, деякнй час викoнyвав oбoв'яз.
ки кнiвськoгo митPoпGпитa, peктopа Kисвo.IVloгилянсЬкol кoJlегl l .
24|. Xapкiвcькud кoлeеigл - навчальний заклад, ствopений 3а 3pазкoм Кисвo.Мoгилянськoi
кolrегi i .  3аснoваннй |72| p' у Белгopoлi як семiнаpiя. У |7у7 (l726 ?) пеpеведeний дo Хаpкoва.

Пiсля вiлкpиття Хаpкiвськoгo yнiвеpситетy (l805 p.) став вyзЬкoстанoвиlt| навчaЛЬним закЛадoм,
пi3нi l l jе _ 3нoвy дyхoвнoю сeмiнаpiсю.
242. Cтефaн Яoopcькud (l658_1722) - yкpаТнський письмeнник, фiлoсф, uеpкoвний лiян,
екзаpх, oхopoнецЬ всеpoсiйськoгo патpiаpuroгo пpестoJly.
243. '.. лtdu, nocвяцeнi в cTuхapь... _ тi, щo tl!ають пpавo t|oс|lт}| cтuхapь. Cтuхapь _ дoвгe'
з ] l lиpoкими pyкавами веpхне yбрання диякoнiв oдягаеться пpи бoгoслyжiннi.
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244. €ванеeлiс нсInpеcтoль'|e - тeкст €вангелiя 3 кpyпниtl'l шpифтoм, викopистoвy€тЬся священ.
никoм п|д час Литypгl l .
245' CлglсeбшJ,с - пpaвoславнa бoгoслyжебна книга, яка мiстить тeкстl{ для цepкoвних слyж6
кo)кнoгo дня.
246. Tpe6нuк - книга 3 мo,lитвамн лля тpеб. Tpe6a- 6oгoслyжебний oбpял, який здiйснюсться
на прoхання самих вlpyючих.
247. Tpida _ пpaв. тpiodь - зiбpання тpиспiвних кaнoнiв. Tpiodь nocнa мiстить слyжбн вiд
тиж}tя митаpя дo свiтлoi Пасxи.
248. Tpuфoлod - пpав. тpефoлoЙ (гpеu. анфшtoгioн) - книга' в якiй зiбpанi слyх<би свят -
гoспoдських, бoгopo,Цинниx i святнx.
249. Anoстoл _ кt|ига дiянiй i пoслaнь yннiв Хpнста - апoстo,l|B.
250, Miнei - Чeтьi-Miнеi _ твopи рoсiйськoТ Цеpкoвнo.iстopиuнoТ пoвчальнoi лiтepатypи'
в яких за мiсяцями i днями йшли oпoвiдання з життя святиx пpавoславнoi цeoкви.
%|. oктoнх _ пpaв. oктoiх - книгa цеpкoв}|их спiвiв на 8 гo.лoсiв..
Б2. Щестфнев -TBop}I pелiгiйнo-бoгoслoвсЬкoгo змiстy, ствopeнi з метoю пiдтвеpдження
хPистиянсЬкoгo вчення пpo твopе}tня свlтy 3a 6. днiв. .Як пpавилo, скЛaдалися з 6 oкpeмих
тpактатlв | м|стили в|дolt, loстl 3 пpl{poдoзнавства | lстoPIl.
%3 Пcaлтup cлedoвaннaя_Пcaлтup-oдна 3 книг Cтаpoгo завiтy Cлedoваннaя-тoбтo
та, якa знaxoдиться пiсля iнших книг Cвящeннoгo писання.
%4. €вaнеeлiс тoлкoве - тeкст €вaнгeлiя. якиlt| кopистyютЬся миpяHll'
%5. Cкgфья - яснo.чеpвoнo-синя oксамитoва шапoчка, вiдзнака бiлoгo Дyхoвенства.
%6. €n iтpaхiль - части}rа oдягy свящеl{никa при бoгoслyжiннi. Мала внгляд шиpoкoгo i Дoв-
гoгo uJматка ткaнини, шo oбгopтyвалaся навкoJlo шиT, а кiнцi вiльнo спадали.
%7 Boзdgхu -тpи пoкpиття для бЛюда iчашl з сBятими даpаlrrи
%8. CpaнЙця - нижt|€ пoкpиття lulя цеpкoвнoгo пpeстo,ly.
%9. Часocлoв - книга з цеpкoвниlt iи ЧасаIЧи.
%o. Xpaлoвi святa- шopiннi pелiгiйнi свята на честь oсвячення мiсцевих хpaмiв.
26l. .II.ив. npнм. %2"
%2. Hoтнut1 iplloлай (пpав. lpмolroгiй) - бoгoслyжeбнa книга, щo t'tiстилa тексти tt,|Gllитвених
спiвiв. якi викoнvвaлися пiд час бoгoслyх<iння.
%3. Жuтецькui l .П Г. ( l837-l9l l) _ iилатний yкpаiнський фiлorroг, фшtьклopист.
%4, I|анuлевськud Г. л. ( l829-l8ю) - poсiйськнй i yкpaiнський письменник, автop пoпyляp-
них iстopинних poманiв - <Княжна Tаpакaнoва>, <Cпалeна l loсква>, oпoвiдань, пoвiстей
з iстopi i УкpаТни.
265. див. пpим. l0 l .
266. oчевиднo, .Ц'. I. Багалiй мa €  Hа yBазi спoгaди пpoфесopа Хаpкiвськoгo yн-тy I. Ф. Тимкoв-
ськoгo (,Цив.: Мoсквитянин. l852. Kн'  ю; Pyс.apхив. l874. T. l ) .
%7' Лaзapeвcoкuti o. м. ( l834-l902) - yкpаiнський iстopик, нлен lстopиннoгo тoваpиства
Hестopа.лiтoписця, oдиH iз заснoвникiв жypн. <Kиeвская стаpина).
%8. Л96'янoвськuЙ Ф' П' ( l777_l869) _ сенатop, пензенський i пoдоl lьський цивiльний
гyбepнатop, poДoм з с. Млин 3iнькiвськoгo пoвiтy Пo;lтав. гyб. Aвтop книги <Boспoit|инания'
1767- 1834, (Ivl., 1872).
269. Iloсoutкoв l. T (|652-1726| - poсiйський eкoнoмiст' пyблiuист.
270. Фiланdэlсiepi Г. ( l752-I788) - iталiйський пyблiuист, пpaвник, екoнoмiст.
27l. Kлuлoвськuй C. (?-l730) - кo3ак Хаpкiвськoгo пo' lка, автoр двox вlPцloваних тPактат|в,
вipшiв, пoпyляpнoi пiснi <lхав кoзак за l l .yнай>.
272. BuшенськuЙ l. (cep. ХVl-20.тi poки ХVII ст.) - видатний yкpаiнськнй письмeнник.
пoлeмiст, в}lстyпав пpoтl{ пoJlЬсЬкo.катo.llицькoi pеакшii, yнiaтствa.
273. Гaлятoвськud I (?_|688) - письменник, гpoмадськoпo.lt iтичннй i uepкoвний дiяч, pектop
Kиевo- IVloгилянськoi кoпeгii.
274. PaОuвuлoвськuЙ l{. (?-l688) -лiтеpатуpний i uеpкoвний дiяч' намiсник Kиевo-Пeuеp-
ськoТ лавpи з 167l p.
275. Koвaлuнcькut7 g. /. - пoмiщнк Хаpкiвськoi гyбеpнiТ' yнень Г. C. Cкoвopoли' автop
бioгpафiT фiлoсoфa, написанoi в l794 p. ( lнв.: Cкooopфa Г' C. Coбp. сoн. Cпб.' I9l2. Т. l).
276. Pадянськi дoслiдники ввaжаютЬ, щo г. с. Cкoвopoда писав стаpoyкpаiнськoю кt|и)t(нolo
лiтеpaтypнoю мoвoю oстaнньoгo пepioлy i i  фyнкutoнyвання.
277. Koнцськud Г. (|7|7-|795) - pектop КиiвськoТ академiТ' бiлopyський аpxiспискoп'
278. IIuв.: LIвaнoв П 8. Жизнь и пoвeрЬя кРестьян Kyпянскoгo yезлa Хаpькoвскoй гyбepнии.
x.,  1907.

Г. C. Cкoвopoлa

/l, '  I. Багалiю належитЬ чeсть першoгo академiчнoгo видання зiбpання твopiв видатнoгo
фiлoсфa (лив.: .Coнинения Гpигopия Cавича Cкoвopoды. сoбpанныe и peдактиpoванные прф.
.I l . . И. Бaгалеем. Х' '  l894)' яке ввeЛo opигiнальнi iдеi Г. C. Cкoвopoли в oбiг кyльтypнoгo i наyк6-
вoгo життя тoгoчаснoi PoсiТ. Учeний пpисвятив видaтнoмy yкpаТнськoмy фiлoсфy низкy

245
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гpyнтoBних статей i poзлiлiв y мoнoгpафiях щe в дo>ttoвтневий пеpioл. Cвoю пiзнiшy poбoтy -
мoнoгpафiю <УкpаТнський мандpoваний фiлoсoф Гpигopiй Cавиu Cкoвopoда> (l926 P ) - дo-
сJl lднl{к назl lвав кpащoю з свolx }|аyкoвих пpauь (з незpoзyмiлих пpичин вoна пoтpапилa
пiсля смеpтi .Д'. l .  Багалiя y так званий спeuфoнл).

oцiнка внескy , lI.. l .  Багалiя в дoслiдження лopoбкy Г. C. Cкoвopoди в Pадянськiй наyui
залежала вiд тiеi iнтepпpетаuiТ, якy вveнi давали сaмolr 'y фiлoсoфy i яка частo гpiшила
(oсyчаснен}|ям>: пеpебiльtuенням oпoзицiйнoстi, матepiалiзмy' сoЦiальнoТ загoстpенoстi пoглядiв
тoщo. €динoю спецiальнoю нayкoвoю poзвiдкoю на згaданy тeмy 3алиша €тЬся стaття H B. Кoма-
pенкo <,lI ' .  I. Багалiй _ дoслiдник життя й твopнoстi Г. C. Cкoвopoли> (B кн.: Гpигopiй
CкoвopoДа:250: Матepiали пpo вiдзнаuення 250.piння 3 дня наpoд)|(ення. К., l975. с. l68-l75).

Z79. IIpoкonoаиr Ф. (I68l_I736) - yкpаiнський uеpкoвннй i гpoмалський лiяu.
280. llив. пpим. 268.
28l. l l .ив.: Kуdpuнcкuti Ф Филoсoф без систeмы (oпыт хаpактеpистики Гpигopия Cавича
Cкoвopoлы) //Kttев, стаpина. l898. N9 l-3.
%2. ILнв.:?еленoеopcкuЙ Ф A. Филoсфия Г. C. CкoвopoдЬ|, yкPаинскoгo филoсoфа ХVlIl стo.
летия. Х., l894.
%!3. Лe6еdсв /. с. ( l833-l9l0) - пpфесop Хapкiвськoгo yнiвеpситeту, aвтop .Цoслiлжень
з iстopiT CлoбiдськoТ УкpаТни. Идеться пpo: Лебedeв A. с. Г. C. Cкoвopoла кaк бoгoслoв
//C6. Xapьк. ист..филo.ll. o-ва. l896. Т. 8.
%4. Днв.: Kpaснюк zl4. Pелигиoзнo.филoсoфскoе вoззpение Cкoвopoлы //Bepa н paзyм. l90l.
Ns 16, 18, 21, 22.
285. .[I.ив.: Ефuнeнкo А. Я. Южнaя Pyсь. Cпб., 1905. т. 2 с 23,6-254; С. 255-275.
2116' Пaн-lванiвка_ нинi с. Cкoвopoлинiвка 3oлoчiвськoгo p-нy Харк. oбл.
E7. B цеf, час .Ц. I. Багалiй щe не втратив вipи в твop.t i мoжливoстi [J.ентpальнoТ pаДи.
2138. IIaтa зас}lyва}l}lя Хаpкoва залишаrтЬся спipнoю. lI.ив. пpим. 63.
289. ,Цив.: Бazaлеd II' |t., Muллеp II П. Иcтopня гopoда xapькoва за 250 лeт eгo сyществoвания.
x. '  1905. т.  l .
290. див. пpим. l66.
D|,,..coцiaлiзaцiя тa пунiцunалiзацlя...- ipoнiuний натяк на пРoектtl aгpapних пеpeтвopeнЬ,
Щo oбгoвopювалися в poсiйськoмy сyспiльствi в I9l7 p.
N2., . .mтакз,явuocяgXapкoвiкoланdgюнut7,слaс. ' . - j] .  l .БагалiйсyпepeЧитЬсoбi.B5i8poз-
дiлах змальoвана бiльш oб'ективна каpтина цЬoгo пpoцeсy.
293. l lнв.: Pеdнzapdт Ф. o Хapькoв 20.тых и 30-тых гoдoв //Хаpьк. сб. 1887. Bып. I.
Е4. Дtlь.: Баeалеd Il И. Oпыт истopии Хаpькoвскoгo yнивePситета (пo неизданным tt'атеpиа.
лам). Х.,  l893- l898. т.  l  ( l802- l8I5).
295. Cамe напpикiнui l9l7 p ' кoли Bчена pада хаpкiвськoгo yнiвеpсl{тетy гoстpo дебатyвала
питання пpo ставлення дo центpальнoТ pади i в зв'язкy з цим до yкpаiнськoТ .п'еp;<авнoстi '
/l,. l. Багалif, pазotr.l з свoТм oднoдyмцем i кoJtегolo пpoф. М. Ф Cyмuoвим вiлкpитo вислoвилисЬ
в пiдтpимкy l-[ентpальнoi pалн. Тoлi ж l l .  l .  Багалiй пoчав вl lкладання yкpаТнськoю мoвoю.
Бiльшiсть виtсltадачiв yнiвеpситeтy спpийнялн пoвe.Цiнкy .[ l . . l  Багалiя i м. Ф Cyмцoва бiльш
нl)|( пpoхo'loднo.
Я6' Це6piкoв - xаpкiв'янин, сJlyжив чинoвникoм y Петеpбypзi, автop ненадpyкoвaних спoгадiв
пpo Хаpкiв пepшoi пo/roвинH ХIХ ст.
Я7, KoллuшuнcькuЙ B. C. - пpoфесop фiзики Xаpкiвськoгo yнiвepситетy, в I836/37 p.-
peктop.
298. Бiлeцький-Hoсенкo п. п. (|774_lE56) - yкpаiнський педагoг, пеPeкJIaдач, письменник.
299' .Цив': Hecлgхoвcькui| Ф Из мol{х вoспoминaннЙ //Ист. вeстн. 1890 Aпpель.
3ф. Пеodiн 

^'. 
r,. (l800-l875) - вiдoмий iстopнк, пpфесop Мoскoвськoгo yнiвеpситeту.

30|. БopoвuкoвськuЙ л. /. ( l806-l889) _ yкpаiнський пo €т.poмaнтик. Уклав слoвник yкpаТн-
ськoi мoви. Biдoмий як фo;lьклoрист i етнoгpаф.
302. Маcлoвuu B. Г. (|793_184l) _ yкpаiнськнй писЬменник, жуpналiст' в1lдавець сатl lPичнo.
гo жyPналy <Хаpькoвский .[I.емoкpит> (l8I6 p.).
303. Мaн*уpa /. /. ( l85l- l893) - фoльклopист, етнoгpаф, уpoДжeнeць Хаpкoва.
3o4. ШnuеoцькutT o. Г. (? - ?) - yкpаiнський пoет.poмантик пepшoТ пoJloвиtlи ХlХ ст.
305. l lив.: / le.Пуле -IvI. Хаpькoвский yнlrвepситет t1 )7. v1. Качeнoвский: Kyльтуpный ouеpк
и вoспoмllнання из 40.х гoдoв //Bестн. Евp6пы. 1874. Кн. l .
306. МагiстеpсЬl(y дисертацiю М. I. Koстoмаpoва (o пpичннах }, l хаpактеpе yнии в 3ападнoй
Poссии> бyлo знищенo в l842 p. за poзпopяд)l(eнням мiнiстpа наpoлioТ oсвiтй.
307. €фuлeнкo П. C. ( l835-I908) -yкpаiнський гpoмадёький дiяч, нлен Xаpкiвськo.Кнiв.
сЬкoгo та €мнoгo^тoваpиства. Aвтop пpaць 3 iстopi i , статистики, етнoгpафii УкpaТни.
308. l lив. пpим. 213.
?99.4l".. Лавpoвcкuй.II . A. o маЛopyсскoм наpечиl{ //Жуpн. tt,|},| l{.ва наp. пpoсвещения.
1859. J'fe 6.
3|o Tелuчeнкo l. B. - дoслiдник iстopiT ЛiвoбеpежнoТ Укpаiни кiнця ХVlI-ХVll l  ст.
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3|| '  Плoхuнськut i  M. м. ( l864- l906) - yкpaiнський iстopик-аpхiв iст '  автop пpаць з iстopiТ
Лiвoбеpeжх<я i Cлoбoжанщини. 3 l888 p жив i пpаuювaв у Хapкoвi.
3|2 Miллep Д. II. (|862- l9l3) - yкpаiнський iстopнк i гpoмадський дiяч.
3|3. Kpаснoв А. м. (|862-19l4) - пpoфeсop загальнoi i  фiзиuнoТ геoгpафiТ Хаpкiвськoгo
yнiвеpситетy, бoтaнiк, дoслiдник iстopiТ стeпiв Cлoбiдськoi Укpаiни
3|4. Padaкoва o П. -хаpкiвська кyлЬтypна дiячка, автop пpаць з iстopiТ Укpаiни
3|5. Пuльчuкoв I l .  П'  ( l82l- l893) -yкpaТнський гpoмадський i  кyльтypний дiяч, член
Kиpилo.Мефoдiiвськoгo тoваpиства' Пoлтавськoi yкpаТнськoi гPott lади, oдин iз фyнлатopiв
Toваpиства iм. Т. Г. Шевчeнка у Львoвi; з l876 p. мешкав y Хаpкoвi.
3|6. I lpaеoлipoв |у1. l .  ( l830-l905) - poсiйський вiйськoвий дiяч, тeopетик, педaгoг; з I889 p _
кoманДyюuий Kиiвським вiйськoвим oкpyгol,r; з l898 p._ Kиiвськнй, Пoдiльський i Boлнн-
ський гeнеpал-гyбеpнатop.
3l7. Укpаiнськy стyдeнтськy гpoмадy бyлo opганiзoванo в Хаpкoвi в l897 p. з iнiuiативи
.Ц B. Aнтoнoвича. B нiй бpaли yчастЬ стyденти Хаpкiвськoгo унiвеpситeтy B l907 p' бyлo
заснoванo Укpаiнську гpoмадy в Хаpкiвськoмy yH|веPситетl.

Bстaшoвлення кpiпauтвa

lстopiя кpiпаштвa в PoсiТ бyла- o.u'нiсю-з тиx наyкoвиx. пpoблем'. яка викликала iнтepeс
шиpoкt{х веpств сyспiльства..[ l . l .  Багaлiй бyв.Цалекий вiд iдеалiзацi i uаpськoТ адмiнiстpаuiТ
на Укpаiнi i  вважав, шo uаpськнй ypяд, всyпеpeч свolм заяваlt l ,  aктивнo спpияв 3акp|пачerrню
yкpаiнських селян i кoзакiв' дiюни фактиннo pyка oб pyкy з кoзацЬкoю стapшинoю. Таким
vинoм, iстopик oб'ективнo пoказyвав спiльнiсть lt lтеpесlв кoзацькol стаpшини l цаpсЬкoгo ypяду

Kлaсoвa бopmьбa

/Vloжливo, oднiею з найбiльш пoмiтних пpoгалин в poбoтi .Ц l Багалiя слiд ввал<ати
вiдсутнiсть систeit lатизoвaниx фактiв пPo poзвитoк класoвoТ бopmьби на тepитopii Cлoбiдськoi
Укpаiни. Уvенoмy взагалi бyлa vyжoю маPксистсЬка теopiя класoвoi бopoтьбн як pyшiйнoi сили
|стoplI '  вlн намагався пlдкpеслювати не антагoнl3i. lи' а кorrсoЛlдац|ю p|3них сoц|алЬних Bеpств
в iм'я твopuoТ пpаui на шляхy дo пpoгpесy B <lстopiТ CлoбiдськoТ Укpаiни> ми знаxoдимo
лишe пoбiжнi 3гадки пPo наpoлнi пpoтести пpoти скасyвання кo3аччинн у |767 P., пoвстан}|я
прoти цаpсЬкиx вo €вoд y 1668 p., yчастЬ слoбoжан y пoвстаннях пiд пpoвoДoм C. Pазiна,
K Бvлавiна та деякi iншi
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Aбаза, вшloський пoJlкoв.
ник: 97. l0I '  l33
A.втyст, pимський iмпеpатop:
196
Aвксентьев, сoтник: l00
Aвpаамiй, митpoпollит: l79
Aдамoв, пoltкoвий хopyн.
жий: l00
Aкинфoв, mаман: l46
Aлейнiкoв' вибopний пPeд.
ставник Хoпepськoi фopте-
цi:  l20
Aлфеpoв, пoltкoвий oса-
вyл: l0 l
Aлфеpoв' poбiтник: 212
Aльбoвський € .  o.: 30. 67
Aндpеев, кoзaк:2|2
Aнлpeсв' пopyuик: lФ
AндPеев, poбiтник: 212
Aнисимoв: l0 l
Aнна' uаpиuя: 4l '  48, 84, 85,
109, l l0,  t24, l5 l ,  190, 195
Aнненкoв, секvнд.майoo: I0l
Aнтoнiй, бслгЪpoлський аp.
хiеpей: l83
Aнтoнiй, митpoпoлит: l83
Aнтoнoв, абшитoваний: l0 l
Aпoстolt .II'. П.: 43, 75, |79
Aпoстol l Kигич, залнiпpян.
ський пoпкoвник: 38'  l0 l
Aпpаксiн П. H.: l49
Apiстoв, сoтник: 33
Apiстmeль: ю2' ю8
Apсeнев. мoскoвський вoсвo.
дa Й!' B
Apтеменкo lвaн, сoтник: l56
Apшеневський' генеpал: l0 l
Aшбалoв' нугyсвський вoсвo.
да: l45
Aфанасьев, iзюмський oса.
вул:. 77
Aфанасьев, iзюмський сyД,Ця:
77
Aфaнасьев, настoятель Хаp.
кiвськoгo Успенськoгo сoбЬ-
py: I8l

Бабеxa:2l4
Багpiев, генеpал: l20
Базiлевнч, прoфесop: l94
Байда. кoзaк: I6
Бакай, oсадчий: 96
Баннескyл:77

lменниfi пoкaх(чl lк

Баpабаш Михайлo, кoзак: 53
l iapанoвин Лазаp: l77'  l98
Баpвiнoк Ганна, письменни.
Ця.. %
БедPяга, вo.ltoський oфiuеp.
пoлкoвник: 38' l0l
Безoбpазoви' слoбiлськi стap.
шини: I00
Безпеpний .I l I.. xvдoж.
ник: 80
Безpoлний Фелip: l97
Бeзpyненкo, кoзак: l48
Безpyuенки, пoпи: l5 l
Беpлникн, хаpкiвськi кoза.
кll: 2|2
Бесiдiн: 2l4
Бецькнй: 22i
Бiлецький-Hoсенкo п. П.: l
Бiлiлoвський: }25
Бiлoкyp, кoзак: l57
Бiлoсельський пщивльський
вo €вoда, князь: 82
Бикoвський, сoтник Гадяць.
кoгo пo.ltка: l0l
Биpев, пopyник: 97
Биpoн:76
Бистpицькi, слoбiдськi стаp.
tшини: l00
Бистpиuький, oбoзний: I08
Бoгдaнoв.Бiльський: 20
Бoгoдyхoвський Cемен: 2|4
Бoгoмаз, хаpкiвський кo-
зак: 2l  I
Бoгvславка Маovся: 56
Бoнлиpев, пpe.iётавник oх.
тиpськoT пpoвiнui i :  l  l4
Бoгyславський, капpал: l00
Бoрисенкoв' пушкap: 2|4
Бopнсяк: 229
Бopoвикoвський Л. I .:  ш.25
Бoяpський i}1иxайлo lванo-
вич, oxтиpський пoлкoBник:
72. lO0. ldl. 120, 125
Бoярський П., пoпкoвий oбoз-
ннй: l0 l .  l l3.  l l7
Бpoвка Ceмен, oсадчий: 35
БpюхoвеЦький l. М., гетьман
Лiвoбеpежнoi УкpаТни: %,
n, 40, 62, 65, 66, 68
Бyгаевськi, слoбiдськi стap.
шини: lф
Бyлавiн: 62
Бyлаpт' oстpoгoзький пoJlкoB-
нtlк:. 72. 78

Бyлгакoв, oтаман: I86
Бyльський, капiтан:96
Бyльський, сoтник: l08, l57'
158

Bаннeскyл, бpигалиp: l00
Bаpeник, хаpкiвський кo.
зак: 2I l
Bасилiй, пiп: l8 l
Bасильсв Kлим, калмик: 56-
57
Bасильев Лавpiн, цехмiстp: 9l
Bасильсв Миxайлo, гадяць.
кий пo.ltкoвник: 94' l  46, l78
Bасильсв, сoтник Хаpкiвськo.
гo пo.ltка: 9l
Bасилькiвський с' l . .  xYдoж.
ннк: 229. 230
Bасилькoвськнй, oтамaн: 88
Beйнбеpг Л.: 57, l9 l
Bе.личкo С. B.: 27,29
Bепpиuькнй, вiйськoвий oбн.
вате.llь: l l3
Bеpешагiн, абшитoваний пiд-
пpапopний: l0 l
Bеселoвський, пepесеJlенецЬ:
178
Bигoвський: 62' 67' 68' 8l '
t78
Bнсoчин, сmник: l00
Bисoчин, пiлпpапopний: I00
Bншенський l . :  l98
Bишневськнй, гeнepал: 2o2
Bишневецькнй ,Ц.: 23
Bишневський B, пoмiщик:
l5 l
Bласoвський, сoтн1lк Cy*-
ськoгo пo;tка: 85
Boдаpський: l l4
Bo.lroлимиp: l73
Bo.пoднслав, кopo,lЬ Пolrь.
cькнЙ: 24
Boлoшенiн lвашкo Фeлopo-
вич. oсадчий: 32'  2||
Bo.лькенштейн фoн, гpаф: l0!

Гавpишенкo: l53
Галятoвський l.: l98
Гапка. oбиватeлька: l73
Генлpикoв, гpаф: l00, l0 l ,
l  13. 159
Гepбеpштeйн C.: l6
Гeтман С. o.: 2|2
Гeтманенкo:212
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Гладкий lван: 68
Гнiдич: l94
Гнип lван: l56
Гoгo.ль М. B.: 2I I
Гoдyнoв Бopнc: 20
Гс,r iцнн A. A.,  князь: l0 l '  l02
Гo.лiцин B. B.: 48, 75'  |ф' l0 l
Гo'лiцин i!t. М., князь, кoман-
дyючий вiйськoм: l57' l59. l93
Гo;tинський Г. I.: l85
Гoлoвацький Як.: %
Гшtoвiн, канuлep: 76
Гoлoдинський:36
Гo.лoвинський:36
Гшtoвинський П.: l09
Гo.lloд: 214
Гoлyхoвиu. гopoДниний
м. Хаpкoва: 97. l00' l08' I58'
t79,2t3
Гoлyхoвин oнлpiй' сoтник:
99, 100. 150, t57
Гoмеp: 22}
Гopаuiй:202
Гopгo.лiй: l  55
Гopлiенки, хapкiвськi кoза.
ки: 2l  l
Гopoбеuь. хаpкiвський кo.
зак: 2l  l
Гopленкo loасаф' спiскoп:
173.179.187
Гopлиця' xаpкiвський кoзак:
2tl
Гopoжан' абшитoваний pm.
мiстp: l00
Гpабянка Г: 26
Гoебiнка: 225
Г!еuoв Г Ц: 8t,  9 l
Гpебеник:214
Гpе.rа ний: I 59
Гpiннeнкo Я.: l  l3 '  l l4
Гpiнненкo t Д'.: %
Гpигop'ев: l60'  l78
Гpoзний Iван: l6
Гyлзь: l57
Гyк: l  l4
Гyкoвський: I l3
Гyлак.Apтемoвськнй п. П.:
2|9' Й' 22|' %' 2Iз
Гунка: 214
Гypoв: }2!)
Гyтник A.: |63
Гюльденштедт l. A.: 36. 59.
l  10. 130. l3 l

.Ц.авидoв .Ц.ем'ян. uехмiстp: 9l

.II.aвидoв, oсавyл: l0l

.Цавидoв, пiлпpапopний: l0 l

.Цaвидoв, пoлкoвник: l02

.Цанилеви.t B € :67'  6E'  78

.(анилевськi:  l00'  l0 l '  l  l5
,[ l .анилевський Г. П.: l90
,[а нилeвський, пo.lt кoвий сy.Ц.
дя: l56
.[I.aцький, пiлпpапopний: lФ
.Ц.ашкевич H. п. '  aкаде.
мiK'. I

:1l.ашкoв, гeнеpал: 97 ' l00'
r32, 133
.Ц.вигyбськi, слoбiдськi стаp-
I l tини: l00
:1lевiер' гeнеpaл, гpаф: l00'
l l3
.Ц.евитець, генepал: l57
,j leнисевич f кiв Фeлopoвин,
сoтник: 2l2
.Цемoсфен: 202
j l ioген:208
]1ioнiсiй: 203
.Ц.зикoвський I.: див. 3iнькiв-
ський I.
.Ц.зюба' каптepнамyс: l l3'
|ю' |24, |%
.Ц,митpiев, мaляp: l78
.Il .oлгopyкнй Я. Ф., князь: 9?
102
,[l.oнець Гpигopiй €poфeевиv,
пepший пG,lкoвник Хаpкiв.
ськoгo i lзюмськoгo пo.лка:
34, 35, 38, 40, 49, 50, 58, 59,
60, 66, 67. 6E. 69, 71, 72, 73,
76, 80, 91, 94, I00, 109, П5,
l  16. 148. 156, 157. 159
.[I,oнець.3ахаpх<eвськи й Koс.
t яl{тин Гpигopoвин' iзюм.
ський пo.ltкoвник: 34, 35' 68.
69, 70, 7t, 72. 76, 97, 100,
107, 109, l l5.  l16, 148, 157,
i59, 178
.l[oнeuь.3аxаpжeвський Ми.
xайлo Koстянтинoвич, iзюм-
ський пoлкoвник: 72'  lф'  l0 l '
109, l l5,  l l6,  r48, 157, 159
:I.oнeuь-3ахаpжeвський 1v1и.
xайлo /vtиxайлoви.l, сyмський
пGIlкoвник: 7l '  l00'  l0 l '  l09'
I  15, r  16, 148, 157
,(oнеuь-3ахаpжевський Фe-
дip гpигopoвин. xаpкiвськнй
пoJ|кoвник:69'  7 l '  73'  76'  93'
l0о'  l09'  l  l5 '  l  l6 '  l48'  l57'
159, 163, 165
,[I 'oнешь-3аxаpжeвський lван
Федopoвин, хаpкiвський пo.lt.
кoвник: l57'  l59
.Ц.opoшенкo П. .Д'., гeтьман:
%. n.65
l l ioсифей' епискoп: l79
.,r lpагoмipoв М. l .: 230
Дpикга Михайлo: 214
lJ.yбянський, прoгoiеpей: l0l
, lyдка, хаpкiвський кo3ак:
2tl
.II .унiн, poтмiстp:97'  lФ, l l3,
132. 133. 213
.(ypний' хаpкiвський кoзак:
2l l
.[ l .yнiна: l7E
Дypнoвo Cемeн, хаpкiвський
i змi iвський вo €вoда: 6l. 79.
81. 130

€лизавета Петpiвнa: 4l '  85'
l00' l02' l07' l08' Iю' |24,
l25'  l5 l '  ю2
€мoв, xapкiвський вiйт: 79
€накей' вo.ltoський стoлЬHик:
38
€нoха:214
€пiфанiй, €пискoп б € jгopoд.
ський: l59, l79'  I93
€peмiй'  п iп: l8 l
€pшевський, кaпpал: l0 l
€фименки, хаpкiвськi кo3a-
ки: 2l  l
€фименкo o. Я.: 166' 209
€фимeнкo П. С.: %' %)
€фiмoви' сJoбiдсЬкi стаpши.
ни: l00

Епiкyp: 207

Жикниvep, poтмiстp: 97' l33
Житецький П. Г.: l90' 2и]
Жiян, вo.ltoський oфiuеp: 38
Жypuенкo, mаман: l84
Жypавель, хаpкiвський кo.
зак: 2l  l

3айцoв' вaхмiстp: IФ
3анькoвeцька М. K.: 230
3аpyлнeв, майop: l00. l0I '
l l3,  l l7
3атиpкевиu:230
3aхapiй, пpmoпoп: l82
3aхapнoвський f . ,  сoтник
Хаpкiвськoгo пoлка:9l
3ащелевський o., пiлпpaпop.
ний: 99, l00
3вopикiн, секyнд-rirайop: l0l
3вoнаpь:214
3дopoвeць Леoн, uexмiстp: 9I
3еленoгopський Ф. o., пpo-
фесop: Ю8, 229
3ембopський, абшитoваний
капiтан: l00
3имбopський, сmник: l00
3iнькiвський Iван (,[I.зикoв-
ський, .II.зинькiвський), пеp.
ший oстpoгoзький пGIlкoв.
нt,tк: %!' a' ф' 64' 66' 69' 73'
78
3iнoвьев .[I 'eм'ян, oхтнpський
пo.лкoвник: 68, 7l
3oлmаoенкo: 214
3yсв, акалeмiк: l30, l32, l39.
t4l ,168.169,194
3агoрoвський: l70

lван IV: 34'  l48
lван Гpoзний: 48
lваненки. хаoкiвськi  кo3aки:
2tl
lванoв Гopаська, ueхмiстр:
9l
lванoв, етнoгpаф: 200
Iванoв Маpтин' uехмiстp: 9l
Iвaнoв Cт.. свяureнник: l83



l rеншrf, пoкaжчиx

lевлев (Aбакyм): l46
Iльiн, хаpкiвський вiйт: 79,9I
loанн Aлeксiйoвич: 83
Ioаннiк iй lгvмeн: l78
Ioасаф (Г6pленкo), бслгo.
Poдський аpхiеpей: I83
loсиф, ляк: l8 l
Iсаенкo, poбiтник: 2l2

Kадигpoбенкo, хapкiвський
кoзак: 2l I
Kале6еpла:214
Калннoвськийl.  |7|,  |73
Kанeвeцький Пpoк., сoтник:
86
Kантемнp, князь: 38, 76' 77,
86, 100, r0l ,  105, I l3
Капнист, бpигалиp: I00, l90
Капинoс, вибipний пpедстав.
ник: I25. ls
t(а пyстянськi, слoбiдськi
стаpшнни: lФ
Kаpтeuн.Ширинський Каpа,
татаpськиfi муpза: 53
Каpабут Гаpасим, (Кopи.
6yт)' oстpoгoзький пoJtкoв-
ннк: 7Z 78,2|4
Кapазiн B. H.: l67, l94, l95,
208.216
Кapкан Iван, пepший хаpкiв.
ський oсадчий: 35' 63' 64' 2l0
Kаpпoви, слoбiдсЬкi стаpши-
ни: l00
Kаpтавi, слoбiдськi стаPuIи-
нн: l(Ю
Kаpтавий, пiдпpапopний: lф
l(аpтавий, сmник: l32
Kатеpина I l :  84'  85, l  I0-I l2,
п4, 124, tn. t ' t , 160, t90,
r92, I93. 216
Koченoвський, iстopик: l94
Kвiтка Гpигopiй CЬменoвиu,
хаpкiвський пoJIкoвник: 7|'
77,97.99, t00, 109, П5, 156,
t78,2п-2t4
Kвiтка Гpигopiй Фелopoви.,l'
писЬменнliк: 28' 72' l09, lI5.
165, 173, t74, t79, 2п, 2t7,
D|' %' 27-ш
Квiтка lван Гpигopoвин,
iзюмський пoлкoвник: 2l2
Квiтка I. |, пмкoвннк: xЛ
Kвiтка М. I. ,  нepнеЦь: |79,2||
Kвiтка, сoтник: I07, l00, l15,
2tl
Kвiтка Poман Гpнгopoвиu,
хoрyнжий: l08' l09' l l5' l50'
2ll-2t3
Кигичи, слoбiдськi стapuJи.
ни: lф
K.и.льдяшoв' князЬ, генеpaл:
lф
l(нpилoв, oхтиpський сoтннк:
74. t00
Kиpилoв, poбiтник: 212
Kлейнмнхель, гpаф: I66

Kлимeнкo:214
Kлимoвський, кoзак: l98
Koбиляцький, бyнuyкoвий
тoваpиш: l0 l
Кoвалевська, чepниця: l78
Кoвалевський, iзюмський
обoзний: 77' 97' Ф' l00' l09.
r  r3, П5. I45
Koвалeвський' oсавyл: l00'
r09, I  t5
Koвалeвський Ф., пepесiнан-
ський сoтник: 99' l00, l07,
f08, 109, п5, 2t2, 2t3
}loвалевський, пiлnpапopннй:
100, 109, l l5
Иroвал €BCЬкИй, сyддя: l00,
109, I l5
Koваленкo Тим, сmннк: l84,
213
Кoвалинський /vt. l .: I5. l94,
!05' ю6
Koваль, хаpкiвський кoзак:
2t l
Кoванькo A., пoлкoвий сvд.
дя:6l
Koвядeв, змiТвський вo €вoда:
145
Кo.лесник, хаpкiвський кoзaк:
2tl
Koмлишинський B. C.: 219
Кoндpатьев Гаpасим, пepший
сyмський пoлкoвник: 29' 68'
72, 73, 74. 75, 76, 100, l0l,
109, I 13, t46, 147. 158, 159,
160, r78
Koнlpатьсв Гpигopiй Геpа.
сиlr loв1lч, сyмський пoЛкoв-
ник: 75,76'  l00'  l0 l ,  l09, l47,
158,159
Koндp3156g .(митpo Iванo-
виu, сyмський пo.ltкoвннк: 7l,
100, r0l ,  109, 147, 158, 159
Кoндp3156g Iван oндpiсвин,
сyмський пoJlкoвник: 7|' 75'
76, 100, l0 l ,  108, 109, 147,
158, r59
Koндp31566 oнлpiй Геpaси-
мoв]lч, с).мсЬкий пo.лкoвник:
7t,  75,76, I00, l0t.  t09, t47,
r48, l5 l ,158, I59, I78
Koндpатьев Poман Гаpасимo-
вич, oxт}lpсЬкий пo.l lкoвник:
74'  75'  8З, l00, l0 l ,  |09'  l47.
158,159
Koндpа1669, пiдпpапopний:
l0r,  109, 147, t58, 159
Кoнlpатьев, сoтник: l08, l09'
147, 158, 159
Koниський Г.: l99, 202
Кoнoвалoв:2|2
Кoнoвницин. пiдпPапopHий:
l0 l
Кoпейчик П., священник: lE3
Кoпepник: l96
Кopeниuькi:225
Кopениuький, пiп: l86

Kopeниuький П.' Днякoн: 22
Кopнeлiй Heпoт: 202
Кopсyн: 225
Kopф, баpoн, пpезидент Aка-
дeмiТ: l95
Kopяк, сmник: l78
Кoсoгoв: 59
Кoстoмаpoв It!.. I' l, 2,|'
ш, '%'.%,27
Кoстянтинoв, гpек: 213
Koтка:214
Kmляp' хаpк. кoзак: 2l l
KmляpевськиЙ: %, l ' %
Kouеpжиха, паpахвiянка Po.
ждeственсЬкoТ uеpкви: l87
Кpавeuь' хаpк'  кoзак: 2||
Kpамаp: l57
Kpамаpенкo, свящeнник тpo-
Тuькoi uеpкви: l83
Kpамapь П. Л.: l78
Kpапoткiн, пopyчик, кня3ь:
97, t00, 108, t32, 133, 156,
157, t58,159
Kpаснoв А. |6.: l
Кpаснoвський, вaхмистp: l0l
Kpаснoкyтський Фелip Кyзь.
lr iич, iзюмський пo,lкoвl{ик:
72,87, t0t.  t09. I  l5
Kpаснюк: 208
Kpеменнyuький Матв., xаp-
кiвський oтаман: l82'  2 l l
Kpивий, хapк. кoзак: 2|| '  2|4
Kpнвoшлик Iвашка: 65, 2l0
Kpoпивницьки Й |t1. Л.: 24'
%0
Кyкo;rь-Яснoпo,llьський, oст.
poгoзЬкий пo/lкoвник: 72' |0|
Kyлiкoв o.. дячoк с' гpy}t-
ки: l88.
Kyлiш П. o.: l
Kyлик:214
Кyликoвський Матвiй Пpoкo.
пoвич, хаpкiвський пo,lкoв-
ник 7l ,  76'  77'  97'  l00, I0l ,
I07, П3, II5, 133, 156
Kyлнкoвський Пpoкфiй, хаp-
кiвський пoJIкoвнllк: 7I' l00,
l0r,  l l5,  157, 212, 2t3
Кyликoвський, пiдпpапopний:
I0l .  I  Iб
Kyтикoвський Юp., майop:
157
Кулинин:214
Кynuинoв, пopyuик: lФ
Kypакiн' князь: l30
Kypський, кoltезький pегiст.
pатop: l0 l
Kypязький oл.: 38, l59
Kyшннський, дяк: l89
Кyсьвoвк, хаpк. |{oзак: 2||
Kyшнip, хаpк. кoзак: 2t l

Лaвpинoв Тимфiй (Лавpi-
нoв), oгаман xаpкiвських кo.
закiв:64,8l '  l35'  l78. l82
Лавpoвськнй' днякoн: l83
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Лавpoвський П' А.: 28
Ладиженський, писap: |44
Лазаpeвський o. м.: i75, l92
Лаpioн, ntитpoпoJ|ит Бслгo-
poдський: l84
Лащенкo Мик., пpoтoiеpей:
шl
Левандoвський: I07
Лeбеда, poбiтник: 212
Лебeдев A. C. пpoфесop: Ю8'
28
Левченкo, хyлoжннк: 230
Лей6нiц: l95' 208
Лeсевицька, пoмiщиця: l89
Лeсeвицький Геopгiй oлек.
сiйoвич, oxтиpський пG'lкoв-
нt lк:72, l00'  l09. l l5
Лeсевицький lван oлексiйo-
вич, oхтиpсЬкий пo,lкoвник:
71, 100, 109, П5
Лесевицький К. o., oхтиp.
ський пoлкoвник: 72, lФ, l09,
l l5
Лесевнцький oлeксiй Лe-
oнтЬ €вич, oхтиpський пoJlкoв.
ник: 7l ,  l0о'  l09'  l l5. l78
Лесеневичи, слoбiдськi стаp-
шини: l00
Лeсаневич, сoтник: l08
Лiвенцoв .Цм.. пol lатoвський
oтаман i oсадчий: ф
Лизoгyби, сЛoбiдськi стap.
шини: l00. l0 l
Лисанeвич, пopyник: l0 l
Лисаневич, сeкyнд.майop:
l0 l
Лихoнин, каменoвський пpи-
казний:82
Лoгачев' секyнд-майop: lф
Лoгвин Хв.,  титаp: l59
Лoмака, xаpк. кoзак: 2l l
Лoмoнoсoв: 208
Лoсeв, вoсвoда: I l3,  l l4
Лoхвицький Яцькo, oтама}l
тopськиfi: 54
Лoчинoв, белгopoдський вo-
евoда: l l6
Лyб'янoвський Ф П.: l93,
|94. ю5
Лyк'янoв, пiп мoскoвський: 27
Лyпикoбнла, хapкiвський кo-
зак: 2l  l
Любицький, писаp: lФ
Лютеp: 209
Ляшенкo I., сoтник: l00
Ляскopoнськиf, , бoгoслoв: 202

l l lазeпа Iв.: 62
.lVlаксимейкo М. o.: %)
iVlаксимoвич: 2ffi
Малiшевський, oсадчий: 36'
68
Малинка f l .анилo, сoтник: 9l
Манжypa |.  | .:  %, Й3
Манькoвський, сoтник oхтиp.
ськoгo пoltка: 74

Маpiя, iгyменiя Хopoшевськo.
гo мoнастиpя: l78
Маpiя Tеpeзiя: I02
Маpтiан: iгyмен I78
Маслoвич B. Г.: %
/Vlaтяшиха, yлoвa: 214
}lатвiев Микo,па. пoJlкoвllик:
94.160
Mатюшкiни, слoбiдсЬкi стap.
ruини: lФ
Матюшкiн, гeнеpал: l08
Mельник, xаpк. кoзак: 2||
Меншикoв, князь: l50, l59,
164
Мeтлинський А. Л.: Т2|' D,'
%'ш
!leчникoв, майop: lФ
Мейеp, гeнеpал: lФ
Мepeскyл, пoлкoвник: I00
:Цеpкyл:214
/Vlечн ик. вo,lloський: 38
lvlнклашевська A., вдoва бyн-
Чyкoвoгo тoваpиша: l0l
Мильничка:214
Михайлo' uаp: l35
Миxайлoв Cемeн. валкiв.
ський пiп: 52
Миxайлoв Яpема, кo,roi{ацЬ.
кий mаман: 35'  2 l3
.Dlихтан Ceм.' липецькнй се.
лянин: l85
Мiлeвський' гpeк: 53
/Vl iллep II. t|.: 2|7, И
Мiнix: 48, l02
Млoдзинський' пiп: l86
Мнoгoгpiшний .(. г., гетЬ-
ман Лiвoбеpe)кнoi yкpаit lи:,Б' n
Мoгила П. С,: |77
Мoскалeнкoв, пopyчl lк: l0l
Д1oскаль, хаpк. кo3ак: 2||
Мovyльский B. l . :  |73, |75
Мypaвський (тaтаpин): 20
Мypтаза' кафинський паша:
б0
Мушeнкo Маpкo, iсpoлiакoн:
lStl

HаДаpл<инськi, слoбiдськi
стаpшини: l00'  I0 l '  l l5,  l67
l lазapенкo Cав., хаpк. кoзак:
2t2
Hазаpeнкoва, кpамаpка: 2l3
Hазаpеuь: 214
Hаpкiс, iгyмeн Кypязькoгo
мoнастиpя (з poдy Kвiтoк):
178
Hаxимoв М., пiлпpапopний:
l0r
Hедбаенкo, хаpк. кoзак: 2l I
Hелeрикра, хаpк. кoзак: 2l l
Hезoви6атька, хаpк. кoзак:
2tl
Heпишний, писаp липеuькoi
carнi.. 77
HеслухoвськнЙ Ф.: l

Hестеpoви, стаpl l lини слoбiд.
ськi:  l00
Hестеpoв, pmмiстp: l04
Hoвiкoв: 208
Hopoв, генеpaл: l32

oвiдiй: Ю2
oгpoнoвиu, пo.l lкoвий oбo3.
ний: l0I
oлeксандp l, цаp: l92
oлeксандpif,ський Kлiмент:
203, 208
oлeксандpoв C, пo €т: 25
oлександpoв B. с.,  (син),
дpаматypг i пoет: 25-%
oлександpoв Гp, пpmoiеpей:
r78,183
oлeксiев М., сoтник: l4!
oлексiенки' хаpк. кoзаки: 2l l
oлeксiй Миxaйлoвнч, uаp: 2l,
25, 75, 9r, 94, l le |32,' t47.
l8 l
oлсyфьев, сeнатop: E6
oльхoвський, yпpaвитeлЬ
гpафа oл Pазумoвськoгo:
t%
opиген: l95' ю3, ю8
opлик П.: 6I
opнoвський, бioгpаф poдy
.IlЬнцiв-3aхаoл<евсiкиx: 66
opтюх, мiщанин: l53
oсипoв, сyмський пoJrкoв-
ник: l08, l  l5
oсипoв Максим Федopoвин,
oхтиpський пoлкoвник: 72'
I00, r0l ,  l l5
oсипoв Фелip oсипoвич, oх.
тиpський пo.ltкoвник: l56
oсипoв Cт', пiп: l83
oсипoв, пoмiщнк: l89
oстеpман, вiцe-канцлep: 76
oстPяниця Якiв (oстpянин),
гетьман: 22' 63
oтчeнашeк, хаpк. кoзак: 2l l
oфpoсимoв, хаpкiвський вoс-
вoда: 89, l29. I30, l80
oстpянин _ див. oстpяниuя

Павел, uаp: I I0
Павлoв Павел' oxтнpський
oсавvл:53
Пав.ioв, пpапopшик: l0l
Палiцин o. o., аpхiтектop:
167
Панамаpка: 2l4
Пaнасeнкo:214
Панин П. И., сeнатop, гpаф:
86
Пассeк B. B.: 59
Пацюк, хаpк. кoзак: 2l l
Пepeкpестoв .Цанилo lванo-
вич: 73, I00' l59



2б2 lненннfi пoк8'(ч1|l(

Пеpeкpeстoв lвaн lванoвич'
oхтиpський пo.ltкoвник: 7l' 73,
74, 100, r08, 109, t%, t32,
133, 159, 163, t64
Пepекpестoв lван Якoвич, пe.
peсeЛенeць з Пpавoбepеж.
жя: 75, l00
Пеpекpeстoв.oсипoв Bасиль
.[ l .анилoвич, Cумський пol lк.:
71. 76, 100. 154
Пepекpестoв Cт.. вiйськoвий
oбивате.ль: l  l3
Петp Aлeксеевич: 83, l48
Петoенкo: 225
Пет!o Пеpший (Bеликий):
38, 41, 58, 7t,72,75,85, t02,
103, 109, l r6, П7, t24, t%,
133, l5 l ,164
Пeтpo lII, poс. iмпеpатop: 85
Пeтpo, белгopoдський apхiе-
peй: l83
Пeтpoв H l., пpoфeсop: l
Пeтpoвський, сmник: l07
Пeштичi, слoбiдськi стаpши.
ни: l00
Пiлат: 196
Пiстун: 214
Пiфагop: l95' ю8
Пильчикoв .Ц. П.: 230
Пимен, митpoпoltит: l6
Писаpeвський П':D' %
Писаpевський Cт., хаpк. пpo-
тoпoп,.2
Писаpь Макс.: 214
Пнщалкo: 2l4
Плoхннський М. М.: 229
Плятoн: ю2' 208. 209
Пoгoдiн М. П.: 2,|
Пoгpебняк l. '  сmник Хаpкiв-
ськoгo пo.лкa: 9l
Пoдгopиsани. слoбiдськi ста p-
шини: l0 l '  l  l5
Пoллyбннй, пеpeселeнeцЬ 3
3аднiпpянщини: l46
Пoдлесний, поl lкoвнй oсавyл:
l0 l
Пoдлесний, абшитoваний сoт.
ннк: l0 l
Пoдo.ltьський, пpапopшик: l 0l
Пoltивoди, слoбiдськi стap.
шини: l00
Пoлoзoв, пoлкoвник: l0l
Пoлтeва, пiдпoпкoвниця: l00
Пoпубmки, слoбiлськi стаp.
шини: lф. l0 l .  l08
Пoлубoяpинoв, майop: |57
Пoль A. H: 166
Пoмaзин Bасиль, цeхмiстp: 9l
Пoпaдiчев, пpедставник
iзюмськoТ пpoвiнuiТ: l l4
Пoпoв, пiлпpапopний: l07
Пoпoв: l89
Пopaлин К., дяк: l89' l90
Пoсoшкoв l .  Т: l95
Пoтебня oл. Aф.' лiнгвiст:
Й3

Пpeклoнський Миx.: l45
Пpoкoпoвин Ф.: l93' 202
Пpoкoфьев P., дяк: l9l
Пpoкфьев oнлpiй, пo'lкoв.
ник oxтиpський: 74
Пpmасoв' пiлпpапopний: l07
Пpmасенкo, титаp Пoкpoв-
ський: l84
Пpmoпoпoв, пiдпpапopний:
t07
Пyле ле: 2!6
Пyстoвoйтoв, сyлля: l0l

Радакoва o. П.: 229
Радивилoвський A.: l98
Разiн Cтeпан: 62. 78
l.едiн € .  К: 166' Й3' 2ъ
Репiн l € . :  230
Разyмoвський o. ' гpаф: l23
,?eЙнгapк 2|7
Pеткини, слoбiдськi стаpши-
ни: l00
Рiзник oнoпpiй: 2l4
Рiпка Хв., харкiвський пoл.
i(oвник:56'  64'  65'  7 l '  l59
Рoгнiда: l73
Poзсoхa, сmник: 24
Poзyмoвський' гpaф: 85
Рoманoв lв ' ,  пopyчик: l0 l
Poманoв Миxайлo, сoтник:
l0 l
Poманoв Poман Рoманoвич,
сумсЬк. пo.l lкoв.: 7l
Poманoв Якiв' oсадчий: 96,
t0l
Poманoвський. пoлкoвий пи.
саp: l00
Poмoданoвський Гp. Гp., мoс-
кoвський бoяpин i вoсвoда:
67. 91. 94
Poмoданoвський, князь 6сл.
гopoдський вo €вoда: 8l '
145
Pyбaн, пo.ltкoвий oсадчий: 97,
145.157.159
Рyбанoв, сyлля: l0l

Cавич o Я., iстopик: 23
t-авич П., icтopик: %
t]авич, абшнтoваний poт.
мiстp: l0 l ,  l  l5
Cавич. сoтник: l0 l .  l l5
Савченкo I., дячoк: l88
Сагайдачний, гeтЬitан: ю
Cагyн Фeлip, oxтиpський пoл.
кoвник: 72
Cадoвськнй: 230
Cалoв' вoсвoда: 8l
Caмiйленкo: l89' u'
Cамoвидeць: 27
Cамoйлoвич l., гетьмaн Лiвo.
беpежнoT Укpаiни: 25' %' 94
Cанкевич, кoтляp: l85
Cас lван Cеменoвиu., oстpo-
гoзький пo,lкoвник: 72' 78' 82
Cвинаpевa Уляна: 52

Cелехoвський' сoтник: l l3'
l t4
Ce.лiванoв Г. l .  валyйський
пpиказний:97' |47'  |48
Cе;riфoнтoв, хаpк. вo€вoда:
30. 31. 8l
Cеменoв Iван oнлрiевин (Ce-
мененкo), mаман.oсадчий:
32
Cеменцoв М. Т.. садчий: 96
Ceмичевi, слoбiдськi стаpши.
ни: l00
Ceненкo Микита Кoндратo-
вич' yманськиЙ пol lкoвник,
пoтiм меpeфянський oсадчий
no.лкoвник: 33' 35
Cеpбiна l. I. '  меpехвянський
сoтник: 94' l45
Ciвepський, poтмiстp: l0l
Cipкo lван .[митpoви.t, запo-
piзький oтаман: z7' 64' 65'
66, 71, 94
Cимеoн, iгyмен Cвятoгopсь-
кoгo мoнастиpя: 36
Cинельникoв, стаpoбiльський
сoтник: 36'  l l3
Cиницькиf i:  2|2'  2|4
Cиpoiжка, xаpк. кoзак: 2l l
Ciбiльoв, хаpк. вoсвoлa: l45
Ciз ioн:2l4
Cipкo Пeтpo: 53_55
Cipкo Poман, снн: 53-55
Cкepлет' пpапopшик: l00
Cкляр:214
Cкoвopoла Г. C.: l5 '  l7 l '  l93'
194, 195. 196, 197, 198, 199,
ю0' n2' ю3' ю5' ю7' ю8'
200
Cкopoпа.Цський I. l .: 43
Cлiпченкo Bас.,  сmник Хаp-
кiвськoгo пo.ltка: 9l
Cмакoв' oсипoвський сoтник:
36
Cмакoвськa, пoмiщиця: l54
Cмакoвський. капiтан: l0 l
Cмiлич П.,  спiскoп: l79
Cмopoлський. пo.l lкoвий mа.
ман: 97
Coкpaт: Ю2
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