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ПРАДМОВА

Дапаможнік адрасуецца студэнтам гістарычных фа ку ль тэ таў вышэйшых 
навучальных ус та ноў, якія вывучаюць агу ль ны курс «Гісторыя Расіі і Украіны». 
Аўтары – вык лад чы кі ка фед ры гісторыі Расіі гістарычнага факультэта Бе ла рус-
ка га дзяржаўнага ўніверсітэта – ужо больш за дваццаць га доў выкладаюць гэту 
дысцыпліну і з’яў ляюцца стваральнікамі шмат лі кіх вучэбных тэкстаў, у тым 
лі ку і па розных тэмах і перыядах ук ра ін с кай гісторыі. Гэты вопыт дазволіў 
аб’яднаць напрацоўкі на ву ко ва га і метадычнага характару і стварыць пер шы 
ў Беларусі да па мож нік, у якім прадстаўлена бачанне ўні ка ль най, своеасаблівай 
і выдатнай мінуўшчыны ўкраінскага на ро да бе ла рус кім гісторыкам.

Выданне – плён уважлівага і карпатлівага вывучэння доў га га шляху, 
пройдзенага продкамі су час ных украінцаў у пра цэ се фарміравання нацыя-
нальнай і дзяржаўнай супольнасці. Сён ня існуе шмат супярэчлівых падыходаў 
нават ва ўкраінскай гіс та ры яг ра фіі, не кажучы пра дасведчанасць у тэме, ве-
данне фактаў і іх ін тэр п рэ та цыі даследчыкамі з іншых краін. Аўтары ўсве-
дамляюць, што то ль кі праз першасны вучэбны ма тэ ры ял нельга асэн саваць 
усё ба гац це мінулага, якое належыць ук ра ін с ка му народу. Да паможнік па-
вінен даць студэнтам ім пульс для глыбокага і прафесійнага спаз нан ня гіс-
торыі гэтай кра і ны.

Аўтары ўзялі за аснову сваёй працы га лоў ны прын цып гісторыка – «без 
гневу і пра ду зя тас ці». У дапаможніку паслядоўна разгле джаны галоўныя эта-
пы ўкраінскай гіс то рыі, адабраны і сіс тэ ма ты за ва ны разнастайны фактычны 
ма тэ ры ял. Складанай з’яўлялася праблема адбору карэктнага ў на ву ко вым 
сэнсе тэрміналагічнага апарату ў дачыненні да ўсіх раз дзе лаў. Менавіта праз 
тэр мі ны і іх дэфініцыі можна адлюстраваць адметнасць уласна ўкраінскай 
гісторыі, вы лу чыць яе з «агульнарускай», гісторыі Старажытнай Русі, гісторыі 
Ра сій с кай і Аўстрыйскай імперый. Для бе ла рус кіх гісторыкаў вы ра шэн-
не гэтых прынцыповых пытанняў – дастаткова звык лая справа ў працэсе 
ства рэн ня навуковай канцэпцыі айчыннай гіс то рыі. Калі для беларускай 
гістарыяграфіі характэрна больш-менш устойлівае тэрміналагічнае супра-
ваджэнне, то ўкраінская гіс та ры яг ра фія вельмі стракатая: вы ка рыс тан не 
няўзгодненай у на ву ко вым асяроддзі тэрміналогіі, падбор спрэчных і ма ла-
до каз ных фактаў, катэгарыч ныя і нават рэзкія высновы, дастаткова  роз ныя 



і непераканаўчыя парадыгмы грамадска-па лі тыч ных пра цэ саў і інш. Белару-
скаму навукоўцу складана аддаць пе ра ва гу таму ці іншаму кан цэп ту а ль на му 
падыходу ўкраінскіх калег, а тым больш прапанаваць свае погляды і ацэнкі 
ў якасці пер шас ных.

Аўтары кіраваліся сцвярдждэннем, што гісторыя ва ўсіх яе пра я вах нале-
жыць тым этнасам, якія ў са мыя розныя часы на ся ля лі тэрыторыю сучаснай 
незалежнай дзяржавы і зліліся ў адзі ны народ-нацыю – украінцаў. Не аспрэч-
ваюцца, а ўважліва раз г ля да юц ца наступствы (станоўчыя і адмоўныя) дзе ян-
ня знеш ніх сіл, якія на розных эта пах развіцця ўплывалі на ста наў лен не і эва-
люцыю галоўных склад ні каў этніч нага, дзяржаўна-па лі тыч на га, эканамічнага 
і культурнага жыцця ўкра інцаў. Зра зу ме ла, зра біць адназначныя высновы 
вельмі цяжка, як няпроста ўвогуле стварыць паслядоўнае і не су пя рэч лі вае 
бачанне гіс та рыч на га лёсу нашых паўднёвых суседзяў.

У выданні больш увагі надаецца фактам, а не сцвярджэнню аўтарскіх 
ацэнак, па ды хо даў, меркаванняў. У час правядзення вучэбных заняткаў вы-
кладчыку і студэнтам мож на па дыс ку та ваць, звярнуцца да іншых тэкстаў – як 
на ву ко вых даследаванняў, так і першакрыніц. Такая маг чы масць зак ладзе на 
ў самім дапаможніку праз вялікую колькасць простых і дас тат ко ва склада-
ных пы тан няў, а асабліва праз заданні эў рыс тыч на га характару, якія студэн-
ты з дапамогай выкладчыкаў па він ны вы ка наць, праявіўшы навыкі даслед-
чыка, ініцыятыву ў по шу ку, кагнітыўнай апрацоўцы дадатковага ма тэ ры я лу 
і новым пра чы тан ні розных сюжэтаў украінскай гісторыі. Дзеля гэтага да ец-
ца спіс лі та ра ту ры, вывучэнне якой паспрыяе паглыбленню ве даў.

Электронны дадатак дапаможа на прафесійным узроўні ава ло даць ву-
чэбным курсам. Праз раз нас тай ны візуальна-вер ба ль ны матэрыял, комплекс 
гістарычных крыніц студэнты скі роў ва юц ца на паг лыб ле нае і самастойнае 
ўспрыняцце най важ ней шых сюжэтаў украінскай гіс торыі. Адначасова гэты 
да да так дае маг чы масць зрабіць першы крок да выпрацоўкі ўласных до-
каз ных ацэнак спрэчных мо ман таў вывучаемага курса праз вы ка рыс тан не 
эўрыстычнага падыходу. Да гэтага пабуджае як прад с таў ле ны разнастайны 
гістарычны матэрыял, так і не аб ход насць пошуку іншых крыніц ін фар ма цыі. 
Аўтары электроннага дадатку (дацэнты В. В. Сяргеенкава, А. М. Балыкіна, 
В. А. Кахновіч, С. Л. Лугаўцова, С. М. Цемушаў), які створаны з удзе-
лам студэнтаў (А. А. Сяргеенкаў, М. А. Мальцаў, Н. С. Бруй, Л. А. Пінчук, 
Л. М. Адамушка, Ю. А. Бразоўская, Т. А. Казлова, К. А. Платонава, А. С. Пя-
карская, К. І. Шыкунец, М. У. Зыкава), ставяць перад карыстальнікам зада-
чу не толькі замацаваць веды, набыць навыкі навуковай апрацоўкі ма тэ ры я-
лу, але і ства рыць уласны тэкст.

Аўтары перакананы, што вучэбная эфектыўнасць да па мож ні ка за лежыць 
ад сінхранізацыі фор м працы (аўдыторнай і пазааўдыторнай) выкладчыка 
і студэнтаў. Таму важна, каб пры вык ла дан ні кур са была наладжана сувязь 
паміж абодвума відамі прад с таў ле ных вучэбных ма тэрыялаў – папяровым 
і элек т рон ным.

А. А. Яноўскі, навуковы рэдактар
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Ч а с т к а I 
УКРАІНСКІЯ ЗЕМЛІ  
Ў СТАРАЖЫТНАСЦІ І СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ

Р а з д з е л 1 

УКРАІНСКІЯ ЗЕМЛІ ДА З’ЯЎЛЕННЯ СЛАВЯН

Першабытная эпоха ў гісторыі Украіны. Тэрыторыя Ук ра і ны з’яўляла-
ся найстаражытнейшым арэ а лам рассялення ча ла ве ка. Найбольш раннія 
сляды жыццядзейнасці першабытнага ча ла ве ка (архантропа) на сучасных 
укра інскіх землях адносяцца да ранняга палеаліту (ад з’яўлення чалавека да 
150 тыс. гадоў та му). Археолагамі знойдзена і даследавана больш за 30 стая-
нак. Са мыя вядомыя з іх ка ля сёл Каралёва (Закарпацце, 710–730 тыс. гадоў 
таму) і Лука-Урублявецкая (Жытоміршчына, 400–300 тыс. гадоў таму). Мяр-
ку ецца, што засяленне тэрыторыі Украіны ад бы ва ла ся з боку Балкан і поўдня 
Цэн т ра ль най Еўропы. Больш за 200 вядомых спецыялістам стаянак перша-
бытнага чалавека (неандэртальца) адносіцца да перыяду сярэдняга палеаліту 
(150–35 тыс. гадоў таму). Суровыя ўмовы ле да ві ко вай эпохі пры му ша лі лю-
дзей выкарыстоўваць у якасці адзення шкуры жы вёл, сяліцца ў пя чо рах і бу-
даваць наземнае жытло, а таксама зда бы ваць агонь.

Значныя змены адбыліся ў перыяд позняга палеаліту (35–11 тыс. гадоў 
таму). Да гэтага часу за вяр шы ла ся фарміраванне ча ла ве ка сучаснага тыпу 
(краманьёнца), які авалодаў навыкамі вы ра бу раз нас тай ных прылад пра-
цы. Асаблівасці здабычы ежы ва ўмовах ледавіковай эпо хі (калектыў нае за-
гоннае па ля ван не на дзікіх коней, бізонаў, аленяў і мамантаў) абу мовілі да-
лейшае раз віц цё сацыяльнай ар га ні за цыі. У поз нім палеаліце на змену 
ча ла ве ча му статку прыйшла родавая абшчына, якая аб ’ ядноўвала крэўных 
сваякоў, першапачаткова, верагод на, па матчынай лі ніі. З’явіліся га спадарча-
бытавыя ком п лек сы – стаянкі, на якіх размяшчалася жытло, некалькі па-
глыбленых у глебу учас т каў (на іх ап ра цоў ва лі крэмень і косткі), ямы-
сховішчы і агмені за межамі жытла. Часам позняга палеаліту датуюцца 
амаль 800 знойдзеных  археолагамі на тэрыторыі Украіны стаянак (найбольш 
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вядомыя  – Радамышльская  на Жытомір ш чы не, Ме зін с кая на Чарнігаўшчыне 
і Межырыцкая на Канеўшчыне). Мяр ку ец ца, што ў гэ ты гістарычны перыяд 
фарміраваліся не толькі пры мі тыў ныя рэлігійныя вераванні, але і пачатковыя 
фор мы мас тац т ва, што адлюстроўвала развіццё духоўнага жыцця ча ла ве ка.

У перыяд мезаліту, ці сярэдняга каменнага веку (10–6 тыс. гадоў та-
му), завяршылася ледавіковая эпо ха, калі клі ма тыч ныя і прыродныя ўмовы 
на блізіліся да сучасных. Родавыя су по ль нас ці, якія за ся ля лі тэрыторыю 
Украіны, працягвалі ўдас ка на ль ваць прылады працы, сярод іншага быў вы-
найдзены най с та ра жыт ней шы механізм і адначасова зброя дыстанцыйнага 
бою – лук са стрэламі. У сувязі са знік нен нем мамантаў гэта даз во лі ла забя-
спечыць поспех у паляванні на больш дробную дзічыну. Сён ня на ўкраінскіх 
землях налічваецца амаль тысяча ар хе а ла гіч ных помнікаў дадзенага перыяду.

Неаліт, або новы каменны век, які папярэднічаў з’яў лен ню металаў, 
у гісторыі Украіны датуецца VI–IV тыс. да н. э. У гэ ты час адбыліся найбольш 
істотныя зрухі ў развіцці эканомікі і са цы я ль ных ад но сін. Пераход ад выключ-
на спажывальных спо са баў і форм вядзення гаспадаркі да вытворчых – зем-
ля роб с т ва і жы вё ла га доў лі – стаў пачаткам разнастайных гістарычных змен.

Заданне. Выберыце тыя з наступстваў неалітычнай рэвалюцыі, якія сталі 
асновай для далейшых трансфармацый:



7

Знаходкі спецыфічных прадметаў неалітычнага часу – зер на цё рак, сяр-
поў і матык, а таксама ад біт каў зерня на ке ра мі цы (пшаніца трох гатункаў, 
ячмень і проса) – сведчаць пра па ча так земляробства на тэ рыторыі сучас-
най Украіны ўжо ў ся рэдзі не V–IV тыс. да н. э. Пер шымі прыручанымі 
жывёлінамі (не ўлічваючы сабак) былі свінні і каровы (VII–VI тыс. да н. э.), 
паз ней, у канцы V–IV тыс. да н. э., – авеч кі і козы, і ўжо ў пе ры яд энеалі- 
ту – коні.

У перыяд энеаліту (IV–III тыс. да н. э.) землі сучасных Ук ра і ны, Мал-
довы і Румыніі былі ахоп ле ны трыпольскай ку ль ту рай (назву атрымала 
ад с. Трыполле на Кіеўшчыне, паблізу яко га В. Хвойка ў 1893 г. знайшоў 
пер шы помнік дадзенай ку ль ту ры). Асноўным заняткам трыпольцаў было 
зем ля роб с т ва, важ ную ролю адыгрывала жывёлагадоўля, адносна вы со-
ка га ўзроўню дасягнулі рамёствы (ганчарства, ткацтва і інш.). Но сь бі-
ты трыпольскай культуры наладзілі сувязі з Малой Азіяй, Фе са лі яй, Ся-
міг рад дзем, Сярэдняй Віслай, Каўказам і, маг чы ма, Кіпрам. Трыполь ская 
культура пакінула значны след ва ўкра ін с кай гісторыі, у фарміраванні 
ўкра інскага этнасу. Гэта вы я ві ла ся найперш у ды ва нат кац т ве, ганчарным 
ра мястве, ра зь бе па дрэве, вышыванках і роспісах, дзе выразна прасоч-
ва юцца рас лін ныя і геаметрычныя арнаменты неа літычнай і эне а лі тыч - 
най эпох.

Бронзавы век, які характаразуецца з’яўленнем у жыхароў Ус ход няй Еўро-
пы першых металічных пры лад працы, датуецца II – пачаткам I тыс. да н. э. 
Этнакультурная сітуацыя на тэ ры то рыі Украіны, рэ кан с т ру я ва ная паводле 
археалагічных дадзе ных, у гэты час уяўляецца даволі стракатай. Так, на пра-
ця гу II тыс. да н. э. вылучаецца каля двух дзясяткаў культур, іх можна падзя-
ліць на тры групы:

1) жывёлагадоўчыя і земляробча-жывёлагадоўчыя ку ль ту ры леса стэпа-
вага Правабярэжжа, Па лес ся, Валыні і Пры кар пац ця;

2) культуры жывёлагадоўчых плямёнаў Паўночнага Пры чар на  мо р ’я, 
Прыазоўя і Левабярэжжа;

3) культуры Закарпацця.
Выяўлена мноства майстэрняў, у якіх выраблялі брон за выя рэчы. 

Пра значнае развіццё брон за лі цей най справы свед чаць знаходкі скарбаў 
бронзавых вырабаў у Прычарнамор’і і За кар пац ці. Сыравіну (перш за 
ўсё медную руду) здабывалі на руд ні ках непасрэдна на ўкраінскіх зем-
лях. Рэшт кі такіх руд ні коў зной дзе ны, напрыклад, у басейне р. Бахмут, 
на прытоках Се вер с ка га Данца, каля г. Арцем’еўска Да нец кай вобласці, 
каля с. Мед ная Руда, Клімаўка, Піліпчаціна і інш. Акрамя таго, метал 
трап ляў ва Ус ход нюю Еўропу з тэрыторыі Балкан, Пры кар пац ця, Каўка- 
за і Урала.

У перыяд бронзавага веку адбываліся далейшыя змены ў жыц ці на-
сельніцтва ўкраінскіх зямель: 1) у стэпавых плямёнах уз рас ло значэн не 
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качавой  жывёлагадоўлі, у той час як у на се ль ніц т ва ле сас тэ па вых рэгіёнаў 
найбольш важную ролю адыг ры ва ла земляробства; 2) дзякуючы выкары-
станню ме та ліч ных пры лад працы пашырылася ральнае земля робства, па-
вялічыўся асар ты мент збожжавых ку ль тур; 3) у сувязі з ростам пра дук цый нас-
ці працы паглыблялася маёмасная няроўнасць; 4) узрасла ро ля пар най сям’і 
ў родавой абшчыне; 5) узмацнілася рухомасць на се ль ніц т ва; 6) развіваўся аб-
мен пра дук та мі, разнастайнымі вы ра ба мі.

Далейшыя змены адбыліся ў наступны, кімерыйска-скіфскі перыяд 
ранняга жа лез на га веку ў гіс торыі Украіны.

Іранамоўныя плямёны на тэрыторыі Украіны ў перыяд ран ня га жалезнага 
веку. З пачаткам вып лаў лен ня і выкарыстання жа ле за ў гісторыі ўкраінскіх 
зямель распачаўся новы перыяд, адз на ча ны вы ра ша ль ны мі грамадскімі пе-
раменамі. Хаця ранні жа лез ны век быў самым кароткім у гісторыі Украіны (як 
і іншых рэ гі ё наў) – I тыс. да н. э. – першыя стагоддзі н. э., – па сваёй знач-
нас ці ён, безумоўна, пе раў зы шоў усе іншыя перыяды.

Заданне. Выберыце тыя з наступстваў з’яўлення металургіі жалеза, якія 
былі ўзаемазвязанымі і ўза е ма а бу моў ле ны мі.

Замена бронзы жалезам адбывалася на тэрыторыі Ук ра і ны паступо-
ва, што было выклікана скла да най тэхналогіяй выт вор час ці якаснага ме-
талу і туга плаўкасцю жалеза. Першыя жа лез ныя рэчы з’я ві лі ся прыкладна  
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ў XI–IX стст. да н. э. (у кургане зруб най культуры каля Кахоўкі знойдзены жа-
лезныя кін жа ль чы кі). На працягу IX – сярэдзіны VII ст. да н. э. жалеза рас паў-
сюдзі ла ся сярод усяго на се ль ніц т ва Паўднёва-Усходняй Еў ро пы. Ранні жалез-
ны век на тэрыторыі Украіны звычайна датуюць VIII ст. да н. э. – IV ст. н. э.

З надыходам жалезнага веку істотна змяніўся этнічны склад на сельніцтва, 
якое адрознівалася і спо са ба мі гаспадарчай дзей нас ці: на шы рокіх прасто-
рах Паўночнага Прычарнамор’я з’я ві лі ся нез лі чо ныя чароды авечак, та-
буны коней, статкі буй ной рагатай жывёлы. Су сед нія народы зафіксавалі 
імёны гэ тых жы вё ла во даў. Першапачаткова ўкраінскія стэпы былі заселены 
кі ме рый ца мі. Яны згадваюцца ў ста ра жыт наг рэ час кіх міфах і «Адысеі» Гаме-
ра, а таксама ва ўсходніх кліна пісных крыніцах. Ге ра дот у сва ёй знакамітай 
«Гісторыі» пісаў, што ўся зямля, якую ў яго час займалі качавыя скіфы, ра-
ней на ле жа ла кі ме рый цам. Гэты качавы народ (верагодна, іранамоўны) 
ата я сам лі ва ец ца з носьбітамі поз нез руб най археалагічнай культуры (IX – 
ся рэдзі на VII ст. да н. э.). Кімерыйскія плямёны занялі шырокія прас то-
ры стэпаў поўдня Усходняй Еўропы ад Днестра-Ду най с ка га міжрэчча да 
берагоў Керчанскага пра лі ва, які атрымаў у ан тыч най традыцыі назву Ба-
спора Кімерыйскага. Мяркуецца, што пра радзі май кі ме рый цаў было Ніжняе 
Паволжа, адкуль яны з па чат кам жалезнага веку прасунуліся ў Паўночнае 
Пры чар на мо р ’е. Але ў цэлым паходжанне і найстаражытнейшая гісторыя кі-
ме рый цаў даследаваны не дас тат ко ва глыбока.

Асновай гаспадаркі кімерыйцаў была жывёлагадоўля (вузкая спецыя-
лізацыя – конегадоўля). Вя лі кую ролю, у тым лі ку і эканамічную, у жыц ці 
кімерыйцаў адыгрывала вайна. Набегі на аселыя народы даз ва ля лі здабываць  
прадукты земляробства і ра мёс т ваў. Кімерыйцы ажыццяўлялі напады на Урар-
ту, Асі рыю, Ка па до кію, Фрыгію, Мізію, Пафлагонію, Віфінію, Лідзію, пе ры я-
дыч на складаючы з іх кі раў ні ка мі саюзы. Кіме рыйцы пад т рым лі ва лі і мірныя 
кантакты з суседзямі: іх культурнае ўздзе ян не вы яў ля ец ца ў чарналескай куль-
туры ўкраінскага ле сас тэ па ва га рэгіёна, протамеоцкай і кобанскай ку ль ту-
рах Паўночнага Каў ка за, фракійскай галіне гальштацкай культуры сучасных 
Мал до вы, Румыніі і Бал га рыі.

Кімерыйскае мастацтва мела прыкладны характар   і заз на ла моц нае ўздзе-
янне качавога ладу жыц ця і ваяўнічасці народа. Ран нія фор мы мастацт-
ва кімерыйцаў прадстаўлены ар на мен та ль ны мі ма ты вамі на ўпрыгожан-
нях, дзяржальнях кінжалаў і збруі, антрапаморфнымі стэ ламі з малюнкамі 
зброі, за а мор ф ны мі сюжэтамі. Пра іх рэлігійныя вера ванні вядома няшмат 
(спіралепадобны арнамент кас ця ных лунніц пац вярджае рас паў сюд жан не 
салярных культаў).

За час знаходжання ў стэпах Паўночнага Прычарнамор’я кі ме рый цы 
значна прасунуліся ў са цы я ль ным развіцці і ста наў лен ні патэстарных  струк тур 
(форм дадзяржаўнай арганізацыі ўла ды). Так, вя до мы імёны іх пра вадыроў – 
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цароў Тэушпы, Ліг да мі да (Тугдаме) і Шандакшатру. У пачатку VII ст. да н. э. 
пас ту па ль нае развіццё кімерыйцаў перапыніла новая хваля ка чэў ні каў з Ус-
ходу – скіфаў.

Скіфамі антычныя аўтары называлі шырокую эт на ку ль тур ную суполь-
насць, якую складалі шмат лі кія, часта вельмі роз ныя па моўнай пры на леж-
насці і гаспадарчым ук ладзе пля мё ны, што засялялі стэпавую, лесастэпавую 
і лясную зо ны Усходняй Еўропы. У вузкім сэнсе да іх ад но сі лі ся скіфы-на ма-
ды, больш дакладна – царскія скіфы, якія панавалі над іншымі племяннымі 
ўтва рэн ня мі. Існуюць розныя версіі па ход жан ня качавых скіфаў (аўтахтоннае 
насельніцтва паў ноч на чар на мор с кіх стэпаў; перасяленцы з Пярэдняй Азіі 
ці Паў д нё вай Сібіры), але ў цэлым пытанне зас та ец ца прадметам дыс ку сій.

У VII ст. да н. э. скіфы ўсталявалі панаванне ў Паўночным Пры чар на мо р ’і, 
ства рыўшы па лі тыч нае аб’яднанне, вядомае ў ан тыч най трады цыі як Скіфія. 
Скіфія дзялілася на номы – пле мян ныя тэ ры то рыі, на се леныя качавымі 
і аселымі плямёнамі скіф с ка га і іншаэтнічнага паходжання. Ва ўнутраным 
жыц ці яны захоўвалі пэўную самастойнасць, аднак пад парадкоўваліся цар с кім 
скіфам. Гэта выяўлялася ў вып ла це даніны і выкананні розных павіннасцей.

У сваёй «Гісторыі» Герадот стварае падрабязную эт на ге аг ра фіч ную кар-
ту Скіфіі, згодна з якой на поў нач ад эмпорыя ба рыс фе ні таў (на в. Беразань) 
па Гіпанісе (Паўднёвы Буг) на захад ад Барысфена (Дняпро) жылі каліпіды, 
або эліны-скіфы, далей на поўнач – алізоны, за імі – скіфы-аратаі і да-
лей – неў ры. У дняп роў с кім Левабярэжжы, на поўнач ад лясной вобласці 
Гілеі, раз мяш ча лі ся скіфы-зем ля ро бы, або барысфеніты. Далей на поў-
нач прасціралася бязлюдная прастора, за якой пражыва ла не с кіф с кае пле-
мя андрафагаў. На ўсход ад скіфаў-земляробаў жы лі скіфы-качэўнікі, а да-
лей – за ракой Гер (?) – знаходзіліся ўла дан ні царскіх скіфаў. Паўночней ад 
іх размясцілася ін ша эт ніч нае племя ме лан х ле наў, яшчэ далей, за ракой Танаіс 
(Дон, па ан тыч ных паданнях аддзяляў Еўропу ад Азіі), раскінуліся зем лі саў-
ра ма таў, будзінаў, цісагетаў і ііркаў. Прадстаўленая эт наг ра фіч ная карціна не 
знаходзіць поў най адпаведнасці з картай ар хе а ла гіч ных культур Усходняй 
Еўропы, выяўленай археолагамі.

З тэрыторыі наноў здабытай радзімы скіфы ажыццяўлялі шы ро кую экс-
пан сію, перш за ўсё на Бліз кі Усход. Праз За каў каз зе яны ўрываліся ў Асірыю, 
затым у Мідыю. Захаваліся імёны скіф с кіх пра ва ды роў у гэтых паходах: 
Ішпакай, Партатуа (Пратоцій) і Мадзій. Герадот паведамляў пра напад скіфаў 
і на Па лес ты ну. Адной з найважнейшых падзей гісторыі стала вайна скі фаў 
супраць персідскага цара Да рыя I (каля 513 г. да н. э.). Увар ван не вялізнага 
войска персаў у прычарнаморскія стэпы за вяр шы ла ся правалам з-за ўмела 
прымененай качэўнікамі так ты кі, якая атрымала назву «скіфскай вайны». 
З V ст. да н. э. скіфы вя лі зацяжныя войны супраць фракійцаў, неўзабаве 
яны су тык ну лі ся і з Македоніяй. У 339 г. да н. э. македонскі цар Філіп II 
нанёс  паражэнне  скіфам у бітве каля Дуная. Але ўжо ў 331 г. да н. э. войска 
Запірыёна, аднаго з палкаводцаў Аляксандра Ма ке дон с ка га, было цалкам 
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зніш ча на скіфамі. У той жа час скіфы не змаг лі ўсталяваць панаванне над 
Крымскім паўвостравам, дзе су тык ну лі ся з супрацівам Херсанеса і Баспор-
скага царства.

Скіфы стварылі на тэрыторыі Украіны ўнікальную ку ль ту ру, адметнас-
цю якой з’яў ляў ся адмысловы «звярыны стыль» у мастацтве. У цэлым росквіт 
мастацтва скі фаў прыпадае на VI–IV стст. да н. э. Узоры скіфскага мас тац т ва 
IV–III стст. да н. э. вядомы з помнікаў кур ганоў Салоха (Магіла-Знаменская), 
Чартамлык і інш.

Да III ст. да н. э. у паволжска-прыўральскіх стэпах за вяр шы ла ся фар-
міраванне этнічнай су по ль нас ці сарматаў. Паводле звес так старажытнагрэ-
часкага географа і гісторыка Страбона, да лі ку сар мац кіх плямёнаў належалі 
язігі, раксаланы, сіракі, аор сы. У пазнейшых крыніцах згад ваецца яшчэ адна 
сар  мац кая гру поў ка – аланы. На працягу II–I стст. да н. э. сармацкія плямёны 
за ня лі стэп паміж Дняп ром і Донам. Разам з тым у пры чар на мор с кіх стэпах 
скон чылася панаванне скіфаў. Апошнія яшчэ змаг лі замацавацца ў Ніжнім 
Пад нястроўі і Крыме, дзе ў канцы III ст. да н. э. стварылі сваю дзяржаву 
Ма лую Скіфію (Скіфскае цар с т ва) са сталіцай у Неапалі Скіфскім. У кан-
цы II – па чатку III ст. Скіфія як палітычнае аб’яднанне перастала існаваць, 
хаця гэ та наз ва яш чэ доўгі час выкарыстоўвалася ў ві зан тый с кіх да ку мен тах 
у дачыненні да паў д нёвай часткі Усходняй Еўропы (назва «скіфы» будзе пе-
ра не се на і на сла вян).

У I ст. да н. э. сарматы сталі пераходзіць Дняпро і на па даць на зем ляробчыя 
паселішчы Ся рэд ня га Падняпроўя. У да лей шай экспансіі ў заходнім напрам-
ку пры чарнаморскія ка чэў ні кі да пачатку I ст. н. э. рас сяліліся аж да межаў 
Рым скай ім пе рыі. Рымляне змаглі спыніць націск сарматаў у пачатку II ст. 
Між тым па прычарнаморскіх стэпах у сярэдзіне II ст. пра ка ці ла ся новая хва-
ля качэўнікаў – іра на моў на га сармацкага племені ала наў. Імі былі знішчаны 
позне скіфскія ўмацаванні на Ніжнім Дняп ры, але на Дунаі качэўнікаў спыніла 
рымская ваенная моц. Амаль паўстагоддзя тут працягваліся так званыя Мар-
ка ман с кія вой ны розных варварскіх плямёнаў з Рымам. Другая з іх ат ры ма-
ла наз ву сармацкай, што ад люс т роў вае значную ролю сар ма таў у гэтым ваен-
ным кан флікце.

Панаванне сарматаў у Паўночным Прычарнамор’і было пе ра пы не на 
ў III ст. з прыходам з Пры бал ты кі германскага пле ме ні готаў. У Прыазоўі 
і Прычарнамор’і готы стварылі сваё па лі тыч нае аб ’ яд нан не Ойум («краіна 
вод»). У другой палове IV ст. ас кеп кі некалі магутнай Сарматыі, а разам з імі 
і дзяр жа ва готаў, бы лі змецены нашэсцем гунаў. Адна частка аланаў апыну-
лася ў агу ль най плыні Вя лі ка га перасялення народаў, другая – пе ра мяс ці ла ся 
да перадгор’яў Каўказа. Тут племянны саюз аланаў стаў асновай дзяржаўнага 
ўтварэння, вядомага як Аланія.

Часткай Вялікага перасялення народаў стала Вялікая сла вян с кая мігра-
цыя. Перыяд Ранняга ся рэд ня веч ча ў гісторыі Ук ра і ны быў звя заны з ка-
ла нізацыяй тэрыторыі Усходняй Еўропы сла вя на мі. Сла вян с кія плямёны 
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паступова  адціснулі і асі мі ля ва лі мясцовае насельніцтва (некаторыя прая-
вы іх эт ніч ных асаб лі вас цей захоўваліся толькі на пе рыферыі – у Крыме, 
Закаўказзі і інш.).

Антычныя гарады-калоніі ў Паўночным Прычарнамор’і і Крыме. Вя лікая 
грэчаская каланізацыя VIII – канца VI ст. да н. э. адным з най важнейшых 
вынікаў мела ўтварэнне грэ час кіх гарадоў-ка ло ній у Паўночным Пры чар-
намор’і. Першае та кое пасяленне – Барысфен (Барысфеніда) – паўста ла 
ка ля 647 г. да н. э. на в. Беразань у паўночнай частцы Чорнага мора. Затым 
быў заснаваны цэлы ком п лекс новых ка лоній: Тыра, Ольвія, Кер кі ні ты да, 
Пантыкапей, Херсанес Таўрычаскі, Феадосія, Фа на го рыя і інш. Асноўнымі 
ачагамі элінскай каланізацыі ў Паў ноч ным Прычарнамор’і сталі раёны 
Днепра-Буж с ка га і Дняс т роў с ка га ліманаў, паўднёва-заходнія вобласці 
Крымскага паў вос т ра ва, Керчанскага і Та ман с ка га паўвострава.

На новыя тэрыторыі перасяленцы прынеслі звыклыя ім са цы я ль на-
эканамічныя адносіны і тра ды цый ны полісны лад. Ас ноў ны мі занятка мі 
мясцовага насельніцтва былі зем ля роб с т ва, рыбалоўства, ра мёс твы і гандаль. 
Калоніі выступалі пас рэд ні ка мі ў іх гандлі з метраполіямі. Найважнейшымі 
ар ты ку ла мі эк с пар ту былі збожжа і шкуры, а імпарту – кераміка, віно і аліў-
ка вы алей. Полісная мадэль уяў ля ла сабой варыянт грамадска-па лі тыч на-
га ладу: горад як цэнтр палітычнага жыцця, ра мёс т ваў, гандлю і культуры 
ў цеснай сувязі з прылеглым се ль с ка гас па дар чым наваколлем. Для полісаў 
быў характэрны дэ мак ра тыч ны лад, пры якім заканадаўчая ўлада належала 
народнаму схо ду, выканаўчая – выбарным ка ле гі ям і магістратам. Гра мадзя-
не поліса, да ліку якіх не маглі належаць рабы, іншаземцы і жанчыны, ка-
рыс та лі ся шырокімі правамі. У залежнасці ад да мі ну ю чай палітычнай сілы 
рабаўладальніцкія рэс пуб лі кі Паў ноч на га Прычарнамор’я дзяліліся на арыс-
такратычныя (Ольвія) і дэмакратычныя (Херсанес). Але, акрамя рэс пуб лі-
кан с ка га, у гарадах-калоніях існаваў і манархічны лад. З часам не ка то рыя з іх 
сталі часткай вялікіх імперый.

Каля 480 г. да н. э. некалькі полісаў, размешчаных ля бе ра гоў Кер чанскага 
праліва, былі аб ’ яд на ны пад уладай правіцеля Пан ты ка пея. Так утварылася 
Баспорскае царства, у якім ула да ры ла дынастыя Ар хе а нак ты даў, а затым –
Спартакідаў. З часам ула да Пантыкапея распаў сюдзілася ўздоўж усходняга 
бе ра га Ме а ты ды (Азоўскага мора) да вусця Танаіса (Дона). Паступова ма гут-
насць Баспорскага царства сла бе ла: у III ст. да н. э. яно пе ра жы ло фінансавы 
крызіс, а з канца стагоддзя пагоршыліся яго ад но сі ны з вакольнымі плямёнамі. 
У канцы II ст. да н. э. дзяр жаў нае ўтварэнне на Керчанскім і Таманскім паў-
вос т ра вах увай ш ло ў склад Пантыйскага царства (грэка-персідская элі ніс тыч-
ная дзяржава ў Малой Азіі, на паўднёвым беразе Чорнага мо ра): баспорскі цар 
Перысад V сам адмовіўся ад улады на ка рысць пан тый с ка га цара Мітрыдата VI 
Эўпатара. Сур’ёзную не бяс пе ку для грэчаскіх калоній у гэты час уяў ля ла 
Скіфскае цар с т ва, якое ў значнай ступені пераняло элінскія традыцыі. Асаб лі-
ва ўзрасла магутнасць Скіф с ка га царства пасля заключэння са ю за з сармацкім 
племем раксаланаў (жыло ля паўночна-ўс ход ня га берага Азоўскага мора). 
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У залежнасць  ад Скіфскага царства тра пі ла шмат грэ часкіх калоній. Аб ’ яд на-
ны мі намаганнямі Пан тый с кае і Баспорскае царствы і Херсанес змаглі адкінуць 
скіфа-рак са лан с кія войскі.

На мяжы старой і новай эры грэчаскія прычарнаморскія ка ло ніі былі пад-
парадкаваны Рымскай дзяр жа ве, але Бас пор с кае царства захавала пэўную не-
залежнасць. Рым быў за ці каў ле ны ў наяўнасці зруч на га стра тэгічнага пункта 
на паўночна-ўсход няй ускраіне сваіх уладанняў, здоль нага стрымліваць на шэс-
це варвараў. Залежнымі ад Рыма апынуліся Тыра і Ольвія. Эк с пан сія «варвараў» 
(готаў, затым гу наў) нанесла смярот ны ўдар па грэчаскіх калоніях у Паўночным 
Прычарнамор’і. Даў жэй за іншыя пра іс на ва лі толькі Пантыкапей і Херсанес, 
якія трапілі пад уладу Візантыйскай імперыі. Канчаткова Хер са нес прый шоў 
у заняпад пасля разбурэння войскамі Цімура ў 1399 г. Ме на ві та Херсанес (у ста-
ра жыт на рус кай традыцыі – Корсунь) стаў сувязным звяном паміж ан тыч най 
і ўсходнеславянскай хрыс ці ян с кай цывілізацыямі. Калі верыць Кор сунскай ле
гендзе, у старажытным Херсанесе адбылося хрышчэнне кі еў с ка га князя Уладзі-
мі ра Святаславіча.

«Ачагі» антычнай цывілізацыі ў Паўночным Пры чар на мо р ’і мелі глы-
бокія наступствы: 1) у ходзе каланізацыі на мяс цо вую глебу быў перанесе-
ны дэмакратычны полісны лад, які паў п лы ваў на фар мі ра ван не ўкраінскай 
дзяржаўнасці; 2) грэ час кія перасяленцы перадалі мясцова му насельніцтву 
праг рэ сіў ныя на вы кі вядзення гаспадаркі і рамёстваў; 3) дзякуючы грэчаскім 
ка ло ні ям украінскія землі бы лі ўключаны ў між народны ган даль, атрымалі 
развіццё таварна-грашовыя адносіны; 4) кан так ты мяс цо вых плямёнаў 
з носьбітамі перадавой антычнай ку ль ту ры спрыялі назапашванню досведу 
праз за па зы чан не да сяг нен няў у тэхніцы і мастацтве.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Што адбывалася на тэрыторыі Украіны ў розныя пе ры я ды камен нага 
веку? Якія наступствы ме ла неалітычная рэ ва лю цыя?

2. Якія змены адбыліся на ўкраінскіх землях у перыяд брон за ва га і жа-
лезнага вякоў? Якія нас туп с т вы мела рас паў сюд жан не жалезных прылад пра-
цы і зброі?

3. Што было характэрна для развіцця іранамоўных на ро даў (кіме рыйцаў, 
скіфаў, сарматаў) на тэ ры то рыі сучаснай Ук ра і ны?

4. Раскажыце пра развіццё грэчаскіх калоній Паўночнага Пры чар на мор’я 
(ад узнікнення да за ня па ду) у пачатку Ся рэд ня веч ча.

5. Якія трансфармацыі адбываліся ў вядзенні гаспадаркі і са цы я ль най 
арганізацыі старажытнага ча ла ве ка ў сувязі з клі ма тыч ны мі зменамі?

6. Як пераход да вытворчых форм вядзення гаспадаркі і па ча так выка-
рыстання металічных пры лад працы паўплывалі на са цы я ль нае развіццё 
насельніцтва ўкраінскіх зямель?
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7. У сувязі з чым змянялася этнічная карціна на ўкра ін с кіх землях у брон-
завым і жалезным вя ках?

8. Як гісторыя грэчаскіх калоній Паўночнага Пры чар на мо р ’я звязана 
з больш позняй гісторыяй Ук ра і ны?

9. Знайдзіце ў працы Герадота «Гісторыя» легенду пра па ход жан не скіфаў. 
Наколькі яна ўзгад ня ец ца з сучаснымі на ву ко вы мі ўяўленнямі?

10. Знайдзіце інфармацыю аб экспансіі Рымскай імперыі ў Пры чар на-
мор’е. Якія мэты пе рас лед ваў Рым у гэтым рэгіёне? Як вы дума еце, чаму Рыму 
не ўдалося спыніць нашэсце вар ва раў?
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Р а з д з е л  2 

РАССЯЛЕННЕ СЛАВЯН І ЎТВАРЭННЕ КІЕЎСКАй РУСІ

Паходжанне славян. У гістарычнай навуцы ня ма адзі нага меркавання аб 
паходжанні сла вян. Існуюць розныя пог ля ды на сла вянскую прарадзіму (мес-
ца пер ша па чат ко ва га фар мі ра ван ня на ро да), час канчатковага вылучэння сла-
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вян у самастойны этнас, шляхі мігра цый, ступень уп лы ву на іх раз віц цё той ці 
іншай культуры. Згодна з найбольш абгрунтаваным пун к там гледжання, сла-
вя не як самастойны этнас сфар мі ра ва лі ся ў сярэдзіне I тыс. да н. э. ва ўмовах 
цеснага ўза емадзеяння ўнут ры групы насельніцтва індаеўрапейскага пахо-
джання і іра на моў ных груп, якія трапілі на тэ ры то рыю яе рассялення. Мно гія 
даследчыкі выводзяць гісторыю славян з ранняга брон за ва га веку (ад па чат ку 
II тыс. да н. э.), а таксама з распаду ін да еў ра пей с ка га адзінства. Сёння нека-
торыя гіс то ры кі (Н. С. Аба шы на, Р. У. Церпілоўскі, М. Б. Шчукін) схіляюцца 
да думкі, што дакладна казаць пра з’яў лен не славян можна толькі з часу ўтва-
рэн ня пражска-карчакскай археалагічнай культуры (V–VI стст.).

Агульнапрызнана, што найбольшы ўплыў на этнагенез сла вян зрабілі 
балты. Гэта пацвярджаюць дадзе ныя археалогіі, лін г віс ты кі, па леа антра па-
логіі і генетыкі. Налічваецца да 1600 слоў, якія з’яў ля юц ца агульнымі для 
славянскіх і балцкіх моў. Доў гі час панавала тэорыя аб першапачатковым 
балта-сла вян с кім адзінстве. Лінгвістамі прапанаваны наступныя тэорыі ха-
рак та ру балта-славянскіх адносін у най с та ра жыт ней шы перыяд: 1) бал та-
славянская мова (А. Шлейхер); 2) незалежнае, па ра ле ль нае раз віц цё блізкіх 
балтыйскіх і славянскіх дыялектаў (А. Мейе); 3) другаснае збліжэнне бал-
тыйскай і сла вян с кай моў (Я. Эн дзе лін); 4) старажытная агульнасць, праця-
глы перапынак і но вае збліжэнне (Я. Раз ва доў с кі); 5) утварэнне славянскай 
мовы з перыферыйных дыялектаў балтыйскай (В. У. Іваноў, У. М. Та па-
роў, А. І. Сабалеўскі, В. Пізані, Т. Лер-Сплавінскі, В. У. Мар ты наў); 6) ут-
варэнне заходніх пе ры фе рый ных балтаў у выніку ад дзя лен ня ад «прота сла-
вян» (Б. У. Горнунг); 7) адмаўленне бал та-славянскага моў на га адзінства або 
вы лу чэнне прас ла вян с кай мовы з заходняй часткі прыбалтыйскай; пры-
знан не дру гас на га, постэтнагенетычнага характару збліжэння славянскай 
і бал тый с кай моў (А. М. Трубачоў). Фар мі ра ван не праславян ад бы ва ла-
ся не ізалявана. Лінгвістычныя і археалагічныя ма тэ ры я лы сведчаць пра 
ўплыў на славян германцаў, балтаў, іранцаў, ке ль таў, магчыма – фракійцаў 
і ілі рыйцаў. В. В. Сядоў ад с той ваў гі по тэ зу пра сімбіёз (цеснае суіснаванне) 
славян і германцаў у рам ках пшэворскай культуры.

Існуюць розныя меркаванні адносна лакалізацыі пра радзі мы славян. 
Сярод іншых можна вы лу чыць: міжрэчча Віслы і Одэра (польскія гісто ры-
кі-аўтахтаністы С. Носек, Т. Мілеўскі, Ю. Кастшэўскі, Л. Каз лоў скі, Я. Ча-
каноўскі, М. Рудніцкі); Одэр – Сярэдняе Падняпроўе (Т. Лер-Спла вінскі); 
Нёман – За ход няя Дзві на (А. А. Шахматаў); поў нач Карпат да р. Прыпяці 
(Л. Ні дэр ле); басейн р. Прыпяці (М. Фас мер); Верхні Днепр – Дзясна (Я. Раз-
вадоўскі); Сярэдняе Падняпроўе (Ф. П. Філін, К. Мо шын с кі); Ся рэд няе 
Падунаўе (А. М. Трубачоў); Прыкарпацце – Га лі цыя (Ю. Удольф).

Упершыню на старонкі гістарычных твораў антычных аў та раў сла вяне 
трапляюць пад най мен нем венедаў у I–II ст. н. э. (Пліній Ста рэйшы, Тацыт, 
Клаўдзій Пталемей), але цалкам маг чы ма, што гэ тым жа імем рымляне маглі 
называць і нейкія гер ман с кія народы. Можна таксама адзначыць, што ў больш 
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ран ні час падобным этнонімам назы валіся кельцкія плямёны. У сва ёй працы 
«Аб паходжанні і дзе ях ге таў» гоцкі гісторык VI ст. Іар дан, абапіраючыся 
на больш раннія высно вы грэчаскага гіс то ры ка Пра ко пія Кесарыйскага, 
падзяляе венедаў на ўлас на сла вян (склавін) і антаў. Склавін ён размяшчае ад 
ні зоў яў Ду ная да Днястра, на поўначы абмяжоўваючы іх рассяленне Віслай. 
Ан ты ж, «самыя ма гут ныя», згодна з Іарданам, размяшчаліся ад Дняс т ра да 
Дняп ра. Лічыцца, што венеды і анты – за па зы ча ныя імёны (анты, хутчэй за 
ўсё, з іранскіх моў), у той час як сла вя не – гэта саманазва. Для ста ра жыт най 
этнічнай са мас вя до мас ці важнай была ідэнтыфікацыя па водле прынцыпу 
«мы – яны», «свае – чужыя», што падмацоўвае рас паўсюджаную ў сучаснай 
навуцы этымалогію этноніма славяне як «тыя, хто яс на ка жуць», у адроз ненне 
ад чужых, «хто невыразна га во рыць», «немцаў». Этнонім «сла вяне/словене» 
тлумачаць як суп ра ць пас таў лен не «тым, хто невыразна мар мыча», «нямым», 
гэта значыць нем цам; словы слыць (слову, слыву) ужываліся ў зна чэнні ‛быць 
пачутым, быць зразумелым՚.

З’яўленне славян на тэрыторыі Украіны. На змены ў эт ніч ным абліч-
чы Еўропы – з’яўленне адных і знікненне іншых на ро даў – значны ўплыў 
аказалі няспынныя міграцыі. Так, у VI ст. да н. э. на тэ ры то рыю басейна 
Віслы і часткова Одэра праніклі іра на моў ныя скіфы. Археолагі адзнача-
юць, што гэта пра нік нен не не выклікала істотнага перамяшчэн ня мясцовых 
жыхароў: ве ль мі хутка прышлае на се ль ніц т ва змяшалася з аселым, ут ва ры-
лі ся агульныя паселішчы і могільнікі. Некаторыя на вукоўцы ата я сам лі ва-
юць са славянамі скіфаў-аратых, пра якіх рас па вядаў яш чэ «бацька гісторыі» 
Герадот. У V ст. да н. э. шырокае рас ся лен не здзейснілі кельты – этнас, які 
сфарміраваўся ў басейнах вер х ня га Дуная, Рэй на і Роны. Але найбольш важ-
ныя нас туп с т вы мела Вялікае перасяленне народаў. Яго пачатак звяз ва юць 
з пе ра мяш чэн нем на захад у IV ст. н. э. з далёкіх стэпаў паў ноч на га Кітая кан-
гламерату качавых пля мё наў, вядомых у Еўропе пад імем гунаў. Першымі з 
усходу ў Еўропу праніклі германскія пля мё ны го таў, іранамоўныя аланы і, 
магчыма, частка сарматаў (спадкаемцы скіфаў у прычарнаморскіх стэпах).

У сярэдзіне VI ст. н. э. у дунайскім рэгіёне з’явілася чар го вае племя цюрк-
скага паходжання – ава ры (са старажытнарускіх ле та пі саў яны вядомы як 
обры). Авары занялі Панонію (каля в. Ба ла тон) і, пад па рад ка ваў шы шэраг 
плямёнаў, у тым ліку і сла вян с кія, утварылі першапачаткова даволі магутнае 
па лі тыч нае аб ’ яд нан не – Аварскі каганат. Пра тое, на колькі вялікі след у гіс-
та рыч най памяці славян па кі ну ла іх блізкае су седства з ава ра мі, сведчыць ле-
генда, якая захавалася ў «Аповесці міну лых га доў»: «Гэтыя обры ваявалі і су-
праць славян і прыгняталі дуле баў – таксама славян, і тварылі гвалт жонкам 
ду леб с кім: бывала, ка лі паедзе обрын, то не дазваляў запрэгчы каня або вала, 
але за гад ваў запрэгчы ў ка лё сы трох, чатырох ці пяць жонак і везці яго – об-
рына, – і так мучылі дулебаў».

Гунскае нашэсце стала значным стымулам для па шы рэн ня славянамі 
сваёй тэрыторыі. З V ст. пра цяг ва ец ца рух славян на захад і адцясненне імі 
германцаў да Эльбы, а затым і за гэту ра ку. З канца V ст. назіраецца і пачатак 
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славянскай каланізацыі Бал кан, дзе яны даволі хутка асімілявалі мясцовых 
ілі рый цаў, дал ма таў і фракійцаў. Мяркуецца, што ў гэты ж час славяне пра-
соў ва лі ся на ўсход, на тэ ры то рыю сучаснай Украіны і далей.

Першыя бясспрэчна славянскія сляды ў Сярэднім Пад няп роўі, па водле 
дадзеных археалогіі, да ту юц ца VI ст. н. э. На гэ тай тэрыторыі, згодна з па-
ведамленнем гоцкага гісторыка Іар да на, раз мяш ча лі ся анты. Найстаражыт-
нейшы рускі летапіс – «Аповесць мінулых гадоў» (складзена ў па чатку 10-х гг. 
XII ст.) – за ха ваў аповед пра прыход славян на Днепр з Дуная праз Кар па ты, 
дзе ў VI ст. існаваў моцны пле мян ны саюз дулебаў (якіх «прымучылі» авары-
обры). На думку сучасных навукоўцаў, шлях сла вян ва Ус ход нюю Еўропу 
праходзіў не толькі праз Карпаты на Дняпро. Другі кірунак ішоў з паўднёвых 
бе ра гоў Балтыкі (Павіслення?) да берагоў Волхава і Ладагі.

Рассяліўшыся на прасторах Усходняй Еўропы, славяне асі мі ля ва лі або 
адціснулі мясцовыя фіна-ўгор с кія і балцкія пля мё ны. Уключэнне ў працэс 
развіцця славян іншародных пля мё наў стала адной з пры чын іх драблення 
на асобныя са ю зы плямёнаў. «Аповесць мінулых гадоў» называе 12 ус ход нес-
ла вян с кіх «пля мё наў». З асаблівай сімпатыяй аўтар «Аповесці…» распавядае 
аб продках кіяўлян палянах, якія жылі на Сярэднім Дняпры. Па су сед с т ве – 
у Падзясенні і Пасем’і (тэрыторыі ўздоўж р. Дзяс на і Сейм) – размясціліся се
вяране. Лясы на захад ад палян за ся лі лі драўляне. На поўнач ад іх у прыпяцкіх 
ба ло тах ла ка лі за ва лі ся дрыгавічы. Найбольш аддаленым славянскім племем, 
якое па ся лі ла ся ў басейне Акі, з’яўляліся вяцічы. Паміж імі і дры га ві ча мі па 
берагах ракі Сож размясціліся радзімічы. На захадзе бу ду чай Кіеўскай Русі 
знаходзіліся валыняне (або бужане – ад назвы ракі Паў д нё вы Буг) і белыя 
харваты, на паў д нё вым захадзе – улічы і ці вер цы. Поўнач Усходняй Еўропы 
асвойвалі саюзы плямён іль мен с кіх сла вен (будучых наўгародцаў) і крывічоў. 
Згаданыя ў летапісе «пля мё ны» прайшлі ў сваім развіцці доўгі шлях, што пры-
вя ло да з’яў лен ня даволі трывалай грамадскай арганізацыі на чале з пра ва ды-
ра мі, якія называліся ў сла вян князямі.

Узнікненне Старажытнарускай дзяржавы і яе першыя ўла да ры. З’яў ленне 
дзяржавы ўсходніх сла вян з цэнтрам у Кіеве стала вы ні кам доў гага працэ-
су сацыяльна-эканамічнага і палітычнага раз віц ця. Да сярэ дзіны IX ст. ужо 
сфарміраваліся першыя пе рад дзяр жаў ныя ўтва рэнні ўсходніх славян, ін фар-
ма цыю пра якія да юць крыніцы рознага па хо джання. Так, арабскія аўтары 
згад ва юць Куявію, Славію і Ар та нію. Першую даследчыкі ўпэўнена ата я-
сам лі ва юць з вобласцю вакол Кіева ў сярэднім цячэнні Дняп ра. Уладар 
сярэднедняпроўскага патэстарнага ўтварэння, як і кіраўнік паўкачавых дзяржаў 
Аварыі і Хазарыі, меў ты тул ка га на, што пацвярджае яго вялікі аўтарытэт. 
«Кіеўскі каганат» у 30–60-я гг. IX ст. здзяй с няў значныя знешнепалітычныя 
акцыі: вя до мы пасольствы ў Візантыю і далей, да германскага ім пе ра та ра, а так-
сама на па ды на візантыйскія ўладанні, у тым ліку на сталіцу імперыі Кан с тан-
ці но паль у 860 г. (згодна са ста ра жыт на рус кі мі летапісамі – у 866 г.).

Асноўная крыніца звестак пра першыя стагоддзі гісторыі Кі еў с кай Русі – 
«Аповесць мінулых га доў» – звязвае паход на Цар г рад (Кан станцінопаль) 
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з імёнамі скандынаваў-варагаў Ас ко ль да і Дзіра. Ус ход не еў ра пей с кі рэгіён 
цікавіў скандынаваў перш за ўсё ў сувязі з важ нымі гандлёвымі шляхамі, 
якія пра ходзі лі праз яго (Вялікі Волжскі шлях) і злучалі Паўночную Еў ро пу 
з найбагацейшымі рынкамі Ус хо ду. Пра нікненне скан ды на ваў адбывалася па-
рознаму, некаторыя з іх ака за ліся на чале ўсход нес ла вян с кіх міжплемянных 
аб’яднанняў. Летапіс па ве дам ляе пра запрашэнне славяна-фінскай кан фе-
дэ ра цы яй ва раж с кіх князёў Рурыка, Сінявуса і Трувора на княжанне ў Ноў-
га рад (магчыма, у Ла да гу). Адбылося гэта, калі верыць ле та піс цу, у 862 г. 
Тады ж пранікаюць у Кіеў і Аскольд і Дзір (на пад с та ве некаторых дадзеных 
сучасныя гісторыкі лічаць, што Ас кольд і Дзір уладарылі ў розны час). Сталіца 
па лян с ка га саюза пля мё наў стала цэнтрам Старажытнарускай дзяржавы, 
у склад якой увайшлі ўсе ўсход нес ла вян с кія «плямёны», а так сама не ка то-
рыя фіна-ўгорскія і балцкія народы.

Датай узнікнення Старажытнарускай дзяржавы тра ды цый на на зываюць 
882 г., калі Алег, які пры няў пасля смерці Ру ры ка (879) вяр хоўную ўладу 
ў паўночнай канфедэрацыі пля мё наў, авалодаў клю ча вы мі пунктамі ўздоўж 
новага гандлёвага шля ху «з варагаў у грэкі» і хітрасцю захапіў уладу ў Кі е-
ве, за біў шы Аскольда і Дзіра. Шлях «з варагаў у грэкі», які звязваў Ві зан тыю 
з Паўночнай Еўропай, на быў важнае значэнне ў сувязі з па зі цы яй Хазарыі, 
якая кантралявала вусце Волгі. Хазарыя пе рак ры ла рух старажытнарускіх 
купцоў па Волзе і Доне ў Кас пій с кае мора і далей на Блізкі Усход пасля таго, 
як Алег уключыў у склад сваёй дзяржавы землі драўлян, севяран і радзімічаў, 
якія ра ней пад па рад коў ва лі ся хазарам.

У 907 г. Алег ажыццявіў удалы паход на Канстанцінопаль, ве ра год на, 
з мэтай дамагчыся льгот ных умоў для гандлю. Зак лю ча ны ў 911 г. дагавор 
з візантыйскім імператарам дазваляў кі еў с кім і іншым сла вян с кім купцам 
весці бяспошлінны гандаль.

Паводле летапісу, Алег уладарыў толькі ў якасці рэгента пры мала летнім 
сыне Рурыка Ігары. Пас ля смерці Алега ў 912 г. Ігар стаў кі раў ніком маладой 
дзяржавы. Яму прыходзілася шмат ува гі на да ваць барацьбе  з сепаратызмам  
асобных ус ход нес ла вян с кіх плямёнаў. У пачатку ўладарання ўдалося пад-
па рад ка ваць Кіеву драўлян, якія адмовіліся скарыцца кіеўскаму князю, але 
ў супрацьстаянні з драў ля на мі ў 945 г. Ігар загінуў. Аб праў лен ні Ігара, згодна 
з летапіснай традыцыяй Ігара Старога, за ха ва ла ся няшмат звестак. Як і яго 
папярэднікі на кіеўскім кня жан ні, ён распачаў паход на Візантыю (у 941 г.), 
які скон чыў ся няўдала. У 944 г. зноў былі сабраны войскі, аднак грэкі пас пя-
ша лі ся адкупіцца. Но вы дагавор з Візантыяй быў не такім спры я ль ным, як 
у 911 г. (старажытнарускія купцы стра ці лі права на бяспошлінны гандаль).

Праўленне ўдавы Ігара Вольгі пачалося з помсты драў ля нам за за бойства 
мужа. Услед за гэтым кня гі ня ажыццявіла шэ раг рэформ па ўпарадкаванні 
збірання даніны з насельніцтва па ду лад най Кіеву тэ ры то рыі. Архаічны спо-
саб – палюддзе, які пат ра ба ваў асабістай прысутнасці вярхоўнага ўладара, 
быў за ме не ны зборам прынашэнняў у спецыяльныя пункты – пагосты. 
Ужо будучы хрысціянкай, Вольга спра ба ва ла павысіць ролю хрыс ці ян с т ва 
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ў сваёй дзяржаве, але не змагла вырашыць пы тан не пад па рад ка ван ня новай 
царкоўнай арганізацыі і да таго ж сутыкнулася з язычніцкай апазіцыяй. Па-
сталелы сын Ігара і Во ль гі Святаслаў адхіліў ад улады сваю маці, і пры няц це 
ў якасці дзяржаўнай рэ лі гіі хрысціянства было адкладзена.

Святаслаў Ігаравіч (964–972) праводзіў вельмі актыўную знеш нюю па-
літыку. Менавіта ў час яго кі ра ван ня Кіеву было пад началена найбольш ад-
даленае ўсходнеславянскае «племя» – вяцічы – і на не се на разгромнае пара-
жэнне Хазарскаму ка га на ту (965–966). Аднак гран дыёзная вайна 967–971 гг., 
якую пра водзіў Святаслаў на Балканах (спачатку супраць Балгарыі, а за тым 
супраць Візантыі), не ад па вя да ла інтарэсам Русі. У той жа час стра та хазарамі 
ранейшай магутнасці зрабіла вядучай сілай у Паў ноч ным Пры чарнамор’і 
агрэсіўных качэўнікаў – печанегаў. Яны сталі пастаяннай пагрозай для на-
се ль ніц т ва лесастэпавага па меж жа. Ад іх набегаў пакутавала больш за ўсё 
ўскраіннае Пе ра яс лаў с кае княс т ва, але пранікалі яны і далей, углыб тэ ры то-
рый, падуладных Кіеву. 

У 968 г. печанегі асадзілі Кіеў; у гэ ты час князь Святаслаў знаходзіўся 
на Балканах. Стэп ня коў удалося адагнаць хітрасцю, але менавіта ад рук 
печанегаў князь Святаслаў загінуў, калі ў 972 г. вяртаўся з Балгарыі на радзіму. 
Згод на з па дан нем, печанежскі хан Кура зрабіў з чэрапа ста ра жыт на рус ка га 
князя чашу, з якой піў падчас баляванняў.

Нават пасля смерці вярхоўнага кіраўніка Ста ра жыт на рус кая дзяржава 
заставалася моцным ут ва рэн нем. Пасля неп ра цяг лай княжацкай між усобіцы 
палітычная і эканамічная пе ра ва га Кіева ад на ві ла ся.

Росквіт Кіеўскай Русі. Святаслаў яшчэ пры жыцці падзяліў Рускую зямлю 
(так гучыць у ле та піс най традыцыі зборная назва вя лі кай тэры торыі,  на якую 
распаўсюджваўся палітычны ўплыў кі еў с ка га кня зя) на тры часткі паміж 
сваімі сынамі. Старэйшы Яра полк стаў княжыць у Кіеве, Алег – у драў лян-
с кай зямлі, а не за кон на на род жа ны Уладзімір быў запрошаны на праўленне 
наў га род ца мі. Кіеўскаму кня зю Яраполку на не каторы час уда ло ся аб’яднаць 
пад сваёй уладай усю Рускую зямлю – князя Але га за бі лі, а Уладзімір быў вы-
мушаны ўцячы ў Швецыю. Ад нак, вяр нуўшыся з наёмным варажскім ат ра-
дам, Уладзімір здо леў перамагчы Яраполка.

З 980 г. (або з 978 г.) пачынаецца перыяд уладарання Уладзі міра Свя
таславіча ў Кіеве. Яго ўладу не аспрэчваў ніхто з прад с таў ні коў ды настыі 
Рурыкавічаў і мясцовых князёў. У су тык нен нях з не ка то ры мі ўсходне сла-
вянскімі плямёнамі (вяцічы, радзі мі чы) Кіеў пра дэ манстраваў безу моўнае 
дамінаванне ва ўсход нес ла вян с кім рэгіёне. Рэшткі аўтаноміі племянных 
саюзаў у складзе Старажытнарускай дзяр жа вы былі лікві даваны. У най важ-
ней шых племянных цэнтрах кіеўскі князь Ула дзімір пасадзіў сва іх сы ноў, 
альбо пасаднікаў. Гэта адміністрацыйная рэформа пас п ры я ла ўмацаванню 
адзінства дзяржавы, але ў той жа час пры вя ла ў недалёкай будучыні да раз-
драблення Кіеўскай Русі.

Пры Уладзіміры адбылося канчатковае афармленне тэ ры то рыі дзяржавы: 
пасля вайны з По ль ш чай пад уладай Кіева ака за лі ся так званыя Чэрвеньскія 
грады (Перамышль, Валынь, Чэр вень, Бэлз); бы лі заваяваны белыя харваты,  
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што дазволіла да лу чыць тэрыторыю Закарпацця; узмацніліся пазіцыі Ру сі 
ў Паў ноч ным Прычарнамор’і, Крыме і Пры азоўі. У Прыазоўі, на Та ман с кім 
і Керчанскім паў вос т ра вах, набірала сілу Тму та ра кан с кае княства.

Дзейнасць князя Уладзіміра закранула самыя розныя га лі ны: ён ажыц цявіў 
судовую (стварыў «Статут земляны», які, ве ра год на, стаў ас новай пазнейшай 
«Рускай Праўды»), ваенную (племянныя ва ен ныя фар мi раваннi страцілі сваё 
значэнне), фі нан са вую (чаканка залатых і срэб ных манет, хаця рэ а ль на га зна-
чэн ня гэта не мела) рэформы.

Найбольш важным крокам было прыняцце хрысціянства ў якасці дзяр-
жаў най рэлігіі ў 988–990 гг. Гэтае ра шэн не кіеўскага князя, якое ён прыняў 
пасля няўдалай спробы правесці ў 980 г. рэ фор му язычніцкіх ку ль таў, спры-
яла ўзрастанню міжнароднага аў та ры тэ ту Кіеўскай Русі, наладжванню і па-
шырэнню кан так таў з еў ра пей с кі мі краінамі па прын цыпах раўнапраўя. 
Хрысціянства з яго строгай іерархічнай ар га ні за цы яй стала дадатковым фак-
та рам цэнтралізацыі дзяржавы і ўсход неславянскага на се ль ніц т ва ў цэлым. 
Пад уплывам хрысціянства па сту пова адбывалася ка рэн ная змена све та-
погляду і све таў с п ры ман ня ста ражыт ных ру сі чаў (адзін з магчымых этно-
німаў для абазначэння на се ль ніц т ва Кіеўскай Русі). Но вая вера дала імпульс 
развіццю пі сь мен с т ва, літаратуры, архітэктуры і мастацтва.

Уладзімір Святаславіч нечакана памёр у 1015 г., калі рых та ваўся вы ступіць 
вайной супраць свай го мяцежнага сына Ярас ла ва, пасаджанага ім на кня-
жанне ў Ноўгарадзе. Яраслаў Уладзі мі ра віч ад мо віў ся плаціць стольнаму 
(ад «стол» у значэнні ‛княжацкі прастол՚) Кіеву ўста ляваную даніну (2/3 агу-
ль ных збо раў). Смерць Уладзіміра адкрыла шлях да вялікакняжацкай ула-
ды Святаполку (магчыма, ён не быў сынам Уладзіміра), які ўба чыў пагрозу 
свайму становішчу ў асобах братоў. Святаполк, праз ва ны Ака ян ным, забіў 
братоў Барыса, Глеба (былі ка на ні за ва ны) і Святаслава. Аднак неўзабаве 
вайну суп раць бра та за бой цы пачаў Яраслаў, падтрыманы наўгародцамі. Пасля 
працяглай міжусо бі цы, у якую ўмя ша лі ся палякі і печанегі, пераможцам 
у 1019 г. застаўся Яраслаў, хаця і мусіў да 1036 г. дзя ліць ула ду ў Рускай зямлі 
з братам Мсціславам, які першапачаткова ўла да рыў у Тмутаракані.

Пры «самаўладцы» Яраславе Кіеўская Русь дасягнула най вы шэй ша га 
росквіту. Яраслаў, праз ва ны Мудрым, актыўна зай маў ся і знешняй бяспе-
кай, і культурным развіццём дзяр жа вы. У час яго ўла да ран ня акты візавалася 
будаўніцтва цэркваў і ма нас ты роў, перапісваліся і рас паўсюджваліся кнігі, 
зас ноў ва лі ся школы, быў створаны прававы ко дэкс – «Руская Праўда», ума-
цоў ва лі ся і аздабляліся гарады, асаб лі вая ўвага пры гэтым надавалася ста лі цы.

Пачатак палітычнай раздробленасці Кіеўскай Русі. Перад смер цю ў 1054 г. 
Яраслаў Мудры наказаў сы нам Ізяславу, Свя тас ла ву, Усеваладу, Вячаславу 
і Ігару ва ўсім слухацца ста рэй ша га брата, весці ўзгод не ную палітыку. У той 
жа час краіна была падзе ле на на асобныя землі: стольны Кіеў і Ноўгарад ат-
ры маў Ізяс лаў; Святаславу, другому сыну, дастаўся Чарнігаў, Усе ва ла ду, трэ-
цяму сыну, – Пераяслаў. Ма лод шыя сыны Ігар і Вя час лаў, якія атрымалі, 
адпаведна, Уладзімір Валынскі і Смаленск, неў за ба ве па мер лі, і іх уладанні 
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былі падзелены паміж ста рэй шы мі братамі. Спачатку браты Яраславічы ста-
раліся дзей ні чаць су по ль на, паводле запавету бацькі (гэты перыяд прынята 
на зы ваць трыумвіратам Ярас ла ві чаў), але паступова іх інтарэсы ўсё больш 
разыходзіліся.

Ужо ў 1068 г. Яраславічы не здолелі адбіць напад новага паў д нё ва га суседа 
Русі – полаўцаў. У Кі е ве ўспыхнула паў с тан не, у выніку якога на прастол быў 
узве дзены запалонены не за доў га да гэтага по лац кі князь Усяслаў Брачыславіч. 
Ізяслаў збег, але затым, пры дапамозе палякаў, вярнуўся. Неўзабаве па між 
бра та мі ўспыхнула ўсобіца: Святаслаў і Усе валад выгналі ста рэй ша га Ізяслава 
з Кіева (1073), ку ды ён змог вяр нуцца ў 1077 г. пас ля смерці Святаслава. 
Усевалад заключыў мір з братам і за няў другі па важ нас ці горад Кіеўскай 
Русі – Чарнігаў. Але ў ба ра ць бу за гэта княжанне ўступіў прадстаўнік ма лод-
ша га па ка лен ня Рурыкавічаў – пляменнік Усевалада Яраславіча Алег Свя тас
ла віч. Ён быў сынам чарні гаў с ка га князя і лічыў Чарнігаў сва ёй «вот чынай», 
якую яго бацька атры маў ад дзеда, Яраслава Муд ра га. У бітве з Але гам Гары-
славічам, які ўзяў сабе ў саюзнікі по лаў цаў, загінуў Ізяслаў Кіеўскі (біт ва 
на Ня жа ці най ніве, 1078 г.). Алег збег у Тмутаракань і на некаторы час сышоў 
са старонак ле та пі су. Кіеў за няў старэйшы на той момант у княжым родзе 
Усе ва лад, а Чарнігаў – яго сын Уладзімір Манамах. Ме на ві та Ма на ма ху, што 
атрымаў мянушку «ў спадчыну» ад дзеда, ві зан тый с ка га імператара (яго маці 
бы ла дачкой Канстанціна IX Ма на ма ха), належыць найбольш важная роля 
ва ўсходнеславянскай гісторыі кан ца XI – пачатку XII ст.

У 1093 г. памёр апошні Яраславіч, Усевалад, і пакінуты без падтрымкі 
бацькі Уладзімір Манамах быў вымушаны ў 1094 г. саступіць Чарнігаў Алегу, 
які зноў прыйшоў з полаўцамі. Ума ца ваў шы ся ў Пе ра яс лаў лі-Рускім, памеж-
ным са стэпам горадзе, Уладзі мір Манамах ажыццяўляў частыя паходы ў стэп, 
пры цяг ва ю чы і вялікага князя кіеўскага Свя таполка Ізяславіча (1093–1113), 
і многіх іншых прад с таў ні коў раз рослай княжацкай сям’і.

Дзякуючы сваёй актыўнасці Уладзімір Манамах набыў надз вы чай ную па-
пулярнасць у ста ра жыт на рус кім грамадстве, і ў 1113 г. быў запрошаны баярамі 
на кіеўскі прастол у абыход прын цы пу стар шын с т ва. Гэты прынцып яшчэ 
дзейнічаў у адно сінах да ўспадкоўвання кіеўскага княжання, якое фармальна 
лі чы ла ся важнейшым, аднак ва ўсіх іншых княствах пераемнасць улады ад-
бы ва ла ся ўжо ўнутры сваіх дынастый – Вольгавічаў, Манамашычаў, Рас ціс ла-
ві чаў, Давыдавічаў, Ізя славічаў і г. д. У 1097 г. князі саб ра лі ся на з’езд у Любе-
чы, дзе пастанавілі: «...кождо да держит от ч и ну свою» (няхай кожны валодае 
спадчынай свай го бацькі).

У перыяд праўлення ў Кіеве Уладзіміра Манамаха (1113–1125) і яго 
сына Мсціслава Вялікага (1125–1132) яшчэ за хоў ва ла ся адноснае адзінства 
старажытнарускіх зямель, але пасля смер ці Мсціс ла ва Ула дзіміравіча рас-
пачаўся актыўны працэс па лі тыч най дэцэнтралізацыі. Кіеўская Русь раз-
драбілася на шэ раг незалежных княстваў-зямель, якія праводзілі самастой-
ную знеш нюю і ўнутраную палітыку.
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Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Якія існуюць канцэпцыі адносна часу з’яўлення і пра радзі мы славян 
і ўплыву на іх этнагенез су сед ніх народаў?

2. Калі славяне рассяліліся на тэрыторыі Украіны? Які ўплыў на гэту па-
дзею аказала Вялікае пе ра ся лен не народаў?

3. Што паспрыяла ўтварэнню Старажытнарускай дзяр жа вы? Пры якіх 
абставінах адбылося аб ’ яд нан не ўсходніх славян у адзі ную дзяржаву? Якую 
ролю ў гэтых падзеях адыгрывалі сучасныя ўкра ін с кія зем лі?

4. Якую ўнутраную і знешнюю палітыку праводзілі пер шыя кіеўскія князі?
5. У чым выяўляўся росквіт Кіеўскай Русі? Якія ме рап ры ем с т вы кіеўскіх 

князёў Уладзіміра Свя тас ла ві ча і Яраслава Муд ра га спрыялі ўма цаванню 
дзяржавы?

6. У чым праявіліся першыя сімптомы па лі тыч на га раз драб лення Кіеў-
скай Русі ў дру гой палове XI ст.?

7. Падумайце, якія пласты насельніцтва былі больш за ўсё за ці каў ле ны 
ў аб’яд нанні ўсходніх сла вян у адзіную дзяржаву.

8. Якія фактары абумовілі палітычную дэцэнтралізацыю Кі еў с кай Русі?
9. Якія версіі паходжання эндаэтноніма «славяне» вы лу ча юць на вукоўцы? 

Якая з іх прызнаецца най больш верагоднай?
10. На падставе тэксту падручніка і дадатковага матэрыялу складзі це 

генеалагічную схему князёў Ру ры ка ві чаў да пачатку XII ст. Па схе ме праса-
чыце пераемнасць князёў на кіеўскім тро не. Які прын цып атры мання ў спад-
чыну вярхоўнай улады дзей ні чаў у Кіеўскай Русі ў па казаны час?
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Р а з д з е л  3 

УКРАІНСКІЯ ЗЕМЛІ  
Ў ПЕРЫЯД ПАЛІТЫЧНАй РАЗДРОбЛЕНАСЦІ  
(XII – ПАЧАТАК XIII ст.)

Кіеўская зямля ў XII – першай палове XIII ст. З надыходам пе ры я ду палі-
тычнай раздробленасці раз віц цё асобных зямель-княс т ваў некалі адзінай 
дзяржавы ўсходніх славян адбывалася са мас той на, з пэў ны мі асаблівасцямі. 
У старажытнарускіх княс т вах сфарміраваліся ўстойлівыя дынастыі, хаця вя-
до мы і прык ла ды пераходу князёў з прастола адной зямлі-воласці на прастол 
ін шай (шляхам заваявання, зап ра шэн ня гара джанамі ці ў вы пад ку з’яўлення 
вымарачных уладанняў).

Кіеўскае княства, якое з’яўлялася даўнім палітычным і тэ ры тары я ль ным 
ядром Кіеўскай Русі, за ня ло асаблівае ста но віш ча. Яно не ста ла спадчынным 
уладаннем якой-небудзь кня жац кай лініі і на пра цягу XII – першай пало-
вы XIII ст. было агу ль на ды нас тыч най уласнасцю ўсяго княжацкага роду Ру-
ры ка ві чаў. У ідэале на кіеўскі трон, які фар мальна заставаўся галоўным на Ру-
сі, павінен быў сядаць най с та рэй шы прадстаўнік князёў-Ру ры ка ві чаў, аднак 
на справе Кіеў стаў аб’ектам да маганняў сла ва люб ных князёў, што разлiчвалi 
сцвердзіць уладу за кошт ва ен най сілы. Валодаць Кіевам лічылася прэс тыж-
ным для найбольш уп лы во вых у гэты час княжацкіх дынастый – Вольгавічаў 
і Ма на ма шы чаў, за тым – Расціславічаў. З мэтай прымірэння ва ра гу ю чых ды-
настый кіеўскае баярства ўвяло сістэму ду ум ві ра ту (суп ра ві це ль с т ва), хара-
ктэрную для другой паловы XII ст. У Кіеў ад на ча со ва запрашаліся прад с таў-
ні кі дзвюх варагуючых кня жац кіх ліній, што дазваляла калі не лікві даваць 
цалкам, то пры нам сі зменшыць колькасць княжацкіх між усобіц. Адзін з кня-
зёў, які лічыўся старэйшым, размяшчаўся ў Кі е ве, а другі – у Выш га радзе або 
Белгарадзе (ён распараджаўся зямлёй). У па хо ды князі-суправіцелі выс ту па-
лі сумесна і ў цэлым праводзілі ўзгод не ную палітыку.

Пасля смерці Мсціслава Уладзіміравіча (1132) кіеўскі прас тол заняў яго 
брат Яраполк (1132–1139). Пасля Яраполка ў Кі е ве толькі восем дзён змог 
пратрымацца Вячаслаў Уладзі мі ра віч, яго зрушыў прад с таў нік чарнігаўскіх 
Вольгавічаў – Усевалад Во ль га віч (1139–1146). Князі змянялі адзін аднаго 
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на кі еў с кім прас то ле, які паступова страчваў былую веліч. Тройчы Кіеў за-
хоп лі ваў суздальскі князь Юрый Даў га ру кі, на кіеўскім прастоле ён і памёр 
у 1157 г. (магчыма, быў атручаны). У 1169 г. Кіеў за ха піў ула дзіміра-суздальскі 
князь Андрэй Багалюбскі, сын Юрыя Даўгарукага, але, абрабаваўшы го рад, 
не застаўся ў ім.

Гэтыя падзеі найбольш ярка прадэманстравалі заняпад Кі е ва. Зна-
чэнне агульнарускай сталіцы на бы ваў параўнальна ма ла ды горад Паў ночна-
Усходняй Русі Уладзімір-Залескі, але ар хе а ла гіч ныя дадзе ныя сведчаць пра 
далейшы эканамічны рост Кі е ва – павялічыліся яго плошча і колькасць 
насельніцтва (да 50 тыс. чалавек), у сярэдзіне XII ст. перажывалі росквіт ра-
мёствы (выяўлена 50 рамесных майстэрняў гэ та га часу). У 1203 г. Кіеў пад вер-
г нуў ся яшчэ больш страшнаму рабаванню – яго захапілі рускія князі Ру рык 
Расціславіч і Вольгавічы з качэўнікамі-полаўцамі, аднак яш чэ ў 1239 г. ман-
голы, наблізіўшыся да го ра да, падзівіліся яго ба гац цю.

Кіеў, прывабны густанаселены горад з прылеглымі ўрад лі вы мі зем лямі, 
дзе шпарка развівалася ба яр с кае землеўладанне, не мог застацца ў баку ад 
кня жацкіх міжусобіц. Сутыкненне ін та рэ саў некалькіх кня жац кіх дынастый 
прывяло да суп ра ві це ль с т ва ў Кіеве ў 1181–1194 гг. Святаслава Усеваладавіча 
(з Во ль га ві чаў) і Рурыка Расціславіча, але дуумвірат не вырашыў праб ле му 
міжусобіц. Сам Рурык Рас ціс ла віч сем разоў займаў Кіеў, ча сам на некалькі 
месяцаў, і нават пострыг у манахі (1203) не пе раш кодзіў яму працягнуць бараць-
бу. Кіеў стаў цікавіць і га ліцкіх кня зёў, менавіта стаўленік Данііла Галіцкага, ва-
я во да Дзмітр, зна ходзіў ся ў сталіцы, калі яе захапілі манголы (1240).

Чарнігаўская зямля ў перыяд раздробленасці. Чарнігаўскае, Ноўгарад-Се-
верскае і Пе ра яс лаў с кае княствы ўяўлялі дзяржаўнае ядро Рускай зямлі, якое 
скла ла ся яшчэ ў IX ст. Чар нігаўскае княства з канца XI ст. за ма цоў ва ец ца за 
нашчадкамі Святаслава Яраславіча, сына Ярас ла ва Муд ра га, але больш пра-
цяглы час на чарнігаўскім троне сядзелі наш чад кі старэйшага сына Свя-
тасла ва Яраславіча – Алега Га рыс ла ві ча. Вольгавічы багаццем і ваеннай сілай 
спрабавалі су пер ні чаць з Кіевам, што адлюстравалася ў імкненні ўпры го-
жыць Чарнігаў: у XII ст. тут была пабудавана ад на з най больш пры го жых 
старажытнарускіх цэркваў – Барысаглебская.

У канцы XI ст. па рашэнні Любецкага снему (ва ўсходніх сла вян з’езд 
абазначаўся словам снем) паў с та ла Ноўгарад-Се вер с кае княства, у якім 
зацвердзіўся Давыд Святаславіч, ма лод шы брат Алега. Во ль га вічы, Давы давічы 
і першы час Яраслаў Свя тас ла віч і яго нашчадкі (пазней яны ўма цуюцца ў Му-
ра ма-Ра зан с кай воласці) прэтэндавалі на ва лоданне ста рэй шым прас то лам 
зямлі – Чарнігавам. Горад па чарзе старшынства займалі Алег Святаславіч 
(1094–1115), Давыд Святаславіч (1115–1123), Ярас лаў Свя тас ла віч (1123–1127), 
Усевалад Вольгавіч (1127–1139), Ула дзімір Давыдавіч (1139–1151), Ізяслаў Да-
вы да віч (1151–1157) і ін шыя князі.

На працягу гэтага часу Ноўгарад-Северскае княства было цес на звязана 
з Чарнігавам і, як пра ві ла, менавіта ноўгарад-се вер с кі князь пасля смерці 
чарнігаўскага ўладара аказваўся яго пе ра ем ні кам. З ноў га рад-северскіх князёў 
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найбольш вядомы Ігар Святаславіч (1178–1198), няўдалы паход якога ў Па-
ла вец кі стэп у 1185 г. быў пакладзены ў аснову сюжэта ўнікальнага пом ні-
ка старажытнарускай лі та ра ту ры – «Слова пра паход Ігаравы». У 1198 г. Ігар 
Святаславіч атрымаў у спадчыну чарнігаўскі прас тол і зай маў яго чатыры гады 
(да 1202 г.). Давыдавічы і Во ль га ві чы, нягледзячы на даволі блізкае сваяцтва 
і агу ль насць ула дан няў, праводзілі розную палітыку. Так, Давыдавічы вы-
ступалі са юз ні ка мі кіеўскіх кня зёў Манамашычаў, у той час як Вольгавічы 
пад т рым лі ва лі больш цесныя адносіны з іх супернікамі. Асаблівасцю палі-
тыкі чарнігаўскіх Вольгавічаў быў іх саюз з полаўцамі, што выяўляўся ў вы-
ка рыстанні ва ен най сілы качэўнікаў і адмове ад па хо даў у стэп.

На працягу XII – пачатку XIII ст. чарнігаўскія князі ак тыў на ўдзель нічалі 
ў барацьбе за кіеўскі прас тол. Тройчы з 1206 па 1212 г. у Кіеве сцвярджаў 
сваю ўладу Усевалад Святаславіч Чор м ны. У ба ра ць бе гэтага князя з Рурыкам 
Расціславічам ні адзін з супернікаў не мог дамагчыся перавагі. У выніку кня-
зі «абмяняліся» прастоламі: Усевалад атрымаў Кіеў, які так яго пры цяг ваў, 
а Рурык на некалькі га доў сеў у Чарнігаве (1210–1215?), захоўваючы пры 
гэтым уладу і ў кіеўскіх валасцях.

У 1215–1224 гг. Чарнігаўскай зямлёй кіравалі князі, якія не прэ тэндавалі 
на кіеўскі прастол, што спры я ла эканамічнаму і ку ль тур на му развіццю гэтай 
тэрыторыі. Між тым працягваўся пра цэс да лей ша га драблення Чарнігаўскага 
княства на воласці. Ле та піс называе паўтара дзясятка княстваў-валасцей Чар-
ні гаў ш чы ны (Чарнігаўскае, Казельскае, Бранскае, Карачэўскае, Ста ра дуб-
с кае, Вшчыжскае, Сноў с кае, Ноўгарад-Северскае, Курскае, Пу ціў ль с кае, 
Рыльскае, Трубчэўскае, Ліпавецкае, Ла пас цен с кае). Княс т вы-воласці станаві-
ліся ўсё больш незалежнымі, што ў выніку адмоўна паўплывала на гатоў-
насць да суп ра ці ву мангольскаму на шэс цю і Чарнігаўскага княства, і ўсёй  
Рус кай зямлі.

Лёс Пераяслаўскай зямлі. Пераяслаўскае княства ў XII ст. пас ту по ва страч-
вала ранейшае зна чэн не. Памежнае са стэпам ста но віш ча рабіла яго аб’ектам 
пастаянных набегаў качэўнікаў-по лаў цаў, што пе раш кад жа ла стабільнаму га-
спадарчаму раз віц цю. Пераяслаўскія князі часта выступалі ініцыятарамі агу-
ль на рус кіх паходаў у Палавецкі стэп. Нягледзячы на тое, што паходы бы лі 
паспяховымі, княжацкія мі жу со бі цы на Русі дазвалялі по лаў цам працягваць 
свае напады. Апошнім пераяслаўскім кня зем, які адыг ры ваў значную ролю 
ў гісторыі Старажытнай Русі, быў Уладзімір Глебавіч (уладарыў з пе ра пын кам 
з 1169 па 1187 г.). Усё сваё праўленне ён правёў у барацьбе з полаўцамі. Ме на ві-
та Уладзімір Гле ба віч арганізаваў абарону Пераяслава ў 1185 г. пасля няўдалага 
паходу Ігара Святаславіча ў стэп.

У 1187 г. гэты князь узначальваў авангард ста ра жыт на рус ка га войска, 
якое ішло ў чарговы паход на стэпнякоў. Полаўцаў уда ло ся адагнаць, але 
ў паходзе пераяслаўскі князь прастудзіўся і неўзабаве па мёр. З яго смерцю 
звязана першае пісьмовае ўжы ван не слова «Украіна» ў дачыненні да Паўднё-
вай Русі. Кі еў с кі ле та пі сец занатаваў: «И плакашася по нем вси Переяслав-
ци… о нем же Украйна много постона». Але ні дзяржаўнага, ні эт ніч на га 
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значэння гэты тэрмін яшчэ не меў. У наступныя дзе ся ці год дзі, да раз г ро му 
манголамі ў 1239 г., Пераяслаўскае княства ці на о гул не мела свайго князя, 
ці знаходзілася пад ула дай кіеўскіх кня зёў або магутнага ўладзімірскага князя 
Усевалада Вялікае Гняз до.

Палітычнае развіццё Валынскага і Галіцкага княстваў у XII ст. Валынь 
пер шапачаткова ўяўляла са бой невялікую тэ ры то рыю на заходняй ускра-
іне Старажытнарускай дзяржавы, а назву ат ры ма ла ад мястэчка Валынь на 
р. Буг. Ужо ў па чат ку XI ст. гэты горад саступіў ролю палітычнага цэн т ра но-
ва му гораду Уладзіміру, пабудаванаму кіеўскім князем на р. Лу зе, непадалёк 
ад Валыні. З моманту зас на ван ня Ула дзімір з’яўляўся месцам знаходжання 
епіскапскай кафедры, што і вызначыла яго асаблівы ста тус.

Валынская зямля традыцыйна была цесна звязана з Кі е вам: кіеўскія князі 
разглядалі яе як сваю вот чы ну і не жадалі ад да ваць у спадчыннае валоданне 
прадстаўнікам якой-небудзь кня жац кай лініі. Да ся рэдзі ны XII ст. у Валыні 
не было ўласнай кня жац кай дынастыі. Незалежнасць ад Кіева Валынскае 
княс т ва атрымала падчас уладарання Ізяслава Мсці славіча (1135–1142, затым 
1149–1150). За яго наш чад ка мі надоўга зама цаваўся ўладзі мі ра-валынскі 
прастол. Але і ў далейшым цесныя сувязі Ва лы ні з Кі еў ш чы най захоўваліся. 
Пра гэта сведчыць актыўны ўдзел валынскіх князёў у барацьбе за кіеўскі 
прас тол.

Між тым адбывалася палітычнае раздрабленне і Ва лын с кай зямлі. У 1171 г., 
згодна з да моў ле нас цю паміж братамі Мсціс ла вам і Ярасла вам Ізя славічамі, 
утварыліся два не за леж ныя княствы – Уладзі мір с кае і Луцкае. Пазней Ула-
дзімірскае княс т ва падзялілася на Уладзімірскую і Бэлза-Чэр веньскую во-
лас ці, а Луцкае – на Дарагабужскую і Пера сопніцкую. На яў насць шматлікіх 
нашчадкаў Ізяслава Мсціс ла віча абу мовіла да лей шае драбленне Валынскай 
зямлі – усім трэба было вы лучыць прас то лы. Але з канца XII ст. на Валыні 
ўзялі верх ін тэг ра цый ныя працэсы. У 1199 г. Валынскае княства было аб ’ яд-
на на з Галіц кім пад ула дай Рамана Мсціславіча. Пазней яго на шчадкі за ня лі 
ўсе прастолы княстваў-ва лас цей на Валыні.

Фарміраванне Галіцкага княства пачалося ў другой па ло ве XI ст. Сыны 
Расціслава Уладзі мі ра ві ча, якія засталіся ізгоямі (іх бацька памёр раней за 
свайго бацьку Уладзіміра Святога), Ва сі ль ка і Ва ла дар замацавалі за сабой 
воласці вакол гарадоў Це ра боў ля і Перамышль. У 1124 г. у розных гарадах 
бу ду чай Га ліц кай зямлі кіравалі іх сыны: Юрый Васількавіч – у Галічы, Іван 
Васількавіч – у Церабоўлі, Рас ціс лаў Валадаравіч – у Пе ра мыш лі, Уладзімірка 
Валадаравіч – у Звянігарадзе. Каля 1141 г. Уладзі мір ка Валадаравіч аб’яднаў 
усе гэтыя воласці пад сваёй ула дай і перанёс сталіцу ў Галіч. У XII ст. яшчэ 
пра цяг ва ла ся ка ла ні за цыя зямель на поўдзень і паўднёвы захад ад Галіча. 
Гэтыя зем лі, размешчаныя ў вяр хоў ях Прута і ў Днестра-Дунайскім Па ні зоўі, 
паступова аказаліся ў палітычнай і эканамічнай за леж нас ці ад Галіча. Асобы 
рэгіён уяўля ла Бярладдзе, населенае роз на моў ным гандлёва-прамысловым 
лю дам. У дру гой чвэрці XII ст. Бярладзь здабыла статус княжацкага горада, тут 
абас на ваў ся пляменнік Уладзі мір ка Валадаравіча Іван Расціславіч. Ка рыс та-
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ю чы ся падтрымкай бярладскай «вольніцы» і знай шоў шы моц ных саюзнікаў 
у асобе кіеўскіх князёў, Іван Расціславіч зра біў некалькі спроб захапіць га ліц-
кі прастол. Толькі ў 1161 г. Іван Рас ціс ла віч (вядомы як «Бярладнік») сышоў 
з палітычнай арэ ны, бу ду чы атручаным у грэцкім горадзе Фесалонікі.

Росквіт Галіцкага княства прыпадае на час праўлення сы на Ула дзімірка 
Валадаравіча Яраслава Ас ма мыс ла (1152–1187). Га ліц кі князь ператварыў сваю 
зямлю ў адно з найбольш моц ных княстваў Ста ра жыт най Русі, аднак ён з 
цяжкасцю мог суп ра ць с та яць сваволлю га ліцкіх баяраў. Галоўнай асаб лі вас-
цю Галіцкай зямлі было надзвычайнае развіццё баярскага зем леў ла дан ня. 
Атрымліваючы знач ны прыбытак са сваіх вотчын і ад міжнароднага гандлю, 
баяры мелі шмат магчымасцей аказ ваць ціск на князёў у пытаннях унутранай 
палітыкі і нават уп лы ваць на выбар кандыдатуры будучага ўла да ра. Ярас ла ў 
Асмамысл пакінуў спадчыннікам не законнага сына Уладзі міра, а не за кон-
на на род жа нага Алега «Настас’іча». Такое ра шэн не князя выклікала зацяж-
ную ўсобіцу і ледзь не прывяло да поў на га палітычнага заняпаду Галіцкага 
княства. Нягледзячы на клят ву Яраславу, баяры выгналі Алега з Галіча 
і запрасілі на прас тол Уладзіміра. Новы князь не стаў паслухмянай цацкай 
у ру ках баяраў, як яны разлічвалі, і ў выніку таксама быў выгнаны. На прас-
то ле ў Галічы ненадоўга зацвердзіўся венгерскі ка ра ле віч Ан д рэй, сын караля 
Бэлы III. Уладзімір Яраславіч некаторы час зна ходзіў ся ў палоне ў венграў, за-
тым збег і звярнуўся па да па мо гу да германскага імператара Фрыдрыха I Бар-
баросы. Пад т рым ка ім пе ра та ра і дапамога польскага караля Казіміра даз во лі-
лі Уладзіміру ў 1190 г. вярнуць Галіч, у якім ён ула да рыў да 1199 г. З яго смерцю 
дынастыя галіцкіх Расціславічаў перапынілася. Га ліч трапіў пад уладу Ра ма-
на Мсціславіча.

Галіцка-Валынскае княства ў першай трэці XIII ст. У па чат ку XIII ст. 
паўднёварускія княствы – Кі еў с кае, Чарнігаўскае, Пе ра яс лаў с кае – усту-
пілі ў паласу палітычнага і эканамічнага за ня па ду. Адной з прычын ста-
ла змена гандлёвай кан’юнктуры. Па ла вец кія качэўі перарэзалі гандлёвыя 
шляхі да Чор на га і Кас пій с ка га мораў. Сур’ёзны ўдар па транзітным гандлі 
Кіева на нес лі паходы крыжакоў супраць тур каў-сельджукаў, якія ад к ры лі 
для італьянскіх, французскіх і нямецкіх гарадоў марскі шлях на ўсход праз 
Міжземнае мора, звязаўшы Заходнюю Еўропу з Ма лой Азіяй і Візантыяй.

Іншая сітуацыя склалася на паўднёва-заходніх ста ра жыт на рус кіх зем-
лях. Галіцкая зямля ме жа ва ла з моцнымі еў ра пей с кі мі дзяржавамі – Венг-
рыяй і Польшчай, гандлёвыя артэрыі звяз ва лі яе і з больш ад дале ны мі за-
ход нееўрапейскімі краінамі. Пры род ныя ўмовы рабілі гэту тэ ры то рыю 
цяж ка даступнай для ка чэў ні каў-полаўцаў. Пэўную ролю адыграў і суб’ек-
тыў ны фак тар – уладаранне энергічных і та ле на ві тых князёў Рамана Мсціс
ла ві ча (1199–1205) і Данііла Раманавіча (1238–1264).

Удалыя знешнепалітычныя акцыі Рамана Мсціславіча суп раць Літвы 
і Польшчы ўзнялі яго аў та ры тэт на Русі. У 1202 г. ён авалодаў Кіевам. Падулад-
ная галіцка-валынскаму князю тэ ры то рыя не сас ту па ла па сваіх памерах 
Свяшчэннай Рымскай ім пе рыі. Старажытнарускі летапісец называў Рамана 
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Мсціс ла ві ча «самадзержцам усяе Русі». Яго магутнасць прызнаў і рымскі па-
па, які ў 1204 г. прапанаваў кня зю каралеўскую карону пры ўмо ве прыняцця 
каталіцтва. У 1205 г. галіцкі ўладар умяшаўся ў мі жу соб ную барацьбу польскіх 
князёў і загінуў у бітве пад За віх вос там.

Пасля смерці Рамана Мсціславіча аднавілася барацьба за га ліц кі пра-
стол, да якой далучыліся ўла да ры Венгрыі і По ль ш чы. На прастоле ў Галічы 
пабы валі сыны чарнігаўскага князя Іга ра Свя тас ла ві ча, намеснік венгер-
скага караля, затым сыны апош ня га. У 1214 г. адбылася абуральная з пун к-
ту глед жан ня сярэднявечнага русіча падзея: у Галічы пры падтрымцы вен г-
раў «увакняжыўся» баярын Уладзіс лаў – «вокняжи ся и седе на столе». Улада 
стабілізавалася ў 1219 г., калі наў га род с кі князь Мсціслаў Мсціславіч Удат-
ны выгнаў з га ліц кай зямлі венграў. Гэты князь уладарыў у Га лі чы да сваёй 
смерці ў 1228 (1229?) г.

З пачатку 1220-х гг. на палітычнай арэне ўсё больш ак тыў на пачаў за-
яўляць пра сябе сын Рамана Мсціс ла ві ча Данііл. Ён нарадзіўся каля 1201 г. 
і асірацеў у чатырохгадовым узросце. Спа чат ку яго асо бу (як пераемніка 
ўлады) выкарыстоўвала ў сва іх палітычных камбінацыях галіцкае баярства, 
фар ма ль на ён на ват некаторы час сядзеў на троне (ад яго імя збіраўся правіць 
ба я рын Уладзіслаў). У ле та пі сах захавалася наступная ха рак та рыс ты ка: «Боя-
ре же галичьстии Данила князем собе называху: а сами всю землю держаху…». 
У 1221 г. Данііл ажаніўся з дачкой Мсціс ла ва Удатнага Ганнай. Цесць вылучыў 
яму ў кіраванне Уладзі мір-Валынскі. Увакняжыцца на прастоле бацькі Данііл 
здо леў толькі ў 1238 г., ад хі ліў шы ад улады чарнігаўскага князя Рас ціс ла ва 
Міхайлавіча, які ўладарыў у Галічы фар ма ль на, рэальная ўлада была скан-
цэнтравана ў руках баярства. Да ні і лу і раней не раз даводзілася су ты кац ца 
са сваволлем ба я раў. Летапіс захаваў прыклады іх абразлівых для княжацкай 
год нас ці па водзін. Так, аднойчы, калі Данііл «в пиру веселящуся, один из тех 
безбожных бояр лице зали ему чашею. И то ему стерпевшу».

Паступова Данііл Раманавіч здолеў сабраць пад сваёй ула дай усе землі, 
якія раней належалі ба ць ку. Зацвердзіўшыся ў Га лі чы, ён аддаў Валынь свай-
му брату Васільку. Тым не менш Га ліц ка-Ва лын с кая зямля пад вярхоўнай ула-
дай Данііла Ра ма на ві ча ўяўляла сабой адзінае цэлае. Галіцкаму князю, што 
прыняў па ра ду свайго соцкага Мікулы («не погнетши пчел – меду не едать»), 
удалося расправіцца з ба яр с кай апазіцыяй. Але больш су р ’ ёз ную небяспеку 
ў гэты час уяўлялі не ўнутраныя разлады, а знеш ні во раг. У той час як Данііл 
Галіцкі ўмацоўваў сваю ўладу ў паў д нё вых і паўднёва-заходніх землях, Паў-
ноч на-Усходняя Русь пад вер г ла ся нашэсцю мангольскіх ордаў, стрымаць якія 
раз д роб ле ныя княствы былі няз до ль ныя.

Грамадскі лад Кіеўскай Русі і прававое становішча са цы я ль ных груп. 
У Кіеўскай Русі IX–XII стст. яш чэ не сфарміраваліся сас лоўі – зам кнёныя 
групы насельніцтва з уласцівымі толькі ім пра ва мі і аба вяз ка мі. Для саслоўяў 
характэрна спадчыннасць ста ту су і наяўнасць перашкод, якія ўскладняюць 
пе ра ход у ін шую сацыяльную групу. У асяроддзі ста ражытнарускага на се-
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ль ніц т ва нельга знайсці саслоўных ад роз нен няў, хаця крыніцы (перш за ўсё 
летапісы і найстаражытны звод законаў «Руская Праў да») даз ва ля юць выявіць 
адасобленыя па маёмаснай, фун к цы я на ль най або прафесійнай прыкмеце 
пласты. У гістарычнай на ву цы іх называюць па-рознаму: катэгорыі, гру-
пы або прас лой кі насельніцтва. Не за вер ша насць сацыяльнага бу даў ніц т ва 
ў Кіеўскай Русі абумовіла і тэрміналагічную стракатасць абаз на чэн ня роз-
ных катэгорый гараджан і сялян.

Усё насельніцтва Русі можна падзяліць на свабоднае і за леж нае, асоб-
ную катэгорыю пры гэтым скла да лі ізгоі. У рамках сва бод на га на сельніцтва 
прававым і маёмасным становішчам ад роз ні ваў ся па ну ю чы пласт. Тагачас-
ныя крыніцы імкнуцца вы лу чыць найбольш уплывовую гру пу насельніцтва, 
вы ка рыс тоў ва ю чы эпітэты «лучшыя», «старэйшыя», «вят шыя»,  «пярэднія», 
«нарачытыя». У той жа час ас тат няе насельніцтва ха рак та ры за ва ла ся, як «ма-
лодшыя», «меншыя», «простыя», «чор ныя лю дзі».

Вышэйшы, элітны слой старажытнарускага грамадства скла да лі князі, 
якія вялі паходжанне ад ро да па чы на ль ні ка Ру ры ка. Прывілеяванае ста-
новішча вызначалася блізкасцю да кня зя. Можна вы я віць не калькі шля-
хоў фарміравання вы шэй шага пласта: са старой родавай ары ста кратыі, ста-
новішча якой у но вых умовах магло захавацца ў выпадку ўваходжання ў кола 
асоб, блізкіх да князя; з верхавіны аб ш чы ны (разбага целых аб ш чын ні каў, вы-
барных службовых асоб); з любой катэгорыі на се ль ніц т ва, дзя ку ю чы волі і ра-
шэнню князя. Князь мог як падняць ча ла ве ка з самых нізоў грамадства, так 
і пе рат ва рыць вольнага ча ла ве ка ў раба (халопа).

Да пануючага пласта старажытнарускага грамадства на ле жа лі асобы, якія 
называюцца ў кры ні цах «баяры», «агнішчане», «кня жыя мужы», радзей – 
«вяльможы». Най с та ра жыт нае ўсход нес ла вян с кае зака надаўства надзяляла 
гэтых людзей двума прывілеямі: 1) іх жыццё абаранялася штра фам (вірай) 
у 80 грыўняў, што было ўдвая больш штрафу за забойства сва бод на га ча-
лавека; 2) на іх рас паў сюд ж ваў ся асаблівы па радак ат ры ман ня ў спадчыну 
маёмасці, які прадугледжваў удзел у спад чы не і асоб жаночага полу (дачок 
пры адсутнасці сыноў).

Азначэнні «баяры», «агнішчане», «княжыя мужы» ста са ва лі ся прак тычна 
да адной катэгорыі на се ль ніц т ва, чыё высокае ста но віш ча звязвалася з бліз-
касцю да князя. Баяры, як і кня жыя мужы, складалі кня жац кую дружыну. 
Агнішчанамі ў XI–XIII стст. называлі буйных зем леўласнікаў, у гаспадарцы 
якіх пры мя ня ла ся праца рабоў (словамі «вог нішча» і «агнёўшчына» называлі 
хатнюю чэлядзь). Але і баяры, і кня жыя мужы таксама ста на ві лі ся буйнымі 
зямельнымі ўласнікамі. Най больш магутны пас ля князёў па ну ю чы пласт 
насельніцтва Стара жытнай Русі – ба я ры – у XI ст. ужо не быў аднародным 
па ма ё мас ным стане і прэс ты жы ў вачах грамадства. Так, згадваюцца бая-
ры князя і ба я ры сыноў князя, баяры «вялікія» і баяры «меншыя». Тэрмін 
«баяры» з часам быў перанесены і на неслужылую (якая не ўва ходзі ла ў дру-
жыну) знаць. У той жа час паняцце «княж муж» рас паў сюд ж ва ла ся толькі 
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на людзей кня жац кай службы. У цэ лым баяры ў разглядаемы перыяд яшчэ 
не скла далі асобнага саслоўя. Даследчыкі адз на ча юць, што, акрамя названых 
прывілеяў, ба я ры не мелі іншых юрыдычных пераваг у параўнанні са сва-
бод ны мі людзьмі, сыны баяраў не абавязкова атрымлівалі вы со кі статус 
у спадчыну.

Іншае паходжанне мела багацце дастаткова ўплывовай прас лой кі на-
сель ніцтва Старажытнай Ру сі – купцоў і гасцей. Гас ця мі на Русі называлі 
гандляроў, якія займаліся між на род ным гандлем, за меж ных і іншагародніх 
купцоў. У купецкім ася род дзі існаваў падзел. «Вячшыя», або «старэйшыя», 
купцы адыг ры ва лі прыкметную ролю ў грамадскім жыцці: запрашаліся кня-
зя мі на нарады з агнішчанамі і дру жын ні ка мі, бралі ўдзел у дып ла ма тыч-
ных місіях, садзейнічалі ваенным акцыям. У XII ст. ства раліся купецкія 
арганізацыі («Іванаўскае сто» ў Ноў га радзе). Аднак у юрыдычным сэнсе 
купецтва ні чым не вы лу ча ла ся з асноўнай масы свабоднага насельніцтва (за 
забойства куп ца спаганялася віра ў 40 грыўняў, як за забойства любога сва-
бод на га чалавека).

Найбольш шырокі пласт насельніцтва Кіеўскай Русі скла далі сва бод-
ныя абшчыннікі: людзі, чор ныя людзі альбо смерды. Ад нос на маёмасных 
і асабістых правоў смердаў у навуцы да гэ туль пра цяг ва юц ца спрэчкі, вы-
кліканыя галоўным чынам ад сут нас цю ў крыніцах выразнай характа рыстыкі 
гэтай гру пы. Дак лад на вызначана, што смердамі называлася выключна сель-
скае на се ль ніц т ва, у адносінах да ўся го простага свабоднага на се ль ніц т ва 
(у тым ліку гарадскога) ужываўся тэрмін «чорныя людзі». Уліч ва ю чы, што 
пасля смерці смерда, які пакінуў спадчыннікаў-сы ноў, згодна з нормамі «Ру-
скай Праўды» ма ё масць адыходзіла кня зю, гісторыкі мяркуюць, што смерды 
знаходзіліся ў за леж нас ці (пазямельнай?) ад князя. За забойства смердаў на-
кладалася такая ж віра, што і за забойства халопа. У той жа час смерды мелі 
асабістыя і маёмасныя правы: у іх была свая гаспадарка, яны складалі асно-
ву народнага апалчэння і пры гэтым з’яўляліся галоўнымі плацельшчыкамі 
даніны. У адрозненне ад чэлядзі і халопаў, смерды самі выплочвалі продаж 
(штраф), як і свабодныя члены грамадства.

Гарадскія чорныя людзі былі земляробамі, дробнымі гандлярамі або 
рамеснікамі. Чорныя людзі ў гарадах маглі складаць свае абшчыны – сотні 
на чале з выбарнымі сотнікамі. Становішча рамеснікаў было вышэйшым, 
чым у земляробаў, пра што сведчаць нормы «Рускай Праўды»: віра за за-
бойства рамесніка складала 12 грыўняў, а за забойства смерда – толькі 5. 
Рамеснікі дзяліліся на княжацкіх і земскіх.

Зусім бяспраўнай катэгорыяй старажытнарускага насельніцтва былі ха-
лопы (жанчына – роба). Халопаў характарызуюць не як суб’ект, а як аб’ект 
права: па сутнасці, яны з’яўляліся маёмасцю, рабамі і не валодалі поўнай 
праваздольнасцю. За забойства халопа не накладаўся звычайны штраф: 
«А в холопе и в робе виры нетуть: но оже будет без вины убиен, то за холоп 
урок платити, или за робу, а князю 12 гривен продаж».
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Халопы з’яўляліся ўласнасцю іх гаспадароў, і старажытнарускае за ка-
надаўства не ўмешвалася ў адносіны паміж гаспадарамі і рабамі, але гаспа-
дар павінен быў адказваць за дзеянні свайго раба перад трэцімі асобамі. 
Калі супрацьпраўныя дзеянні ажыццяўляліся халопам з ведама  гаспадара, 
апошні му сіў цалкам пакрыць усе выдаткі. Калі ж халоп дзей нічаў па сваёй 
ініцыятыве, то ад гаспадара патрабавалася альбо апла ціць страты, альбо вы-
даць халопа пацярпеламу. Заканадаўства пра дуг лед ж ва ла бестэрміновы вы-
шук збеглых халопаў («А в холопе и робе от века суд»).

Крыніцы халопства дзеляцца на дзве групы: 1) калі сва бод ны чалавек 
аказваўся рабом не па сва ёй волі (палон, злачынства, няздольнасць выплаціць 
пазыку); 2) калі чалавек пераходзіў у халопы па ўласным жаданні (продаж 
самога сябе ў прысутнасці сведкі, жаніцьба з робай, паступленне на службу 
цівуном ці   ключнікам). Халопамі станавіліся і па нараджэнні. Ужо з пераліку 
крыніц халопства зразумела, што асабістую сва бо ду па тых ці іншых прычы-
нах страчвалі людзі розных слаёў на сель ніцтва. Розным аказвалася і іх гаспа-
дарча-маёмаснае становішча. Халопы былі заняты ва ўсіх галінах гаспадаркі: 
упраўленні, рамеснай і сельскагаспадарчай вытворчасці, абслугоўванні гас-
падара і яго двара, знешніх гандлёвых сувязях. Да ліку халопаў маглі нале-
жаць агнішчане і цівуны, якія займалі досыць высокае становішча ў ста-
ражытнарускім грамадстве.

Агульная назва рабоў Старажытнай Русі – чэлядзь (чалядзін). Вера годна, 
першапачаткова так пазначалі ўсе катэгорыі лю дзей, якія трапілі ў палон: іх 
маглі выкарыстоўваць у гаспадарцы князя альбо прадаваць. Пазней чэляд-
дзю сталі называць усе катэгорыі людзей, якія страцілі асабістую свабоду. 
Між тым грамадскі лад Кіеўскай Русі, акрамя халопаў, меў іншыя катэгорыі 
асабіста залежных людзей, калі залежнасць магла быць часовай. Напры-
клад, закупы траплялі ў залежнасць праз пазыку («купу»), якую павінны былі 
адпрацоўваць у гаспадарцы гаспадара. Істотным адрозненнем закупаў ад 
халопаў з’яўлялася іх права прад’явіць іск на гаспадара. Гаспадару нельга 
было беспадстаўна караць закупа і адымаць яго ўласнасць. За правіны заку-
па адказваў яго гаспадар. Пры гэтым закуп мог быць пера ўтвораны ў хало-
пы. Блізкімі па форме залежнасці да закупаў былі найміты (наймалі ся для 
адпрацоўкі грашовага доўгу з працэнтамі), ра до ві чы (заключалі пагадненне-
рад са сваім гаспадаром), вдачы (атрымлівалі пазыку хлебам).

Асобную катэгорыю насельніцтва Старажытнай Русі скла да лі так званыя 
ізгоі – людзі, якія па тых ці іншых пры чы нах страцілі сувязь са сваім сацы-
яльным пластом. Ізгоі былі ва ўсіх пластах на се ль ніц т ва: у іх ператвараліся 
смерды, якія вый ш лі з абшчыны; халопы, якія выкупіліся з рабства; збяд-
не лыя куп цы; сыны святара, якія не здолелі адужаць грамату і інш. Ста-
ра жыт на рус кае заканадаўства ахоў ва ла ізгоя як свабоднага ча ла ве ка: за 
яго забойства накладалася віра ў 40 грыўняў, як і за за бой с т ва грыдзіна,  
купца і інш.
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Рыс. 1. Структура старажытнарускага грамадства

Стракатая структура старажытнарускага грамадства са шмат лікі мі катэ-
горыямі, надзеленымі роз ным прававым ста ту сам, сведчыць пра не завер-
шанасць сацыяльных працэсаў. У са цы я ль на-эка на міч ным пла не для Кіеў-
скай Русі было характэрна спа лу чэн не некалькіх укладаў (пат ры ярхаль нага, 
фе а да ль на га, ра баў ла да ль ніц ка га), што таксама адбі лася на грамадскім ладзе.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. У чым заключаліся асаблівасці развіцця і арганізацыі ўла ды ў Кіеўскай 
зямлі ў XII – першай трэ ці XIII ст.?

2. Як склаўся гістарычны лёс Чарнігаўскай і Пе ра яс лаў с кай зямель у пе-
рыяд палітычнай раз д роб не нас ці? Якія княствы вы лу чы лі ся са складу 
Чарнігаўскай зямлі?

3. У чым асаблівасці развіцця Галіцкай і Валынскай зя мель (пазней 
Галіцка-Валынскага княства) у перыяд палітычнай раз д роб ле нас ці?

4. На якія групы (або катэгорыі) дзялілася старажытнарускае грамадства? 
У чым заключаліся асаблівасці маёмаснага і прававога становішча розных ка-
тэгорый насельніцтва Кіеўскай Русі?

5. Якія знешнепалітычныя фактары аказвалі значны ўплыў на раз віццё 
княстваў Паўднёвай Русі?
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6. Як геапалітычнае становішча паўплывала на палітычную гісторыю 
Галіцка-Валынскага княства?

7. Вылучыце станоўчыя і адмоўныя рысы ў развіцці старажытнарускіх зя-
мель у перыяд палітычнай раздробленасці.

8. Ці можна на падставе наяўнасці ў старажытнарускім грамадстве ха-
лопаў (чэлядзі), якія па сутнасці з’яўляліся рабамі, казаць пра раба ўла-
дальніцкі ўклад у Кіеўскай Русі?

9. Падумайце, якое значэнне ўкладвалася ў першую ле та піс ную згадку на-
звы «Украіна». Ці можна казаць у дачыненні да дамангольскага перыяду пра 
фарміраванне ўкраінскага народа і ўкраінскай дзяржаўнасці?

10. Знайдзіце ў тэксце і дадатковых матэрыялах доказы іс на ван ня фактараў, 
інстытутаў і г. д., якія садзейнічалі захаванню адноснага адзінства Старажыт-
най Русі.

11. На падставе рыс. 1 дакажыце існаванне высокай са цы я ль най мабіль-
насці ў старажытнарускім гра мад с т ве.
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Ра з д з е л  4

МАНгОЛьСКАЕ НАшЭСЦЕ І ЛёС  
УКРАІНСКІх ЗЯМЕЛь У ДРУгОй ПА ЛО ВЕ XIII –  
XIV ст. гАЛІЦКА-ВАЛЫНСКАЯ ДЗЯР ЖА ВА

Мангольскае нашэсце на ўкраінскія землі. З мангольскімі за ва ёў ні ка-
мі, якія распачалі заваяванне су сед ніх народаў і дзяр жаў яшчэ з 1206 г., 
паўднёварускія князі сутыкнуліся ў 1223 г. Двац ца ці пя ці ты сяч нае 
войска на чале з палкаводцамі Джэбе і Су бэ дэем, пасланае Чынгісханам 
на захад, разграміла ў стэ пах Паў ноч на га Каўказа полаўцаў, ясаў, касогаў 
і іншыя на роды. Палавецкі хан Кацян з рэштаю войска адступіў да Дня-
пра, раз лічваючы на дапамогу старажытнарускіх князёў. Палавецкі стэп  
(або Дэшт-і-Кыпчак) у гэты час ужо быў трывала інтэграваны ў стара-
жытнарускія княствы: паўтара стагоддзя блізкага суседства прывялі да фар-
міравання культурных, эканамічных і дынастычных сувязяў. Так, Мсціслаў 
Мсціславіч Удатны быў жанаты з дачкой хана Кацяна.

Дапамагчы полаўцам адбіць націск манголаў падахвоцілася цэлая ка-
аліцыя князёў – тры Мсціславы (кіеўскі, чарнігаўскі і галіцкі), ва лынскі князь 
Данііл, смаленскі, курскі, трубчэўскі і пу ціў ль с кі князі. Вырашальная бітва 
паміж войскамі праціўнікаў адбылася 30 мая 1223 г. ля р. Калкі. Нягледзя-
чы на гераізм старажытнарускіх воінаў (асабліва вылучыўся малады Данііл 
Раманавіч), няўзгодненасць дзеянняў асобных князёў і іх саюзнікаў полаўцаў 
прывяла да поўнага трыумфу мангольскага войска. Шэсць князёў, у тым 
ліку чарнігаўскі князь Мсціслаў з сынам, былі забітыя. Летапісец, сучаснік 
апісаных падзей, адзначаў, што кожны дзясяты рускі воін не вярнуўся пасля 
бітвы на Калцы дадому. Асобныя мангольскія атрады прасунуліся даволі далё-
ка, дайшоўшы да Пераяслаўскага княства. У Лаў рэн ць еў с кім летапісе сказана: 
«Люди, не зная татарской лести, выходили им навстречу с крестами, и они 
их всех побили». Не маючы сіл для далейшых заваёў, манголы, здзейсніўшы 
выведвальную апе ра цыю, павяр нулі назад.

Пасля смерці Чынгісхана ў 1227 г. адбыўся падзел мангольскіх зава-
яванняў паміж яго нашчадкамі. Землі на захад ад р. Урал (у тым ліку і тыя, 
якія яшчэ трэба было заваяваць) былі вылучаны ва ўлус Джучы. Гэты сын 
Чынгісхана памёр незадоўга да смерці бацькі, і кіраўніком улуса стаў яго 
сын Бату-хан (Батый). Атрымаўшы дапамогу ад іншых улусаў, Батый у 1236 г. 
пачаў за ва я ван ні. У 1236 г. была разгромлена Волжская Булгарыя, вясной на-
ступнага года былі падпарадкаваны паволжскія народы. А ў снежні 1237 г. 
манголы ўступілі ў межы Разанскага княства. Услед за ўзяццем Разані была 
разбурана ўся Паўночна-Усходняя Русь, уключаючы сталіцу горад Уладзімір. 
Спроба князя Юрыя Усеваладавіча спыніць манголаў у бітве на р. Сіці скон-
чылася поўным разгромам 4 сакавіка 1238 г. Па невядомай прычыне манголы 
не дайшлі да Ноўгарада і шы рокім аб лаў ным ланцугом рушылі на поўдзень. 
Трыумф заваёўнікаў азмрочыў супраціў невялікага горада Чарнігаўскага 
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княства  Казельска, які трымаўся сем тыдняў (за што быў названы манголамі 
«злым горадам»), пакуль не падцягнулі абложныя пры ла ды.

Да лета 1238 г. манголы адышлі ў паўднёвыя стэпы. Вяс ной 1239 г. нашэсце 
аднавілася. Першым на шляху Батыевай ар ды аказаўся Пера яслаў, які да гэта-
га два стагоддзі стрымліваў на ціск качэўнікаў. Го рад быў захоплены манголамі 
ў сакавіку 1239 г., яго абаронцы, у тым ліку і арганізатар абароны епіс кап Ся-
мён, забіты. Затым мангольскае войска ўзяло Чарнігаў (кастрычнік 1239 г.). 
У тым жа годзе ман го лы падышлі да Кіева. Да чарнігаўскага князя Міхаіла 
Усеваладавіча было ад п раў ле на пасольства. Кі еў с кі князь загадаў забіць паслоў, 
але, мабыць, спа ло хаў шы ся ўласнага ўчынку, збег у Венгрыю. У 1239 г. ман го-
лы не сталі рабіць аблогі былой сталіцы Рускай зямлі, як адз на чае летапісец, 
«падзівіўшыся яго красе». Батый распачаў аб ло гу Кіева толькі ў канцы 1240 г. 
Ніколі ні да, ні пасля гэ та га Ба тый не засяроджваў столькі войска ў адным мес-
цы. Абаронай го ра да кіраваў вопытны во е на ча ль нік ваявода Дзмітрый, па кі-
ну ты Даніілам Галіцкім, які заняў вялікакняжацкі прастол. Сам Да ні іл у гэ ты 
час знаходзіўся ў Венгрыі, дзе спрабаваў да мо віц ца аб дапамо зе ў адбіцці на-
шэсця манголаў. Няг ледзя чы на трываласць абаронцаў, 6 снежня 1240 г. Кіеў 
быў узяты Батыем. Згод на з Пскоўскім ле та пі сам, горад пратрымаўся дзесяць 
тыд няў і чатыры дні.

З Кіева асноўныя войскі Батыя рушылі на Уладзімір-Ва лын скі і Галіч, 
асобныя мангольскія ат ра ды прайшліся аб лаў ным ланцугом па Кіеўскай, Ва-
лынскай і Галіцкай землях. З вя лі кі мі стратамі ман го лы захапілі і Ула дзі мір, 
і Галіч (трымаўся тры дні і быў узяты штурмам). У Галіцка-Ва лынскай зям лі 
не бы лі ўзяты толькі непрыступныя крэпасці Холм і Крамянец.

У 1241 г. манголы выйшлі на заходнія рубяжы Русі і ўвар ва лі ся на тэры-
торыю Польшчы і Вен г рыі, аднак заваяванне ўсёй За ход няй Еўропы аказа-
лася ардзе Батыя не па сілах. Пасля шэ ра гу па ра жэн няў, нанесеных палякам, 
немцам і венграм, у 1242 г. заваёўнікі павярнулі на ўсход. Фармальнай пры-
чы най гэтага ста ла смерць вярхоўнага мангольскага хана Угедэя – Батый па-
ві нен быў уключыцца ў ба ра ць бу за ўладу. Але рэальная пры чы на заключа-
лася ў тым, што мангольскія заваёўнікі не маглі тры маць у падпарадкаванні 
ўсе заваяваныя краіны Усходняй і Цэн т ра ль най Еўропы.

Між тым спустошаныя старажытнарускія землі апынуліся ў залеж насці 
ад новай дзяржавы – За ла той Арды (улуса Джучы), ста лі цай якой стаў горад 
Сарай, заснаваны Батыем у нізоўях Вол гі.

Бліжэйшыя наступствы мангольскага нашэсця былі ка тас т ра фіч ны мі для 
ўсходнеславянскіх зя мель. З 74 ста ра жыт на рус кіх гарадоў, вя домых археолагам, 
49 былі спустошаны, 14 з іх так і не пад ня лі ся з руін, 15 з часам ператварыліся 
ў вёскі. У пер шыя 50 гадоў пасля нашэсця не было пабудавана ні вод на га но-
ва га горада. У поўны заняпад прыйшлі рамёствы, сакрэты не ка то рых з іх былі 
назаўжды стра ча ны (вытворчасць пе ра га род ка вай эмалі, тэхніка зерні, чэрні, 
разьба па камені). Фізічнае зніш чэн не, захоп у рабства і ўцёкі насельніцтва 
сталі прычынамі дэ маг ра фіч на га крызісу. Але яшчэ больш глы бо кія наступствы  
ме ла гібель большай часткі феадальнай эліты – князёў і іх дру жын ні каў. 
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Аслаблен не пласта прафесійных воінаў-феадалаў не то ль кі значна памень-
шыла магчымасць супрацьстаяння за ва ёў ні кам у першы перыяд зацвярджэн-
ня залежнасці ад Арды (мангола-та тар с ка га іга), але і іс тот ным чынам дэ фар-
мавала развіццё фе а да ль ных адносін на Русі.

Галіцка-Валынскае княства падчас уладарання Данііла Ра ма на віча. Пад-
час мангольскага нашэсця на Паўднёвую Русь Да ні іл Раманавіч знаходзіўся 
ў Венгрыі, затым у Польшчы (Мазовіі). Галіцкага кня зя ў гэты час больш 
турбавала праблема за ха ван ня пад сваёй уладай нядаўна здабытых зямель, 
а не іх аба ро на ад манголаў. Па вяртанні Данііла горад Драгічын не прыз наў 
яго ўлады, за што быў князем спа ле ны. Такі ж лёс чакаў і га ра ды балахоўскіх 
князёў, якія дапамагалі чарнігаўскаму князю Рас ціс ла ву Мі хай ла ві чу (ён 
вярнуўся з Венгрыі раней за Данііла) зац вер дзіц ца ў Галічы. Пазбавіўшыся ад 
кан ку рэн таў-князёў, га ліц кі князь узяўся за баяраў. Некаторыя з іх (Дабраслаў 
Судзіч) за час княжацкіх мі жу со біц і адсутнасці княжацкай ула ды сталі рас-
параджацца спагнаннем падаткаў з насельніцтва і раз мер ка ван нем валасцей 
паміж іншымі ба ярамі.

Расправіцца з баярскай алігархіяй Даніілу Раманавічу даз во лі лі ін тры гі 
ў асяроддзі саміх баяраў і іх выступ на баку яго во ра гаў. У 1245 г. чарнігаўскі 
князь Расціслаў зноў, гэтым разам пры дапамозе ву гор цаў, палякаў і дружын 
мясцовых баяраў, пас п ра ба ваў захапіць уладу ў Галіцка-Валынскай зямлі. 
У бітве каля Яраслава на р. Сан 17 жніўня 1245 г. яго дрэн нас ка ар ды на ва нае 
войска было разбіта дружынамі Данііла і Васількі. Ужо пасля бітвы на дапамо-
гу братам прыйшлі палкі Конрада Мазавецкага і літоўскага князя Міндоўга.

У адной бітве Данііл Раманавіч вырашыў і ўнутрыпалітычныя, і, частко-
ва, знешнепалітычныя праблемы: было аслаблена мясцовае баярства і ўма-
цаваны пазіцыі Галіцка-Валынскай зямлі на поўначы і захадзе. Але ва ўмовах 
панавання ва Усходняй Еўропе новага палітычнага ўтварэння – Залатой 
Арды – князь мусіў у тым жа 1245 г. адправіцца ў стаўку да Батыя і прызнаць 
сябе «халопам татарскім», а ўсю Галіцка-Валынскую зямлю – падуладнай 
ардынскаму хану. Гэта было вымушаным рашэннем: спустошаная краіна не 
мела сіл адбіць новае нашэсце.

Аддаленасць Галіцка-Валынскай зямлі ад ардынскіх ка чэў яў зрабіла 
залежнасць не такой цяжкай, як для Паўночна-Усходняй Русі. Сюды не 
прыязджалі баскакі, тут не праводзіліся перапісы насельніцтва з мэтай аб-
кладання данінай. Галіцкі князь павінен быў толькі прадастаўляць хану да-
датковыя воінскія кантынгенты для набегаў на Польшчу і Літву. Між тым 
Данііл Раманавіч пачаў актыўна ўмацоўваць старыя гарады і будаваць новыя 
крэпасці, рэарганізоўваць і пераўзбройваць войска. Адначасова ён пашыраў 
сувязі са сваімі саюзнікамі і былымі ворагамі, імкнучыся, як лічаць гісторыкі, 
стварыць ан ты ар дын с кую кааліцыю. Саюз Данііла Галіцкага з уладзімірскім 
князем Андрэем Яраславічам быў замацаваны жаніцьбай апошняга з дач-
кой Данііла. Другую дачку галіцкі князь выдаў за мазавецкага князя Земавіта, 
а сына Шварна ў 1254 г. ажаніў з дачкой літоўскага князя Міндоўга. Аднак 
Залатая Арда ўжо ў 1252 г. разбурыла саюз Паўднёва-Заходняй і Паўночна-
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Усходняй Русі. Ардынскае войска Неўруя (Неўруева раць) выгнала з Уладзіміра 
Андрэя Яраславіча (ён збег у Швецыю). На вялікае княжанне Уладзімірскае 
ўзышоў Аляксандр Яраславіч Неўскі, паслухмяны хану.

Данііл Раманавіч спрабаваў знайсці дапамогу на захадзе. Перамо вы з рым-
скім папам Інакенціем IV аб арганізацыі крыжовага паходу супраць ар дын-
цаў з самага пачатку зайшлі ў тупік. Папа высунуў патрабаванне пераходу 
насельніцтва падуладнай Даніілу тэрыторыі пад юрысдыкцыю Рыма, за што 
прапаноўваў князю каралеўскі тытул. Улічваючы відавочнае нежаданне сваіх 
праваслаўных падданых прымаць «лацінства», Данііл Раманавіч спыніў пера-
мовы. Гэта, а таксама незацікаўленасць дзяржаў Цэнтральнай і Заходняй Еўро-
пы ў барацьбе з ардынцамі, не дазволілі дамовіцца з рымскім папам на ват пасля 
каранацыі галіцкага князя, здзей сненай папскім легатам у 1253 г. у Драгічыне.

Між тым адносіны Галіча і Сарая рабіліся ўсё больш нап ру жа ны мі. 
Пакінутая Батыем у непасрэднай блізкасці ад паўднёварускіх зямель арда Ку-
рамсы праводзіла асцярожную палітыку паступовага падпарадкавання сва-
ёй уладзе фактычна заваяваных зямель. На Русі, галоўным чынам на памеж-
ных тэрыторыях (Паніззе – паміж Паўднёвым Бугам і Днястром, Ба ла хоў с кія 
землі), з’яўляецца асоб ая група насельніцтва – так зва ныя татарскія людзі. 
Яны добраахвотна прызналі ўладу Батыя і пагадзіліся выплачваць манголам 
даніну хлебам. Курамса ажыццявіў шэраг паходаў, маючы намер пашырыць тэ-
рыторыю «татарскіх людзей». У той жа час ён не ішоў на канфлікт з Даніілам 
Раманавічам, лічачы яго досыць моцным. Галіцкі князь сам пачаў вайну су-
праць ардынцаў, выбраўшы ўдалы момант, калі іх асноўныя сілы былі заня-
тыя на вайне ў Азіі. Перш за ўсё ён расправіўся з насельніцтвам Балахоўскай 
зямлі і Паніззя – гарады былі спалены, умацаванні зрыты, жыхары ўзяты ў па-
лон (сярэдзіна 50-х гг. XIII ст.). Зваротны паход цемніка Курамсы на Валынь 
быў няўдалым.

У 1258 г. Курамсу змяніў Бурундай – «в силе тяжце, со множеством пол-
ков татарских». Данііл і Васілька Раманавічы вымушаны былі падпарадкавац-
ца новаму ханскаму ваяводзе і па яго патрабаванні загадалі зрыць і спа ліць 
умацаванні гарадоў падуладных зямель. Галіцка-валын скія князі таксама былі 
вымушаны выступіць разам з ардынцамі супраць сваіх нядаўніх саюзнікаў 
Літвы і Польшчы.

У 1264 г., пасля доўгай хваробы, Данііл Галіцкі памёр, знаходзячыся 
ў адзіным пакінутым умацаваным горадзе Холме. На некалькі месяцаў раней 
(у 1263 г.) памёр і заснавальнік Вя лі ка га Княс т ва Літоўскага Міндоўг. Такім чы-
нам, Даніілу Раманавічу, які значна ўмацаваў сваю ўладу ў Галіцка-Валынскім 
княстве, не ўдалося вырашыць пытанне незалежнасці ад Арды.

Галіцка-Валынская зямля пры спадкаемцах Данііла Ра ма на ві ча. Пасля смерці 
Данііла Раманавіча яго брат Васілька застаўся на прастоле ва Уладзіміры-
Валынскім, а ўласна Галіцкая зямля ака за ла ся падзе ле най па між Львом 
Даніілавічам (Галіч і Пе ра мышль), Мсціславам Даніілавічам (Церабоўля) 
і Швар нам Да ні і ла ві чам (Холм і Бэлз). Леў Даніілавіч стаў пра водзіць цалкам 
не за леж ную ад дзядзькі і бра тоў палітыку, у той жа час за хоў ваў ся даволі тры-
валы саюз паміж Васількам і Шварнам.
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Шварн Даніілавіч дапамог сыну Міндоўга Войшалку стаць вялікім кня-
зем літоўскім, і ў 1267 г. той перадаў свой прас тол усыноўленаму ім Шварну, 
а сам пастрыгся ў манахі. Леў Да ні і ла віч палічыў ся бе абдзе леным і ў 1268 г. 
ва Уладзіміры-Ва лын с кім, разгарачаны віном, забіў Вой шалка. У 1269 г., пас-
ля смер ці Шварна, ён далучыў да сваіх уладанняў Холм і Бэлз і та кім чынам 
аб’яднаў пад сваёй ула дай усю Галіцкую зямлю, не лі ча чы невялікага ўладання 
Мсціслава, пра якое летапісы маўчаць. Сталіцай княс т ва Леў Даніілавіч зрабіў 
Львоў, пабудаваны яго бацькам у 1247 (?) г. у сувязі з жаніцьбай свайго ста рэй-
ша га сына з вен гер с кай прынцэсай Канстанцыяй.

У час праўлення Льва Даніілавіча (1264–1301) узмацніўся за ход ні ўплыў: 
галіцкі князь запрашаў у свае гарады немцаў і па ля каў. Пры гэтым Леў пра-
яўляў асаблівую зацікаўленасць спра ва мі заходніх су седзяў. Трывалыя мірныя 
адносіны склаліся то ль кі з Чэхіяй; з Польшчай, Венгрыяй і ВКЛ Галіч пас та-
ян на кан ф лік та ваў. Найважнейшымі па-ранейшаму заставаліся ўза е ма ад но сі-
ны з Залатой Ардой. Леў вы му ша ны быў прызнаць сваю залежнасць ад Арды, 
у сувязі з чым удзельнічаў у сумесных з татарамі па хо дах на Літву (1277), 
Венгрыю (1285), Польшчу (1286–1288). У той жа час палітыка паслушэнства 
татарам дазволіла Льву распаўсюдзіць сваю ўладу на новыя тэрыторыі – част-
ку Закарпацця, якая раней належала венграм, і польскую Люблінскую зям-
лю з горадам Люблінам. Дзякуючы гэтаму тэрыторыя Галіцкага княства ста-
ла найбуйнейшай за ўсю гісторыю. Але нават прызнаючы падданства Ардзе, 
ні насельніцтва рускіх зямель, ні самі князі не былі абаронены ад татарскага 
самавольства – набегі на рускія землі не спыніліся, прадстаўнікі княжацкай 
сям’і часта аказваліся закладнікамі.

Валынскім княствам да 1270 г. валодаў Васілька Рама навіч, а пасля яго 
смерці на чале княства стаў сын Васілька Ула дзі мір. Летапіс звяртае ўвагу 
на асаблівую «кніжнасць» гэтага ўла да ра: ён неахвотна ўдзельнічаў у вой-
нах, любіў займацца навукай і асветай, вылучаўся набожнасцю. Тым не 
менш Уладзімір мусіў вырашаць праблему нападу суседзяў, асабліва літоўскіх 
плямёнаў. Падчас яго ўла да ран ня ўмацоўваюцца межы Валынскага княства, 
для чаго будуюцца новыя замкі. Уладзімір памёр рана (10 кастрычніка 1289 г.), 
не пакiнуўшы прамых нашчадкаў. Сваё княства ён перадаў дзядзьку Мсціславу 
Даніілавічу, асобную долю (горад Кобрын) вы лу чыў жонцы. Завяшчанні Ула-
дзіміра, ук лю ча ныя ў ле та піс, з’яўляюцца найстаражытнымі юры дыч нымі 
дакументамі, якія дайшлі да нас з ук ра ін с кіх зямель.

Раней нязначны князь Мсціслаў Даніілавіч, стаўшы ўла да ром Валын-
скай зямлі, зрабіўся адной з най больш уплывовых фі гур Усходняй Еўро пы. 
Літоўскія князі добраахвотна аддалі яму Ваўкавыск, а Кон рад Маза вецкі з да-
памогай валынскіх дру жын здабыў сабе Сандамірскую зямлю. Мсціслаў так-
сама не ах вот на займаўся ваеннымі справамі, з часу яго праўлення за ха ва лі ся 
ў асноўным звесткі пра бу даў ніц т ва цэркваў і вежаў.

Канец XIII – пачатак XIV ст. у гісторыі ўкраінскіх зямель сла ба адлю-
страваны ў крыніцах. Не вя до мы дакладныя даты смер ці ні Льва Даніілавіча 
(хутчэй за ўсё, ён дажыў да сталага ўзрос ту, пе ра а до леў шы 70-гадовую мяжу), 
ні Мсціслава Да ні і ла ві ча. Як мяркуецца, у 1301 г., пасля смерці альбо пострыгу  
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ў ма на хі Льва Даніілавіча, кіраваць у Галічы стаў яго сын Юрый Льво віч (1301?–
1308?). Ён далучыў да сваіх шмат лі кіх уладанняў Валынь, верагодна, пасля 
смерці Мсціслава Да ні і ла ві ча, які не пакінуў нашчадкаў. Падпарадкоўвалася 
яму і Кі еў с кая зямля. Унук караля Данііла Раманавіча пе ра нёс сталіцу ва Уладзі-
мір-Валынскі – бліжэй да цэнтра дзяржавы. Юрый I, як і дзед, прыняў ка ра леў-
с кі тытул, але, акрамя гэтага, дамогся ства рэн ня галіцкай мітраполіі. Першым 
галіцкім мітрапалітам стаў Ні фант (1303–1305). У склад мітра поліі ўвайшлі 
шэсць ды я цэ зій: Галіцкая, Перамышльская, Уладзі мір с кая, Луцкая, Хол м с-
кая і Тураўская. Галіцкая мітраполія з перапынкамі пра існа вала ка ля ста год-
дзя. У грамаце канстанцінопальскага патрыярха ў су вя зі са ства рэннем Галіцкай 
мітраполіі змяш ча ец ца першая вя до мая згадка хароніма «Малая Русь», пад ёй 
разумелася за ход няя частка раней адзінай рус кай мітра по ліі.

Непрацяглы росквіт аб’яднанай Галіцка-Валынскай зямлі стаў магчы-
мым дзякуючы міжусобіцы ў Ардзе, але за ход не еў ра пей с кая палітыка Юрыя 
была няўдалай. Палякі адваявалі Люб лін с кую зямлю (1302), а саюз з пры-
балтыйскімі крыжакамі то ль кі ўзмацніў канфрантацыю з ВКЛ.

Пасля караля Рускага, вялікага князя Кіеўскага, Уладзі мі ра-Валын скага, 
Галіцкага, Луцкага, Да ра гі чын с ка га Юрыя I ула да ра мі Галіцка-Валынскай 
зямлі называюцца яго сыны Ан д рэй і Леў. Ла ка ніч ныя звесткі, якія захаваліся 
пра гэты перыяд, не дазваляюць адназначна сцвярджаць, ці былі яны су пра-
ві це ля мі, ці падзялілі ўладанні бацькі паміж сабой. У складанай сі ту а цыі 
міждзяржаўных адносін па між Венгрыяй, Польшчай, ВКЛ, Ар дой, тэўтонскімі 
рыцарамі Андрэй і Леў не здолелі захаваць да мі ну ю чае становішча сваёй дзяр-
жавы ва ўсходнееўрапейскім рэ гі ё не.

У час уладарання Гедзіміна (1316–1341) маладая літоўская дзяр жава 
імкліва пашырала сваю тэ ры то рыю за кошт ус ход нес ла вян с кіх зямель. Невя-
дома, пры жыцці Юр’евічаў або пасля іх гі бе лі да ВКЛ адышла Берас цейска-
Дарагічынская зямля, але ў сфе ру ўплыву ВКЛ ужо пры Гедзіміне трапілі Кі-
еў с кае і Луцкае княс т вы. Захавалася легенда пра за ваяванне гэтых зямель 
Гедзі мі нам, хаця ў паз ней шых згадках яны вы ступаюць са мас той ны мі.

Андрэй і Леў знікаюць са старонак летапісных крыніц у пачат-
ку 20-х гг. XIV ст. Мяркуюць, што яны загінулі ў бітве з татарамі. З іх смер-
цю перапынілася дынастыя Раманавічаў па мужчынскай лініі. Баяры пас-
ля кароткага перыяду бескаралеўя запрасілі на ўладзіміра-валынскі прастол 
сына сястры Андрэя і Льва – Марыі (у свой час выйшла замуж за мазавец-
кага князя Тройдзеня) Баляслава. Баляслаў пагадзіўся на прапанову баяраў 
і, прыняўшы праваслаўе, узяў новае імя – Юрый. Афіцыйна Баляслаў-Юрый II 
называў сябе «каралём усёй Малой Русі», але ранейшай магутнасці Галіцка-
Валынская дзяржава ўжо не мела. Становішча Юрыя II было хісткім унутры 
дзяржавы, не змог ён дамагчыся  поспехаў і ў знешняй палітыцы. Уладзіміра-
валынскаму князю ўдалося ўрэгуляваць адносіны з ВКЛ – ён быў жанаты з дач-
кой Гедзіміна і сваю дачку выдаў замуж за Любарта Гедзімінавіча. Збліжэнне 
Галіцка-Валынскай зямлі і ВКЛ занепакоіла Польшчу і Венгрыю. Пасля сумес-
нага з татарамі паходу  Юрыя Тройдзенавіча на Люблін (1337) польскі кароль  
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Казімір III заключыў з вен герскім каралём Карлам-Робертам саюз супраць 
галіцка-валынскага князя. Спрабуючы выйсці з цяжкага становішча, Юрый II 
у 1339 г. у Вышгарадзе падпісаў з польскім каралём пагадненне, згодна з якім 
пасля сваёй смерці перадаваў таму прастол. Гэта рашэнне прывяло да змовы 
галіцкіх баяраў, якія 7 красавіка 1340 г. атруцілі свайго ўла да ра. Акрамя таго, 
у гарадах Галіцка-Валынскай зямлі мяшчане сталі забіваць купцоў-католікаў, 
якіх Юрый апякаў. Гэтым скарыстаўся польскі кароль. У канцы красавіка 1340 г. 
ён захапіў і абрабаваў Львоў. Галіцкія баяры на чале з Дзмітрыем Дзядзькам 
здолелі выгнаць чужакоў. Казімір III вымушаны быў заключыць пагадненне 
аб нейтралітэце.

Баяры не змаглі адстаяць незалежнасць Галіцка-Валынскай дзяржавы. Ва-
лынь заняў сын вялікага князя Гедзіміна Любарт (Дзмітрый), на некаторы час 
яму ўдалося зацвердзіцца і ў Галіцыі. Але ўжо ў 1344 г. Казімір III захапіў Пера-
мышльскую зямлю, а восенню 1349 г., дамовіўшыся пра неўмяшанне з Ардой, 
заняў Львоў, Уладзімір, Бэлз, Берасце. Да Польшчы была далучана Галіцыя 
і частка Валыні. Пасля зацяжной вайны паміж Польшчай і ВКЛ за падзел Галіц-
ка-Валынскага княства, якая распачалася пасля гэтага, Галіцыя з Бэлзскай зям-
лёй і Холмшчынай аказалася пад уладай палякаў, а Валынь – пад уладай ВКЛ. 
Такім чынам спынілася незалежнае існаванне Галіцка-Валынскага княства.

Паўднёварускія землі пасля Батыева нашэсця. Чар ні гаў с кае, Пера яслаўскае 
і Ноўгарад-Северскае княс т вы найбольш моц на пацярпелі падчас ман-
гольскага нашэсця 1237–1241 гг. За ход не еў ра пей с кі ван д роў нік Плана Кар-
піні, які падарожнічаў праз Паўднёвую Русь пасля татарскага пагрому, адзначаў, 
што ў Кі е ве «ледзь засталося дзвесце дамоў, але і тыя людзі жы вуць у цяж-
кай няволі». Нягледзячы на вя лі кія людскія страты жыццё на ўкраінскім ле-
састэпе паступова адраджалася. Кіеўшчына, Чар ні гаў ш чы на, Севершчына 
і Пераяслаўшчына аказаліся ў не пас рэд най блізкасці ад ка чэўяў татараў, што 
выз на чы ла ступень за леж нас ці гэтай тэрыторыі ад Ар ды.

Кіеў на некаторы час фармальна быў замацаваны за ўладзі мі ра-суз-
дальскім князем Яраславам Усе ва ла да ві чам – тут сядзеў яго ваявода Дзмітрый 
Ейкавіч. Але ўжо ў 1247 г. Яраслаў быў атручаны ў ста лі цы мангольскай 
імперыі Каракоруме. У 1246 г. у Ардзе загінуў чарнігаўскі князь Міхаіл Усе-
ва ла да віч: ман го лы пакаралі яго смерцю за адмову прай сці язычніцкі абрад 
ачыш чэн ня агнём. Сыны Ярас ла ва Усеваладавіча Аляк сандр Неў с кі і Андрэй 
пасля смерці бацькі адправіліся ў Арду, а затым у Ман го лію, дзе выпрасілі 
ярлыкі на рускія княствы (1249). Ан д рэй атрымаў Уладзімір, а Аляксандр – 
Кіеў і Ноў га рад. Але ў Кі е ве Аляксандр Неўскі так і не з’явіўся – яго не 
прыцягвала во ласць, што страціла бы лую магутнасць і багацце і да таго 
ж знаходзі ла ся пад непасрэднай уладай татараў. Паўднёвая Русь у па лі тыч-
ным кіра ванні цалкам страціла сувязь з Паўночна-Усходняй Рус сю, якая ста-
ла асновай для фар мі ра ван ня Расійскай дзяр жа вы.

З 1259 г. да пачатку XIV ст. звесткі пра Кіеў знікаюць са ста ро нак лета-
пісаў, не вядомыя нават імё ны ўладароў. Адно не сум нен на – у гэтым рэгіёне 
дамінавалі татары. Так, кіеўскі міт ра па літ у 1299 г., «не стерпя татарского 
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насилья»,  пакінуў Кіеў і пе раб раў ся ва Уладзімір-Залескі. Гісторыкі мярку-
юць, што Кі еў ш чы на ў другой палове XIII ст. знаходзілася пад непасрэдным 
кі ра ван нем Арды. З пачатку XIV ст. у сувязі з пачаткам бяз лад дзя ў самой 
Ардзе на кіеўскім прастоле аказваюцца нязначныя кня зі, якія куп ля лі або 
выпрошвалі ў ханаў ярлыкі на Кіеў ці кі еў с кі прыгарад. Так, у 1331 г. згад-
ваецца нейкі князь Фёдар, які сядзеў у Кіеве з ханскім баскакам і разам з ім 
напаў пад Чар ні га вам на наўгародскага ар хі е піс ка па Васілія, што праязджаў 
міма. Пры кіеўскім кня зі было ўсяго 50 чалавек. Вельмі рэдка і то ль кі з па-
чатку XIV ст. сустракаюцца згадкі пра князёў іншых гарадоў Кі еў с кай зямлі. 
У апошніх, ма быць, існа ва лі органы са ма кі ра ван ня («старцы градскія») пры 
непасрэдным вяршэн ст ве та тараў.

Мяркуюць, што яшчэ ў большай залежнасці ад татараў зна ходзі ла ся Пе-
ра яслаўская зямля з-за яе па меж на га ста но віш ча. Няма ніводнай да кладнай 
згадкі пра княжацкую ўладу ў Пе ра яс лаве Паў д нё вым.

Крыху іншая сітуацыя склалася ў Чарнігава-Северскай зям лі. У ад роз ненне 
ад Кіеўшчыны, дзе то ль кі часам з’яўляліся кня зі – татарскія падручнікі, тут за-
хавалася свая дынастыя (Вольгавічы). Але да лей шы працэс драблення зямель 
прывёў да та го, што многія князі зраўняліся з буйнымі зем леў лас ні ка мі-ба я-
ра мі. У выніку чарнігаўскія князі не маглі супрацьстаяць не то ль кі татарскім 
набегам, але і эк с пан сіі суседніх княст ваў. Пад 1309 г. у Бранску згадваецца 
смаленскі князь Васілій Аляк сан д ра віч; асоб ныя чарнігаўскія воласці адышлі 
да Разані (Лапасня) і Масквы (Перамышль, Тростна, Серпухаў).

У апошняй трэці XIII ст. у Чарнігаўшчыне найбольш моц ным было Бран-
скае княства. Бранскія кня зі адзін за адным зай ма лі чарнігаўс кі прастол (Ра-
ман Міхайлавіч, Алег Раманавіч). Бранск, раз меш ча ны на лясным паўночным 
захадзе Чар ні гаў ш чы ны, быў больш абаронены ад та тар скіх спусташэнняў. 
Гэ та спры я ла стабільнаму эканамічнаму развіццю Бранскага княства і яго 
палітычнаму ўзвышэнню, аднак раз віц цё перспектыўнага рэ гі ё на было пе-
рапынена татарамі. Пасля набегу брата хана Тох ты Ту дэ на (Дюдзенева раць) 
у 1293–1294 гг. Бранск перастае  прэ тэн да ваць на лідзіруючыя пазіцыі ў Паў-
д нё вай Русі і неў за ба ве аказваецца пад уладай смаленскіх князёў.

Такім чынам, на развіццё паўднёварускіх княстваў негатыўны ўплыў ака-
за ла іх бліз касць да Залатой Арды. У выніку яны ста лі лёгкай здабычай больш 
моцных суседніх дзяржаў.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Раскажыце пра акалічнасці першага сутыкнення ста ра жыт на рус кіх 
князёў з манголамі і Батыева нашэсце на Паў д нё вую Русь.

2. У чым заключаліся асаблівасці ўнутранай і знешняй па лі ты кі кіраў ніка 
Галіцка-Валынскай дзяржавы Данііла Ра ма на ві ча? Як князю Даніілу ўдалося 
ўмацаваць сваю ўладу?
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3. Якую палітыку праводзілі спадчыннікі Данііла Ра ма на ві ча? Чаму ім не 
ўдалося захаваць магутнасць сваёй дзяржавы?

4. Які лёс напаткаў паўднёварускія княствы (Чарнігаўскае, Пера яслаў-
скае) пасля мангольскага нашэсця?

5. У чым прычыны паражэнняў старажытнарускіх зямель у сутыкнен-
нях з манголамі?

6. Як мангольскае нашэсце паўплывала на развіццё старажытнарускіх зя-
мель у сферы эканомікі, культуры, сацыяльнага і дзяржаўнага бу даўніцтва?

7. Прывядзіце доказы зніжэння значэння Кіева пасля мангольскага на-
шэсця.

8. Як вы думаеце, ці мог Захад у асобе рымскага папы даць стара жытна-
рускім землям рэальную дапамогу ў барацьбе з ардынцамі?

9. Паразважайце, як панаванне Залатой Арды ва Усходняй Еўропе спры-
яла ўзмацненню Вялікага Княства Літоўскага і ўключэнню ўкра інскіх зямель 
у яго склад.

10. Спрагназуйце магчымыя варыянты палітычнага развіцця ўкра інскіх 
зямель у выпадку захавання сваёй магутнасці Галіцка-Валын скай дзяржавай.
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Р а з д з е л  5

УКРАІНСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СКЛАДЗЕ ВЯЛІКАгА КНЯСТВА 
ЛІ ТОЎ С КА гА, ПОЛьСКАгА КАРАЛЕЎСТВА І ІНшЫх 
ДЗЯР ЖАЎ (XV – ПЕРшАЯ ПАЛОВА XVI ст.)

Украінскія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага. Вя лі кае Княст ва 
Літоўскае, якое ўпер шы ню заявіла пра сябе пад час уладарання Міндоўга (памёр 
у 1263 г.), скарысталася ас лаб лен нем ста ра жыт на рус кіх княстваў з прычыны 
княжацкіх мі жу со біц і Батыева спусташэння. Праводзячы гнуткую па лі ты-
ку пад дэ ві зам «Мы старины не рухаем, а новины не вводим», літоўскія кня-
зі здолелі аб’яднаць пад сваёй уладай значную частку ўсход нес ла вян с кіх 
тэрыторый. У ВКЛ уласна літоўскіх зямель было то ль кі 20 %.

ВКЛ пачало актыўна падпарадкоўваць украінскія землі пад час ула дарання 
вялікага князя Гедзі мі на (1316–1341). Сын Гедзі мі на Любарт, жанаты з дачкой 
Юрыя II, замацаваўся ў Ва лы ні, на некаторы час фармальна распаўсюдзіўшы 
сваю ўладу і на Галіцыю. Валынь за Любартам-Дзмітрыем (1340–1385) за-
хоў ва ла значную самастойнасць у складзе ВКЛ. Князь садзейнічаў раз віц-
цю гандлю, займаўся бу даў ніц т вам цэркваў і гарадоў (заснаваў новы горад – 
Любар).

Пасля смерці Гедзіміна ўладу ў ВКЛ падзялілі паміж са бой яго сыны 
Альгерд і Кейстут. Рэ зі дэн цыя першага была ў Ві ль ні, другога – у Троках. 
Браты падзялілі і свае функцыі ў знеш няй палітыцы. Кей с тут стрымліваў 
націск Тэўтонскага ордэна, а Аль герд працягнуў палітыку далучэння ўсход-
нес ла вян с кіх зя мель.

Паспяховай палітыцы Альгерда (1345–1377) спрыяла сла басць Зала-
той Арды. Пасля смерці хана Джа ні бе ка ў 1357 г. тут па ча лі ся між усобіцы 
(«вялікая замятня»): за 20 гадоў на прас то ле ў Сараі змя ні ла ся больш за 
20 ханаў. Толькі да сярэдзіны 1370-х гг. уладу ў Ардзе захапіў цемнік Мамай, 
які, не бу ду чы чын гі зі дам (нашчадкам Чынгісхана), вымушаны быў правіць 
ад імя марыянетачных ханаў. У канцы 50-х гг. XIV ст. Альгерд пад па рад коў-
вае Чарнігава-Севершчыну і Пераяслаўшчыну. У 1362 г. (ці годам раней) 
ён за хоп лі вае Кіеў. Кіеўскае княства Альгерд аддаў свай му сыну Уладзіміру 
(1362–1394).

У 1362 г. у бітве на Сініх Водах (прыток Паўднёвага Буга) вой с ка Альгер-
да, у якое ўваходзіла і апал чэн не паўднёварускіх зя мель, разбіла татараў. Гэта 
перамога дазволіла ўмацаваць па зі цыі ВКЛ у паў д нё ва рус кіх землях. Улада 
літоўцаў рас паў сюдзі ла ся на тэрыторыю Падолля, якое ў свой час на зы ва ла-
ся Па ніз зем і падпарадкоўвалася Галіцкаму княству, затым насельніцтва гэ тай 
памежнай тэ ры то рыі падпарадкавалася та тарам. Ус та ля ван не ўлады ВКЛ тут 
адбывалася цяжэй, чым у астатніх землях Ру сі. Падолле працягвала выплач-
ваць даніну Ардзе нават пасля ат ры ман ня надзелаў пляменнікамі Аль гер да 
Юрыем, Аляк сан д рам, Кан станцінам і Фёдарам Карыятавічамі (1363–1393).
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Да канца XIV ст. Вялікае Княства Літоўскае заставалася сво е а саб лі вай 
федэрацыяй зямель-княс т ваў, якія захоўвалі знач ную долю сама стойнасці. 
У той жа час далучаныя ўкра ін с кія землі лічыліся ўлас нас цю кіруючай у Літве 
дынастыі Гедзі мі на ві чаў. Праўда, для на сель ніцтва паўднёварускіх (гэта зна-
чыць, ук ра ін с кіх) зямель перамена кіруючай дынастыі не мела прын цы по ва га 
значэння. Прад с таў ні кі літоў скай ды настыі кіравалі як удзе ль ныя кня зі: Ула-
дзімір Альгердавіч – у Кіеве (1362–1394), Кан с тан цін Альгердавіч – у Чарні-
гаве, Патрыкій Нары монтавіч – у Старадубе, Дзмітрый Альгердавіч – у Труб-
чэў с ку, Карыбут Дзміт рый Альгердавіч – у Ноўгарад-Северскім (з 1381 г.), 
Лю  барт Гедзімінавіч (1340–1385) і Фёдар Любартавіч (1386–1393) – на Ва-
лыні. Пералічаныя ўдзельныя княствы ў сваю чар гу маглі скла дац ца з больш 
дробных надзелаў, у якіх захоўваліся і мяс цо выя дынастыі.

З прыходам да ўлады вялікага князя Ягайлы (1377–1392) у дзяр жа ве 
ўзмацнілася тэндэнцыя да цэн т ра лі за цыі. У 1385 г. па між ВКЛ і Польшчай 
была заключана Крэўская унія, сутнасць якой зводзі ла ся да ўключэння 
(інкарпарацыі) Вялікага Княства Лі тоў с ка га ў склад Польскай Кароны. Па 
ўмовах уніі, Ягайла, які ажаніўся з польскай каралевай Ядвігай, атрымліваў 
тытул ка ра ля Польшчы і аба вяз ваў ся «акаталічыць» насельніцтва ВКЛ. Умо-
вы Крэўскай уніі, а таксама прывілей Уладзіслава II Ягай лы (так называлі 
Ягайлу ў Польшчы), дыскрымінацыйны для пра вас лаў ных феадалаў, выклікалі 
не за да во ле насць у асяроддзі апош ніх. Літоўска-рускую апазіцыю ўзначаліў 
стрыечны брат Ягай лы Вітаўт. У 1392 г. Уладзіслаў II Ягайла вымушаны быў 
прызнаць ула ду Вітаўта над Вялікім Княствам Літоўскім. Такім чы нам, ук лю-
чыць ВКЛ у склад Польшчы ў канцы XIV ст. не ўдалося, а Крэў с кая унія так і 
засталася ды нас тыч ным пагадненнем – аса біс тай уніяй.

Высунуўшы шырокія знешнепалітычныя задачы, Вітаўт ім к нуў ся 
максімальна ўмацаваць дзяр жа ву. Для гэтага вялікі князь літоўскі распачаў 
захады па ўзмацненні ўлады цэнтра на мес цах. Так, ён стаў пераводзіць князёў 
з адных уладанняў у ін шыя, пазбаўляючы іх такім чынам мясцовай падтрымкі. 
Кня зёў, якія не падпарадкоўваліся, Вітаўт выганяў сілай (напрыклад, Фё да-
ра Карыятавіча Па до ль с ка га). Тым не менш Вітаўт не мог цал кам знішчыць 
удзельную сістэму, хоць і значна абмежаваў аў та но мію буйных гістарычных 
абласцей Паўднёвай Русі. Усё час цей на месцы ўдзельных уладароў аказваліся 
вя лі как ня жац кія намеснікі. Аднак у канцы жыцця Вітаўт аддаў Чарнігаў 
з Ноў га рад-Северскай і Бран с кай землямі свайму лютаму ворагу Свід ры гай-
лу Альгердавічу, а ў Падольскай зямлі вы лучыў надзел для Дзміт рыя-Карыбута 
Альгердавіча. Мяркуюць, што на гэтым настаяў брат новых удзельных князёў – 
польскі кароль Уладзіслаў II Ягайла.

Планы Вітаўта на панаванне ва Усходняй Еўропе былі разбураны па-
ражэннем ад татараў у бітве на Ворскле 12 жніўня 1399 г., дзе Тэмір-Кутлуг 
знішчыў лепшыя палкі Вялікага Княства Літоўскага (да таго ж загінула 
77 князёў і мноства ваяводаў). Затым татары спустошылі Пераяслаўшчыну, 
Кіеўшчыну, Падолле і Валынь. У асяроддзі паўднё ва рускага насельніцтва 
аўтарытэт Вітаўта як абаронцы ад татараў зні зіў ся, і ў пачатку XV ст. многія 
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праваслаўныя князі і баяры,  галоў ным чынам чарнігава-северскія, перайшлі 
на службу да маскоўскага вялікага князя. У 1401 г. была адноўлена унія з Поль-
шчай (Віленска-Ра дамская унія): Вітаўт прызнаваўся пажыццёвым уладаром 
ВКЛ, але пад суверэнітэтам Ягайлы – польскага караля і «вярхоўнага кня-
зя Літвы». Пасля смерці Вітаўта павінна была адбыцца поўная інкарпарацыя 
ВКЛ у склад Польшчы.

Паступова Вітаўт аднавіў свае пазіцыі. Пасля вайны 1406–1408 гг. з Мас-
коўскім вялікім княствам літоўскія намеснікі апы ну лі ся ў Пскове  і Ноў гарадзе, 
да ВКЛ былі далучаны і некаторыя гарады (Вязьма, Казельск, Мцэнск). Яшчэ 
больш узвысіла Вітаўта перамога над тэўтонскімі ры ца рамі ў Грунвальдскай 
бітве 15 ліпеня 1410 г. У 1413 г. паміж Польшчай і ВКЛ была заклю чана но-
вая унія – Гарадзельская, якая пацвердзіла неза леж насць Вялікага Княства 
Літоўскага. Найбольш істотным у новым дакуменце было прызнанне выключ-
ных правоў каталіцкай шляхты ВКЛ на за няц це галоўных пасад у дзяржаўным 
апараце. З такімі ўмовамі не маглі пага дзіцца прадстаўнікі праваслаўнай шлях-
ты ўсходнеславянскіх зямель. Яны падтрымалі даўняга суперніка Вітаўта 
Свідрыгайлу, які авалодаў часткай Падолля і Луцкам на Валыні.

Між тым Вітаўт паспрабаваў зацвердзіць поўную незалежнасць сваёй дзяр-
жавы. На 8 верасня 1430 г. была намечана каранацыя літоўскага ўладара. Аднак 
палякі затрымалі паслоў германскага імператара, якія везлі карону, і каранацыя 
была сарвана. Неўзабаве ў кастрычніку 1430 г. Вітаўт памёр.

На агульным сойме ў Вільні знаць літоўскіх, беларускіх і ўкраінскіх зя-
мель выбрала вялікім князем Свідрыгайлу Альгердавіча. Сам факт абрання 
Свідрыгайлы парушаў адну з умоў Гарадзельскай уніі, згодна з якой выбары 
маглі адбывацца толькі са згоды Ягайлы і польскіх кіруючых колаў. Ягайла 
быў вымушаны прымірыцца з абраннем вялікім князем літоўскім свайго бра-
та, але вельмі хутка адносіны паміж імі абвастрыліся. Пасля смерці Вітаўта 
Польшча захапіла Заходняе Падолле, што стала падставай для пачатку вайны 
паміж ВКЛ і Ка ро най. Ні адзін з бакоў не здолеў дамагчыся перавагі, было 
складзена перамір’е на два гады, паводле якога Заходняе Падолле застало-
ся за Польшчай.

У верасні 1432 г. літоўская шляхта, незадаволеная палітыкай Свідры гайлы, 
абвясціла вялікім князем Жыгімонта Кейстутавіча. Жыгі монт адразу аднавіў 
унію 1401 г. i аддаў Польшчы Заходняе Падол ле. У вы ніку ВКЛ фактычна рас-
палася на дзве часткі: улас на літоўскія і некаторыя будучыя беларускія землі, 
якія падпа рад коўваліся Жыгімонту, і астатнія ўсходнеславянскія землі, якія 
пры зналі ўла да ром Свідрыгайлу. Пачалася зацяжная вайна, якая набыла ха-
рактар   супрацьстаяння каталіцкай і праваслаўнай шляхты. Першапачаткова 
ваенныя дзеянні былі больш паспяховымі для Свідрыгайлы, але пасля таго, як 
Ягайла і Жыгімонт у 1432 і 1434 гг. выдалі прывілеі, у якіх абвясцілі роўнасць 
праваслаўных князёў і баяраў у маёмасных і асабістых правах з літоўскімі 
панамі-каталікамі, становішча Свідрыгайлы ў яго «Вялікім Княжанні Рускім» 
пагоршылася. У 1435 г. пад Вількамірам адбылася вырашальная бітва, пера-
можцам у якой застаўся Жыгімонт. Да 1438 г. Жы гі монт Кейстутавіч захапіў усе 
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землі, якія раней падпарадкоўваліся Вільні. Тым не менш Кіеўшчына і Валынь 
захавалі аўтаномію. Аднак і Жыгімонт як польскі стаўленік карыстаўся пад-
трымкай далёка не ўсяго насельніцтва, нават каталіцкага. У 1440 г. ён быў забіты 
змоўшчыкамі ва ўласным замку ў Троках (сучасны Тракай у Літве). На чале змо-
вы стаялі валынскі князь Іван Чартарыйскі і кіеўскі баярын Ян Скабейка. Но-
вым вялікім князем быў абвешчаны не Свідрыгайла, а трынаццацігадовы сын 
Ягайлы Казімір.

Казімір Ягелончык (1440–1492) кіраваў дзяржавай як спадчынны ўладар 
і пра якое-небудзь пад па рад ка ван не Польшчы гаворкі не было. У той жа час 
вялікі князь літоўскі прызнаў існаванне Кіеўскага і Валынскага ўдзельных 
княстваў у складзе ВКЛ. Кіеўскім князем стаў сын Уладзіміра Альгердавіча 
Алелька (1440–1455), які падчас уладарання Жыгімонта знаходзіўся ў турме, 
а на Валыні працягваў княжыць Свідры гайла Альгердавіч. Толькі ў 1452 г., 
пасля смерці Свідрыгайлы, удзельнае Валынскае княства было ліквідавана 
і пераўтворана ў пра вінцыю пад кіра ваннем намесніка. Крыху даўжэй за хоў-
вала аўтано мію Кіеўскае княст ва, некаторыя суседнія з Кіеўскім княствам 
землі (валынскія, падоль скія) перайшлі пад уладу Алелькі Уладзіміравіча. 
Кіеўска му князю падпарадкоўваліся Пераяслаўшчына і Чарнігаўшчына. Дзя-
куючы апецы праваслаўнай царквы і падтрымцы мясцовых баяраў і кіеўскіх 
мяшчан Алелька адчуваў сябе даволі ўпэўнена на кіеўскім прас то ле. Яго сын 
Сямён (1455–1471) нават прэтэндаваў на вялікакняжацкую ўладу, яго лічылі 
роўным сабе магутныя еўрапейскія ўладары.

Нягледзячы на тое, што ў Сямёна былі прамыя нашчадкі – сын Васілій 
і брат Міхаіл, – Казімір Ягелончык, якога не за да ва ль ня ла стано вішча ўдзель-
нага кіеўскага князя, пасля смерці апошняга даслаў у Кіеў католіка-паляка 
Марціна Гаштольда, брата жонкі памерлага князя. З трэцяга разу Гаштольд 
здолеў захапіць горад і зацвердзіцца ў ім у якасці намесніка вялікага кня-
зя. Такім чынам ва ўкраінскіх землях былі зніш чаны апошнія рэшткі дзяр-
жаўнасці, якія з’яўляліся спадчынай яш чэ старажытнарус кай эпохі.

На працягу некалькіх гадоў пасля апісанай падзеі ўсходнеславянская, 
або ўкраінская, шляхта яшчэ спрабавала аднавіць свае пазіцыі: у 1481 г. была 
выкрыта змова князёў Івана Гальшанскага, Міхаіла Алелькавіча і Фёдара Бель-
скага, а ў 1508 г. падняў мяцеж Міхал Глінскі. М. С. Гру шэўскі назваў выступ 
Глінскага «апошняй канвульсіяй» рускай арыстакратыі ў ВКЛ.

Пасля смерці Казіміра Ягелончыка ў 1492 г. (з 1447 г. ён быў і польскім 
каралём) была разарвана асабістая унія паміж Польшчай і ВКЛ. Вялікім кня-
зем літоўскім стаў Аляксандр Казіміравіч, а польскім каралём – яго брат Ян 
Альбрэхт. Але ўжо ў 1501 г. улада над дзвюма дзяржавамі зноў ака за ла ся ў ад-
ных руках – Аляксандра Казіміравіча (1501–1506).

Украінскія землі ў складзе Венгрыі, Асманскай імперыі і Ра сій с кай дзяржавы. 
Мангольскае нашэсце па ру шы ла сувязі паміж асоб ны мі зем лямі Старажытнай 
Русі. Некаторыя з іх сталі ас но вай для фар мі ра вання нацыянальных дзяржаў 
(Галіцка-Ва лын с кая дзяржава, Расійская дзяр жава), іншыя ўвайшлі ў склад 
больш магутных су сед ніх дзяржаў. Па межныя з паўднёварускім стэ пам 
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усходнеславянскія землі пер ша па чат ко ва былі цалкам пад па рад ка ва ны 
Залатой Ардзе. З аслабленнем Арды яны пе рай ш лі пад ула ду іншых дзяржаў – 
ВКЛ, Польшчы, Расіі, Венгрыі, Мал до вы.

У 1342 г. венгерскі кароль Людовік I атрымаў перамогу над татарамі 
і на працягу 1340–50-х гг. пад па рад ка ваў сабе тэ ры то рыю Шыпінскай зям-
лі, якая ў пазнейшых гістарычных гра ма тах, з канца XV ст., будзе на зы вац ца 
Букавінай. У 60-х гг. XIV ст., пасля стварэння незалежнага княства Мал дова, 
Шы пін с кая зям ля ўвайшла ў яго склад, хаця да ся рэ дзіны XV ст. за хоўвала 
аў та но мію. Сама Малдова з 1387 па 1497 г. знаходзілася пад пратэктаратам 
Польшчы, а з пачатку XVI ст. – Асманскай імперыі. Славянскае насельніцтва 
Букавіны аказвала значны ўплыў на культурнае і грамадска-палітычнае 
жыццё княства. Афіцыйнай мовай канцылярыі малдаўскага гаспадара была 
руская, на ёй вяліся летапісы, ствараліся літаратурныя творы. Дзякуючы 
развіццю гандлю і рамёстваў развіваліся гарады Букавіны Хацін і Чарнаўцы, 
але стабільнае жыццё рэгіёна парушалі татарскія набегі. Найбольш спуста-
шальным быў напад 1514 г., падчас якога татары сагналі вялікую колькасць 
насельніцтва ў палон.

Тэрыторыя Закарпацця паступова пачала пераходзіць пад уладу Венг рыі 
яшчэ ў першай палове XI ст. Першымі да Венгрыі адышлі Ужгарад, Мукача-
ва (Мункач) і Хуст. Пасля далучэння да Венгрыі Закарпацце было па дзелена 
на камітаты, якія ў асноўным адпавядалі старажытнаму славянскаму тэры-
тарыяльна-абшчыннаму падзелу, але ў канцы XIII ст. галіцкаму князю Льву 
Даніілавічу ўдалося на некаторы час далучыць Закарпацце да сваіх уладанняў. 
Вядома, што ў канцы XIV – пачатку XV ст. Бе ра гоў с кім ка мі татам кіраваў 
князь Фёдар Ка ры я та віч, які да гэтага з’яўляўся ўдзель ным падольскім кня-
зем. Фёдар прывёў з сабой да 40 тыс. чалавек з Падолля, і яны заснавалі шэраг 
паселішчаў у яго новых ула дан нях. Менавіта на сродкі Фёдара Карыятавіча 
паблізу ад Мукачава быў пабудаваны праваслаўны Свята-Мікалаеўскі мана-
стыр, які стаў цэнтрам рэлігійнага і куль турнага жыцця Закарпацця. Пасля 
паражэння венгерска-чэшскай арміі ў бітве з туркамі пад Мохачам у 1526 г. 
частка Закарпацця (Ужанскі ка мітат) перайшла да Аўстрыі. Другая частка 
(з гарадамі Мукачава, Хуст, Сяў люш) неўзабаве ўвайшла ў склад Сяміграддзя, 
якое вы лу чы ла ся з Венгрыі.

Асноўным супернікам ВКЛ у «збіранні рус кіх зямель» выступіла ў канцы 
XV ст. Маскоўскае вялікае княства, уладары якога маглі спасылацца на пра-
мую дынастычную сувязь са стара жытнымі кіеўскімі князямі. Да гэтага часу 
літоўскія ўладары зніш чылі самастойнасць удзельных княстваў на тэрыторыі 
сваёй дзяржавы, таму ўсходнеславянская (украінская і беларуская) знаць 
стала з вялікай ціка васцю глядзець у бок Масквы. Іван III (1462–1505), які 
абвясціў сябе ў 1485 г. «гасударам усяе Русі», ахвотна прымаў збег лых з ВКЛ 
пра ва слаўных князёў і падтрымліваў апазіцыйныя настроі ўнутры Княства. 
Ад’езды князёў, якія мелі ўладанні ў вярхоўях Акі, на службу да Івана III 
пачаліся яшчэ ў 70-х гг. XIV ст. У 1481 г. збег у Маскву князь Фёдар Іванавіч 
Бельскі, які ўдзельнічаў у няўдалай змове супраць Казіміра IV Ягелончыка.  
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Уладанні Фёдара былі канфіскаваны Казімірам. З 1487 г. пераходы князёў 
на службу маскоўскаму ўладару набылі масавы характар.

У 1492 г., пасля смерці Казіміра IV, маскоўскі вялікі князь Іван III распачаў 
больш актыўныя дзеянні. Руска-літоўская, або Памежная, вайна 1492–1494 гг. 
завяршылася дамовай, згодна з якой за Масквой замацоўваліся Вярхоўскія 
княствы. Такім чынам, мяжа Маскоўскай дзяржавы наблізілася непасрэдна 
да ўкраінскіх зямель, Чарнігава-Северш чыны. У пачатку 1500 г. у падданства 
маскоўскага князя перай шоў яшчэ шэраг князёў, сярод іх і ноўгарад-северскі 
князь Васіль Іванавіч Шамячыч. Пачалася новая вайна (1500–1503), у выніку 
якой улада маскоўскага гасудара распаўсюдзілася на Чарнігава-Старадубскае 
(з гарадамі Чарнігаў, Старадуб, Трубчэўск) і Ноўгарад-Северскае (Ноўгарад-
Северскі, Пуціўль, Рыльск) княствы. Толькі невялікая прыдняпроўская па-
ласа Чарні гаў шчыны засталася пад уладай ВКЛ. У вайне з ВКЛ Ра сій с кая 
дзяржава знайшла моцнага саюзніка – Крымскае ханства, што ўтварылася 
ў выніку распаду Залатой Арды ў першай палове XV ст. Набегі крымскіх 
татараў абмяжоўвалі знешнепалітычныя акцыі вялікіх князёў літоўскіх, але 
куды больш пакутавала ад іх насельніцтва ўкраінскіх зямель.

Экспансія Польшчы на ўкраінскія землі. Люблінская унія. З 1387 г. Польшча 
трывала валодала тэрыторыяй Галіччыны, на якую некаторы час прэтэндава-
ла і Венгрыя. У першы перыяд польскія ўлады імкнуліся не парушаць трады-
цый, за па чат ка ва ных на гэтых землях у старажытнарускі перыяд. Афіцыйныя 
дакументы складаліся на «рускай» мове, а ў судовых органах прытрымліваліся 
норм «рускага права». Але з 30-х гг. XV ст. у Галіччыне, Холмшчыне і Заходнім 
Падоллі ў судзе ўводзяцца нормы польскага права, дакументацыя вядзец-
ца выключна на лацінскай мове, а з XVI ст. яшчэ і на польскай. На праця-
гу 1433–1434 гг. Львоўская, Перамышльская і Галіцкая землі былі аб’яднаны 
ў Рускае ваяводства, у якое пазней уключылі і Холмскую зямлю. Заходняе 
Падолле з цэнтрам у Камянцы  было ператворана ў Падольскае ваяводства. 
У 1462 г. асобным ваяводствам стала былое Бэлзскае княства.

У першай палове XVI ст. для Польшчы склалася выгадная ган д лё вая 
кан’юн ктура ў сувязі з па вы шэн нем попыту ў Еўропе на сельска гаспадарчую 
сыра віну (галоўным чынам збожжа). У Польшчы ад бы ва ец ца эка на міч ны 
ўздым, землеўласнікі набываюць новыя зем лі для далейшага па ве лічэння 
прыбытку. Такая магчымасць ад к ры ва ла ся пры заключэнні рэ альнай уніі 
з ВКЛ. Польскай шлях це не давалі спакою шырокія ўрад лівыя ўкраінскія 
землі. Пэў ныя слаі насельніцтва ў самой Украіне былі заці каўлены ў уніі. 
Так, з сярэдзіны XVI ст. у міжнародны гандаль усё мацней уцягваецца Ва-
лынь. У развіцці балтыйскага гандлю заці каў лены і валынскія феадалы. Акра-
мя таго, насельніцтва Валыні і Падляшша спадзявалася, што поўная унія па-
кладзе канец пастаянным пры гранічным канфліктам. Сярэднія слаі шляхты 
ВКЛ з зайздрасцю гля дзелі на прывілеі шляхты ў Польшчы. Так, калі шляхта 
ВКЛ павінна была плаціць падаткі на ўтрыманне войска і адбываць ваенную 
службу ў агульнашляхецкім апалчэнні («паспалітае рушэнне»), то ў Польшчы 
пераважала наёмнае («кварцяное») войска, утрыманне якога аплачваў кароль 
за кошт чвэрці («кварты») дахо даў ад ка ралеўскіх маёнткаў. 
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Між тым рэальнай уладай у ВКЛ валодала вузкае кола магнатаў, якіх не 
задавальняла распаўсюджанне польскіх парадкаў. Боль шасць з іх мела кня-
жацкую годнасць, а польскае заканадаўства паводле Кошыцкага прывілею 
1374 г. забараняла раздаваць асобам княжац кага паходжання гарады і замкі не 
толькі ва ўласнасць, але і ў часовае валоданне. Літоўска-ўкраінска-беларускія 
магнаты маглі пазбавіцца і іншых пры вілеяў, што прывяло б да страты імі 
дамінуючага становішча ў дзяржаве.

У 1506 г. пасля смерці Аляксандра Казіміравіча вялікім князем літоў скім і 
адначасова польскім каралём стаў Жыгімонт I Стары (1506–1548). У першай 
палове XVI ст. пытанне уніі паміж Каронай і ВКЛ становіцца асабліва вос-
трым. Узмацняецца барацьба прыхільнікаў і пра ціўнікаў дзяржаўнай уніі. За 
чатыры гады да смерці Жыгімонта I Старога літоўска-руская знаць выбрала 
сабе асобнага кіраўніка – князя Жыгімонта II Аўгуста. З 1548 г. ён становіцца 
і польскім каралём.

Умацаванню пазіцый прыхільнікаў уніі спрыялі сур’ёзныя няўдачы ВКЛ 
у Лівонскай вайне (1558–1583). У 60-х гг. XVI ст. прайшло некаль кі сумесных 
польска-літоўскіх соймаў, дзе абмяркоўваліся канкрэт ныя ўмовы аб’яднання 
дзяржаў, але яны скончыліся безвынікова. У сту дзені 1569 г. адкрыўся сойм 
у Любліне, на якім адразу выявілася не зацікаўленасць магнатаў ВКЛ у уніі. 
Яны таемна пакінулі сойм, спадзеючыся сабраць апалчэнне для барацьбы 
з пры хільнікамі уніі, аднак літоўска-руская шляхта іх не падтрымала.

Скарыстаўшыся слабасцю ВКЛ, Жыгімонт II Аўгуст у сакавіку 1569 г. 
выдаў універсал аб далучэнні да Кароны Падляшша і Валыні, а ў маі – 
Кіеўшчыны і Брацлаўшчыны. Шляхта гэтых зямель была ўраўнана ў правах 
з польскай, таму ў соймавых дэбатах шляхта Валыні падтрымала ўключэнне 
ў склад Польшчы не толь кі сваёй тэрыторыі, але і Кіеўшчыны, з якой Ва-
лынь была цесна звя зана. Украінскія магнаты вымушаны былі капітуляваць 
і вярнуцца на сойм. Неўзабаве кіеўскі ваявода князь Васілій-Канстанцін 
Астрожскі, валын скі ваявода князь Аляксандр Чартарыйскі, вінніцкі ста-
раста Богуш Ка рэцкі прысягнулі на вернасць Кароне пры ўмо ве захавання 
сваіх пра воў, зямельных уладанняў і абароны праваслаўнай царквы, што было 
замацавана ў асобным да ку мен це.

1 ліпеня 1569 г. у Любліне была падпісана унія, паводле якой Польскае 
Каралеўства і Вялікае Княства Літоўскае аб’ядноўваліся ў адну дзяржаву – 
Рэч Паспалітую (літаральна на лацінскай мове – «рэспубліка») з выбарным 
каралём, агульным сеймам, казной і грашыма, адзінай знешняй палітыкай. 
Польская і літоўская шляхта атрымала магчымасць  валодаць землямі ў любой 
частцы дзяржавы. Княства захоўвала аўта но мію ў галіне мясцовага кіравання, 
арганізацыі войска і судаводства. Усе ўкраінскія землі, за выключэннем 
невялікай тэрыторыі Берасцей шчыны і Піншчыны (памежнай з Беларуссю), 
ужо не ўваходзілі ў ВКЛ. Украінскія землі, якія ака за лі ся ў складзе Кароны, 
утварылі Рускае (з цэнтрам у Львове), Валынскае (з цэнтрам у Луцку), Падоль-
скае (з цэнт  рам у Камянцы-Падольскім), Брацлаўскае і Кіеўскае ваяводст-
вы. Акрамя таго, частка ўкраінскіх зямель увайшла ў Бэлзскае ваяводства.  
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Далучыўшы ўкраінскія землі ВКЛ, Польшча працягнула экспансію на ўсход, 
дзе аслабленая міжцарствам і грамадзянскай вайной Расія выму шана была 
саступіць Чарнігава-Северскую зямлю (1618).

Уключэнне ўкраінскіх зямель у склад Польшчы мела як станоўчыя, 
так і адмоўныя наступствы. Ста ноў чым вынікам было аб’яднанне боль-
шай часткі тэрыторыі будучай Украіны. Украіна далучылася да зда быткаў 
заходнееўрапейскай культуры праз дасягненне кампрамісу паміж лацінскай 
школай і грэка-славянскімі адукацыйнымі канонамі, прак тычнай мадэллю 
чаго ста ла Астрожская калегія, заснаваная ў 1576 г. Менавіта тут упершы-
ню ў вучэбную практыку ўкраінскай школы былі ўведзены сем свабодных 
мастацтваў (граматыка, рыторыка, дыялектыка, арыфметыка, геаметрыя, 
музыка, астраномія). У той жа час украінская шляхта, задаволеная пра да-
стаўленымі ёй прывілеямі, не стала абаронцай культурнай самабытнасці 
пра васлаўнага ўсходняга славянства. Асаб ліва хутка паланізаваліся і аката-
лічваліся вышэйшыя пласты ўкраінска-рускага грамадства. Асобныя адданыя 
праваслаўю магнаты не маглі аслабіць моцных пазіцый каталіцкай царквы. 
Адным з наступстваў гэтага стала абвяшчэнне уніі паміж праваслаўнай і ка-
та ліц кай царквой у 1596 г. у Берасці.

На зноў далучаныя землі пачала распаўсюджвацца фа ль ва рач на-пан-
шчынная сістэма вядзення гаспадаркі. Разам з па ве лі чэн нем по пыту на сель-
скагаспадарчую сыравіну гэта пры вя ло да драпежніцкай эксплу атацыі пры-
родных багаццяў Украіны. Яш чэ раней лясы ў знач най сту пені былі знішчаны 
ў Галіччыне і на Валыні. Цяпер шляхта па чала актыў на выкарыстоўваць 
ляс ныя масівы Прыдняпроўя. Умовы Люблінскай уніі адкрылі для по ль с-
кіх і раней «замежных» галіцкіх маг натаў і шляхты маг чы масць неабмежа-
ванага прысваення ўкраінскіх зя мель. Паколькі ў маланаселеных землях 
Кіеўшчыны і Брацлаўшчыны дзей ні ча ла права свабоднага захопу зямель 
(«зай маншчына»), якое ігна ра ва ла дзяржаўнае цягла, каронныя ўлады вы-
мушаны былі раз да ваць землі магнатам, якія мелі сродкі для арганізацыі аба-
роны і аднаўлен ня гаспадаркі. У Кіеўскім ваяводстве абаснаваліся ва лын с кія 
князі – Астрож скія, Збаражскія, Карэцкія, Чар та рый с кія. Князі Вішнявецкія 
прымусілі спадчыннікаў князёў Глінскіх пра даць ім свае правы на землі па 
р. Суле і папрасілі ў караля пац вер д жан не на «пустэльню», якая цягну лася 
ад маскоўскай мя жы да Дняпра. У Брацлаўскае ваяводства на кіраваліся 
польскія магнаты Патоцкія, Канецпольскія і інш. З пачат ку XVII ст. уласнікамі 
«пустэльні Умань» сталі магнаты Каліноўскія. Раней свабоднае насельніцтва, 
якое пражывала на гэтай тэрыторыі, апынулася на панскай зямлі. Пер-
шы час такая перамена магла быць неадчувальнай: імкнучыся прыцягнуць 
працоўную сілу ў свае новыя ўладанні, магнаты вы зва лялі насельніцтва ад 
павіннасцей на некалькі гадоў і не мянялі ўстой лі вых традыцый. Аднак пасту-
пова рэлігійны, нацыянальны, сацыяльны прыгнёт узмацніўся.

Ва ўмовах, калі пераважная большасць шляхты і магнатаў здрадзілі на-
цыянальным інтарэсам, ва Украіне ўзнікла асобае саслоўе, якое ўзяло на сябе 
абарону праваслаўя і сялян ад польскага прыгнёту. Уключэнне ўсход нес ла-
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вян с кіх зямель у польска-літоўскую Рэч Пас па лі тую адкрыла ім магчымасць 
для спрыяльных і стымулюючых уплываў За ха ду, але ў той жа час зак ла-
ла падмурак супярэчнасцей, што бу дуць вызначаць развіццё ўкраінскага 
грамадства не адно ста год дзе. У выніку «збожжавага буму» эканоміка Укра-
іны аказалася нез ба лан са ва най, паколькі ледзь не ўся эка на міч ная дзей-
насць за ся род ж ва ла ся на сельскай гаспадарцы, а гарады і пра мыс ло васць 
знаходзіліся ў стане застою. Адначасова з парушэннем эка на міч най раў-
навагі сфарміраваліся сур’ёзныя са цы я ль ныя дыс п ра пор цыі: шляхта Рэчы 
Паспалітай атрым лівала надз вы чай ныя паўнамоцтвы, у той час як умо вы 
жыцця сялянства рэз ка пагаршаліся. Паколькі ўлада, багацце і прывілеі 
ў Рэчы Паспалітай усё больш асацыяваліся з палякамі, то сярод людзей, якія 
не маглі ата ясамліваць сябе з польскай культурай, расла не за да во ле насць.

Развіццё фальварачна-паншчыннай гаспадаркі. У XVI ст. гра мад с ка-па-
літычнае жыццё Заходняй Еўропы зазнала істотныя зме ны. У най больш 
развітых еўрапейскіх краінах зацвердзіліся бур жу аз ныя адно сіны, у некаторых 
з іх адбыліся буржуазныя рэ ва лю цыі. У той жа час у краінах на ўсход ад Эльбы 
феадальны лад аказаўся жыццяздольным, больш за тое, узмацніў свае па зі цыі.

На тэрыторыі Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Ус ход няй Еўропы 
ўзмацняюцца феадальна-прыгонніцкія адносіны, што выявілася ў па ве лі-
чэнні колькасці фальварачна-пан ш чын ных гаспадарак і пашы рэн ні ахопле-
ных імі тэрыторый. Ужо ў XV ст. у Галіччыне знікае тэрмін «панскі двор» як 
абазначэнне ўлас най гаспадаркі феадала, замест яго сцвяр джаецца тэрмін 
«фальварак» – шматгаліновая, камерцыйна арыентаваная фе а да ль ная гаспа-
дарка, якая грунтавалася на паншчыннай працы. На сад жэн не фальваркаў ад-
бывалася выключна феадальнымі ме та да мі, яны грунтаваліся на дармавой ся-
лянскай працы – най важ ней шай крыніцы эканамічнага дабрабыту шляхты.

Рэзкаму павелічэнню колькасці фальваркаў на Галіччыне і з’яўлен ню 
іх на іншых украінскіх землях у XVI ст. спрыялі як унут ра ныя, так і знеш-
нія абставіны. У Рэчы Паспалітай раслі га ра ды, а разам з імі і коль касць ра-
меснага насельніцтва, што пат ра ба ва ла павелічэння вы твор часці сельска-
гаспадарчай пра дук цыі – прадуктаў харчавання і сы ра віны. Акрамя таго, 
на па шы рэн не фальварачна-паншчыннай гас па даркі паўплывалі Вялікія ге-
а г ра фіч ныя адкрыцці. Паток срэбра і золата з Новага Свету прывёў да так зва-
най рэвалюцыі коштаў – цэны на прадукты харчавання падняліся больш чым 
на 400–500 %. Шматлюдныя заходнееўрапейскія гарады мелі патрэбу ў хле-
бе для людзей і сыра віне для мануфактурнай прамысловасці. Землеўласнікі 
Цэнтральнай і Усход няй Еўропы паспяшаліся скарыстацца спрыяльнай 
кан’юнктурай для рэалізацыі сваёй прадукцыі. Пашыраючы ўласныя гаспа-
даркі, шлях та павялічвае пастаўкі збожжавых культур, усё ў большых машта-
бах разводзіць жывёлу і развівае рыбалоўства з мэтай рэалізацыі гэтай пра-
дукцыі на рынку. У Падоллі раз водзі лі ся велізарныя статкі жывёлы, якія 
потым пераганялі ў Паўднёвую Германію і Італію. Такім чынам, Укра іна ака-
залася ўключанай у вялікую ўсходнееўрапейскую харчовую ліха манку, што 
непасрэдна адбілася на сацыяльна-эканамічных адносінах у гэтым рэгіёне.
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Імкнучыся паставіць сялянскія землі пад свой прамы кантроль, польская 
шляхта ўключыла іх у свае маёнткі і замест чыншу патрабавала  ад сялян яшчэ 
большай ко ль кас ці адпрацовак. Фальваркі шырока рас паў сюдзіліся на ўласна 
польскіх землях. Ва Украіне іх развіццё адбывалася больш паволь нымі тэмпамі, 
паколькі не паўсюль існавалі пат рэб ныя для такіх гаспадарак дос туп да рынкаў 
збыту і вялікая працоўная сіла. У Галіч чыне, Падоллі і Ва лы ні падобныя ўмовы 
бы лі, таму фальваркі з’явіліся тут дастаткова хутка. У Цэнт ральнай і Уходняй 
Украіне яшчэ існавалі значныя неасвоеныя масівы зямель.

Распаўсюджанню фальваркаў ва Украіне спрыяла валочная памера 1557 г., 
пра ведзеная каралём і вялікім князем літоўскім Жыгімонтам II Аўгус там 
у адпаведнасці з «Уставай на валокі». Асноўнай мэтай гэтай рэформы было 
павелічэнне прыбытку велікакняжацкіх маёнткаў шляхам уні фі кавання 
сялянскіх надзелаў. Усе землі былі падзелены на валокі – адноль кавыя ўчасткі 
плошчай 19,5 га. «Устава на валокі» дакладна вызначыла плацяжы і павіннасці 
сялян. Акрамя таго, традыцыйныя сялянскія органы сама кіра вання былі за-
менены войтамі. Па прыкладзе вялікага князя валочную памеру правялі ўсе 
землеўласнікі.

Абавязковай умовай пашырэння фальварачна-паншчыннай гаспа-
даркі было завяршэнне зап ры го нь ван ня сялян у Польшчы і ВКЛ. Згодна 
з пры вілеем караля Казіміра IV 1447 г. феадалы былі надзелены правам суда 
ў сваіх вотчынах, таксама ім было перададзена права збіраць ва ўласную каз-
ну дзяржаўную подаць («серабшчыну»). У 1505 г. польскі сойм забараніў ся-
лянам Галіччыны пераходзіць на іншае месца пражывання без згоды пана. 
У ВКЛ феадальна-прыгонніцкія адносіны былі юрыдычна замацаваны 
ў Ста тутах 1529, 1566 і 1588 гг., а таксама «Уставе на валокі». Тым не менш ва 
ўкраінскіх ваяводствах, якія адышлі да Польшчы ў 1569 г. і ў якіх дзейніча-
лі нормы права ВКЛ (менш жор с т кія, чым польскія), сяляне знаходзіліся 
ў леп шым становішчы. Лягчэй жылося і дзяржаўным (кара леўскім) сялянам 
у параўнанні з пры ватнымі (шляхецкімі і духоўнымі).

Пашырэнне і ўсё большае развіццё фальварачна-паншчыннай гаспа дар-
кі негатыўна адбілася на эканамічным і прававым становішчы ўсіх слаёў ся-
лянства. Фальварачная сістэма не дазваляла ў поўнай меры праявіцца вы-
творчым магчымасцям, закладзеным у сялянскай гаспадарцы. Галоўнай 
сярод сялянскіх павіннасцей стала адпрацовачная рэнта. Да вы ка нан ня яе 
асноўнай формы – паншчыны – селянін павінен быў прыкладаць усё больш 
намаганняў, у той час як уласны сялянскі надзел няўхільна памяншаўся з-за 
натуральнага прыросту насельніцтва і павелічэння панскай запашкі. У сувязі 
з гэтым у раёнах найбольшага развіцця паншчыны – Галіччыне, Валыні, 
Паўночнай Кіеўшчыне – пачасціліся выпадкі ўцёкаў сялян у Слабадскую 
Украіну і ў Запарожжа.

Узнікненне казацтва і яго арганізацыя ў XVI ст. З’яўленню казацтва ва 
Украіне спрыяў шэраг фактараў: гаспадарчае асваенне і каланізацыя памеж-
ных зямель, узмацненне феадальнай эксплуатацыі, нарастанне рэлігійнага і на-
цыянальнага прыгнёту, неабходнасць абароны ад татараў і туркаў. Асаблівае 
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саслоўе людзей, арыентаваных перш за ўсё на ваенную дзейнасць, паўстала 
ва ўмовах канфліктаў, вырашыць якія найбольш актыўныя прадстаўнікі 
ўсходнеславянскага (і не толькі) насельніцтва спрабавалі шляхам уцёкаў 
на ўскраіны дзяржавы са зброяй у руках. Падобныя катэгорыі людзей былі 
і ў іншых народаў, але ўнікальнасць украінскага казацтва заключалася ў тым, 
што яно склала асобнае саслоўе са сваімі правамі і прывілеямі і мела сваю тэ-
рыторыю, незалежную ад дзяржаўнай адміністрацыі.

Пытанне паходжання казацтва застаецца спрэчным. Даследчыкамі вы-
лучаецца «ўходніцкая» і «бежанская» канцэпцыі, якія, аднак, не могуць раст-
лумачыць стракаты этнічны (палякі, рускія-ўкраінцы, татары) і сацыяль-
ны (шляхцічы, сяляне, мяшчане) склад казацтва. Казацтва рэкрутавалася 
з элементаў, выцесненых арганізаваным грамадствам, і гэта не абавязко-
ва былі беглыя ад прыгоннага прыгнёту сяляне (казацтва ўзнікла раней за 
ўзмацненне прыгону), барацьбіты за сацыяльную справядлівасць, шукальнікі 
лепшага, свабоднага жыцця. Значную частку казацтва складалі авантурысты, 
звычайныя разбойнікі, якіх больш прываблівала рабаўніцтва, чым цяжкая 
штодзённая праца.

Казакаванне было асаблівым метадам здабывання срод каў на жыццё 
для людзей, якія аддавалі пе ра ва гу шаблі перад сяр пом, аднак з часам яго 
ха рак тар змяніўся. Дзяржава (Рэч Пас па лі тая) пачала вы ка рыс тоўваць гэ-
тую сты хійную сілу для ўласных пат рэб (памежнай службы) і са дзей нічаць 
яе арганізацыі.

Слова «казак» упершыню сустракаецца ў цюркамоўных кры ні цах яшчэ 
ў XIII ст. у значэнні «вартавы», «канваір». Ас ноў ная тэрміналогія казацтва 
запазычана ў татараў (атаман – ад одаман – ʻначальнік чабаноў звод нага 
статкуʼ; кош – ад кхош – ʻзвод ны статак авечакʼ). У дачыненні да хрыс ці-
янскага ўсход нес ла вян с ка га насельніцтва слова «казак» упершыню вы ка-
рыс тоў ва ец ца ў «Сусветнай хроніцы» польскага гісторыка XVI ст. Мар ці-
на Бельскага і датычыцца падзей 1489 г., калі казакі дапамаглі по ль с ка му 
кароннаму войску ў барацьбе з татарамі на Брац лаў ш чы не. Пазней казакі 
ўсё часцей аказваюцца ў цэнтры ўвагі по ль с кіх і літоўскіх улад. У 1492 г. яны 
напалі на турэцкі карабель у вус ці Дняпра; у 1499 г. вымушаны былі аддаць 
кіеўскаму ва я водзе дзясятую частку сваёй зда бычы, узятай пад Чаркасамі; 
у 1502–1504 гг. крымскі хан абвінавачваў кіеўскіх і чарнігаўскіх ка за каў 
у нападзе на яго купцоў і паслоў.

Першыя сціслыя звесткі пра казакаў дазваляюць мер ка ваць, што яны жылі 
дзесьці ў ніжнім цячэнні Дняпра або ў Ся рэд нім Падняпроўі. Павелічэнне 
колькасці незалежных уз б ро е ных казакаў на памежных зем лях пачынае 
турбаваць ве лі как ня жац кую і каронную польскую ўла ду: яны ўскладнялі 
і так няп рос тыя адносіны з Крымам і Турцыяй і часта праяўлялі непавагу да 
мясцовай адміністрацыі. У той жа час у цэнтраль най улады не было магчымасці 
абараніць памежныя тэрыторыі ад та тарскіх набегаў. Адказнасць за гэта пе-
ракладалася на прыгранічную адміністрацыю, асобныя прадстаўнікі якой 
знайшлі агульную мову з казакамі і актыўна выкарыстоўвалі іх у барацьбе 
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з тата ра мі. Сярод старастаў, якія «казакавалі разам з казакамі», крыніцы назы-
ваюць Прад слава Лянцкаронскага, Яўстафія Дашкевіча, Бернарда Прэтвіча, 
Дзмітрыя Вішнявецкага. Апошняга ў літаратуры часам называюць першым 
гетманам Запарожскай Сечы.

Першая згадка пра Запарожскую Сеч – пастаянны казацкі цэнтр, ва-
еннае селішча – змешчана ў хроніцы Марціна Бельскага пад 1551 г. Павод-
ле Бельскага, казакі збіраліся на востраве Хорціца для кантролю над пера-
правай, дзеля промыслаў і для барацьбы з татарамі. Пазнейшая інфармацыя 
дазволіла даследчыкам выказаць здагадку пра існаванне ў 1553–1557 гг. 
Хорціцкай Сечы, адным з актыўных заснавальнікаў якой і з’яўляўся Дзмітрый 
Вішнявецкі, вядомы ў народных паданнях як Байда.

Прадстаўнік старажытнага княжацкага роду, які паходзіў ад Гедыміна, 
Дзмітрый Вішнявецкі ў 50-х гг. XVI ст. быў чаркаскім і канеўскім старастам. 
Як выдатны ваенны кіраўнік і прыхільнік актыўных дзеянняў супраць татараў 
ён дамогся пад т рым кі казакаў. Магчыма, па ініцыятыве Вішнявецкага ў 1554–
1556 гг. на востраве Малая Хорціца быў пабудаваны замак, які вытрымаў та-
тарскую аблогу зімой 1557 г. Годам раней Вішнявецкі з казакамі ўзяў удзел 
у паходзе маскоўскага войска на Крым, а ў 1558 г. афіцыйна паступіў на служ-
бу да Івана IV і на чале новага паходу дайшоў да Перакопа. У наступныя 
гады казакі пад кіраўніцтвам свайго гетмана нападалі на крымскія і турэцкія 
крэпасці, і на ват султан бачыў у іх сур’ёзную пагрозу.

У 1561 г. Вішнявецкі вярнуўся ў літоўскае падданства. Неў за ба ве ён 
умяшаўся ў барацьбу за мал даў с кі прастол, а ў 1563 г. трапіў у палон і быў вы-
дадзены туркам, якія жорстка рас п ра ві лі ся з казацкім пра ва ды ром.

Пасля Хорціцы цэнтральнае ўмацаванне Запарожскай Сечы зна ходзілася 
ў в. Тамакоўцы (60-я гг. XVI ст. – 1593 г.), на р. Базаўлук (1593–1638) і г. д. 
Але пытанне пра час узнікнення Запарожскай Сечы і месца яе першапачат-
ковага знаходжання па-ранейшаму застаецца спрэчным. Адно несумненна: 
з узнікненнем пастаяннага ўмацаванага паселішча казацтва ператварылася 
ў адзін з суб’ектаў гістарычнага працэсу.

У другой палове XVI ст. казацтва аформілася ў асобнае саслоўе. Поль-
скі ўрад ужо не бачыў у казаках толькі бунтаўшчыкоў і смуц’янаў, та му пачаў 
выкарыстоўваць іх ваяўнічы патэнцыял для ўласных мэт. Ужо Жыгі монт II 
Аўгуст (1548–1572) сфарміраваў атрад з 300 казакаў, яго старшыной (будучым 
гетманам) быў прызначаны польскі шлях ціц Я. Бардоў скі. Стэфан Баторый 
(1576–1586) у 1578 г. прымае на дзяр жаўную службу 500 (600?) казакаў, прыз-
начае ім гетмана (брац лаў скі шляхціц Ян Арышоўскі) і ўручае знакі ўлады: 
«клейноды» (булава, бунчук, харуг ва і пячатка).

Акрамя права незалежнасці ад мясцовай адміністрацыі і выз вален ня 
ад падаткаў, рэестравыя ка за кі атрымалі прывілей на валоданне мяс тэчкам 
Церахцяміравым (цяпер с. Пе ра яс лаў Хмяльніцкага ра ё на Кіеўскай воб-
ласці) і землямі ад Це рах ця мі ра ва да Чыгірына. У сваю чаргу рэестравыя 
казакі былі аба вя за ны несці вартавую службу ў Прыдняпроўі і пасылаць залогі 
на дняпроўскія парогі. Пасля заканчэння ў 1582 г. вайны з Ра сі яй рэестравыя 
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казакі былі распушчаны, але ўжо ў наступным годзе польскі ўрад зноў набраў 
600 казакаў у рэестр, а ў 1590 г. – ка ля тысячы. Падчас казацкіх паўстанняў 
1591–1596 гг. сой ма вы мі пастановамі рэестр быў ліквідаваны, новае складан-
не рэ ес т ра пачалося ў 1599 г.

Асновай казацтва канца XVI ст. было свабоднае мяш чан с кае і ся лянскае 
насельніцтва ўкраінскіх зямель ВКЛ, а так са ма ніжэйшыя слаі шляхецкага 
саслоўя. Сярод правадыроў аказ ва ла ся і сярэдняя шлях та, і нават прадстаўнікі 
яе вышэйшых сла ёў. Шэрагі казакаў сталі пашырацца пасля Люб лін с кай 
уніі па між Польшчай і ВКЛ (1569). Незадаволеныя сацыяльна-эка на міч ны-
мі парадкамі, якія прынесла Польшча на ўкра інскія зем лі, сяляне і мяшчане 
знайшлі ў сыходзе ў казацтва найбольш пры ма ль ны выхад. Калі ў сярэдзіне 
XVI ст. налічвалася не калькі тысяч казакаў, то ў канцы стагоддзя іх было ўжо 
некалькі дзя сят каў тысяч. Новыя казакі з сялян прыносілі ў казацкае ася-
род дзе дух апазыцыйнасці супраць становішча, якое ўста ля ва ла ся ва Украіне 
пасля уніі.

Сярод казацтва ў канцы XVI ст. адбывалася пэўная дыферэнцыяцыя. Не-
каторыя з іх мелі свае гаспадаркі, хутары, пчальнікі, жылі часам даволі да-
лёка ад мяжы, напрыклад, у Кіеўшчыне, на каралеўскіх, царкоўных і нават 
сваіх уласных землях. Менавіта з іх галоўным чынам набіралася рэестравае 
вой ска. Гэта быў больш лаяльны, кансерватыўны элемент, яго складана было 
падштурхнуць да бунту. Гэтых казакаў называлі гарадавымі ў адрозненне ад 
нізавых. Нізавыя казакі складалі нестабільную, апа зіцыйна настроеную ка-
тэгорыю, і іх апазіцыйнасць узмацнялася з наплывам новых, не задаволеных 
становішчам ва Украіне элементаў. Ужо ў першых выступленнях нізавога ка-
зацтва выявіўся сацыяльны характар іх руху, які адразу ж знайшоў водгук ся-
род украінскага насельніцтва.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Якімі шляхамі і пры якіх абставінах украінскія землі ўвайшлі ў склад 
Вялікага Княства Літоўскага?

2. Якія палітычныя ўтварэнні паўсталі ў часы ВКЛ на тэрыторыі Украіны? 
Якімі аўтаномнымі правамі яны карысталіся?

3. У чым заключаліся асаблівасці становішча ўкраінскіх зямель у скла дзе 
Венгрыі, Асманскай імперыі і Расійскай дзяржавы ў Познім сярэднявеччы?

4. Якім чынам значная частка тэрыторыі сучаснай Украіны аказалася 
ў складзе Польскага Каралеўства?

5. У чым станоўчыя і негатыўныя наступствы ўваходжання ўкраінскіх зя-
мель у склад Польскага Каралеўства?

6. У чым прычыны фарміравання і асаблівасці фа ль ва рач на-панш чыннай 
гаспадаркі?



7. У чым феномен казацтва? Што спрыяла яго з’яўленню на тэрыторыі 
Украіны? Чым былі вядомыя казакі на першым этапе свайго існавання?

8. Падумайце, якія фактары спрыялі фарміраванню казацтва менавіта 
на ўкраінскіх землях.

9. Паразважайце, як сацыяльна-эканамічнае развіццё ўкраінскіх зямель 
было звязана са знешнепалітычнымі абставінамі.

10. З дапамогай гістарычных карт прасачыце трансфармацыю межаў ВКЛ 
на тэрыторыі сучаснай Украіны ў другой палове XIV – XV ст. Якія тэрыторыі 
страціла ВКЛ да канца Позняга сярэднявечча?
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Р а з д з е л  6

КУЛьТУРА ЎКРАІНСКІх ЗЯМЕЛь  
ЭПОхІ СЯРЭДНЯВЕЧЧА

Матэрыяльная вытворчасць. Сельская гаспадарка ўкраінскіх зямель эпо хі 
Сярэднявечча ад но сі ла ся да найменш схільных да перамен сфер дзейнасці. 
Аг рар ная культура ста ра жыт на рус кіх земляробаў была вельмі пры мі тыў-
най і на працягу некалькіх стагоддзяў практычна не змя ня ла ся, застаючы-
ся кансерватыўнай, застылай у раз віц ці. Сярод яе характэрных асаб лі вас цей 
даследчыкі вы лу ча юць высокія тэмпы працы, крайняе на пружанне сіл, па-
даў жэн не пра цоў на га дня і выкарыстанне дзіцячай працы і працы ста рых. 

Такое становішча было абумоўлена надзвычайнай ка рот ка тэр мі но вас-
цю цыкла земляробчых работ (з сярэдзіны красавіка да ся рэдзі ны верас-
ня), пе ра важ най малаўрадлівасцю глебы, якая да ва ла невялікі аб’ём прыба-
вачнага прадукту. Патрабавалася мак сі ма ль ная канцэнтрацыя сіл у адносна 
невялікі адрэзак часу, каб задаволіць патрэбы ў харчаванні се ль с ка га і часткі 
га рад с ко га насельніцтва. Гэтымі ж абставінамі тлумачыцца і доўгае за ха ван-
не ва ўсход ніх славян значнай ролі абшчыны, паколькі яна за бяс печ ва ла 
неабходны ўзровень канцэнтрацыі пра цоў ных намаганняў (найважнейшы 
кампенсацыйны механізм выжывання). 

У За ход няй Еўропе спры я ль ныя прыродна-кліматычныя ўмовы пры вя лі 
да больш ранняга фарміравання індывідуальнай ся лян с кай гаспадаркі, што 
стымулявала з’яўленне і ўма цаванне пры ват най уласнасці на зямлю, актыўнае 
ўцяг ван не зямлі ў сферу куп лі-продажу. Тым самым сфарміравалася буйная 
феадальная зя ме ль ная ўлас насць. На ўзроўні больш шырокага абагульнення 
ў гэтым знаходзяць вытокі багацця і раз нас тай нас ці формаў ін ды ві ду а ль най 
дзейнасці, імклівага развіцця культуры, мас тац т ва, параўнальна ранняга раз-
віц ця навукі ў заходнееўрапейскай цы ві лі за цыі.

Разам з тым значнага прагрэсу дасягнулі старажытнарускія рамёствы, 
сканцэнтраваныя перш за ўсё ў гарадах. У сельскай мясцовасці таксама 
працавалі рамеснікі (кавалі, ганчары, бондары і інш.), аднак яны выраблялі 
толькі самыя неабходныя побытавыя рэчы і сельскагаспадарчыя прылады. 
Рэчы на заказ, а з цягам часу – усё больш для рынку, вырабляліся ў вялікіх 
маштабах і ў значна большым асартыменце менавіта ў гарадах.

Так, кавальскім рамяством да XII ст. у гарадах займаліся збройнікі, шчыт-
нікі, гваздочнікі. Ад кавалёў аддзяліліся домнікі, якія «варылі» жа ле за, часта 
нават за межамі горада. Сапраўднымі віртуозамі сваёй справы былі стара-
жытнарускія майстры-ювеліры – «кавалі медзі і срэбра», што аддзялілі-
ся ад «кавалёў жалеза». Старажытнарускія майстры выраблялі складаныя 
(да 40 дэталяў!) спружынныя навясныя замкі, якія ў канцы XII – XIII ст. 
карысталіся вялікім попытам не толькі на Русі, але і ў Заходняй Еўропе. 
Масавыя  знаходкі прадметаў кавальскага рамяства (нажы, цвікі, замкі, ключы) 
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сведчаць пра іх вытворчасць на продаж. Найвышэйшага майстэрства дасягнулі 
старажытнарускія збройнікі: вырабленыя імі мячы, кальчугі, шчыты і шлемы 
высока цаніліся ў еўрапейскіх краінах, нават у далёкіх Даніі і Швецыі.

Даследчыкі маюць доказы існавання буйных ювелірных майстэрняў 
у Кіеве, Вышгарадзе, Пуціўлі, Ноўгарад-Северскім і інш. Тут знойдзены як 
ювелірныя вырабы (колты, пацеркі, крыжы, пярсцёнкі, бранзалеты, скроне-
выя кольцы, завушніцы), так і ювелірныя інструменты – малаточкі, зубільцы, 
абцугі-кусачкі, нажніцы і інш. Старажытнарускія ювеліры засвоілі найтан-
чэйшую тэхніку зерні, чэрні, скані, фігурнага ліцця і найскладанейшую з усіх 
тэхніку перагародкавай эмалі.

Чалавека Кіеўскай Русі паўсюль атачалі вырабы з дрэва: ад дамоў, ма-
ставых, мастоў, калёс, хатняй мэблі – да хатняга начыння, лыжак, гра-
бянцоў і г. д. У горадзе (зноў жа ў адрозненне ад сяла, дзе вядомыя толькі 
бондары) вылучылася некалькі спецыяльнасцей майстроў па дрэве: цесля-
ры («древоделы»), сталяры («тесляры»), спецыялісты па абарончых збуда-
ваннях («городники») і інш. Археолагі выявілі ў старажытнарускіх гарадах,  
у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі, рэшткі шкларобных майстэрняў. Акрамя 
таго, гарадскія рамеснікі займаліся ткацтвам, апрацоўкай косці, каменя, ску-
ры. Найбуйнейшы спецыяліст па рамёствах Старажытнай Русі Б. А. Рыбакоў 
налічвае 42 гарадскія рамесныя спецыяльнасці. Да іх яшчэ варта дадаць такія 
прафесіі, як кухар, пекар, скамарох, гусляр, лекар і інш.

Паўсюдна ў арэале рассялення ўсходніх славян вялася апрацоўка кос ці, 
з якой рабіліся бытавыя прадметы і прылады працы: праколкі, дзяржальні 
нажоў, гузікі, шахматы, грабяні. Павелічэнне попыту на сель ніцтва на гліняны 
посуд для захоўвання і гатавання розных прадуктаў абумовіла росквіт ган-
чарнай вытворчасці ва ўсіх гарадах Старажытнай Русі. У XI ст. з’явіўся ган-
чарны круг, абпал посуду вырабляўся ў спецыяльных ганчарных горнах, 
якія размяшчаліся звычайна за межамі жылых кварталаў. Ганчарныя гор-
ны былі выяўлены ў Вышгарадзе, Васілеве, Вшчыжы. Да XII ст. адносіцца 
з’яўленне вытворчасці паліванай (пакрытай глазурай) керамікі ў Кіеве, Любе-
чы і інш. Да ганчарнага рамяства адносяць і «плінфадзеланне» – выраб цэглы. 
Нароўні з посудам ганчары выраблялі і дзіцячыя цацкі: свістулькі-птушачкі, 
бразготкі ў выглядзе шарыкаў, гліняныя званочкі, якія разам са сваёй асноўнай, 
забаўляльнай, функцыяй закліканы былі адганяць злых духаў. Асаблівую катэ-
горыю гліняных вырабаў складалі прасліцы – спецыяльныя грузікі для вера-
цяна. Больш за ўсё старажытнарускія жанчыны цанілі так званыя шыферныя 
прасліцы, вырабленыя з ружовага сланцу. У асноўным іх вытворчасць была на-
ладжана ў раёне Оўруча на Валыні (тут знаходзілася радовішча ружовага слан-
цу), адтуль праз гандляроў прасліцы траплялі ў самыя аддаленыя рэгіёны Русі.

Спрадвеку ўсходнія славяне займаліся прадзеннем і ткацтвам. (Пака-
зальна, што ў сярэднявечнай французскай літаратуры Русь апісвалася як 
краіна, багатая на тканіны.) Тканіны вырабляліся з воўны (сукно), лёну 
(палатно), канопляў (пасконь), а таксама з лыка (рагожа). Пра ўсеагульнае 
распаўсюджанне прадзення ў Старажытнай Русі сведчаць час тыя знаходкі 
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археолагамі прасліцаў (ёсць меркаванне, што яны маглі за мя няць грошы 
ў без манетны перыяд). Найбольш працаёмкім быў выраб нітак: у працэсе вы-
рабу тканіны на яго долю прыходзілася 75 % агульных працоўных выдаткаў.

У цэлым старажытнарускія рамеснікі, дасягнуўшы значнага ўзроўню 
майстэрства, магчымага ва ўмовах прымітыўных тэхналогій і прылад працы, 
забяспечвалі насельніцтва ўсім неабходным, а так са ма прапаноўвалі свае вы-
рабы для гандлю з суседнімі краінамі.

Архітэктура гарадоў. Па знешнім выглядзе ста ра жыт на рус кі горад не 
пераблытаеш ні з якім ін шым: за ход не еў ра пей с кім або ўсходнім. Непаўторнае 
аб лічча яму надавалі драўляныя бу дын кі зрубнай канст рукцыі. Паказальна, 
што ў летапісах вы раз «пабудаваць горад» пера да ваўся словамі «зрубіць го-
рад». Тым больш эфектна на фоне драў ляных збудаванняў выглядалі неш-
мат лі кія камяніцы: як правіла, гэта былі хра мы, радзей – кня жац кія палацы 
і абарончыя збудаванні.

Адным з найбуйнейшых гарадоў тагачаснай Еўропы лі чыў ся Кі еў – ма-
гутны цэнтр культуры і ўзор для пераймання ўсі мі гарадамі Ста ражытна-
рускай дзяржавы. Адам Брэменскі, які наведваў Кіеў, назы ваў яго суперні кам 
Канстанцінопаля, «бліскучым упрыгожаннем Грэцыі» (маецца на ўвазе ўвесь 
пра вас лаў ны Усход). А Тытмар Мерзебургскі ў пачатку XI ст. налічыў у Кіеве 
каля 400 цэркваў і восем рынкаў. Па сведчан ні Лаўрэнцьеўскага летапісу 
ў выніку спусташальнага пажару 1124 г. у Кіеве «церквий единех изгоре 
близь 6 сот». Найбуйнейшымі гарадамі станавіліся цэнтры княстваў-зямель 
і валасцей, у якіх засноўваліся кня жацкія рэзідэнцыі: Чарнігаў, Пераяслаў-
Паўднёвы і інш.

Асноўнымі структурнымі элементамі старажытнарускіх гарадоў былі крэ-
пасць, дзяцінец (уласна «горад») і прылеглы пасад. Пра існаванне каля гарадоў 
пасадаў можна казаць з канца X – пачатку XI ст. Менавіта ў гэты час з’яўляецца 
тэрмін для абаз на чэн ня гарадскога насельніцтва: «гараджанін, гражанін, 
гражданін». Варта адзначыць, што, у адрознен не ад больш позняга разумен-
ня тэрміна «пасад», у дамангольскай Русі ён не меў сацыяльнага значэння, 
а абазначаў паселішча, якое абкружала крэпа сць. Пасад або яго частка маглі 
быць ахоплены сваёй лініяй ума цаванняў. Умаца ваная частка пасада называ-
лася акольным, знешнім горадам, астрогам. Для абазначэння паселішчаў ва-
кол галоўнай крэпасці ў крыніцах, акрамя тэрміна «пасад», сустракаецца так-
сама «предгородие». Так, пра аблогу Чарнігава ў 1152 г. у Суздальскім летапісе 
сказана: «…отъемше острог, зажгоша предгородие все». Пасад быў значна горш 
умацаваны, чым дзяцінец – часцей за ўсё сцяной з вертыкальна пастаўленых 
бярвенняў (столпіе, астрог). Паколькі ў дамангольскі перыяд яшчэ не адбылося 
поўнага аддзялення рамяства ад сельскай гаспадаркі, то жыхары гарадоў часта 
займаліся агародніцтвам і жывёлагадоўляй, што патрабавала значнай плошчы 
для сядзібы і гаспадарчых пабудоў, таму тэрыторыя пасада магла быць даволі 
вялікай і пастаянна расла. Гэта выключала магчымасць узвядзення сур’ёзных 
умацаванняў вакол усяго паселішча. Частка пасада аказвалася абкружанай 
толькі столпіем і ровам або наогул была неўмацаваная.
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Уласна горад, дзяцінец, павінен быў умацоўвацца максімальна, зыходзя-
чы з магчымасцей таго часу. Гарадскія сцены складаліся з драўляных зрубаў, 
прыстаўленых адзін да аднаго так, што яны ўтваралі кольца ўма цаванняў. 
Унутры зрубы запаўняліся зямлёй. Да XVI ст. пераважалі менавіта драў ляна-
земляныя крэпасці.

Горад меў умацаваныя вароты, колькасць якіх залежала ад пра цяг лас-
ці гарадскіх сцен. Да варот, як правіла, вялі масты, перакінутыя праз вал. 
Летапісы сведчаць, што «предвратныя» масты былі «перамётныя», гэта зна-
чыць пад’ёмныя. Галоўныя вароты горада прынята было называць Зала ты-
мі, другія па важнасці – Сярэбранымі. Праз Залатыя вароты заязджалі са-
мыя ганаровыя госці, праз іх жа імкнуліся ўварвацца ў горад і ворагі. Вароты 
разам з вежамі з’яўляліся найважнейшымі вузламі абароны крэпасці. Вежы 
старажытнарускіх гарадоў дзеляцца на два віды: брамныя і вартавыя (дазор-
цы). Пры гэтым вежы пры драўляных сценах маглі быць і каменнымі.

Будаўніцтва крэпасцей патрабавала ад майстроў глыбокіх прафе сій-
ных ведаў у розных галінах: архітэктуры, ваенна-інжынернай стратэгіі і так-
тыцы вядзення абароны і штурму гарадоў. У сувязі з гэ тым вылучаюцца 
рамес нікі, аб’яднаныя ў арцелі, якія спецыялізаваліся на будаўніцтве аба-
рончых збудаванняў. У крыніцах яны называюцца «граднікамі», «ага род-
нікамі», «гарададзельцамі». Захаваліся імёны двух гарададзельцаў XI ст. – 
вышгародскіх майстроў Міланега і Ждана, вядомых таксама бу даўніцтвам 
драўляных храмаў у гонар першых старажытнарускіх святых Барыса і Глеба.

Умацаванні гарадоў шмат у чым былі падобныя, а непаўторнае аблічча 
ім надавалі культавыя збудаванні. Большасць цэркваў Старажытнай Русі 
ўзводзілася з дрэва. Іх знешні выгляд можна прыблізна аднавіць на аснове 
іка награфічных крыніц, летапісных дадзеных і археалагічных матэрыялаў. 
Мяркуюць, што першапачаткова цэрквы ўяўлялі сабой клецкі тып, які адроз-
ніваўся ад простай хаты толькі наяўнасцю глаўкі з крыжам. Каменных храмаў 
у гарадах было значна менш, аднак дзякуючы лепшай захаванасці яны вы-
вучаны дэталёва. У большасці каменныя храмы былі крыжова-купальнымі, 
у асобных выпадках дасягалі вышыні 35–40 м. Але нават пры той вышыні, 
што і драўляныя, яны былі больш шырокімі і масіўнымі. Мураваныя храмы 
ў гарадах рэзка вылучаліся на фоне іншых драўляных збудаванняў.

Асноўным элементам забудовы старажытнарускіх гарадоў быў двор, пад 
якім разумелася не толькі пазначэнне межаў сямейнага ўладання, але і ячэй-
ка грамадскага і дзяржаўнага прызначэння: «княж двор», «уладычын двор», 
«гасціны двор» і г. д. У найбуйнейшых гарадах знаходзіліся гандлёвыя падвор’і 
аб’яднанняў купцоў. Свае двары з царквой у Кіеве, Пераяславе і іншых гара-
дах мелі купцы з аддаленых буйных гарадоў Русі (напрыклад, наўгародскія).

Памерамі і ўбранствам у гарадах вылучаўся перш за ўсё «княж двор». 
У Кіеве разам з дваром уласна кіеўскага вялікага князя былі двары іншых 
князёў: у летапісе згадваецца двор Брачаслаўль і двор Мсціслаў. Побач 
з афіцыйнай рэзідэнцыяй кіеўскага князя ў канцы X ст. з’явіўся будынак 
грыдніцы для правядзення бясед і нарад. Некаторыя пабудовы княжацкага  
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двара былі каменнымі. Мяркуюць, што гэта былі не асобныя самастойныя па-
латы, а парадныя памяшканні, якія ўваходзілі ў сістэму харомаў. Двары баяраў, 
вышэйшага пласта старажытнарускага грамадства, нагадвалі ўмацаваныя замкі 
і ўключалі разам з жылымі пабудовамі – «палацам» – мноства гаспадарчых 
і бытавых збудаванняў. Абавязковымі элементамі забудовы двара былі лазня, 
ледавік, навесы для летняга ўтрымання жывёлы, ямы для захоўвання запасаў. 
Часта тут жа знаходзіліся і рамесныя майстэрні. Двары простых людзей былі 
меншымі па памеры пры мінімальным ліку пабудоў. Існавалі ў гарадах і цалкам 
вытворчыя двары, а таксама адміністрацыйныя будынкі: мытарніца (мытня), 
стражышча (дом для варты), грыдніца, поруб (турма). На рынкавых плошчах 
стаялі гандлёвыя крамы і корчмы.

З часоў Кіеўскай Русі аблічча жылля ўсходніх славян мала змянялася аж 
да XIX ст. Доўгі час сярод гісторыкаў панавала меркаванне, што на поўдні 
Старажытнай Русі асноўным відам жылля гараджан і сель скіх жыхароў 
з’яўлялася паўзямлянка, а на поўначы – наземныя бярвеністыя хаты. Ар хе а-
ла гіч ныя даследаванні апошніх гадоў паказалі: па ўсёй тэрыторыі рассялення 
ўсходніх славян існаваў змешаны тып жыл ля. Тып пабудовы залежаў ад харак-
тару мясцовасці, прыродна-геаграфічных умоў (напрыклад, нізкая забалоча-
ная мясцовасць або сухое месца на ўзгорку). Пабудова жылля і гаспадарчых 
бу дынкаў дзякуючы іх прастаце была даступнай амаль кожнаму сельскаму 
і гарадскому жыхару. Менавіта таму сельскае і гарадское насельніцтва хутка 
аднаўляла жыллё пасля пажараў, якія часта здараліся ў тыя часы. Памеры жыл-
ля вызначаліся характарам асноўнага матэрыялу – бярвення, яго даўжыня звы-
чайна не перавышала 8,5 м. У аснове жылля ўсіх сацыяльных груп (і бедных і 
багатых) знаходзіўся драўляны зруб, плошча якога абмяжоўвалася даўжынёй 
бярвення. Вышэйшыя пласты насельніцтва Старажытнай Русі маглі дазволіць 
сабе больш камфортнае жыллё – харомы; яны адрозніваліся памерамі (былі 
нават двухпавяр ховыя), дасканалай сістэмай ацяплення і асвятлення (мелі за-
шклёныя вокны).

Такім чынам, архітэктура гарадоў Кіеўскай Русі мела розныя функцы-
янальнае прызначэнне і вонкавы выгляд, што стварала не паўтор нае гар-
манічнае аблічча.

Культавае дойлідства і жывапіс. З прыняццем хрыс ці ян с т ва ў Стара-
жытнарускай дзяржаве шы ро ка распаўсюдзілася бу даў ніц т ва цэркваў. 
За рэдкім выключэннем першыя цэрквы на Ру сі былі драў ля ны мі. Пра іх 
дакладны знешні выгляд сучасныя дас лед чы кі могуць толькі здагадвацца. 
Некаторыя мяр ку юць, што старажытная ўсходнеславянская культавая 
драўляная ар хі тэк ту ра была цалкам самабытнай (з улікам язычніцкіх ка ранёў 
на род на га дойлідства), іншыя лічаць, што значнае ўздзеянне на яе аказала му-
ра ва ная візантыйская і старажытнаруская ар хі тэк ту ра. У XI–XII стст. на Русі 
паўсюдна будаваліся ярусныя шатровыя храмы з церамцамі наверсе. Адной 
з разнавіднасцей шатровых храмаў быў «храм аб дваццаці сценах», на аснове 
якога пазней паўсталі трохшатровыя і пяці шатровыя. Магчыма, некаторыя 
драўляныя храмы звонку былі размаляваны і распісаны.



80

Да ліку найбольш ранніх з вядомых сёння мураваных (з плоскай цэ-
глы – плінфы) культавых пабудоў на Русі адносіцца царква Багародзіцы, 
альбо Дзесяцінная царква. Яна была пабудавана ў Кіеве ў 989–996 гг. арцел лю 
візантыйскіх майстроў, але ў 1240 г. разбурана падчас аблогі сталіцы ман голамі. 
Найбольш старажытны з храмаў, якія дайшлі да нашых дзён, – кіеўскі Сафійскі 
сабор, пабудаваны па ініцыятыве Яраслава Мудрага па розных версіях альбо 
ў 1017–1022 гг., альбо да 1037 г. Першапачаткова гэта быў крыжова-купаль-
ны храм, абнесены з трох бакоў адкрытай галерэяй, па-над якой знаходзіўся 
балкон – гульбішча. Сафійскі сабор задумваўся як галоўны хрысціянскі 
храм на Русі і невыпадкова быў прысвечаны Святой Сафіі. Галоўным храмам 
Візантыі таксама быў Сафійскі сабор, такім чы нам Кі еў с кая Русь сімвалічна 
ставіла сябе на адзін узровень з імперыяй. Акрамя адпраўлення культу, у храме 
здзяйсняліся і свецкія цырымоніі, напрыклад, узыходжанне князя на прастол. 
Менаві та ў Сафійскім саборы была сабрана першая на Русі бібліятэка, тут жа 
была размешчана і грабніца кіеўскіх князёў. Мітрапаліт Іларыён у творы «Сло-
ва аб законе і благадаці» пісаў пра веліч задумы і дасканаласці архітэктурных 
формаў Сафійскага сабора: «Церковь дивна и славна всем окружным стра-
нам, яко же ина не обрящется во всем полунощи земном от востока и запада».

Сярод іншых старажытных культавых збудаванняў, якія часткова за-
хаваліся да нашых дзён, можна назваць Успенскі сабор (1073–1089) і Тра-
ецкую царкву Кіева-Пячэрскага манастыра (каля 1106 г.), царкву Архан гела 
Міхаіла Выдубіцкага манастыра (1070–1088), чарнігаўскія Спаса-Пра абра-
жэнскі сабор (першая палова XI ст.) і сабор Барыса і Глеба (канец XI – па-
чатак XII ст.).

Палітычная раздробленасць Кіеўскай Русі, нягледзячы на ад моў ныя на-
ступствы, спрыяла рос к ві ту культуры асобных зя мель. Князі не шка давалі 
сродкаў, каб упрыгожыць свае гарады і тым самым пе раў зыс ці суседзяў. Ад-
начасова з развіццём старых цэн т раў культуры з’яўляюцца новыя. Пры гэтым 
вядомыя ў той час май с т ры-дойліды як працавалі ў старэйшых гарадах, так і 
запрашаліся ў мяс цо выя цэнтры. Напрыклад, зас на ва ль ні кам гродзенскай ар-
хі тэк тур най школы лічыцца Пётр Міланег, згаданы ў Іпацьеўскім летапі се, дзе 
ён параўноўваецца з біблейскім дойлідам Вяселіілам. Мяр ку юць, што дойлід 
працаваў у Кіеве, за тым у 1170-я гг. у Луц ку і Тураве, а пасля 1180 г. – у Гародні. 
Мяркуюць таксама, што Пётр Міланег у кан цы XII ст. будаваў царкву Святога 
Ва сі лія ў Оўручы і царкву Апосталаў у Белгарадзе, а таксама Пят ніц кую 
царкву ў Чарнігаве. І хаця ў развіцці архітэктуры ўсіх ста ра жыт на рус кіх зямель 
захоўваюцца агу ль ныя рысы, можна вы я віць мясцовыя асаблівасці. У перыяд 
раздробленасці сво е а саб лі выя ар хі тэк тур ныя школы склаліся ў Полацкай, 
Галіцка-Ва лын с кай, Чарнігава-Северскай і іншых землях.

Ва ўпрыгожанні храмаў адлюстравалася выяўленчае мас тац т ва та го часу. 
Кожны храм абавязкова быў аздоблены фрэс ка мі і абразамі. Са мыя багатыя 
храмы на Русі мелі мазаіку. Пры ма нас ты рах, кня жац кіх і баярскіх дварах 
існавалі майстэрні, дзе для заказчыкаў малявалі і багата ўпрыгожвалі раз нас-
тай ныя іко ны. Тэхніка і манера пісьма былі перанесены на Русь з Візантыі.
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У старажытнарускіх храмах упрыгожваўся не то ль кі інтэр’ер. Рас піс валіся 
таксама фа са ды храмаў (напрыклад, у Кіеве і Чар нігаве), але ўпры гожанне 
інтэр’ераў лі чы ла ся больш важным. Са мы яркі прыклад – кіеў скі Сафійскі 
са бор. У сярэдзіне XIX ст. у адной з прыбудоў да храма ад ва лі ла ся тынкоўка, 
і пад ёй быў знойдзены ста ражытны фрэскавы жы ва піс. Шматлікія малюнкі 
выяўлялі свец кія сю жэ ты: групавы пар т рэт сям’і Яраслава Мудрага, тагачас-
ныя забавы (ку лачны бой, цыркавыя спа бор ніц т вы, скамарохі і каля доўшчыкі, 
кня жац кае паляванне і г. д.). Да нашых дзён выдатна за ха ва ла ся ма за і ка на сце-
нах і падлозе Сафійскага сабора. Сярэд нявечныя май с т ры дасягнулі высока-
га май с тэр с т ва ў складанні мазаікі, ства ра ю чы раз на стайныя адценні адна го 
колеру (зялёны меў 25 ад цен няў, карычневы – 23, чырвоны – 13) і раз мяш ча-
ю чы асобныя фрагменты смальты пад рознымі ку та мі.

Акрамя фрэсак, праваслаўныя храмы заўсёды ўпры гож ва лі ся абра замі. 
З рас паў сюд жан нем хрысціянства іканапіс з Ві зан тыі прыйшоў у Балгарыю, 
затым у Сербію і на Русь. Найбольшае зна чэн не абразы набылі ме на ві та ў ста-
ра жыт на рус кіх храмах, толькі ў іх паступова сталі складвацца шма т ’ я рус ныя 
іка нас та сы. Іканапіс прадугледжваў стварэнне біблейскіх малюнкаў па стро-
га вызначаных ка но нах, мастак не быў свабодны і ў выбары кам па зі цыі. Тым 
не менш таленавітыя старажытнарускія іка напіс цы заўсёды знаходзілі магчы-
масць прадэманстраваць ары гі на ль насць і непаўторнасць свайго стылю. Да 
лі ку першых вядомых па іме ні старажытнарускіх іканапісцаў належаў Святы 
Аліпій (Алімпій), які жыў у Кі е ве ў пачатку XII ст. Найстаражытныя іко ны 
захаваліся не ў храмах Паўднёвай Русі, якія пастаянна пад вяр га лі ся ардынскім 
спусташэнням, а перш за ўсё на поў на чы (у наўгародскім Сафійскім саборы).

Такім чынам, царква аказала вялікі ўплыў на развіццё ар хі тэкту ры і выяў-
ленчага мастацтва Ста ра жыт най Русі. Разам з пры няц цем хры сціянства 
з’явіліся мураваная архітэктура, жы ва піс, у значнай сту пе ні менавіта дзяку-
ючы хрысціянству раз ві ва ла ся і распаўсюджвалася пісьмен насць сярод ус-
ход нес ла вян с ка га насельніцтва.

Развіццё пісьменнасці. Уяўленне пра ўзровень пі сь мен нас ці на сель ніц-
тва Старажытнай Русі змя ня ла ся па меры па шы рэн ня археа ла гічных да-
следаванняў: сенсацыйныя знаходкі, асаб лі ва ў Вялікім Ноў га радзе, дазво-
лілі зрабіць выснову пра шырокае рас паў сюд жан не ўмення пісаць і чы таць 
сярод роз ных ка тэ го рый усходнеславянскага грамадства. Вядома, што ў Кіеў-
скай Ру сі пісьменнасць існавала яш чэ да афіцыйнага прыняцця хрыс ці ян-
с т ва ў 988 г. Так, руска-візантыйскі дагавор Алега 911 г. быў на пі са ны адна-
часова на грэцкай і славянскай мовах. Сярэдзінай X ст. датуецца першы 
вядомы кірылічны над піс на знойдзеным пад час рас копак у Гнёздава пад 
Смаленскам абломку гаршка (надпіс складаецца з аднаго слова, даследчыкі 
прапаноўваюць роз ныя варыянты прачытання: «гороушна», «гороухща», 
«гороуща», «гороуниа»).

Да пачатку XI ст. адносяцца прамыя сведчанні пі сь мен нас ці вы шэйшага 
пласта ста ра жыт на рус ка га грамадства – кня зёў і іх дружын нага акружэння. 
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Так, летапісец адзначае, што князь Уладзімір збіраў «у нарочитой чади» 
дзяцей  і «даяти нача на учение книжное»; Яраслаў Мудры сам «книгам при-
лежа и почитая е часто в нощи и в дне». Хрэстаматыйным стаў прыклад 
пісьменнасці дачкі Яраслава Мудрага Ганны: яна выйшла замуж за француз-
скага караля, які ставіў замест подпісу крыж. Своеасаблівым гімнам ведам 
з’яўляецца ўнікальны аўтабіяграфічны твор – «Павучанне» Уладзіміра Ма-
намаха. Князь пераконвае сваіх дзяцей не ленавацца, раіць не забываць таго 
«добрага», што яны ўмеюць, а чаго не ўмеюць, «тому ся учите». Пры гэтым 
Уладзімір Манамах ставіць у прыклад свайго бацьку Усевалада Яраславіча, які 
«дома седя, изумеяше пять язык, в том бо честь есть от инех земель».

Распаўсюджанне пісьменнасці сярод шырокіх слаёў на се ль ніц т ва Кі-
еў скай Русі пацвярджаюць зной дзе ныя археолагамі над пі сы на шыфер ных 
прасліцах, грабянях, збанах, амфарах, роз ных ра мес ных вырабах (ула даль-
ніцкія клеймы, клеймы выт вор цаў), графіці на сценах сабораў, над пісы на ма-
не тах і, га лоў нае, берасцяныя граматы. Адкрыц цё берасцяных грамат у 1951 г. 
у ходзе раскопак у Вялікім Ноў га ра дзе стала сапраўднай сен са цы яй. На сён-
ня знойдзена ўжо больш за 1100 берас цяных грамат, і кожны год прыносіць 
адкрыцці. Услед за Ноўгарадам Вялікім тэксты, запісаныя на бяросце, зной-
дзены і ў Звянігарадзе Галіцкім. Вялікая жанравая разнастайнасць берасця-
ных гра мат пац вяр д жа ец ца гісторыкамі. Іх тэксты, па сведчанні В. П. Яніна, 
уключаюць «гаспадарчыя распараджэнні і палітычныя данясенні, судовыя 
казусы і бытавыя просьбы, сялянскія скаргі і заказы рамеснікам, школь-
ныя практыкаванні дзяцей і просьбы мастаку аб вырабе абразоў, лю боў ныя 
запіскі і паведамленні пра смерць блізкага чалавека, ліхвяр скія запісы і спісы 
нядоімшчыкаў, малітвы і за мовы супраць хвароб...».

Найстаражытныя берасцяныя граматы адносяцца да XI ст., гэтым жа 
часам датуюцца і самыя ста ра жыт ныя кнігі, якія дай ш лі да нашага часу. Кнігі 
ў сярэднявечнай Русі пісалі на спе цы я ль на ап ра ца ва ных цяля чых шкурах – 
пергамене, вокладкі вы раб ля лі майстры-ювеліры. Кнігі цанілі ся вельмі вы со-
ка. То ль кі нядаўна гісторыкам стала вядома, што на Русі існавалі і не да ра гія, 
нескладаныя ў вырабе драў ля ныя кнігі. На драўля ных (ліпавых) дошчачках 
рабіліся спецыяльныя прамавугольныя паг лыблен ні, якія заліваліся воскам. 
Па воску пісалі спе цы я ль ны мі металічнымі ці касцянымі стрыжнямі – пі са-
ла мі. Плоскай ла па тач кай можна было папраўляць напісаны тэкст або зусім 
яго выдаляць, каб на пі саць новы.

Дарагоўля матэрыялу, з якога вырабляліся кнігі, рабіла іх ма ла дас туп ны-
мі для шырокага пласта на се ль ніц т ва. Кнігазборы ме лі князі, манастыры, 
буйныя цэрквы. У той жа час рускай цар к ве пат ра ба ва ла ся мноства кніг, каб 
весці богаслужэнне і аду коў ваць нядаўніх язычнікаў. Прывезеных з іншых 
кра ін кніг не хапала, таму хутка наладзілася праца па перакладзе і перапісцы 
свя тых тэкстаў. Сярод най больш ранніх кніг былі і тыя, што вы кон ва лі іншыя, 
хутчэй забаўляльныя функцыі. Гэта «Ізборнікі» 1073 і 1076 гг., зробленыя для 
сына Яраслава Мудрага князя Святаслава. «Ізборнікі» ўтрымлівалі разнастай-
ныя творы рэлігійнага, філасофскага і павучальнага характару.
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У старажытнасці ва ўсходніх славян памяць пра гістарычныя падзеі 
перадавалася з пакалення ў пакаленне ў вуснай форме. Такія вершаваныя 
апавяданні называлі былінамі (ад слова «быль» – тое, што было). Быліны 
апавядалі і пра рэальныя, і пра выдуманыя падзеі. Шырокае распаўсюджанне 
мелі быліны пра багатыроў – Іллю Мурамца, Дабрыню Нікіціча, Мікулу 
Селянінавіча і многіх іншых, у вобразах якіх маглі пра соч вац ца рэальныя 
гістарычныя персанажы. Па меры развіцця пісьмовай культуры гістарычныя 
падзеі сталі фіксавацца ў летапісах.

Пачатак летапісання. Летапісы – унікальная з’ява старажытнарускай 
культуры. Адзін з першых даследчыкаў старажытнарускай літаратуры нямецкі 
пра фесар Г. Ф. Мілер адз на чаў, што летапісец Нестар і яго паслядоўнікі 
стварылі настолькі поўную сістэму рускай гісторыі, што ні адна іншая нацыя 
не можа пахваліцца такім скарбам. Б. А. Рыбакоў прадставіў летапісы ў во-
бразе свяцільні, якая, запаленая першымі не вядомымі летапісцамі, асвятля-
ла тысячы дэталяў, сотні бітваў, паходаў, аблог, будаўніцтва гарадоў, барацьбу 
з качэўнікамі, паводкі, пажары, інтрыгі вераломных царадворцаў, царкоўныя 
настроі, жывую мову і пе рапіску людзей Кіеўскай Ру сі.

Летапісанне на Русі, верагодна, пачалося як перайманне ві зан тый с-
кай хранаграфіі, аднак з са ма га пачатку набыло ха рак тэр ныя толькі для яго 
асаблівасці. Складанне летапісаў, як і пе ра піс ван не кніг, лі чы ла ся богаўгоднай, 
душакарыснай справай. Пер ша па чат ко ва запісам па дзей рускай гісторыі зай-
ма лі ся най больш пісьменныя людзі таго часу – манахі. Даволі рана адз на-
ча ец ца ўзнікненне афіцыйнага ле та пі сан ня, якое вялося пры двары князя. 
Так, у Галіцка-Валынскім летапісе рас па вя да ец ца, як ва лын с кі князь Мсціслаў 
у канцы XIII ст. пакараў жы ха роў Берасця за здраду, пра што ў ле та пісе быў 
зроблены адпаведны запіс («...а вопсал есмь в летописец коромолу их»).

Летапісы, у адрозненне ад еўрапейскіх хронік і аналаў, на пі са ных у асноў-
ным на латыні, скла да лі ся на роднай мове, якая мела несупадзенні з народ-
най, гутарковай, хаця апошняя і пра ні ка ла на іх ста рон кі. Абласное лета-
пісанне дазваляе выявіць ды я лек т ныя асаблівасці мо вы Кіеўскай Русі. Мову 
летапісаў на зы ва юць «кніжнай», яна была бліз кай да цар коў наславянскай. 
Скла да ль ні каў летапісаў нельга прызнаць не прадузятымі і аб’ ек тыў ны мі 
назіральнікамі, якія нетаропка і нейтральна фікса валі падзеі. Адна з най-
важнейшых высноў даследчыка ста ра жыт на рус кіх летапісаў А. А. Шахмата-
ва зводзілася да таго, што рукой «ле та піс ца кіравалі не адцягне ныя ўяўлен ні 
аб праўдзе, а мірскія страс ці і палітычныя інтарэсы».

Пачатак летапісання звязваецца з «Аповесцю мінулых га доў» – зво дам, што 
прысутнічае на пачатку большасці ацалелых спі саў. «Аповесць мі ну лых гадоў» 
(далей – АМГ), час стварэння якой адносіцца да пачатку дру гога дзесяцігоддзя 
XII ст., з’яў ля ец ца незаменнай крыніцай па гісто рыі ўсход ніх славян. Па сва-
ёй значнасці АМГ стаіць у адным шэрагу з «Чэшскай хро нікай» Ка зь мы 
Пражскага і «Хронікай і дзеямі князёў або ўладароў по ль с кіх» Гала Аноніма. 
Аднак даследчыкі перакананыя, што АМГ не была першым летапісным зводам. 
Параўнанне тэксту АМГ з Наўгародскім I летапісам малодшага ізводу дазволіла 
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прыйсці да высновы, што ў складзе апошняга захаваўся больш ранні летапісны 
звод. Высветлена, што ў ім адсутнічаюць усе дагаворы Русі з Візантыяй, а так-
сама ўсе прамыя цытаты з грэчаскай хронікі Георгія Амартола, прысутныя 
ў АМГ. А. А. Шахматаў назваў больш ранні летапісны помнік Пачатковым 
зводам, ён жа датаваў яго 1095 г. На думку вучонага, Пачатковы звод лёг у ас-
нову Наўгародскага I летапісу пры перадачы падзей да канца XI ст. У ходзе да-
лейшага вывучэння Пачатковага звода А. А. Шахматаў выказаў здагадку, што 
крыніцай стаў летапіс, складзены ў 1037 г. Менавіта пад гэтым годам у АМГ 
змешчана шырокая пахвала Яраславу Мудраму (хоць памрэ ён у 1054 г.). Гэты 
гіпатэтычны твор даследчык прапанаваў назваць Найстаражытным зводам. 
Апавяданне ў ім яшчэ не разбівалася на гады і было монатэматычным (сю-
жэтным). Пазней, ужо ў савецкі перыяд, даследчык летапісаў М. Д. Прысёлкаў 
сцвярджаў, што звод 1037–1039 гг. уяўляў сабой нешта накшталт дакладной 
запіскі, складзенай кіеўскай мітраполіяй, якая знаходзілася ў падпарадкаванні 
грэкам, для Канстанцінопаля.

Калі гіпотэза пра існаванне Пачатковага звода, прадстаўленага ў Наў-
гародскім I летапісе, прымаецца большасцю даследчыкаў, то да існа вання 
Найстаражытнага зводу ставяцца ў цэлым скептычна. У той жа час даследчыкі 
па гад жа юц ца, што нейкі літаратурны твор усё ж папярэднічаў Па чат ко ва му 
зводу, і створаны ён быў у першай палове XI ст.

У сваіх здагадках А. А. Шахматаў ішоў далей: ён лічыў, што ў асно-
ве наўгародскага зводу трэцяй чвэрці XI ст. ляжалі Найстаражытны кіеўскі 
звод 1037 г. i нейкі больш ранні наўгародскі летапіс 1017 г., складзены пры 
наўгародскім епіс ка пе Іакіме. Гэта гіпотэза цалкам не прымаецца да след-
чыкамі летапісаў, якія лічаць, што існаванне ўласнага летапісання ў Ноў-
гарадзе ў XI ст. наогул сумнеўна.

Такім чынам, крыніцамі для АМГ маглі паслужыць створаныя раней 
летапісныя зводы. Другая несумнеўная крыніца – вусныя паданні. Пра гэта 
шмат сведчанняў у самім летапісе: пад 1096 г. – звесткі ад наўгародца Гюра-
ты Рогавіча, пад 1106 г. – ад «старца добрага» Яня. Акрамя таго, летапісец 
выкарыстоўваў замежныя крыніцы: Хроніку Георгія Амартола ў балгарскім 
перакладзе; «Летописец вскоре» канстанцінопальскага патрыярха Нікіфара, 
так званы Хранограф асаблівага складу (у гэтым творы, які не дайшоў да нас, 
было сабрана некалькі грэчаскіх хронік); яўрэйскі хранограф «Кніга Іа сі пон»; 
творы сакральнага характару (Святое Пісанне; апокрыфы: «Тлумачальная Па-
лея», «Казанне аб 12 камянях на рызе Іерусалімскага першасвятара», «Жыціе 
Васілія Новага»). Акрамя таго, у АМГ былі ўключаныя тэксты дагавораў Русі 
з Візантыяй, змешчаныя пад 907, 911, 945 і 971 гг.

АМГ не захавалася ў першай рэдакцыі, створанай манахам Кіева-Пячэр-
скага манастыра Нестарам. Першапачатковы тэкст быў падвергнуты рэдага-
ванню. Адна з рэдакцый захавалася ў Лаўрэнцьеўскім летапісе, створаным  
у 1377 г. ма на хам Лаўрэнціем для суздальска-ніжагародскага князя Дзмітрыя 
Кан станцінавіча. Той жа варыянт АМГ утрымліваўся ў Троіцкім летапісе па-
чатку XV ст., Маскоўска-Акадэмічным спісе Суздальскага летапісу канца  
XV ст., ліцавой Радзі вілаўскай (Кёнігсбергскай), а таксама ў большасці 
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летапісаў XVI і XVII ст. Іншы варыянт АМГ (трэцяя рэдакцыя) дайшоў да 
нашых дзён у скла дзе Іпацьеўскага летапісу, названага па спісе XV ст., які 
захоўваецца ў Іпа ць еў с кім манастыры ў Кастраме. Тая ж рэдакцыя змяшча-
ецца ў Хлеб ні каў с кім (XVI ст.), Па годзін с кім (XVII ст.), Ермалаеўскім (канец 
XVII – пачатак XVIII ст.) спісах.

Большасць даследчыкаў падзяляюць меркаванне, што першапачатковы 
тэкст АМГ (пер шая рэдакцыя Нестара) быў падвергнуты другой рэдакцыі 
ігуменам Выдубіцкага манасты ра Сільвестрам. На гэтую думку на водзіць 
запіс, зроблены пад 6618 (1110) г., пра тое, што «сей Летописец» быў склад-
зены ігуменам Сіль вест рам у 6624 (1116) г. Між тым у пачатку АМГ паведам-
ляецца, што яна была складзе на мана хам Кіева-Пячэрскага манастыра, і сам 
тэкст летапісу неадна ра зова ўказвае на пры належнасць аўтара да гэтага ма-
настыра. Нарэшце, Хлеб нікаўскі спіс на зывае імя летапісца – Нестар. У той 
жа час даследчыкі звяр таюць увагу, што ў тэксце АМГ і агіяграфічных сачы-
неннях Нестара («Чы танне пра Барыса і Глеба» і «Жыціі Фе а до сія Пячэрска-
га») існуюць факта лагічныя несупадзенні.

У Іпацьеўскім летапісе тэкст АМГ не абрываецца аж да 6626 (1118) г., 
аднак пасля характар запісаў рэз ка мяняецца: ідуць ка рот кія адрывістыя 
звест кі. Лічыцца, што гэтая, трэцяя, рэ дак цыя была здзей с не на пры ста рэй-
шым сыне Уладзіміра Ма на ма ха наўгародскім князі Мсціславе.

З надыходам палітычнай раздробленасці ў Старажытнай Русі пачало 
развівацца абласное летапісанне. Паколькі прыярытэт яшчэ захоўваўся за 
Кіевам, непасрэдным працягам АМГ стаў Кіеўскі звод канца XII ст. Летапісца 
ўжо больш цікавіла дзейнасць князя, які ўладарыў у Кіеве, па заказе і пад кан-
тролем якога хутчэй за ўсё летапіс і пісаўся. Такім чынам, Кіеўскі звод страціў 
агульнадзяржаўны характар і ператварыўся ў сямейны летапіс кіеўскіх князёў.

Грамадска-палітычнае развіццё Кіеўскай Русі аказвала непасрэд-
нае ўздзе ян не на развіццё рускай летапіснай традыцыі. Узвышэнне асоб-
ных цэнтраў і на ды ход палітычнай раздробленасці прывялі да з’яўлення 
мясцовага лета пі сання. Абласное летапісанне – Кіеўскае, Наўгародскае, 
Уладзіміра-Суздальскае, Галіцка-Валынскае – у большай ступені засяроджа-
на на апо ведзе пра мясцовыя падзеі, хаця ў некаторых выпадках захоўваецца 
агульна дзяр жаўны характар. І хаця летапісная традыцыя не была перапыне-
на, мангольскае нашэсце 1237–1241 гг. адмоўна паўплывала на яе развіццё.

Літаратура. Літаратура дамангольскага перыяду вы лу ча ла ся жанравай раз-
настайнасцю. Першапачаткова ўзорамі для развіцця ўласных мастацкіх твораў 
служылі перакладныя тэк с ты, перш за ўсё рэлігійнага зместу. Зара джэнне 
ўсходнеславянскай (старажытнарускай) літаратуры адно сіцца да XI ст. Ра зам 
з летапісамі ствараецца агіяграфічная літа ратура – жыціі святых. Манах Не-
стар, больш вядомы як аўтар «Аповесці мінулых гадоў», з’яўляецца і адным 
з першых аўтараў жыцій стара жыт нарускіх святых. Нестару належыць шыро-
кае, поўнае рэаліс тычных замалёвак з паўсядзённага жыцця манахаў, простых 
людзей і князёў жыціе заснавальніка Кіева-Пячэрскага манастыра Феадосія. 
Ім жа было напі сана адно з першых жыцій святых Барыса і Глеба.  Ціка васць 
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да жыцця ўласных, а не візантыйскіх святых сведчыла пра рост этнічнай 
самасвядомасці.

Да ліку самых старажытных літаратурных помнікаў Кіеўскай Русі адно-
сіцца і «Слова аб законе і дабра да ці», напісанае ў сярэдзіне XI ст. Ілар ыёнам, 
мабыць, у бытнасць яго яшчэ святаром (у 1051 г. ён быў першым з усходніх 
славян пасвечаны ў мітрапаліты). Асноўная задача твора – усхваленне кня-
зя Уладзіміра, які хрысціў Русь. Пры гэтым Іларыён узвялічвае ўсю Рускую 
зямлю, якая «...ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли». 
Пра яшчэ аднаго аўтара жыційнай літаратуры XI ст. – Іакава Мніха (Іакава 
Чарнарызца) – не захавалася ніякіх біяграфічных звестак. Іакаў таксама 
прысвяціў панегірык хры сціцелю Русі – «Памяць і пахвала рускаму князю 
Уладзіміру». Акрамя таго, ён ства рыў «Жыціе Уладзіміра», «Казанне аб святых 
пакутніках Барысе і Глебе», якія ка рыс та ліся вялікай папулярнасцю дзякуючы 
павучальна-лірычным адступленням.

У пачатку XII ст. на Русі з’яўляецца новы жанр – хаджэнне. Яго рода-
пачынальнікам стаў ігумен Данііл: ён здзейсніў у 1104–1106 гг. па лом ніцтва 
ў Святую зямлю і апісаў сваё падарожжа ў кнізе «Жыціе і хаджэнне ігумена 
Данііла з Рускай зямлі», якая стала ўзорам для наступных апісанняў па лом-
ніц т ваў. «Хаджэнне Данііла» было вельмі папулярным на Русі, захавалася 
больш за 150 яго спісаў.

Аўтабіяграфічны жанр у старажытнарускай літаратуры прадстаўле ны 
адзіным унікальным творам – «Павучаннем» Уладзіміра Манамаха, якое за-
хавалася ў скла дзе «Аповесці мінулых гадоў». Кіеўскі князь заклікаў выкон-
ваць хрысціянскую мараль – быць «кротким», не крыўдзіць удоў і сірот, ска-
рацца старэйшым. Згод на з павучаннем, князь павінен жыць у міры з іншымі 
князямі, не чыніць крыўды малодшым суродзічам, пазбягаць крывапраліцця 
(хоць Уладзімір згадвае пра мноства сваіх паходаў, у тым ліку супраць 
суродзічаў), не паддавацца ганарлівасці і не аддавацца ляноце. У цэлым «Па-
вучанне» Уладзіміра Манамаха ўяўляе адзіны прыклад маральнага павучання, 
напісанага не духоўнай асобай, а ўладаром.

Самы вядомы твор старажытнарускай літаратуры – «Сло ва пра паход 
Ігаравы», які адносіцца да ліку воінскіх аповесцей. Іншых падобных прык-
ладаў свецкай літаратуры ў Старажытнай Русі дамангольскага перыяду не вы-
яў ле на. Гэты твор невядомага аўтара быў знойдзены толькі ў канцы XVIII ст., 
але адзіны яго рукапіс згарэў у Маскве ў 1812 г. падчас акупацыі войскамі 
На палеона. На шчасце, напярэдадні было зроблена некалькі копій. Скла-
даная гісторыя рукапісу стала падставай для сумневаў у аўтэнтыч насці 
твора,  абвешчанага падробкай XVIII ст. (А. А. Зімін). Аднак лінгвістыч-
ныя, гістарычныя і іншыя асаблівасці тэксту «Слова пра паход Ігаравы» 
даюць важкія аргументы на карысць яго арыгінальнасці. Мяркуецца, што 
ён быў створаны неўзабаве пасля апісанай падзеі. Выказваюцца цікавыя 
здагадкі пра аўтарства (сам князь Ігар, Пётр Барыславіч, княгіня Баляс-
лава, нават Кірыл Тураўскі і шэраг іншых дзеячаў канца XII ст., вядомых  
з летапісаў). 
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У паэме распавядаецца пра тое, як ноўгарад-северскі князь Ігар Свя-
та славіч у 1185 г. здзейсніў няўдалы паход супраць полаўцаў і трапіў да іх 
у палон. Ставячы гэ тую падзею ў цэнтр аповеду, аўтар стварае пра нік лі вую 
кар ці ну Русі, яе мужных, хоць i ганарыстых князёў, таленавітага народа, не-
звы чайнай прыгажосці мяс цін. Аўтар «Слова пра паход Ігаравы» выступаў за 
адзінства князёў у ба рацьбе з неспакойнымі качэўнікамі. Спыненне ўсобіц 
дзеля міру і спакою на Русі – асноўны пафас твора.

Вяршыняй старажытнарускай літаратуры стала не за вер ша нае «Сло-
ва пра пагібель Рускай зямлі», напісанае падчас мангольскага нашэсця або 
напярэдадні пераломнай для гісторыі ўсходніх славян падзеі. Сапраўдны гімн-
услаўленне роднай зямлі, успамін пра яе былую магутнасць («О, светло светлая 
и украсно украшена, земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси…») 
кантрастуе з апісаннем наступстваў Батыева пагрому, калі з прыходам манголаў 
адбылася «в ты дни болезнь крестияном».

Прыведзенымі прыкладамі не вычэрпваецца раз нас тай насць стара жытна-
рускай літаратуры, але ўжо дзякуючы ім мож на ацаніць высо кі ўзровень куль-
туры Кіеўскай Русі ў цэлым.

Культура Украіны ў Познім сярэднявеччы. Пасля ман го ль с ка га нашэс ця 
ва ўсіх сферах культуры Ук ра і ны назіраецца за ня пад. У не спрыяльных эка-
намічных умовах адбылася поўная стра та складаных тэх на ло гій вы твор часці, 
спрасцілася рамесная выт вор часць, на доўгі час пры пы ніліся каменнае бу даў-
ніц т ва, ле та пі сан не і перапісванне кніг. Тым не менш паступова ўкраінскія 
землі аднаўляліся пасля Батыева пагрому. Культурнае развіццё на новым эта-
пе мела наступныя асаблівасці:

1) рэальныя магчымасці для развіцця культуры мела праваслаўная цар к-
ва, якая атрымала ад ардынскіх уладаў вызваленне ад даніны;

2) назіралася нераўнамернасць у развіцці асобных рэгіёнаў бу ду чай Укра-
іны: у значна лепшых умо вах знаходзілася Галіцка-Ва лын с кая зямля, у той 
час як на тэрыторыі Паўднёвай Русі (Кіеўскае, Чар ні гаў с кае і асабліва Пера-
яслаўскае княствы) па на ва ла поўнае запусценне;

3) з уваходжаннем значнай часткі ўкраінскіх зямель у склад ВКЛ, а за-
ход няй – у склад По ль с ка га Каралеўства, узмацніўся заходнееўрапейскі 
ўплыў, які ў спа лу чэн ні з мяс цо вы мі тра дыцыямі вызначыў культурны ка-
ла рыт эпохі;

4) агульная геапалітычная сітуацыя аказала ўздзеянне на раз віц цё розных 
жанраў народнага мас тац т ва: дэкаратыўна-прык лад но га, музычнага і тэатраль-
нага, – якія ўзбагаціліся ге ра іч ны мі, выз ва лен чы мі матывамі.

Да ліку новых з’яў у развіцці культуры ўкраінскіх зямель Поз ня га ся-
рэднявечча адносіліся да сяг нен ні ў галіне гу ма ні тар ных навук (філасофія, 
гісторыя), пашырэнне свецкіх матываў у лі та ра ту ры, з’яў лен не рыс гатыч-
нага стылю ў храмавым бу даў ніц т ве.

Найбольш характэрнай у развіцці Украіны Позняга ся рэд ня веч ча была 
паскораная се ку ля ры за цыя культуры, што вы я ві ла ся:

    y у шырокім уключэнні народнай гутарковай мовы ў працэс ства рэн ня 
духоўных каштоўнасцей;
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    y адраджэнні літаратурных традыцый Кіеўскай Русі;
    y творчай перапрацоўцы культурных дасягненняў Заходняй Еўропы.

На ўкраінскіх землях захоўваўся значны ўплыў праваслаўнай царквы, 
асабліва ў арганізацыі навучання. Так, у якасці падручнікаў выка рыстоўваліся 
свяшчэнныя тэксты і богаслужбовыя кнігі. Навучан не праводзіў, як правіла, 
прадстаўнік духавенства – дзяк (разам са старымі назвамі – «дзідзіскал», або 
«даскал», «майстар», – пад заходнім уплывам з’яўляецца назва «бакаляр»). 
Вучні займаліся ў цэрквах або побач з імі, заможныя людзі маглі наймаць 
дзякаў для хатняга навучання.

Крыніцы рознага паходжання дазваляюць высветліць змест навучання 
дзяцей на ўкраінскіх землях у Познім сярэднявеччы. Ад вывучэння азбукі 
і складоў (пазней атрымалі назву «буквар») пераходзілі да найважнейшай 
часткі навучання – чытання, спачатку па чытанцы, затым па часаслове і 
Псалтыры. Акрамя таго, дзеці навучаліся спевам і пісьму – перш-на перш 
уставу (каліграфічнае пісьмо вялікімі літарамі), а з канца XV ст. – скорапісу. 
Пасля завяршэння навучання ў школах пад кіраўніцтвам дзяка выпускнікі 
працягвалі адукацыю самастойна; абавязковым для далейшага навучання ў 
заходнееўрапейскіх універсітэтах было веданне лацінскай мовы. Паколькі 
на ўсходнеславянскіх землях у Познім сярэднявеччы не было ўласных вышэй-
шых навучальных устаноў, то моладзь з XIV ст. адпраўлялася ва ўніверсітэты 
Цэнтральнай і Заходняй Еўропы: Кракаўскі, Парыжскі, Падуанскі, Балонскі, 
Гейдэльбергскі, Пражскі і інш.

Некаторыя выхадцы з украінскіх зямель, атрымаўшы грун тоўную аду-
кацыю ў еўрапейскіх уні вер сі тэ тах, станавіліся вя до мы мі наву коў цамі, педа-
гогамі, медыкамі, мастакамі. Так, Юрый Драгобыч (Юрый Кацермак) стаў 
доктарам філасофіі і ме ды цы ны ў Балонскім уні версі тэце, чытаў там лекцыі 
па ма тэ ма ты цы, займаў пасаду дэкана фа культэта медыцыны. У сваёй пра цы 
«Прагнастычная ацэнка бягучага 1483 года», над ру ка ва най у Рыме (гэта была 
першая друкаваная праца ўкраінскага аў та ра), Юрый Драгобыч выклаў наву-
ковыя веды ў галіне фі ла со фіі, астраноміі, геаграфіі, упершыню ўказаў геа-
графічныя ка ар ды на ты Льво ва, Драгобыча, Вільні, Кафы (Феадосіі), Масквы.

У XV ст. у Кракаўскім універсітэце працавалі ўжо тры нац цаць прафе-
сараў – выхадцаў з ук ра ін с кіх зямель. Доўгі час у ім вык ла даў Лукаш з Но-
вага Граду, а Павел Русін з Кросна чытаў курс рымскай літаратуры. Апошні  
выкладаў таксама ў Венгрыі, лічыцца адным з зас на ва ль ні каў польскай 
гуманістычнай паэзіі. Іншы выха дзец з Украіны – Ста ніс лаў Арэхаўскі-
Раксалан – быў вядомы як пра моўца, пуб лі цыст, філосаф, гісторык; яго 
працы чыталі ў Італіі, Іспаніі, Фран цыі і Германіі. У Заходняй Еўропе яго 
называлі «рутэнскім Дэ мас фе нам», «сучасным Цыцэронам».

Нароўні з актыўным удзелам выхадцаў з тэрыторыі Украіны ў еўрапейскіх 
культурных працэсах заходні ўплыў выразна адчуваўся і на ўкраінскіх землях. 
Так, пад уплывам італьянскіх майстроў тут расквітнеў рэ не сан с ны стыль у ма-
стацтве. Для яго было характэрна адлюстраванне супярэчлівага ўнутранага, 
псіхалагічна напружанага жыцця асобы. У арнаментальнае мастацтва, прад-
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стаўленае разьбой  па дрэве з пакрыццём пазалотай (асады ікон, алтароў і іка-
настасаў), усё больш пранікалі свецкія матывы.

Адбыліся змены і ў музычным мастацтве. У XIV ст. на тэрыторыі Украіны 
распаўсюджваецца новая лінейная нотная грамата, у цэрквах гучаць шматга-
лосныя спевы. У народных спевах фарміруецца новы, характэрны выключ-
на для ўкраінскай культуры, музычна-паэтычны жанр – думы. Атрымаў да-
лейшае развіццё фальклор. Народная творчасць, дзе пераважала абрадавая 
паэзія (русальныя, купальскія, аграрныя песні, галашэнні), адлюстроўвала 
перш за ўсё жыццё Кіеўскай Русі.

Непасрэдны працяг стара жытна рускіх традыцый выяўляецца ў літаратуры 
Украіны Позняга сярэднявечча. У XV ст. былі створаны новыя рэдакцыі ары-
гі наль ных твораў часоў Кіеўскай Русі, перш за ўсё Кіева-Пячэр скага па-
церыка, а таксама жыцій святых. У апошніх рэдакцыях («касьянаўскіх») 
Кіева-Пячэрскага пацерыка выраз на выявіліся новыя паўднё ва сла вян скія 
літаратурныя ўплывы і адыход ад тра дыцый Кіеўскай Русі. Тыя ж тэндэнцыі і ў 
перапрацоўцы старажытных Еван гелляў, жыцій святых, у якіх народная мова 
адыг ры ва ла больш значную ролю, чым раней. Асабліва заўважныя элементы 
ўкраінскай народнай мовы ў Кара лёўскім Евангеллі 1401 г. (назва ад с. Кара-
лёва ў Закарпацці). Гэты літара тур  ны помнік – цудоўны ўзор выяўленчага ма-
стацтва, паколькі яго старонкі багата праілюстраваны каляровымі застаўкамі 
і арна ментамі, выка нанымі яркай кінавар’ю. Уплывы жывой украінскай мовы 
відавочныя і ў «Чэццях-Мінеях» 1489 г., арыгінал якіх быў складзены ў за-
ходне ўкраінскіх землях, а затым перапісаны ў Беларусі. У Познім сярэдня-
веччы пра цягва ліся тра дыцыі летапісання. У XIV ст. пачаў вес ціся Кароткі 
Кіеўскі лета піс, да ўкра інскіх зямель адносіўся і шэраг заходнерускіх, або 
літоўска-рускіх, летапісаў.

Цэнтрам перапісвання і стварэння новых кніг з’яўляўся Кіеў, пад уплы-
вам якога была наладжана вытворчасць новых рукапісных кніг у Чарнігаве, 
Луцку, Львове, Астрозе. Пры кляштарах і цэрквах існавалі бібліятэкі, якія ня-
рэдка мелі вя лі кую колькасць рэлігійных і свецкіх кніг.

Значныя змены адбыліся ў архітэктуры ўкраінскіх гарадоў. Асноўная 
ўвага надавалася абароннаму будаўніцтву, што было абумоўлена ўзмац неннем 
небяспекі з боку Стэпу (спачатку ад манголаў, затым ад крымскіх та тараў і 
асманскай экспансіі). На выгляд гарадскіх умаца ванняў аказа лі непасрэднае 
ўздзеянне і новыя ўмовы вядзення вайны, перш за ўсё выкарыстанне агня-
стрэльнай зброі. Асноўным матэрыялам па-ранейшаму заставалася дрэва, 
аднак усё больш выкарыстоўваліся камяні і цэгла. Так, былі перабудаваны 
ўмацаванні ў Камянцы-Падольскім, Белгарадзе-Днястроўскім, Крамянцы, 
пабудаваны новыя крэпасці ў Хаціне, Мукачаве і інш. Магутнымі абарончымі 
сценамі былі абнесены Кіева-Пя чэрская лаўра і многія ўкраінскія манасты-
ры: Міхайлаўскі, Златаверхі, Кірылаўскі ў Кіеве і інш.

Архітэктурны стыль узведзеных будынкаў і ўмацаванняў вызначаўся 
мясцовымі майстрамі, але ў Познім сярэднявеччы прасочваецца ўплыў за-
ход не еўрапейскіх гатычнага і рэнесанснага стыляў. У культавым дой лідстве 
адбіліся тагачасныя ўяўленні людзей пра ўзвышанае і цу доўнае. Прыкладамі 
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могуць служыць цэрквы Раства ў Галічы, Раства Бага родзіцы ў Рагаціне, 
Святой Параскевы Пятніцы ў Львове, Узнясен ня ў Лужанах Чарнавіцкай 
вобласці і інш. У архітэктурных помніках на захадзе Укра іны вы яўляюцца 
сувязі з дойлідствам балканскіх краін (паўднёваславянскіх і малдаўскіх). 
Прыкладамі могуць быць царква Святога Ануфрыя ў Лаўрове Львоўскай 
вобласці (канец XV ст.), Сабор Святых Апосталаў Пятра і Паўла ў Камянцы-
Падольскім (пачатак XVI ст.) і інш.

У перыяд Позняга сярэднявечча ствараецца мноства драўляных збу да-
ванняў, некаторыя з якіх нават захаваліся да нашых дзён. Гэтыя архі тэктурныя 
помнікі былі звязаны з мясцовай традыцыяй будаўніцтва. Сярод найбольш 
вядомых прыкладаў старажытнага ўкраінскага драўлянага дойлідства неаб-
ходна назваць царкву Святога Мікалая ў с. Сярэдняе Вадзяное Закарпацкай 
вобласці (у аснове – дубовыя зрубы, пастаўленыя ў 1428 г.) і царкву Святога 
Духа ў с. Патэліч Львоўскай вобласці (1502 г., пазней была рэканструявана).

Перамены закранулі і бытавую культуру насельніцтва: у народны побыт 
увайшлі гадзіннікі, гарэлка, агнястрэльная зброя і іншыя вына ходніцтвы, 
якія істотна паўплывалі на паўсядзённае жыццё.

Такім чынам, культура Украіны Позняга сярэднявечча працягнула тра-
дыцыі старажытнарускага перыяду. У той жа час у яе развіцці выразна пра-
явіліся дзве тэндэнцыі: запазычанне і твор чая пе рап ра цоў ка заходне еўра-
пейскіх традыцый і злучэнне з шырокай народнай стыхіяй.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. У чым заключаліся асаблівасці матэрыяльнай выт вор час ці (зем ля-
робства і рамёстваў) усходніх сла вян у эпоху Ся рэд ня веч ча?

2. Якія асаблівасці структуры і забудовы мелі старажытнарускія гарады?
3. Прывядзіце найбольш яскравыя прыклады культавага дойлідства і ма-

стацтва дамангольскага часу. Якія асаблівасці мелі старажытнарускае мура-
ванае дойлідства і мастацтва?

4. Прывядзіце доказы распаўсюджання пісьменнасці на ўкраінскіх землях 
у дамангольскі перыяд. Наколькі шырока была распаўсюджана пісьменнасць 
сярод насельніцтва Кіеўскай Русі?

5. Якія новыя з’явы можна выявіць у развіцці культуры ўкраінскіх зямель 
Позняга сярэднявечча?

6. Ахарактарызуйце развіццё літаратуры дамангольскай Русі. Ці можна 
весці гаворку пра высокі ўзровень старажытнарускай літаратуры ў па раўнанні 
з заходнееўрапейскай літаратурай таго ж перыяду і Антычнасцю?

7. Як фізіка-геаграфічныя і кліматычныя ўмовы адбіваліся на аса блі-
васцях матэрыяльнай вытворчасці насельніцтва ўкраінскіх зямель у эпоху 
Сярэднявечча?

8. Як на развіцці культуры адбіваліся ўнутрыпалітычная сітуацыя і знеш-
нія ўплывы?



9. Падумайце: літаратура Старажытнай Русі была ў большай ступені 
рэлігійнай ці свецкай?

10. Параўнайце развіццё культуры Украіны перыядаў Вы со ка га і Позняга 
сярэднявечча па са мас той на вызначаных кры тэ ры ях. Адказ аформіце ў вы-
глядзе табліцы.

11. Паразважайце, з якой мэтай у Кіеўскай Русі вялося ле та пі сан не. З да-
памогай дадатковых матэрыялаў дакажыце, што ле та пі сан не мела палі тычнае 
(ідэалагічнае) значэнне.

12. Вылучыце найбольш характэрныя рысы ста ра жыт на рус кай куль-
туры, якія вызначалі яе своеасаблівасць і з’яў ля лі ся сведчаннем непаўторнага 
аблічча мацнеючай цывілізацыі.
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Ч а с т к а II 

УКРАІНА Ў СЯРЭДЗІНЕ XVI – XVIII ст.

Р а з д з е л 1 

УКРАІНА Ў СЯРЭДЗІНЕ XVI – СЯРЭДЗІНЕ XVII ст.

§ 1. Украінскія землі ў XVI ст.

Гісторыка-культурныя сувязі Закарпацця і Букавіны да XVI ст. Сучасныя 
ўкраінскія землі не складалі да XVI ст. адзінага палітычнага цэлага. Закарпац-
це, вобласць на захад ад адгор’яў Усходніх Карпат і ў нізіне р. Цісы, уваходзіла 
ў склад Кіеўскай Русі да пачатку XI ст. Аднак пасля, у выніку суперніцтва за 
гэтыя землі, увайшло ў склад Венгерскага Каралеўства. Пазней за Закарпацце 
ішла ба ра ць ба паміж венгерскімі каралямі, га ліц ка-валынскімі князямі і ВКЛ. 
Ужо з ХII ст. у Закарпацці былі ство ра ны венгерскія каралеўскія вобласці 
(камітаты) на чале з жу па на мі. Tут з ХІІ ст. распаўсюдзіліся ла ці на-венгерскія 
нор мы права, культура і феадальнае землеўладанне. Пра гэта свед чы ла шы-
рокая сет ка каменных замкаў.

Пасля спусташэнняў мангольскімі заваёўнікамі ў ся рэдзі не XIII ст. сюды 
сталі масава пе ра ся ляц ца каланісты: нем цы, італьянцы і валахі (румыны). 
З таго часу і па сёння За кар пац це – му ль ты ку ль тур ны рэгіён: тут пражываюць 
украінцы, вен г ры, швабы (немцы) і прадстаўнікі іншых на цы я на ль нас цей. Гэ-
та заўважаецца як у сельскай мясцовасці, так і ў гарадах (Мукачава, Ужгарад, 
Берагавы, Хуст і інш.), многія з іх ужо ў XV ст. атрымалі магдэбурскае права. 
Разам з тым Закарпацце гіс та рыч на за хоў ва ла сталыя сувязі з іншымі ўкра-
інскімі землямі, перш за ўсё Галіччынай і Правабярэжнай Украінай. Пас ля 
па ра жэн ня ў бітве ля Мохача ў 1526 г. усходняя частка Венгерскага Ка ра леў с-
т ва была пад па рад ка ва на туркам-асманам, а заходняя пе рай ш ла да нямецкага 
імператарскага роду Габсбургаў. Да кан ца XVII ст. Закарпацце было падзелена 
паміж заходняй (каралеўскай) і ўсходняй (асманскай) Венгрыяй, пры чым 
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яго ас ноў ная тэрыторыя ў 1570–1711 гг. была часткай Княства Тран сі ль ва нія 
(Сяміграддзе), васальна залежнага ад Турцыі і, пе ры я дыч на, ад Габсбургаў.

Ужо з XII–XV стст. сацыяльнае, палітычнае і эка на міч нае развіццё Закар-
пацця праходзіла ў кан тэк с це агульных з Цэн т ра ль най Еўропай (Герма нія, 
Венгрыя, Чэхія, Польшча) пра цэ саў. З уваходжаннем Закарпацця (1711), 
а затым Га ліч чы ны (1772) і Паўночнай Букавіны (1786) у склад імперыі 
Габ с бур гаў (Аўстрыі) гэтыя тэндэнцыі замацаваліся. Так сфар мі ра ва ла ся 
своеасаблівасць гістарычнага рэгіёна Заходняй Украіны. З XIV ст. да 1786 г. 
Паўночная Букавіна, або Шыпінская зямля, бы ла часткай княства Малдова, 
гістарычна і культурна цесна звя за на га з украінскімі землямі. У пэўнай 
ступені княства Мал до ва з’яўлялася пераемніцай сацыяльных і культурных 
тра ды цый Галіцка-Валынскай Русі, Русі-Украіны. Русінскае (украінскае) 
насельніцтва да XVII ст. складала 1/3 ад агульнай колькасці, а пісьмовай мо-
вай была «руська», таму Малдова называлася яшчэ «Руса-Валахіяй».

Гісторыка-культурныя ўзаемасувязі Украіны і Польшчы. Ук ра ін с кія землі 
гістарычна мелі цес ныя сувязі з Польшчай. Так, яшчэ валынскія князі 
знаходзіліся ў блізкіх роднасных і дзе ла вых ста сун ках з польскімі правіцелямі. 
Кароль Малой Русі Юры II Баляслаў, які кіраваў у 1325–1340 гг., быў сы-
нам ма за вец ка га князя Тройдзеня I з роду Пястаў і княжны Марыі Юр ’ еў-
ны Галіцкай. Пасля змовы ба я раў і забойства Юрыя II у 1341 г. разгарэлася 
працяглая барацьба (доўжылася да 1440-х гг.) паміж По ль ш чай і ВКЛ з-за 
спадчыны Галіцка-Валынскай Русі-Украіны. За я віў шы свае дынастычныя 
правы, польскі кароль Казімір III (1333–1370) далучыў у 1341 г. да Польскай 
Кароны Перамышльскую, а ў 1349–1352 гг. і ўсю ранейшую Галіцкую зямлю. 
Акрамя таго, з 1388 г. Бэлзскае княства, а з 1385 г. Холмшчына і Падляшша 
перайшлі ў склад Мазовіі. Пасля скасавання ўдзельнага Мазавецкага кня-
ства ў 1521 г. гэтыя землі адышлі да польскага каралеўскага дамена. Між тым 
яшчэ ў 1434 г. Польшча здолела падпарадкаваць сабе Холмшчыну, а таксама 
Заходняе Падолле (Брацлаўшчыну) і, на некаторы час, Валынь (Ратненскае 
староства ў вярхоўях р. Прыпяці засталося ў складзе Кароны). У 1370–1387 гг. 
Галіччына і Холмшчына па дамове 1350 г. належалі Венгрыі, а затым вярнуліся 
ў склад уладанняў польскага караля. У гэты ж перыяд ВКЛ падпарадкава-
ла сабе Валынь, а пасля перамогі над ардынцамі на р. Сінія Воды ў 1362 г. 
і ўсе астатнія ўкраінскія землі над Дняпром (Кіеўшчына, Чарнігаўшчына-
Севершчына, Падолле, а таксама Ніз, або Запарожжа) – аж да Чорнага мора.

Яшчэ ў сярэдзіне XIV ст. у Галіччыне як частцы Малой По ль ш чы рас-
паўсюдзіліся прававыя і са цы я ль ныя нормы по ль с ка га ўкладу жыцця. 
У 1434 г. кароль выдаў прывілей, якім ураўнаў у правах мясцовых баяраў 
з польскай шляхтай. Тады ж было заснавана Рускае ваяводства з цэнтрам 
у Львове. У складзе ваяводства было пяць зямель: Львоўская, Галіцкая, Пера-
мышль ская, Холмская, Саноцкая. Яны, у сваю чаргу, дзяліліся на паветы. 
У тым жа 1434 г. у Малой Польшчы было заснавана Падольскае ваяводства –  
замест Падольскага княства. Яно знаходзілася ў вярхоўях р. Стыр і Днестр 
і займала заходнюю частку Падолля. Адміністрацыйным цэнтрам воб ласці 
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стаў у 1463 г. Камянец-Падольскі. Заснаваны ў 1062 г. як армянская гандлё-
вая факторыя, горад ператварыўся ў буйны гандлёва-рамесны цэнтр. У 1374 г. 
горад адным з першых на Русі атрымаў магдэбургскае права, што стымулява-
ла яго развіццё; спрыяў гэтаму таксама прыток перасяленцаў: нем цаў, яўрэяў, 
валахаў, армянаў. Ужо ў 60-я гг. XV ст. у Камянцы-Падольскім была пабуда-
вана магутная крэпасць, якая стала фарпостам Польшчы на поўдні («Брама 
ў Польшчу»). Паколькі горад-крэпасць меў велізарнае ганд лёвае і ваенна-
стратэгічнае значэнне, пасады падольскага ваяводы, камянец кага кашталя-
на і старасты былі вельмі прэстыжнымі. У выніку, з 1493 г. падольскі ваявода 
і камянецкі кашталян уваходзілі ў склад Сената Ка ро ны Польскай і затым – 
Рэчы Паспалітай.

Холмская зямля з 1434 г. стала часткаю Рускага ваяводства, але захоўвала 
тэрытарыяльную і прававую адасобленасць: тут былі свае кашталян і сейм, які 
вырашаў спра вы незалежна ад Рускага ваяводства. Яшчэ ў 1392 г. Холм ат ры-
маў правы гарадскога самакіравання. У XVI ст. фактычным аба рон цам воль-
насцей (адасобленасці) гэтага краю і яго жы ха роў выступаў вялікі канцлер 
і гетман Польшчы Ян Замойскі. У 1580 г. ён заклаў магутную крэпасць і палац 
у Замосці – цэнтр Замойскай ардынацыі з 1589 г. (спадчыннае непадзельнае 
ўла дан не Замойскіх: 11 гарадоў і 200 вёсак).

Вялікае Княства Літоўскае і Польшча на шляху на Люб лін с кай уніі 1569 г. 
Прадметам супярэчнасцей і ўзаемных папрокаў у адносінах паміж Поль-
шчай і ВКЛ больш за 100 гадоў з’яўлялася Падляшша. Каралеўскім ука-
зам 29 жніўня 1513 г. было створана асобнае Падляшскае ваяводства, цэн-
трам якога стаў Драгічын-на-Бузе. Нягледзячы на тэрытарыяльныя спрэчкі, 
з канца XIV ст. абедзве дзяржавы хутка збліжаліся на глебе супрацьстаян-
ня экспансіі Тэўтонскага ордэна на поўначы, татараў і туркаў – на ўсходзе 
і поўдні. З 1487 г. дадалося абвастрэнне даўняга супрацьстаяння Вялікага 
Княства Літоўскага з Масковіяй (Расіяй) на ўсходзе. Пасля Крэўскай уніі 
ў жніўні 1385 г. узнік дынастычны саюз краін, які, пры перавазе Польшчы, 
у 1569 г. перарос у дзяржаўны саюз. Так узнікла Рэч Паспалітая.

Адчувальны ўплыў Польшчы на ўкраінскіх землях у XVI ст. назіраўся ва 
ўсіх найважнейшых сфе рах жыцця: культурнай, па лі тыч най, сацыяльнай. 
Імкліва распаўсюджваліся Рэнесанс і Рэ фар ма цыя. Адной з праяў гэтага 
ўплыву стала барацьба за «залатыя шляхецкія вольнасці». Яшчэ ў XIV–
XV стст. з За ход няй Еўропы прыйшлі ва Украіну рыцарскія (шляхецкія) 
звычаі, а таксама традыцыі раз ві та га гарадскога самакіравання, ла ці на-
моў ная культура. Так, у 1434 г. у ВКЛ былі ўраўнаныя ў правах фе а да лы 
незалежна ад канфесіі, што раней мела месца ў Рускім ва я вод с т ве Польшчы. 
У 1447 г. кароль По ль ш чы і вялікі князь лі тоў с кі Казімір IV выдаў у Вільні 
прывілей, які ўраўноўваў пра вы шляхты ВКЛ з правамі польскай шляхты. 
З распаўсюджаннем Рэнесансу ўзрастала разуменне выбітнай ролі асобы 
ў жыцці грамадства.

Усё гэта прывяло да замацавання «залатых шляхецкіх вольнасцей». Шлях-
та як адно з феадальных саслоўяў станавілася пануючым і больш за тое – 
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дзяржаваўтваральным саслоўем. Менавіта шляхта выбірала сваіх дэпутатаў 
(паслоў) на Сейм і праз іх вырашала найважнейшыя пытанні, фарміравала вы-
барныя органы мясцовай і цэнтральнай улады, строга кантралявала дзеянні 
і намеры манарха, фактычна замацоўвала манапольнае права на валодан-
не маёнткамі з прыгоннымі сялянамі і мела шэ раг выключных прывілеяў 
(вызваленне ад падаткаў, мытных збораў і г. д.). У цэлым такая сістэма ўка ра-
ні ла ся ўжо пасля Люблінскай уніі ў выніку прыняцця Генрыхавых артыкулаў 
1573 г., што пазней пацвярджалі пры ўзыходжанні на трон усе абраныя Сеймам 
каралі Рэчы Паспалітай.

Між тым шырокае развіццё шляхецкае права атрымала яшчэ да 1569 г. 
У 1505 г. кароль і вялікі князь Аляксандр І у Мельніку выдаў канстытуцыю 
(закон) Nihil Novi, згодна з якой забаранялася ўводзіць новыя правы і законы 
без «усеагульнай згоды», гэта значыць рашэння шляхецкага вальнага сейма. 
Тым жа законам сялянам было забаронена пакідаць надзелы без дазволу фе-
адала; фактычна так за ма ца ва ла ся прыгоннае права. Пазней Першы і Другі 
Літоўскія Статуты 1529 і 1566 гг. зрабілі гэтыя прынцыпы агульнай нормай. 
У 1566 г. па прыкладзе Польшчы была ўведзена сістэма мясцовых земскіх 
і гродскіх выбарных судоў, мясцовых павятовых шляхецкіх сеймікаў. Такса-
ма ў ВКЛ былі створаны ваяводствы: Кіеўскае (Кіеўскі, Жытомірскі, Оўруцкі 
і Мазырскі паветы), Валынскае (Луцкі, Уладзімірскі і Крамянецкі паветы), 
Брацлаўскае (Брацлаўскі і Вінніцкі паветы), Берасцейскае (Берасцейскі 
і Пінскі паветы). Характэрна, што ўжо тады валынская шляхта, знаёмая 
з прававымі нормамі Галіччыны, актыўна выступала за «польскае права».

Украінскія землі пасля Люблінскай уніі. 5 сакавіка 1569 г. ка роль Жыгімонт ІІ 
Аўгуст выдаў уні вер сал аб далучэнні да Ка ро ны Польскай Падляшша 
і Валыні, а ў маі 1569 г. – Кі еў ш чы ны і Брац лаў ш чы ны (Усходняе Падолле). 
Шляхту гэтых зямель ураў на лі ў правах і прывілеях з польскай знаццю, але 
маг на ты і ўрад ні кі ВКЛ (найчасцей магнаты і трымалі ў сваіх руках вы шэй-
шыя пасады ў Княстве) неп ры хі ль на ўспрынялі гэтыя дзе ян ні. Шляхта, 
у сваю чаргу, не падтрымала магнатаў. Так, шлях та Валыні ўхва лі ла ўключэнне 
ў склад Польшчы не толькі Ва лын с кай зямлі, але і Кіеўшчыны. У такіх 
абставінах кі еў с кі ва я во да князь Васіль-Канстанцін Астрожскі, валынскі 
ваявода князь Аляксандр Чартарыйскі, він ніц кі стараста Богуш Карэцкі 
му сі лі падпарадкоўвацца і прысягнулі на вернасць Кароне, але пры ўмо ве 
захавання сваіх княскіх прывілеяў, зямельных ула дан няў і права апекавацца 
праваслаўнай (што выз на ча ла ся тады як «руская») царквой.

У складзе Кароны Польскай апынуліся амаль усе ўкраінскія землі: Рускае 
(з цэнтрам у Львове), Валынскае (з цэнтрам у Луцку), Падольскае (з цэн-
трам у Камянцы-Падольскім), Брацлаўскае і Кіеўскае, Бэлзскае ваяводствы. 
За межамі Рэчы Паспалітай заставаліся: Закарпацкая Укра іна – у складзе 
Венгрыі; Паўночная Букавіна (Шыпінская зямля) – пад уладай Малдовы; 
Чарнігава-Севершчына – у складзе Расіі. Але праз Смуту ў Расіі ў 1618 г. 
Чарнігава-Северская зямля адыш ла да Рэчы Паспалітай.

Аб’яднанне дзвюх краін умацавала магчымасці эка на міч на га развіцця 
ўкраінскіх зямель. Узрос пры ток перасяленцаў, а каралеўская адміністрацыя 
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садзейнічала абароне Украіны ад та тар с кіх набегаў (рацый). Мацнелі гаспа-
дарчыя сувязі з По ль ш чай і краінамі Заходняй Еўропы, што спрыяла рас паў-
сюд жан ню фальваркавай сістэмы гаспадарак. Разам з тым урадлівыя зем-
лі Падолля і Кіеўшчыны ад ча соў мангола-татарскага на шэс ця заставаліся 
маланаселенымі. Таму кароль дараваў гэтыя землі маг на там (Вішнявецкім, 
Патоцкім і інш.). Яны выдаткоўвалі на ап ра цоў ку зямель свае сродкі, мусілі 
бу да ваць крэпасці і ас вой ваць новыя тэрыторыі. Сяляне атрымалі маг чы-
масць пе ра ся ляц ца на неасвоеныя зем лі і лічыць сябе вольнымі людзь мі. 
Першапачаткова перасяленцы жылі ва ўмовах пас та ян най пагрозы та тарскіх 
нашэсцяў, што фарміравала ва е ні за ва ны лад жыцця ўкраінскага селяніна. 
Для мясцовых заўсёды бы ла магчымасць выйсці з воласці і стаць вольным 
казакам на Се чы.

§ 2. Украінскія землі ў канцы XVI – першай трэці XVII ст.

Украінскія землі на мяжы XVI–XVII стст. Люблінская унія 1569 г. мела 
розныя наступствы. З ад на го боку, назіраліся рос к віт гандлёвых і культурных 
сувязей з Еўропай, поспехі ў раз віц ці эканомікі, уз дым шляхецкай і гарадской 
культуры ў Рэ чы Паспалітай. З іншага боку, пашыраліся і замацоўваліся пры-
гон ныя парадкі ў вёсцы, няпэўныя вынікі мелі рэлігійная і ўнут ры па лі тыч ная 
палеміка, нарастала кан ф лік т насць у грамадстве. Гэта былі праявы ўнутраных 
праблем мадэрнізацыі ў Рэ чы Паспалітай, а паколькі ва Украіне іс на ва ла 
вольнае се ча вое казацтва, што прыцягвала ў свае шэрагі незадаволенае на-
се ль ніц т ва краіны, то менавіта тут найбольш востра выяўляліся праб ле мы 
грамадскай супольнасці.

У кастрычніку 1596 г. у Берасці адбыўся царкоўны са бор, дзе мітрапаліт 
Міхаіл Рагоза і епіс ка пы праваслаўнай цар к вы Рэчы Паспалітай засведчылі 
падпарадкаванне папу рым с ка му і адзінства (унію) праваслаўнай і каталіцкай 
царквы, пры збе ра жэн ні праваслаўнымі сваіх традыцый і звычаяў. Так узнікла 
ўні яц кая царква, якая павінна была зняць шматвекавы раскол (схізму) ус-
ходняга і заходняга кі рун каў хрысціянства і ўвасобіць даў нія памкненні цар-
коўных і свецкіх дзеячаў, інтэлектуалаў эпо хі Ад рад жэн ня да адзінства і міру. 
Праўда, у поз не фе а да ль ным грамадстве царкоўныя спрэчкі часта былі пра-
вад ні ка мі па лі тыч ных канфліктаў і інтарэсаў вышэйшых саслоўяў. Былі не-
да хо пы і ў спосабах пры вядзен ня насельніцтва да уніі ду ха вен с т вам і ўладай 
Рэчы Паспалітай, асабліва ў першыя гады, што вык лі ка ла пратэсты з боку 
праваслаўных. Нап рык лад, валынскі шляхціц Іясафат Кунцэвіч, вя до мы 
ўніяцкі ар хі е піс кап Полацкі, які праславіўся як адданы справе уніі па лы мя-
ны прамоўца, быў жор с т ка забіты праваслаўнымі жыхарамі Ві цеб с ка пасля 
чарговага канфлікту.

Рэлігійная сітуацыя накладалася на сацыяльныя су пя рэч нас ці, спрыяла 
ўздыму казацкіх паў с тан няў ва Украіне. Іх ас ноў най прычынай было імкненне 
ўлады абмежаваць казацкую во ль ні цу; ка зац т ва набрала сілы і выступіла 
з прэтэнзіямі на ро лю новай эліты ўкраінска-рускіх зямель замест шляхты.
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Гэтыя супярэчнасці актуалізаваліся ў часы, калі Карона По ль с кая імкну-
лася перайсці да мір ных адносін з туркамі і та та ра мі на поўдні, чаму па-
стаянныя казацкія набегі ніяк не спры я лі. Да прык ла ду, у 1591–1593 гг. з-за 
нявыплаты жалавання рэ ес т ра ва му казацтву ўспыхнула паўстанне на чале 
з С. Ка сін с кім. Паў с тан цы нішчылі і рабавалі маёнткі мясцовых магна таў 
Віш ня вец кіх і Астрожскіх, але бы лі хутка разбіты. У 1594–1596 гг. пры пад-
трымцы князя В. К. Астрожскага вялікі размах набыло ка зац кае паўстанне 
на чале з Севярынам Налівайкам. Паў с тан цы-казакі выступілі супраць цар-
коўнай уніі і заклікалі да ўзру шэн ня сялянства і мяшчан, пры пад трымцы 
якіх стварылі вя лі кую самакіруемую воб ласць у Правабярэжнай Укра іне 
з ка зац кі мі парадкамі, занялі гарады Бар, Луцк і інш. Колькасць паў с тан-
цаў перавышала 20 тыс. чалавек, што ўяўляла пагрозу для ўла ды. Увосень 
1595 г. паўстанцы вы ру шы лі паходам у Беларусь і ў лістападзе занялі Магілёў. 
Між тым казакі засяродзіліся на ра ба ван ні, што адштурхнула сялян, мяшчан 
і шляхту, а ўлада пас пе ла мабілізаваць вялікія сілы. У маі 1596 г. ка ра леў-
с кія вой с кі ўшчэнт разбілі паўстанцаў пад Лубнамі. С. Налівайка і ін шыя 
правадыры былі схоп ле ны і пакараны смерцю.

Украіна ў першай палове XVII ст. Пасля цяжкага па ра жэн ня ў 1596 г. 
казацтва не сышло з гіс та рыч най арэны, а на ад ва рот – умацавалася. Гэтаму 
спрыяла тое, што польскі кароль з но вай дынастыі Ва заў Жыгімонт ІІІ (1587–
1632) быў досыць ва яў ні чы і ўладалалюбівы. Акрамя традыцыйных кірункаў 
суп ра ць с та ян ня – усходняга з Расіяй і паўднёвага з туркамі і татарамі – ён 
адкрыў паўночны фронт вой наў са Швецыяй. У такіх аб с та ві нах казацтва 
на чале з кашавым Пятром Сагайдачным (Канашэвічам) у 1601–1621 гг. 
вельмі ўзрасло і ўзмацнілася. Ка за кі былі патрэбны ўладам Кароны ў вай-
сковых кам па ні ях у Мал до ве, што разгарэліся ў 1590-я гг. У выніку коль-
касць за па рож с ка га казацтва дасягнула 40 тыс. ча ла век, пад кіраўніцтвам 
П. Сагайдачнага яно ператварылася ў магутную арганізаваную вай с ко вую 
сі лу, што мела ўласную вытворчасць гармат, ружжаў, по ра ху і іншыя пры-
пасы. Была створана моцная рач ная ка зац кая флатылія. У 1606–1616 гг. 
казакі ажыццявілі шэраг пас пя хо вых набегаў на асманскія ўла дан ні, у тым 
ліку занялі моцныя і ба га тыя крэпасці Варна, Сіноп, Кафа. Былі захоплены 
багатыя тра феі, вызвалена шмат нявольнікаў.

Запарожская Сеч стала адыгрываць заўважную ролю ў між на род най 
палітыцы. У 1618 г. ка за кі ўдзельнічалі ў паходзе по ль с ка га каралевіча Ула-
дзіслава на Маскву, у выніку чаго было пад пі са на Дэў лін с кае перамір’е (1618), 
паводле якога расіяне сас ту па лі Рэчы Паспалітай Чарнігава-Северскую зям-
лю. У 1620 г. пад ціскам Сечы кароль Жыгімонт ІІІ пагадзіўся на ад наў лен-
не праваслаўнай кіеўскай міт ра по ліі пад патранатам казацтва. У гэ ты ж час 
з-за спрэчак за тэрыторыю ў Малдове разгарэлася вай на паміж Польшчай 
і Турцыяй, і ў 1620 г. туркі разграмілі ка рон нае войска на р. Цацоры. У 1621 г. 
рас па чаў ся новы магутны нас туп асманаў: у верасні пад Хацінам адбылася 
рашучая бітва, якую ка зац ка-польскае войска выйграла, аднак казацкі пра-
ва дыр П. Сагайдачны быў смяротна паранены і неў за ба ве памёр.
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Пасля таго як казацтва страціла правадыра, а Жыгімонт ІІІ Ваза нарэшце 
скончыў свае войны (шведскую, турэцкую, мас коў с кую), улады засяродзіліся 
на ўтаймаванні «казакаваўшай» Ук ра і ны. Най перш кароннае войска на чале 
з С. Канецпольскім пас п ра ба ва ла адрэзаць ад Украіны Запарожжа (значыць, 
Ніз ад во лас ці). У 1625 г. адбылося ваеннае сутыкненне казакаў з ка рон-
ны мі ўрадавымі сі ла мі, вядомае як паўстанне Жмайлы. У гэ тых абставінах 
казацкая вярхушка на чале з кашавым атаманам Мі ха і лам Дарашэнкам пай-
шла на падпісанне Курукоўскай да мо вы, паводле якой паўстанцам аб вяш ча-
ла ся амністыя, скла даў ся рэестр з 6 тыс. казакаў, што атрымоўвалі ад караля 
жа ла ван не. Было створана шэсць самакіруемых казацкіх палкоў на ка ра леў с-
кіх землях, старшына якіх набывала правы, блізкія да шля хец кіх. Гэта надоўга 
забяспечыла кампраміс між рэестравым ка зац т вам і ўладай.

Аднак асноўная маса казакаў заставалася па-за рэестрам і працягва-
ла бунтаваць, паколькі да мо вай ім было забаронена ажыц цяў ляць набегі 
на асманскія ўладанні. Чарговыя казацкія паў с тан ні ад бы лі ся ў 1630, 1635, 
1637, 1638 гг., але былі раз г ром ле ны каралеўскімі войскамі. Прычынай пара-
жэнняў ста ла не ар га ні за ва насць казацтва, адсутнасць згоды ў інтарэсах, а так-
са ма супярэчнасці паміж ка зац т вам і сялянствам. 

Не садзейнічала пос пе ху паўстанняў і тое, што новы кароль Уладзіслаў IV 
Ваза (1632–1648) дбаў пра ўпарадкаванне Рэчы Паспалітай на аснове ра зум-
ных кампрамісаў. Так, у 1633 г. ён пацвердзіў права на сва бо ду веравызнання. 
Кароль падтрымліваў у краіне ўнут ран ы парадак, зак лю чыў саюз з імперыяй 
Габсбургаў, але ўстры маў ся ад актыўнага ўдзелу ў Трыццацігадовай вайне ў Еў-
ро пе, кла па ціў ся пра развіццё флоту, гандлю, тэхналогій, навук і мас тац т ва. 

У 1635 г. па яго наказе бы ла збудавана крэпасць Кодак, чым меркавалася 
спы ніць прыток беглых на Сеч і што ўласна і вык лі ка ла ка зац кае паўстанне 
1635 г. У 1637 г. казакі прарваліся на воласць, дзе да іх далучылася частка ся-
лян ства, не за да во ле на га стратай правоў займаншчыны і слабодаў, прыму-
сам зем леў лас ні каў да выканання імі паншчыны (як правіла, невялікай, 
адзін дзень на тыдзень, але ўсё роўна непрымальнай для раней во ль на-
га селяніна). Аднак паколькі шэрагі паўстанцаў былі неш мат лі кі мі і дрэн-
на а рганізаванымі, ка рон нае войска і шля хец кія атрады іх хутка разгра-
мілі. У 1638 г. былі прынятыя «ардынацыі», што пац вяр д жа лі Курукоўскую  
дамову 1625 г.

На час так званага дзесяцігоддзя залатога супакою (1638–1648) казацкія 
і іншыя выступленні ва Ук ра і не былі спы не ны. Гэтаму садзейнічала не толькі 
палітыка Уладзіслава IV Вазы, але і тое, што мноства не рэ ес т ра ва га казацтва 
было нанята ў вой с кі бакоў, якія ўдзельнічалі ў агульнаеўрапейскай Трыц ца-
ці га до вай вайне (1618–1648). Рэестравае казацтва, свецкая і ду хоў ная эліта 
Украіны знаходзіліся ў стане кам п ра мі су з унут ран ым ладам Рэчы Паспалітай. 
Так, казакі дапамаглі ў адбіцці мас коў с ка га паходу на Смаленск падчас вайны 
1632–1634 гг. Між тым супярэчнасці ў краіне назапашваліся, што ўрэш це 
прывяло ў 1648 г. да вялікага паўстання і ўнутранай вай ны.
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§ 3. Вызваленчая вайна ўкраінскага народа  
на чале з багданам хмяльніцкім

Вытокі і сутнасць Украінскай рэвалюцыі сярэдзіны XVII ст. Нявырашаныя 
шматгадовыя су пя рэч нас ці ва Украіне пры вя лі ў сярэдзіне XVII ст. да народ-
на-вызваленчай вайны, межы якой прынята акрэсліваць са студзеня 1648 г. 
па сакавік 1654 г. Ча сам гісторыкі працягваюць яе да смерці гетмана Баг да на 
Хмя ль ніц ка га і пачатку «перыяду Руіны», а часам і да 1676 г., калі пала гет-
ман с т ва Пятра Дарашэнкі. У сучаснай украінскай гіс та ры яг ра фіі ўсё час-
цей выкарыстоўваецца вызначэнне тых падзей як Ук ра ін с кай нацыянальнай 
рэвалюцыі, альбо Украінскай рэ ва лю цыі сярэдзіны XVII ст.

Яшчэ ў 1920-х гг. падзеі сярэдзіны XVII ст. як рэ ва лю цыю вызначыў 
украінскі гісторык Міхаіл Слаб чан ка. Такая ацэн ка аргументуецца наступным:

1) стварэнне самастойнай дэ-факта ўкраінскай дзяр жа вы (дэ-юрэ аўта-
номнае ў рознай ступені і ў розны час Войска За па рож с кае);

2) фарміраванне ўнікальнага ваенна-палкавога дзяр жаў на га ладу на ўкра-
інскіх землях, які за хоў ва ў ся на Ле ва бя рэж жы да 1781 г.;

3) стварэнне спрыяльных умоў для развіцця на цы я на ль най украінскай 
культуры;

4) радыкальныя змены ў сацыяльнай структуры гра мад с т ва праз прыход 
да ўлады казацкай стар шы ны, пераважна ўкра ін с кай па паходжанні;

5) выдаленне з грамадскай сістэмы многіх элементаў, што раней вы-
значалі палітычнае і са цы я ль нае жыццё (магнаты-фе а да лы, каталіцкі і ўніяцкі 
клір, яўрэі, большая частка шлях ты), і ўключэнне но вых (казакі, вольныя 
паспалітыя, сердзюкі і інш.);

6) ліквідацыя буйной феадальнай зямельнай уласнасці;
7) скасаванне прыгону ўкраінскіх сялян, ператварэнне іх у «вольных 

ваенных пасялян» (паспалітых);
8) вызваленне ўкраінскіх зямель ад улады караля, шлях ты, магнатаў, 

выгнанне каталіцкага і ўні яц ка га духавенства.
Змены закранулі ўсе сацыяльныя пласты і вялі да доў га тэр мі но вых пера-

мен ва Украіне.
Багдан Хмяльніцкі, відавочна, са згоды караля, павінен быў падняць 

казакаў на выступ супраць Кры ма, што прывяло б да польска-турэцкай 
вай ны. Аднак замест гэтага Б. Хмяльніцкі за ах во ціў Сеч да паў с тан ня су-
праць Польшчы ў саюзе з Кры мам, верагодна, з падтрымкай Турцыі. У вы-
ніку з Сечы выг на лі ўра да вы гарнізон, а Б. Хмяльніцкага абвясцілі гетманам 
Войска За па рож с ка га. Было заключана пагадненне з Крымам аб вайне су-
праць караля. Разам з Б. Хмяльніцкім у сакавіку 1648 г. на Сеч прыбыў мур-
за Пе ракопскай арды Тугай-бей на чале ча ты рох ты сяч на га войска. Пагад-
ненне пра дугледжвала размеркаванне здабычы. Гетман разаслаў па Украіне 
ўніверсалы з заклікам далучацца ўсім праваслаўным людзям да казакаў і «біць  
ля хаў і жыдоў».
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Пачатковы этап паўстання на чале з Б. Хмяльніцкім. 16 мая 1648 г. ва 
ўрочышчы Жоў тыя Воды каронныя сілы бы лі перахоплены, блакаваны і раз-
біты. Войска Б. Хмя ль ніц ка га вымусіла ка рон на га гетмана М. Патоцкага ад-
ступаць. Ужо 26 мая 1648 г. войска апошняга трапіла ў засаду ў Га ро ха вай Дуб-
ра ве (паблізу Корсуня) і было ўшчэнт разбіта. Казакі свят ка ва лі перамогу, 
што ўзрушыла ўсю Еўропу. У палоне апынуліся абод ва гетманы Кароны 
Польскай – М. Патоцкі і М. Ка лі ноў с кі. Былі за хоп ле ны 41 гармата і шмат 
іншых трафеяў.

Сітуацыю пагоршыла 20 мая 1648 г. смерць караля Уладзіслава IV. Польш-
ча і ўся Рэч Пас па лі тая пагрузілася ў бездань між ка ра леўя. У чэрвені 1648 г. 
украінскія паўстанцы авалодалі амаль усёй Над дняп роў с кай Украінай, усход-
німі раёнамі Ва лы ні. 1 жніўня 1648 г. здалася стратэгічна важная крэ пасць 
Кодак. Да канца жніўня намаганнямі чаркаскага палкоўніка Максіма Кры-
ва но са, шат лан д ца па паходжанні, паўстанне ахапіла Брац лаў с кае, Кіеўскае 
і Падольскае ваяводствы. Удзел украінцаў у вызваленчай і сацыяльнай бараць-
бе рабіўся ўсё больш масавым. Гнеў народных мас тады абрынуўся на шляхту, 
каталіцкае і ўніяцкае духавенства, яўрэяў. Многія з іх у жаху ўцяклі з Украіны. 
Было забіта да 50 тыс. яўрэяў (чвэрць усіх яўрэяў Рэчы Паспалітай). Толькі 
частка з іх, прыняўшы праваслаўе і запісаўшыся ў казакі, уратавалася.

Б. Хмяльніцкі спыніўся пад Белай Царквой для перамоў з палякамі і за-
па трабаваў скасавання «Ардынацыі» 1638 г., павелічэння рэестру да 12 тыс. 
ка закаў, а таксама выплаты ім жалавання за пяць гадоў, гарантый аба роны 
праваслаўнай веры і аўтаноміі Войска Запарожскага. З мэтай утрымаць войскі 
ад чынення гвалту Б. Хмяльніцкі выдаў шэраг «Артыкулаў аб упарадкаванні 
Войска Запарожскага». Адначасова гетман пачаў перапіску са знакамітымі 
магнатамі І. Вішнявецкім, В. Заслаўскім, Я. Тышкевічам і інш., аднак ніхто 
з іх на кампраміс не пайшоў. У ліпені 1648 г. Б. Хмяльніцкі пачаў перамовы 
аб ваенным саюзе з Расіяй, але тая ад рашучых дзеянняў (з прычыны адносін 
казакаў з Крымам) ухілілася, хоць і не перашкаджала пастаўкам правіянту.

Да восені 1648 г. Б. Хмяльніцкі стварыў пад Белай Царквой вялікую 
(100–110 тыс.) арганізаваную армію, якая атрымала магутную артылерыю 
на 100 гармат. Рэч Пас па лі тая так са ма сабрала амаль 80-тысячнае войска пры 
100 гарматах, але не на чале з ініцыятыўным І. Вішнявецкім (да сярэдзіны 
1651 г. ён выдаткаваў на барацьбу з паўстанцамі ўласных сродкаў больш, чым 
складаў га да вы даход дзяржаўнай казны), а пад кі раў ніц т вам Д. Заслаўскага, 
М. Астрарога і А. Канецпольскага. Па ля кі разлічвалі на моц сваёй кавалерыі 
і падрыхтоўку войска, а Б. Хмяльніцкі зрабіў стаўку на аба рон чую тактыку і 
казацкую пя хо ту (каля паловы яго войска складалася з дрэнна пад рых та ва-
ных сялян). У верасні 1648 г. на р. Ікве ля мястэчка Пілява адбылася за ця-
тая бітва, што была выйграна ўкраінскім бокам. Пасля гэ та га шлях на захад 
быў адкрыты, і гетман меў намер ісці да Віслы, па якой абазначыў межы Ук-
ра і ны на захадзе. Ужо ў канцы ве рас ня 1648 г. загоны М. Крываноса асадзілі 
Львоў, які, аднак, вып ла ціў кантрыбуцыю і не быў узяты. У кастрычніку 1648 г. 
войскі Б. Хмяльніцкага падступілі да крэ пас ці Замосце. Адначасова  татары 
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разаслалі свае атрады для рабаванняў да Кракава, Любліна і за Віслу. Паў с тан-
не распаўсюдзілася на Галіцкую Русь, Падляшша і беларускія тэрыторыі ВКЛ. 
Выступы сялян пачаліся і на ўласна польскіх землях, аднак Б. Хмяльніцкі, які 
яшчэ спадзяваўся на атрыманне аўтаноміі, спыніўся пад Замосцем для перамоў.

Развіццё паўстання. Фарміраванне Украінскай казацкай дзяр жа вы. Гетман 
падтрымаў каралевіча Яна Казіміра як прэ тэн дэн та на трон і вымусіў новага 
караля прыняць патрабаванні ад наў лен ня ка зац кіх прывілеяў, замацаванага 
скасаваннем «Ардынацыі» 1638 г., а таксама перадаў пад юрысдыкцыю ка-
зац т ва значныя вобласці. Цікава, што ў снежні 1648 г. Б. Хмя ль ніц кі прыехаў 
у Кіеў, дзе быў ура чыс та абвешчаны «Рускім Май се ем». Разам з кіяўлянамі 
гетмана сустракалі іерусалімскі пат ры ярх Паісій і кі еў с кі мітрапаліт Сіль-
вестр Косаў. Патрыярх наз ваў Хмяльніцкага «светлым князем Русі», а ў дып-
ла ма тыч ных дакументах той стаў тытулаваць сябе «гетман Божай лас кай». 
У лютым 1649 г. на перамовах з по ль с кай дэлегацыяй на ча ле з А. Кісялём 
у Пераяславе гетман назваў сябе «адзіным ула да ром і са мадзер ж цам рускім», 
а Украіну – «сваім княствам, якое распасціраецца да Львова, Холма і Галіча». 
Тым самым дэ ман с т ра ваў ся рэальны суверэнітэт украінскай дзяржавы як 
«спадчынніцы Кіеўскай Ру сі».

З прычыны нерашучасці Масквы Б. Хмяльніцкі с п ра ба ваў утва рыць 
альянс з Тран сі ль ва ні яй, вёў перамовы з Тур цы яй: ужо ў лістападзе 1648 г. 
у Стамбул накіравалася па со ль с т ва з пра па но вай прыняць «усю Русь па Віслу» 
пад пра тэк цыю султана. Тым часам палякі занялі заходне-ўкраінскія зем лі 
па р. Гарыні і жорстка расправіліся з паўстанцамі і мясцовым на се ль ніц т вам. 
У студзені і лютым 1649 г. польны гетман ВКЛ Януш Радзівіл, які да таго не 
выказваў падтрымкі Кароне, жор с т ка задушыў паў с тан не на Палессі: былі 
ўзяты штурмам і знішчаны гарады Пінск, Тураў, Мазыр, дзе жыхары прыз-
на лі ўладу ўкра ін с ка га гетмана і да апошняга супраціўляліся разам з ат ра да-
мі казакаў. У чэрвені 1649 г. па ля кі перайшлі ў наступ, а ў лі пе ні ў бітве пад 
Лоевам Я. Радзівіл атрымаў перамогу над ка за ка мі.

Акрылены поспехамі, кароль Ян II Казімір рушыў да Зба ра жа, дзе бы-
лі асаджаны атрады І. Віш ня вец ка га. Б. Хмя ль ніц кі ў адказ выступіў са сваімі 
асноўнымі сіламі насустрач пра ціў ні ку, і 15–16 жніў ня ў ходзе бітвы пад 
Збаровам кароннае вой с ка апынулася на мяжы паражэння. Аднак паля камі 
быў пад куп ле ны крымскі хан Іслам-Гірэй III (татарам паабяцалі ба га ты ясыр1 
за кошт рабавання ўкра ін с кіх зямель), і хан за пат ра ба ваў ад Б. Хмяльніцка га 
заключэння міру з каралём. Гетман быў вы му ша ны пагадзіцца, таму 19 жніўня 
1649 г. супернікі зак лю чы лі Збароўскі мір, паводле якога ўсталёўвалася рэестра-
вае ка зацкае вой с ка ў 40 тыс. ваяроў, а казацкая Украіна атрымлівала аў та ном-
нае становішча ў межах Кі еў с ка га, Брацлаўскага і Чарнігаўскага ва я вод с т ваў.

1 Ясыр (ад турэцкага (цюрскага) «ezir» – ʻпалонныʼ) – людзі, захопленыя туркамі 
ці татарамі падчас войнаў альбо наездаў (набегаў) на чужыя ўладанні. Як правіла, та-
тары з Крыма прадавалі сваіх палонных на буйным рынку рабоў у Кафе (Керч), што 
было важным сродкам абагачэння крымскіх татараў.
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Хоць умовы Збароўскага міру фактычна анулявалі то ль кі што абвешча-
ную незалежнасць Ук ра і ны, яе са мас той насць захоўвалася дэ-факта. Аднак 
краіна апынулася пад уза е ма вык лю ча ль ны мі пра тэк та ра та мі Рэчы Паспалітай 
і Турцыі. У гэ тым выяўлялася закладзеная Б. Хмяльніцкім практыка по лі ва са-
лі тэ ту – для забеспячэння самастойнасці Украіны праз гульню на канфліктах 
паміж суседнімі дзяр жа ва мі.

Разам з тым Збароўскае пагадненне не зняло супярэчнасцей паміж Польш-
чай і Украінай. Успыхвалі стыхійныя сялянскія паўстанні, што часта пад тры-
мліваліся казакамі. У ліпені 1650 г. Багдан Хмяльніцкі прыняў пасла Тур цыі 
Асмана-агу, а ў верасні палкоўнік Антон Ждановіч дамагаўся ў Стамбуле пры-
няцця Украіны пад пратэктарат султана Мехмета IV. У сакавіку 1651 г. Вой-
ска Запарожскае было прызнана васалам Турцыі на самых ганаровых умо-
вах (ваенная служба сюзерэну без выплаты даніны), а Крым быў аба вязаны 
садзейнічаць украінцам. Непаразуменні пры рэалізацыі дагавора ўзніклі вельмі 
хутка: ужо вясной 1651 г. гетман адмовіўся прыняць ваенную дапа могу турак 
у абмен на Камянец-Падольскі.

Такім чынам, Войска Запарожскае (Рускае княства) было прызнана 
суб’ектам між дзяржаўных адносін. Польшча адхіліла ўсе прапановы Б. Хмяль-
ніцкага і імкнулася да вайсковага рэваншу: у снежні 1650 г. сойм ухваліў ства-
рэнне 36-тысячнага кароннага войска. Альянс з Польшчай заключыў гас па-
дар Малдовы Васіль Лупул. Таму, па прапанове хана Іслам-Гірэя III, у жніўні 
1650 г. 60-тысячнае казацкае войска на чале з палкоўнікам Данілам Ня чаем 
разам з татарамі выступіла ў паход на Малдову. У пачатку верасня 1650 г. была 
ўзятая малдаўская сталіца, а малдаўскага гасудара В. Лупула «пры мусілі» да 
саюзу з Украінай.

Ваеннае абвастрэнне вакол Украіны. Разрыў з Польшчай. У снежні 1650 г., 
пасля дасылкі багатых «упамінкаў» (даніны), По ль ш ча заключыла саюз 
з крым  скім ханам. У лютым 1651 г. вой с ка польнага гет ма на М. Каліноўскага 
ўвар валася на Па дол ле. Нечаканаю стала адмова крымчакоў удзельнічаць 
у вай не, ад нак па ўказцы Турцыі Іслам-Гірэй III усё-такі далучыўся да ка за-
каў з 40-тысячным войскам. Б. Хмяльніцкаму не ўдалося пад няць паўстан-
не ў польскім Падгаллі (раён гор Татры), пасля ча го ад мо віў ся ад вайны 
з Польш чай трансільванскі князь Д’ердзь II Ракацы. Галоўныя сілы Войска 
За па рож с ка га (100 тыс. чалавек, больш за палову з якіх сяляне) 28 чэрвеня 
1651 г. сус т рэ лі ся з каралеўскімі вой с ка мі пад Берасцечкам на р. Стыр. По-
ль с кая армія на чале з каралём налічвала да 80 тыс. ваяроў, ся род якіх было 
20 тыс. нямецкіх ландскнехтаў. У бітве 29 чэрвеня Б. Хмяльніцкаму ўдалося 
пацясніць правае кры ло арміі пра ціў ні ка, але на наступны дзень Іслам-Гірэй 
III з татарамі не толькі збег з поля бою, але і за ха піў у палон Б. Хмяльніцкага. 
Яшчэ дзе сяць дзён гераічна абараняўся казацкі лагер. Абраны на каз ным 
гетманам Іван Багун вымушаны быў адвесці казакаў і ар ты ле рыю з вялікімі 
стратамі. Амаль ад на ча со ва (6 ліпеня 1651 г.) вой с ка гетмана ВКЛ Я. Радзівіла 
нанесла паразу чарнігаўскаму пал коў ні ку М. Ня ба бе ля в. Рэпкі і 4 жніўня 
заняло Кіеў, які суп ра ціў ляў ся больш за месяц.
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Б. Хмяльніцкі здолеў вярнуцца з палону, пасля чаго ад ра зу стварыў ума-
цаваны лагер пад Белай Цар к вой. У гэтым ла ге ры казакі ў верасні 1651 г. 
змаглі адбіць атаку галоўных польскіх сіл. Ва ўмовах час тых паражэнняў 
і рознагалоссяў сярод казакаў гет ман быў вымушаны пайсці на падпісанне 
цяжкага Бе ла цар коў с ка га дагавора. Згодна з ім казацкі рэестр скарачаўся 
да 20 тыс. асоб, улада гетмана аб мя жоў ва ла ся Кіеўшчынай, яму за ба ра ня-
ла ся весці знешнепалітычныя справы, ва Украіну вяр та лі ся каралеўская 
адміністрацыя, шляхта і арандатары-яўрэі.

Насельніцтва Украіны выступала за працяг вайны і поўнае вызваленне. 
Не задавальняў Белацаркоўскі мір і Рэч Паспалітую: польская эліта прагла 
рэваншу і імкнулася да поўнага знішчэння Войска Запарожскага. Таму Сойм 
не ра ты фі ка ваў пагадненне ад 28 верасня 1651 г. Яшчэ ў жніўні 1651 г. бы ло 
абноўлена пагадненне аб пераходзе Украіны пад пра тэк та рат султана, але 
ўмовы сталі больш жор с т кі мі: украінцы аба вя за ны былі выплочваць Порце 
даніну і аказваць ваенную дапамогу ў барацьбе з Венецыяй. І калі Крым зноў, 
па волі турак, пад т ры маў гетмана, то Трансільванія і Валахія накіравалі ў Мал-
до ву 15-ты сяч нае войска, каб вывесці яе з-пад уплыву Украіны, а затым ус-
ту пі лі ў альянс з Рэччу Пас па лі тай. Тым не менш у маі 1652 г. Б. Хмяльніцкі 
з 35-тысячным войскам і 20 тысячамі татараў асадзіў умацаваны лагер ка-
роннага гетмана М. Каліноўскага пад Ба то гам на р. Паўднёвы Буг і ўшчэнт 
раз біў суперніка. Гэтую пе ра мо гу ўсе ўспрымалі як рэванш за паражэнне пад 
Бе рас цеч кам. Фактычна ў маі 1652 г. адбылося адраджэнне ўкраінскай не за-
леж най дзяржавы.

Фарміраванне суверэннага Украінскага гетманства-княс т ва. Палкавы ад-
мі ністрацыйны і вай с ко вы лад быў устаноўлены яш чэ ўлетку 1649 г. Тады 
сфармаваліся 16 палкоў (дзевяць на Пра ва бя рэж жы і сем на Ле ва бя рэж-
жы). Летам 1650 г. налічвалася ўжо 20 пал коў. У далейшым, з улікам палкоў 
на беларускіх зем лях, іх бы ло ўжо 50. Так узнікла адмысловая дзяржаўная 
сістэма, за якой у сучаснай украінскай гіс та ры яг ра фіі замацавалася назва 
Ук ра ін с кая казацкая рэспубліка. Аднак новая дзяржава пры Б. Хмя ль ніц кім 
набыла рысы манархіі (сам ён бачыў яе ў форме спад чын на га гетманства-
княства). За ка на даў чыя функцыі пер ша па чат ко ва мела Генеральная рада, 
але ў сілу стыхійнага ха рак та ру і аб’ектыўных цяж кас цей па яе скліканні ўжо 
з 1650 г. яна замянялася старшынскай радай, якая разглядала пы тан ні міру 
і вайны, зацвярджала прывілеі гарадам, уводзіла па дат кі, абірала ўраднікаў 
і інш. Асноўныя ры ча гі выканаўчай ула ды знаходзіліся ў руках гетмана: ён 
склікаў раду, узначальваў ад мі ніс т ра цыю, быў галоўнакамандуючым, выдаваў 
абавязковыя для ўсіх нарматыўныя акты (універсалы). Гетман вёў су да вод-
с т ва, кіраваў знешняй палітыкай, распараджаўся фінансамі. Вя до ма, што 
Б. Хмяльніцкі, як сап раў д ны князь-суверэн, чаканіў на ват уласную манету.

Гетман спрабаваў зацвердзіцца ў новых абставінах і на знеш не па лі тыч-
най арэне. Пасля пе ра мо гі пад Батогам у чэрвені 1652 г. украінскае войска 
ўступіла ў Малдову і прымусіла В. Лу пу ла прыт рым лі вац ца раней узятых 
абавязацельстваў. У жніўні 1652 г. Цімош Хмяльніцкі (сын гетмана) ажаніўся 



104

з дачкой ула да ра – Разандай Лупул, што павінна было падняць ста тус ба ць-
кі-гетмана як су ве рэн на га правіцеля. Перспектыва зліцця Ук ра і ны і Мал-
довы ў адну дзяржаву змусіла Валахію, Польшчу і Тран сі ль ва нію да стварэння 
кааліцыі. У красавіку 1653 г. гэтыя дзяржавы зверглі В. Лупула і пасадзілі 
на трон Г. Стэфана. Ад нак войскі новага гаспадара былі разбіты ўкраінскай 
арміяй на чале з Ц. Хмяльніцкім. Акрылены поспехам «гетманіч» распачаў 
паход у Валахію, дзе быў разбіты ля с. Яловіцы, за тым патрапіў у аблогу 
ў крэпасці Сучава, дзе быў смяротна паранены. Смерць сына пахіснула пла-
ны Б. Хмяльніцкага на спадчыннае гетманства. Разам з тым Трансільванія, 
Валахія і Малдова страцілі ранейшую матывацыю да саюзу з Польшчай і 
адмовіліся дапамагаць ёй ў вайне з Украінай.

У лютым 1653 г. аднавіліся ваенныя дзеянні. Кароннае войска на чале 
са Стэфанам Чарнецкім захапіла і знішчыла насельніцтва гарадкоў Прылу-
кі, Няміраў, Вінніца і інш. Пад мяс тэч кам Дашаў І. Багун спыніў і разбіў 
праціўніка. У верасні 1653 г. 40-тысячная польская армія на чале з Янам II 
Казімірам уварвалася на Падолле, але пад Жванцом (ля Камянца-Падоль-
скага) трапіла ў акружэнне вой с ка Б. Хмяльніцкага і Іслам-Гірэя III. За два 
месяцы знясільваючай аблогі ў лагеры караля загінула звыш 10 тыс. воінаў, 
і ён быў вымушаны пайсці на перамовы. Крымскі хан зноў здрадзіў саюзніку. 
Такім чынам, падзеі 1653 г. ясна паказалі нядзейснасць турэцкай пратэкцыі. 
Толькі невялікі атрад (да 5 тыс.) янычараў змагаўся на баку Б. Хмяльніцкага, 
а крымскі хан трымаўся тактыкі паслаблення і Польшчы, і Украіны. Ён рэгу-
лярна зводзіў на нішто ваенныя поспехі Войска Запарожскага ў сепаратных 
пагадненнях з каралём. Цяжкія наступствы саюза з Крымам выявіліся ў маш-
табных спусташэннях украінскіх тэрыторый, у вывадзе шматтысячнага ясыру, 
у прамой, насуперак саюзніцкім абавязальніцтвам, ваеннай здрадзе і таемных 
перамовах татараў з палякамі. Толькі наяўнасцю папярэдніх пагадненняў 
можна патлумачыць тое, што ў снежні 1653 г. Рэч Паспалітая і Крым хут ка 
зак лю чы лі пагадненне аб сумеснай барацьбе з Украінай да поўнай яе заваёвы.

Абставіны і наступствы Пераяслаўскага пагаднення 1654 г. паміж Украінай 
і Расіяй. Унутраныя нас т роі ва Украіне ў не ма лой ступені складваліся на ка-
рысць падданства Расіі, што несла ў сабе надзею на ўстанаўленне парадку і міру, 
на абарону пра вас лаў най культуры. Падчас перамоў у Камянцы-Па до ль с кім 
у ліс та падзе і снежні 1653 г. Б. Хмяльніцкі заявіў пра па ся рэд ніц т ва маскоўскага 
цара, які за пат ра ба ваў поўнага захавання ўмоў Зба роў с ка га міру. Своечасовымі 
і не лішнімі выяўляліся та ды даў нія і актыўныя перамовы Украіны з Расіяй (за 
1649–1653 гг. у Маскву было накіравана 10 пасольстваў, а ў Чыгірыне па бы ва-
ла 13 расійскіх пасольстваў). Крайняе абвастрэнне сітуацыі вы му сі ла расіян 
на Зем с кім саборы ў кастрычніку 1653 г. заявіць аб прыняцці Украіны пад пра-
тэкцыю цара.

Раніцай 18 студзеня 1654 г. старшынская рада, а затым Ге не ра ль ная рада, 
у якой узяло ўдзел ка ля 300 чалавек (у тым лі ку амаль 100 мяшчан з Кіева 
і Пера яслава), пагадзіліся са словамі Б. Хмя ль ніц ка га і выказаліся за пры знанне 
сюзерэнам мас коў с ка га цара. Затым адбылася прысяга на вернасць цару, якую 
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прынеслі 284 удзельнікі сходу. У далейшым, згодна з маскоўскімі прысяжнымі 
запісамі, прысягнула 127 338 чалавек. Не да вер украінцаў выклікала тое, што 
прысяга была аднабаковай: з боку Мас к вы заяўлялася, што самадзержац «сваім 
падданым не прысягае». У еўрапейскай жа традыцыі сюзерэн павінен быў ура-
чыста абяцаць захоўваць «правы і свабоды» (privilegia et libertates) васалаў (пад-
даных). Вядома, што з гэтай прычыны катэгарычна адмовіліся прысягаць цару 
ўплы во выя палкоўнікі І. Багун, І. Глух, Г. Гуляніцкі, І. Сірко, кіеўскі мітрапаліт 
Сільвестр Косаў, архімандрыт Кіева-Пячэрскай лаўры Іосіп Трызна, казакі пяці 
палкоў, прадстаўнікі мяшчан, духавенства, запарожцаў.

Дагаворныя («прасіцельныя») артыкулы Б. Хмяльніцкі палічыў аналагам 
абавязацельстваў сюзерэна васалу. Таму ў Маскву і было накіравана пасоль-
ства з праектам з 23-х «прасіцельных» артыкулаў. У сакавіку 1654 г. у выніку 
перамоў праект быў скарочаны да 11 пунктаў і зацверджаны царом. Згод на 
з гэтым дакументам, які быў названы «Артыкуламі Багдана Хмяльніцкага», 
а ў сучаснай літаратуры атрымаў назву «Сакавіцкіх артыкулаў», прызнавалася 
пажыццёвая ўлада гетмана, які абіраўся агульнай радай, але зацвярджаўся ца-
ром. Казацкі рэестр быў прызначаны на 60 тыс. асоб. У Маскву з Украіны ішлі 
пэўныя падаткі, але Расія абавязалася аказваць ваенную дапамогу (перш за 
ўсё ў барацьбе з Рэччу Паспалітай). У знешняй палітыцы гетман абавязваўся 
інфармаваць Маскву пра кантакты з іншымі краінамі і згаджаўся не ўступаць 
у перамовы з Польшчай і Турцыяй.

У 1654 г. пачалося чарговае польскае наступленне. Сітуацыя абвастрыла-
ся таксама з-за таго, што новы крымскі хан Мехмед-Гірэй IV Суфій з 30-ты-
сячнай ардой напаў на Украіну з поўдня, а Трансільванія, Валахія, Малдо-
ва зноў стварылі альянс з Рэччу Паспалітай. Турцыя і Швецыя, з аг ляд кай 
на саюз гетмана з Масквой, занялі пазіцыю чакання і пазбягалі кан так таў. 
Між тым баявыя дзеянні ў 1654 г. сталі больш цяжкімі для Украіны, тым болей 
што Расія запатрабавала немалую частку ўкраінскіх сіл для вядзення вайны 
на беларускіх землях ВКЛ. У маі 1654 г., калі расійскае войска на чале з царом 
выступіла на Смаленск, яму на дапамогу было накіравана 20-тысячнае вой-
ска на чале з наказным гетманам Іванам Залатарэнкам. Казакі ў 1654–1655 гг. 
узялі шэраг гарадоў (Гомель, Бабруйск, Рэчыца, Жлобін, Рагачоў, Прапойск, 
Новы Быхаў) і на занятых землях стварылі ў 1654 г. Беларускі, Быхаўскі, 
Чавускі і іншыя палкі. І. Залатарэнка займеў моцныя палітычныя пазіцыі, 
адасобіўся ад Чыгірына і стаў амаль незалежным «гетманам Северскім».

Гетманская дзяржава ў перыяд уздыму 1655–1657 гг. Ваенная кампанія 
1654 і 1655 гг. стала для Расіі паспяховай. Летам 1655 г. была занята тэрыто-
рыя амаль усяго ВКЛ, за хоп ле на сталіца Вільня. У гэтых умовах прэтэнзіі 
Войска Запарожскага і І. Залатарэнкі на беларускія землі выклікалі неза-
даволенасць цара Аляксея Міхайлавіча. У бітве пад Ахматавам (на Дрыжы-
полі) у студзені 1655 г. Б. Хмяльніцкі не здо леў разбіць татараў і паля каў, 
панёс велізар ныя страты і ледзь пазбег паражэння. На Брацлаўшчыне ў са-
кавіку 1655 г. крымчакі, пры садзейнічанні кароннага войска, спустошылі 
270 гарадоў і вёсак, захапілі 200-тысячны ясыр, разбурылі звыш тыся чы 
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цэркваў. Адказам стаў вызваленчы паход Б. Хмяльніцкага ў ліпені 1655 г. пры 
падтрымцы расійскай арміі В. Бутурліна ў Заходнюю Украіну. Ужо 20 верас-
ня 1655 г. пад Гарадком была разгромлена армія на чале з каронным гетманам 
С. Патоцкім, а асобныя казацкія загоны дайшлі да р. Вісла і Сан.

Перамогі абвастрылі супярэчнасці паміж саюзнікамі. У пры ват нас ці, з ра-
сійскім бокам – з-за пры на леж нас ці за ход неў к ра ін с кіх зямель. Расія была 
абурана тым, што Швецыя з лі пе ня 1655 г. увай ш ла ў саюзніцкія адносіны 
з Украінай і ў кас т рыч ні ку 1655 г., як і Трансільванія і сама Расія, выказала прэ-
тэн зіі на заходнеўкраінскія землі. У такой хісткай ваенна-па лі тыч най сітуацыі 
летам 1655 г. Б. Хмя ль ніц кі (будучы фар ма ль на пад пратэктаратам Масквы) 
пайшоў на вяртанне пад пра тэк та рат Тур цыі. Пагадненне з гетманам сул-
тан падмацаваў тым, што абавязаў Крым, Трансільванію, Валахію і Мал до ву 
ўстры  мац ца ад дзеянняў супраць Украіны (праўда, Крым не спы ніў рабаван-
не ўкраінскіх тэ ры то рый).

У ліпені 1656 г. Швецыя ўступіла ў вайну з Рэччу Пас па лі тай і неўзабаве 
акупавала амаль усю По ль ш чу, паставіўшы пад паг ро зу яе дзяржаўнасць. 
Аднак Расія, насуперак аба вя за ль ніц т вам перад Ук ра і най, заключыла ў каст-
рычніку 1656 г. Віленскае пе ра мі р ’е з Рэччу Паспалітай і павяла ваенныя дзе-
ян ні супраць Шве цыі. У такой сітуацыі ўкраінскі гетман актывізаваў сувязі з 
Тран сі ль ва ні яй і Шве цы яй, якія дэманстравалі гатоўнасць уліч ваць інтарэсы 
Войска Запарожскага: адмовіліся ад прэ тэн зій на «рускія землі па Віслу». 
У снежні 1656 г. у трансільванскім мяс тэч ку Раднот паўстаў шмат ба ко вы 
саюз пры ўдзеле Бран дэн бур га і ВКЛ. Актыўную падтрымку альянсу аказа-
ла Англія. Было прынята рашэнне пра падзел Рэчы Паспалітай. Характэр-
на, што ў міжнародным кангрэсе ў снежні 1656 г., ініцыяваным Францыяй 
для прымірэння Рэчы Паспалітай і Швецыі, павінен быў браць паўнапраўны 
ўдзел і прадстаўнік Б. Хмяльніцкага. Паколькі прымірэння палякаў і шведаў 
не ад бы ло ся, у снежні 1656 г. трансільванскія войскі Д’ердзя II Ракацы 
распачалі паход у Польшчу. Да яго да лу чы ла ся 20-тысячнае ўкра ін с кае вой-
ска на чале з кіеўскім палкоўнікам Антонам Ждановічам.

У канцы 1656 г. Б. Хмяльніцкага разбіў інсульт, а 27 ліпеня 1657 г. «гет-
ман Божаю ласкаю» памёр. Казацкую старшыну ахапілі міжусобіцы і бараць-
ба за ўладу, чым ска рыс та лі ся Расія і Польшча, каб пачаць свой наступ. Гэтыя 
падзеі зас вед чы лі новы гістарычны этап у лёсе маладой і неакрэплай дзяр жа-
вы – перыяд разбурэння (Руіны). 

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Акрэсліце, якія гістарычныя з’явы фарміравалі сво е а саб лі васць гіс-
тарычнага развіцця ў За кар пац ці, Паўночнай Бу ка ві не.

2. Як паўплывала ўраўнанне ў правах феадалаў Га ліч чы ны з польскай шлях-
тай на гістарычныя пра цэ сы ў межах былой Га ліц ка-Валынскай зямлі?
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3. Чаму княства Малдова называлася Руса-Валахіяй? Якой была роля 
і месца Малдовы ў гіс то рыі ўкраінскіх зямель і на ро да да і пасля 1648 г.?

4. Чаму перыяд 1638–1648 гг. называецца «дзесяцігоддзем залатога спа-
кою» ў гіс торыі Украіны? Наколькі спра вяд лі вае і змястоўнае та кое вы-
значэнне?

5. Што змянілася ў Запарожскай Сечы ў 1610–20-я гг. і чаму?
6. Што агульнага і адрознага было ў гісторыі дзвух крэ пас цей: Камянца-

Падольскага і Кодака?
7. Акрэсліце, у чым праглядаецца ўзаемасувязь аб с та ві наў, вынікаў і на-

ступстваў Люблінскай (1569) і Берасцейскай (1596) уній.
8. Якія адметнасці дазваляюць вызначыць на цы я на ль на-вызваленчую 

вайну ўкраінскага на ро да сярэдзіны XVII ст. як рэ ва лю цыю?
9. Калі, дзе і чаму гетман Б. Хмяльніцкі быў названы «гетманам Божай 

ласкай»? Пра што свед чы ла такое азначэнне да тыч на гісторыі Украіны?
10. З чаго вынікала і да чаго прывяло рознае разуменне ро лі асобы ў гра-

мадстве, правоў і свабод ба ка мі Пераяслаўскай да мо вы 1654 г.?
11. Акрэсліце, якімі маглі быць вынікі паспяховай рэ а лі за цыі Радноцкага 

пагаднення (снежань 1656 г.) для Украіны.
12. Складзіце табліцу з апісаннем вытокаў, вынікаў і га лоў ных сіл фар-

міравання Украінскай ка зац кай дзяржавы ў ся рэдзі не XVII ст.

Спіс літаратуры

Асноўны
Україна крізь віки : у 15 т. / НАН України, Ін-т ар хе о ло гії, Ін-т історії України ; за 

заг. ред. В. Смолія. – Київ : Аль тер нативи, 1998–1999. – Т. 8 : Гетьманська Україна / 
О. І. Гур жій, Т. В. Чухліб. – 1999. – 304 с.

История России и Украины (с древнейших времен до кон ца XVII в.) : пособие / 
О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – 503 с.

Документы Богдана Хмельницкого (1648–1657) / сост.: И. Крипьякевич, И. Бу-
тич. – Киев : АН УССР, 1961. – 739 с.

Збiрник козацьких лiтописiв: Густинський, Самiйла Величка, Грабянки / упоряд. 
та перекл. В. Крекотень, В. Шев чук, Р. Іванченко. – Київ : Днiпро, 2006. – 976 с.

Мицик, Ю. А. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. : посібник / 
Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – 3-є вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 208 с.

Дадатковы
Архив Юго-Западной России : в 8 ч., 37 т. / Киев. археограф. комис. – Киев : 

Унив. тип., 1859–1914. – Ч. 3, т. 1 : Акты о казаках (1500–1648). – Киев : Тип. И. Да-
виденко, 1863. – 434 с.

Боплан, Г. Описание Украины / Г. Боплан ; пер. с франц., коммент. Я. Р. Даш-
кевич [и др.]. – М. : Древлехранилище, 2004. – 574 с.

Гваньїні, О. Хроніка европейськоï Сарматіï / О. Гваньїні ; пер. з польск. Ю. Ми-
цика. – Киïв : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1006 с.



108

Гуржій, О. Українська козацька держава в другій половині ХVII –XVIII ст.: кор-
дони, населення, право / О. І. Гуржій. – Київ : Основи, 1996. – 223 с.

Кортеж российской власти. ІХ–ХХІ века : биограф. справ. : в 3 ч. / сост.: 
О. А. Яновский [и др.]. – Минск : РИВШ, 2013–2014. – Ч. 1 – 2013. – 400 с.

Позняк, С. В. История Украины (IX – первая половина XVII в.) : курс лекций / 
С. В. Позняк. – Минск : БГУ, 2002. – 162 c.

Потульницький, В. А. Україна і всесвітня історія: історіософія світової та 
української історії XVII–XX століть / В. А. Потульницький. – Київ : Либідь, 2002. – 
480 с.

Рафальский, О. О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: ретро-
спективний аналіз / О. О. Рафальский. – Київ : Генеза 2004. – 294 с.

Смолій, В. А. Украiнська нацiональна революцiя XVII ст. (1648–1676 рр.) / 
В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Києво-Могилян. акад., 1999. – 447 с.

Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, 
реалізації / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 367 с.

Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / 
Н. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 380 с.

Р а з д з е л  2

ПРАВАбЯРЭЖНАЯ УКРАІНА І ЗАхОДНЯЯ УКРАІНА  
Ў СЯРЭДЗІНЕ XVII – XVIII ст.

§ 1. Правабярэжная гетманская Украіна ў 1657–1676 гг.

Гістарычны фон фарміравання ўкраінскага народа. Пе ры яд Руіны. З даўніх 
часоў – ад эпохі антаў і дулебаў (VI–VIII стст.) і да Кіеўскай Русі – менавіта 
тэрыторыі, размешчаныя па пра вым беразе Дняп ра (Правабярэжжа – 
Кіеўшчына, Валынь, Па дол ле), станавіліся культурным і палітычным ядром 
паў д нё ва-рускага, гэта значыць протаўкраінскага і ўкраінскага народа. Пазней 
Галіцка-Ва лын с кае княства, якое ўклю ча ла шматлікія землі Заходняй Ук ра-
і ны, замацавала рытм і логіку гістарычнага развіцця ўкра ін цаў. Мангольскае 
спусташэнне сярэдзіны XIIІ ст. з наступнай та тар с кай пагрозай да канца 
XVI ст. зра бі ла Падняпроўе і Зад няп роўе (Левабярэжжа) малазаселенымі 
землямі, якія пат ра ба ва лі новага ас ва ен ня.

Гэтыя і іншыя абставіны накладалі адбітак на ход гіс та рыч ных працэсаў 
ва Украіне, стан ук ра ін с кай эліты і мас. Разам з тым у XVI ст. ва ўмовах Рэчы 
Паспалітай узнікла і пашыралася ўсве дам лен не ўкра ін с кай элітай сваёй 
«руськасці», але пры гэ тым і сваёй прыналежнасці да агульнага шляхецкага 
«сармацкага народу», «паспольства». Да 1620-х гг. казакі Войска За па рож-
с ка га пачалі ўспрымаць сябе ў якас ці новага рыцарскага ста ну (саслоўя) 
як абаронцаў Русі-Украіны. У сярэдзіне XVII ст. гэ та па зі цыя ўмацавала-
ся, аднак, пераследуючы свае інтарэсы праз пасярэдніцтва Расіі, Польш-
чы, Крымскага хан с т ва, Тур цыі палітычнымі, эканамічнымі, ідэалагічнымі 
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і іншымі ме та да мі, менавіта казакі спры чы ня лі ся да распальвання ўнутранай 
ба ра ць бы, што ўцягвала Украіну ў цяжкія міждзяржаўныя кан ф лік ты.

У выніку ваенных канфліктаў і сацыяльных катаклізмаў унут ра на га 
характару да 1678 г. Пра ва бя рэж ная Украіна страціла да 70 % насельніцтва 
(з агульнай колькасці 2–2,5 млн чалавек). Вя ліз ныя стра ты прынеслі паходы 
польскіх армій І. Вішнявецкага ў 1648 г., Я. Радзівіла ў 1649 г., кароннай 
арміі  ўлет ку 1651 г., ар міі С. Чарнецкага ў 1653 і 1664 гг., арміі С. Па тоц ка-
га ў 1654 і 1659 гг. Адзін за адным іш лі напады і вывады ясы ру крымчакамі, 
спусташальныя наступствы мелі паходы ас ман с кіх армій у 1672–1678 гг., 
а таксама расіян у 1660-я гг. Казацкі летапісец С. Вялічка адз на чаў, што 
прасторы ад Корсуня і Белай Цар к вы да Валыні пе рат ва ры лі ся ў пустыню. 
Падобная сітуацыя захавалася і ў пер шай трэці XVIII ст. Раз бу ра ль ны мі 
былі карныя паходы ле ва бя рэж ных і правабярэжных гетманаў. Так, паход 
І. Выгоўскага на Пал таў ш чы ну ў чэрвені 1658 г. прывёў да гібелі 50 тыс. чалавек.
Вялікія спусташэнні Украіне нанеслі татары, паходы якіх былі ініцыяваны 
І. Выгоўскім (1658 і 1659 гг.), Ю. Хмяльніцкім (1661 і 1662 гг.), П. Цецеруком 
(1663–1664 гг.). Спусташэнне Правабярэжжу неслі і дзеянні левабярэжнага гет-
мана І. Самайловіча: у жніўні 1678 г. адбыўся «вялікі згон» насельніцтва з пра-
вага на левы бераг Дняпра (ён закрануў каля 100 тыс. чалавек).

Ужо пасля смерці Б. Хмяльніцкага ў ліпені 1657 г. распачалася вост рая 
палітычная барацьба за ўладу ў нядаўна створанай украінскай дзяржаве. 
Гетман наказаў перадаць сваю булаву сыну Юрыю. Такім чынам вярхоўная 
ўлада павінна была набыць устойлівыя манархічныя формы, аднак гэта не 
задавальняла казацкую старшыну, бо яе групоўкі вялі вострую барацьбу за 
ўладу, прывілеі, матэрыяльныя выгады і г. д., чым ска рыс та лі ся знеш нія сілы. 
У выніку склалася неспрыяльная ўнут ры па лі тыч ная сітуацыя, якая ва ўкра-
інскай гістарыяграфіі ат ры ма ла назву перыяд Руіны. На працягу 1657–1687 гг. 
ад бы ва лі ся частыя міжусобіцы і распад Украіны як дзяржавы на часткі. Най-
перш пад уп лы вам Расіі адасобілася Левабярэжжа.

Гетманства Івана Выгоўскага. Міжусобная барацьба і пер шы этап Руіны. 
Палітыка Расіі і По ль ш чы. У кастрычніку 1657 г. Іван Выгоўскі – генеральны 
пісар (кіраўнік Генеральнай вай с ко вай кан цы ля рыі, урада) і адначасова 
рэгент пры юным «гетманічы» Юрыі – узурпаваў уладу. Супраць яго пры пад-
трым цы Масквы выступіла казацтва Запарожскай Сечы на чале з ка ша вым 
атаманам Якавам Ба ра ба шам, палтаўскім палкоўнікам Мар ты нам Пушкаром 
і інш. І. Выгоўскі ў той час і сам шукаў пад т рым кі ў Расіі. У лютым 1658 г. ён 
пацвердзіў прысягу мас коў с ка му цару, адмовіўся ад саюзу са Швецыяй, але 
ад на ча со ва стаў шукаць падтрымкі і ў Польшчы. Пры польскім па ся рэд ніц-
т ве і аддаленні ад спраў Тур цыі, з разлікам на крымскае войска, но вы гетман 
у чэрвені 1658 г. разграміў мяцежнікаў на чале з М. Пуш ка ром. Барацьба за 
ўладу прывяла да чарговага спус та шэн ня паўднёвага Левабярэжжа (да 50 тыс. 
ах вяр), але Сеч так і не ска ры ла ся. Расія інспіравала паўстанне на чале з гене-
ральным суд дзёй Іванам Бяз па лым, што прывяло да доўгачасовага ўзру шэн-
ня і наступнага адасаблення Левабярэжжа.
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У такой палітычнай сітуацыі І. Выгоўскі мусіў зак лю чыць саюз з Поль-
шчай. Болей за тое, у ве рас ні 1658 г. ён пад пі саў з Каронай перспектыўную 
Гадзяцкую дамову, паводле якой Гет ман ш чы на (пад ёй патрэбна разумець 
Украіну ў дзяржаўных ме жах часоў Б. Хмяльніцкага ў складзе трох ва я вод-
с т ваў: Кі еў с кае, Брацлаўскае, Чарнігаўскае) станавілася асобным княствам 
у складзе федэратыўнай Рэчы Пас па лі тай, казакі і праваслаўная цар к ва 
атрымлівалі новыя правы. Аднак дзеянні польскага вой с ка, што заняло шэраг 
месцаў на Правабярэжжы, гвалт і спус та шэн ні, што чынілі палякі і крым-
скія татары, а таксама фак тыч ны сабатаж пунктаў Гадзяцкай дамовы з боку 
Польш чы – усё гэ та вяло да неп ры няц ця ўкраінцамі палітыкі І. Выгоўскага.

Тым не менш у чэрвені 1659 г. гетман пры ўдзеле крым с кіх татараў і поль-
скіх атрадаў разграміў моц нае расійскае войска ў Ка на топ с кай біт ве. Расіяне, 
што страцілі 30 тыс. забітымі і 15 тыс. па лон ны мі (лепшыя кава лерыйскія 
часткі), вымушаны бы лі адступаць і нават дбаць пра абарону самой Масквы. 
Але напад за па рож цаў на чале з кашавым атаманам І. Сірко на Крым, са ма-
во ль с т вы крымчакоў і па ля каў, незадаволенасць народа шля хец кі мі звычкамі 
гетмана і блізкай да яго старшыны (Выгоўскі ба чыў ся бе і сваё асяроддзе 
новымі панамі ўкраінцаў і ігнараваў са цы я ль ныя змены, замацаваныя ў час 
выз ва лен чай барацьбы) вык лі ка лі хвалю паўстанняў на правым і левым бе-
рагах Дняпра. У верасні 1659 г. сі лы паўстанцаў на Левабярэжжы з’ядналіся 
ва кол аўтарытэтных лідараў часоў рэвалюцыі, сваякоў Б. Хмя ль ніц ка га: 
пераяслаўскага палкоўніка Я. Самко і нежынскага пал коў ні ка В. Залатарэнкі. 
Якім Сам ко заручыўся падтрымкай Мас к вы і вылучыў сваю кандыдатуру 
на гетманства. Пазіцыі І. Вы гоў с ка га па хіс ну лі ся, і ён пакінуў гетманства, 
з’ехаўшы ў Польшчу. Гет ма нам на радзе ў верасні 1659 г. быў абраны Юры 
Хмя ль ніц кі, як і завяшчаў яго бацька.

Гетман Ю. Хмяльніцкі. Падзел Украіны 1663 г. Гет ман с т ва Ю. Хмяльніцкага 
працягвалася да 1663 г. Занадта малады і за леж ны ад свавольнай старшыны, ён 
быў вымушаны пацвердзіць са юз з Ра сі яй і прынёс прысягу маскоўскаму цару. 
Варта звяр нуць увагу, што новая Пераяслаўская дамова 1659 г. знач на аб ме-
жа ва ла суверэнітэт Украіны. Так, згодна з ёй Расія размясціла свае гарнізоны 
ў Кіеве і яш чэ пяці найважнейшых гарадах кра і ны. Расійскія ваяводы ўвесь 
час умешваліся ва ўнутраныя спра вы Ук ра і ны. Адначасова працягвалася вай-
на з Польшчай. Моц ныя суседзі зноў дзялілі ўкраінскія зем лі.

Дзеянні польскіх войскаў, асабліва на чале з Е. Лю ба мір с кім, у адрознен-
не ад бе зы ні ці я тыў нас ці расійскіх ваявод, бы лі актыўнымі і небяспечнымі 
для Украіны. Сітуацыя па гар ша ла ся з-за ня роў нас ці сіл і расколу ўнутры 
казацтва. Палякі на нес лі расіянам і ўкраінцам цяжкае паражэнне пад Сла-
бадзіш чам і вымусілі падпісаць Слабадзішчанскі трактат (кастрычнік 1660 г.). 
Ю. Хмяльніцкі пры сяг нуў як васал каралю, а Украіна ста ла часткай Польшчы, 
хоць і пры даволі няпэўна акрэсленых умо вах аў та но міі. Гэта азначала таксама 
вайну з Расіяй. Пры ўдзе ле расіян узмацніліся пазіцыі мяцежнай стар шы ны 
на Ле ва бя рэж жы і ўспыхнулі паўстанні на Правабярэжжы. У такіх аб с та ві нах 
Ю. Хмяльніцкі ў студзе ні 1663 г. пакінуў гетманства, а ўла ду на Правабярэжжы  
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пры падтрымцы палякаў захапіў пе ра яс лаў с кі палкоўнік Павел Цяцера. На Ле-
вабярэжжы пры падтрымцы Ра сіі гетманам стаў кашавы атаман за па рож цаў 
Іван Брухавецкі.

Гетман Павел Цяцера (1663–1665), што правіў у Чы гі ры не, праводзіў 
прапольскую палітыку. Пры актыўным удзеле по ль с кай арміі ён рабіў спробы 
падпарадкаваць Левабярэжжа, а пры падтрымцы час т кі старшыны – укараняў 
шляхецкія парадкі і падтрымліваў карныя акцыі супраць народных мас. Так, 
палякі за ня лі тады ўсе важныя населеныя пункты і, насуперак ка ра леў с кім 
указам, разгарнулі тэ рор супраць мясцовага насельніцтва. Толькі ў 1664 г. 
польскія войскі на чале са С. Чарнецкім вынішчылі да 150 тыс. украінцаў. Гет-
ман П. Цяцера заключыў новую дамову з Польшчай, паводле якой адмаўляўся 
ад аўтаноміі Украіны на карысць гарантый старшынскіх прывілеяў.

У такой сітуацыі шэраг вядомых патрыятычна нас т ро е ных старшын (на-
казны гетман І. Багун, запарожскі кашавы І. Сірко, палкоўнікі Г. Гуляніцкі 
і В. Гогаль) і кіеўскі мітрапаліт І. Тукальскі склалі змову з мэтай звяржэн-
ня П. Цяцеры. Дапамогу змоўшчыкам у маі 1664 г. аказалі запарожцы, што 
вымусіла гетмана збегчы ў Польшчу. На Правабярэжжы разгарэлася бараць-
ба за гетманства, у якой свае прэтэнзіі заявілі В. Драздзенка, І. Сірко, а так-
сама чыгірынскі палкоўнік С. Апара, які абапіраўся на падтрымку Крыма. 
У чэрвені 1665 г. пры ўдзеле татараў С. Апара выбіў расійскі гарнізон з Умані 
і аб’явіў сябе гетманам, аднак пачаў злоўжываць палітыкай по лі ва са лі тэ-
ту: прысягнуў татарам, але ад на ча со ва шукаў саюзу з Польшчай і Ра сі яй. 
Гэта выклікала разгубленасць і абурэнне старшын і са юз ні каў: С. Апара быў 
схоплены і вывезены ў Крым.

Гетманства П. Дарашэнкі. Пашырэнне барацьбы за Ук ра і ну. У кастрычніку 
1665 г. новым гетманам Правабярэжжа быў абраны Пётр Дарашэнка. Ён 
знайшоў падтрымку ў асяроддзі казацкай старшыны, а таксама ў татараў, з да-
памогай якіх разграміў мяцежных атаманаў. Затым у студзені 1666 г. на радзе 
ў Чыгірыне П. Дарашэнка пацвердзіў сваю ўладу ва ўсіх палках Правабярэжжа 
(акрамя Кіева, дзе знаходзіўся расійскі гарнізон). Та ды ж гетман выступіў 
з праграмай збірання ўсіх украінскіх зя мель, спад чы ны Б. Хмяльніцкага, 
хоць гэта і патрабавала вядзен ня вайны з Польшчай і Расіяй. Падтрымку 
П. Дарашэнка раз ліч ваў знайсці ў Турцыі. Яго пазіцыі ўзмацнілі і рэформы: 
у маі 1666 г. было створана 20-тысячнае наёмнае гетманскае вой с ка з сер-
дзюкоў (пешых стралкоў) і кампанійцаў (добраахвотнікаў-вершнікаў), бы-
ла ўсталяваная мытная мяжа і ста ла спаганяцца мыта ў гетманскі скарб 
(казну). Яшчэ ў 1665 г. на поўдні Уманшчыны гетман П. Дарашэнка заснаваў 
новы Тар га віц кі полк і заахвочваў каланізацыю свабодных стэпавых зя-
мель. Як гетман, ён абапіраўся на Генеральную раду, дзе радавое казацтва 
падтрымлівала яго супраць раздзіраемай інтрыгамі старшыны. Апірышчам 
гетмана стаў кіеўскі мітрапаліт, ураджэнец Піншчыны Іосіф Тукальскі-Нелю-
бовіч (1610-я?–1675), які жадаў стварэння ўкраінскай незалежнай царквы. 
Украіна павінна была стаць незалежнай рэспублікай.
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У канцы 1666 г. П. Дарашэнка разбіў палякаў пад Бра і ла вам, але пазней, 
у студзені 1667 г., По ль ш ча і Расія заключылі Ан д ру саў с кае перамір’е, якое 
падзяляла ўкраінскія землі па р. Днепр. Ан ты ра сій с кае паўстанне на Лева-
бярэжжы стала рас паў сюд ж вац ца яшчэ ў 1666 г., таму што Расія фак тычна іг-
на ра ва ла аў та но мію Левабярэжнай Гетманшчыны і абкладала ўкраінцаў вя-
лі кі мі падаткамі. У лютым 1668 г. пры падтрымцы П. Да ра шэн кі паўстанне 
супраць Расіі стала ўсеагульным. З увагі на тое, што ў красавіку 1668 г. на Ле-
вабярэжжа ўварваліся карныя ра сій с кія войскі, у маі 1668 г. П. Дарашэнка ру-
шыў на заклік ук ра ін цаў на чале з чарнігаўскім палкоўнікам Д. Многагрэш-
ным у выз ва лен чы паход за Днепр. У чэрвені 1668 г. Украіна па абодва берагі 
Дняпра аднавіла адзінства на чале з П. Дарашэнкам.

Ва ўмовах ваеннага канфлікту з Польшчай і Расіяй палітыку П. Дарашэнкі 
падтрымала Турцыя. З ліста вялікага візіра Турцыі ў красавіку 1666 г. вядома, 
што ўжо тады Украіна была названа краінай, падпарадкаванай султану. Гет-
ман жа ў кастрычніку 1666 г. у мястэчку Таргавіцы пачаў чаканіць уласную 
ўкраінскую сярэбраную манету «паганскім імем» (як васал султана). Вядома, 
што султан Мехмед IV у ліпені 1667 г. атрымаў запэўненне ў васальным пад-
данстве Правабярэжжа. У сакавіку 1669 г. на Генеральнай радзе блізу Корсу-
ня падданства і саюз з Портай былі ратыфікаваны. Гетман аб’яўляўся «беем 
Украінскага санджака» – па прыкладзе гаспадароў Малдаўскага і Валашскага 
княстваў, але са значна шырэйшымі правамі. Так, Украінскі санджак не 
выплочваў даніны, але ваенную службу султану павінна было несці 50-ты-
сячнае казацкае войска.

Тым не менш старшына і некаторыя палкі не прынялі турэцкага паддан-
ства: мелі значэнне векавое негатыўнае ўспрыманне «басурман», агітацыя 
агентаў не толькі Расіі і Польшчы, але і Крыма і Запарожскай Сечы. Пры 
падтрымцы палякаў на радзе ва Умані (жнівень 1669 г.) незадаволеныя казакі 
абвясцілі гетманам уманскага палкоўніка Міхаіла Ханенку. Той усталяваў 
уладу над Уманскім, Магілёўскім, Таргавіцкім, Корсуньскім і Брацлаўскім 
палкамі. Другі мяцежны прэтэндэнт на гетманства Пётр Сухавеенка, якога 
падтрымалі Крым і Запарожская Сеч, саступіў яму булаву.

У такой няпростай сітуацыі наступ на ўкраінскія землі пачалі і палякі 
(іх падтрымлівалі крымскія татары), і расіяне (ім садзейнічалі запарожскія 
казакі). Татары і запарожцы рабавалі насельніцтва Правабярэжжа, захоплівалі 
ясыр. Гэта вымусіла П. Дарашэнку спешна вярнуцца на правы бераг, чым не 
прамінула скарыстацца Расія. Яе паслы паспрабавалі дамовіцца з гетманам 
пра пераход у расійскае падданства. Аднак затым была зроблена стаўка на ле-
вабярэжную старшыну – на выгадных для яе ўмовах. Старшыне гарантаваліся 
шырокія правы. Гетманам Левабярэжжа на радзе ў Глухаве ў сакавіку 1669 г. 
быў абраны пал коў нік Дзям’ян Многагрэшны.

Гетман П. Дарашэнка стаў закладнікам стратэгічнага суп ра ць с та ян-
ня знешнепалітычных сіл і не змог атрымаць неабходную ў такіх умовах 
падтрымку свайго сюзерэна, турэцкага султана. Пры гэтым палітыка гет-
мана, што грун та ва ла ся на практыцы перамоў з рознымі бакамі ў рамках 
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полівасалітэту, вычарпала сябе, стала правальнай. Так, няўдачай скончыліся 
перамовы з Расіяй і Рэччу Паспалітай. Расія адмовіла П. Дарашэнку ў аб’яд-
нанні Украіны пад яго ўладай у расійскім падданстве, і пры тым спасла-
лася на Андрусаўскае перамір’е 1667 г. Палякі ж падчас працы мірных ка-
місій у Астрогу проста адкінулі патрабаванні Дарашэнкі. Больш за тое, 
у верасні 1670 г. Польшча заключыла пагадненне з М. Ханенкам, па якім 
Украіна пазбаўлялася ўсіх правоў аўтаноміі, а правы ўкраінскай старшы-
ны абмяжоўваліся прывілеямі ранейшага рэестравага казацтва. У сакавіку 
1672 г. палякі і М. Ханенка інспіравалі паўстанне часткі правабярэжных 
палкоў супраць П. Дарашэнкі. Да падобных дзеянняў заахвочвалі і расіяне, 
што знаходзілі падтрымку ў левабярэжных казакаў. Характэрна, што пасля 
паражэнняў у 1672 г. гетман М. Ханенка, са згоды польскага боку, у 1673 г. 
перайшоў у падданства маскоўскага цара.

Прызнанне П. Дарашэнкам пратэктарата Турцыі (вясна 1669 г.) як над 
Правабярэжжам, так і над Левабярэжжам дало падставы для ўмяшання Тур-
цыі ў барацьбу за ўсе ўкраінскія землі. У той жа час Польшча і Расія з 1670 г. 
выступілі адзіным фронтам супраць суверэннай Украіны пад турэцкім пра-
тэктаратам. У ліпені 1671 г. польскае войска на чале з Я. Сабескім захапі-
ла Падолле (Няміраў, Батог, Вінніца) і Брацлаўшчыну. Аднак калі загоны 
М. Ханенкі занялі ў кастрычніку 1671 г. стратэгічна важны для Порты Брац-
лаў, туркі ўлету 1672 г. выступілі ў абарону Украіны. У падобнай сітуацыі 
Крымскае ханства як васал Турцыі павінна было дапамагаць, але фактыч-
на дзейнічала супраць інтарэсаў Украіны і свайго сюзерэна: яно не жадала 
дапусціць узнікнення моцнай Украіны і па традыцыі зай малася рабаваннем 
(разам з часткай запарожцаў) Гетманшчыны.

Вайна за Украіну ў 1670-я гг. Падзенне гетмана П. Да ра шэн кі і пачатак 
новага этапу Руіны. У жніў ні 1672 г. 110-тысячная ту рэц кая армія пры пад-
трымцы 27-тысячнага войска ўкра ін с ка га гетмана П. Дарашэнкі заняла 
магутную крэпасць Камянец-Па до ль с кі. У верасні 1672 г. быў абложаны 
Львоў. Гэ тыя поспехі ас ма наў вымусілі Рэч Паспалітую пайсці на заключэнне 
Бу чац кай дамовы (кастрычнік 1672 г.). Паводле гэтага пагаднення паў д нё вая 
Кіеўшчына і Брацлаўшчына прызнаваліся па ду лад ны мі П. Дарашэнку, а Рэч 
Паспалітая абавязвалася выплочваць што га до вую даніну Порце ў 22 тыс. 
залатых ма нет, а таксама сас ту па ла туркам Падольскае ваяводства, дзе быў 
заснаваны Ка мя нец кі вілайет. У да мо ве 1672 г. упершыню ў дыпламатычным 
ак це была ўжыта назва «Украінская дзяржава», што мела на ўва зе тэрыторыю, 
на якую распаўсюджвалася гетманская ўлада П. Дарашэнкі.

Кампанія 1672 г. не ўзмацніла пазіцый П. Дарашэнкі: не быў здзейснены 
запланаваны сумесна з туркамі паход на Кіеў, а ра ба ван не мясцовага на-
сельніцтва асманскай арміяй прывяло да рос ту не за да во ле нас ці гетманам 
і партызанскай барацьбы суп раць туркаў і татараў. Як следства, у чэрвені 
1673 г. на Генеральнай радзе ў Корсуні Уманскі полк зноў абвесціў пра свой 
пераход да М. Ханенкі. Затым да яго далучыліся іншыя палкі, асобныя 
з якіх пачалі весці перамовы аб пераходзе пад пратэкцыю расійскага цара 
і ўсталявалі сувязі з левабярэжным гетманам І. Самайловічам.
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Барацьба з туркамі за Украіну зблізіла Польшчу і Расію, якія неўзабаве 
ўвайшлі ў шырокі альянс еўрапейскіх краін супраць Асманскай імперыі. 
У 1673 г. палякі на чале з Я. Сабескім дамагліся значных поспехаў: занялі 
Падолле і разбілі турак у бітве ля Хаціна (кастрычнік 1673 г.). У пачатку 1674 г. 
на Правабярэжжа ўступіла войска левабярэжнага гетмана І. Самайловіча 
і расійская армія на чале з Г. Рамаданоўскім, якія занялі шэраг умацаваных 
месцаў, разбілі армію Правабярэжжа і аблажылі Чыгірын, рэзідэнцыю гет-
мана П. Дарашэнкі. У сакавіку 1674 г. у Пераяславе адбылася Генеральная 
рада, на якой дзесяць з дванаццаці правабярэжных палкоў прынялі дагавор-
ныя артыкулы з Расіяй і прызналі сваім гетманам І. Самайловіча, а М. Ха-
ненка тут жа саступіў яму клейноды (знакі гетманскай улады). Па закліку 
П. Дарашэнкі ўлетку 1674 г. на Чыгірын выступіла 100-тысячная турэцка- 
татарская армія. Яна вымусіла расіян і гетмана І. Самайловіча сысці за Днепр, 
але адначасова насельніцтва Украіны было падвергнута жорсткаму спуста-
шэнню і вынішчэнню. З такой жа жорсткасцю летам 1675 г. асманская армія 
абрынулася на ўкраінскія тэрыторыі ў складзе Польшчы. У падобных умо-
вах народнае абурэнне супраць П. Дарашэнкі толькі нарастала і прывяло да 
падзення яго як гетмана. Пасля серыі няўдалых перамоў у верасні 1676 г. ён 
саступіў гетманскую булаву І. Самайловічу і выехаў у Чарнігаў.

Так скончылася гісторыя Правабярэжнай Гетманшчыны і распачаўся 
новы віток Руіны, якая мац не ла пад уп лы вам як унутраных супярэчнасцей, 
так і разбуральных дзе ян няў знешніх сіл.

§ 2. Правабярэжныя ўкраінскія землі ў 1676–1714 гг.

Правабярэжная Украіна ў перыяд асманскай гегемоніі. Апош няя трэць 
XVII ст. прайшла для Пра ва бя рэж най Украіны ва ўмовах разбуральнай Вя-
лікай турэцкай вайны Свяшчэннай Лі гі (імперыя Габ с бур гаў, Рэч Паспа літая, 
Расія, Венецыя) суп раць Турцыі і яе васалаў (Крымскае ханства, княства Сар-
ма тыя і Мал до ва, Валахія і Сяміграддзе). Найважнейшыя падзеі раз гар ну лі-
ся ў 1683–1699 гг., але для Украіны яна стала рэальнасцю яш чэ з 1670 г., калі 
ў рэгіёне дамінавала Турцыя.

Такое маштабнае супрацьстаянне на тэрыторыі на поў нач ад Чорнага 
мора ініцыяваў пераход Ук ра і ны на чале з гет ма нам П. Дарашэнкам пад 
сюзерэнітэт Асманскай імперыі. Тур цыя прызнала пра вы П. Дарашэнкі на ўсю 
тэрыторыю Украіны, што не магло не выклікаць варожую рэакцыю ў Расіі 
і По ль ш чы, ха ця ўскосна і садзейнічала прызнанню Масквой у 1669 г. шы ро-
кіх правоў аўтаноміі Гет ман ш чы ны. Фактычна Расія, што ўчы ні ла далучэнне 
Украіны, прэтэндавала на статус новай еў ра а зі яц кай імперыі. Вось толькі пра-
вы ўкраінцаў яна была гатова прызнаваць толькі да той пары, пакуль ёй па-
трэбны быў буфер у зма ган ні з Портай.

Супрацьстаянне кааліцый мела перыяды абвастрэння і паслаблення. 
Так, пасля падзення гетмана і санджак-бея П. Дарашэнкі 200-тысячная 
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асманская армія Ібрагіма-пашы выступіла на Львоў, аднак новаму каралю 
Яну III Сабескаму ўдалося спыніць прасоўванне туркаў на р. Жураўне. Ас-
маны ў кастрычніку 1676 г. пайшлі на заключэнне Жураўненскай мірнай 
дамовы з Рэччу Паспалітай. Была адменена штогадовая даніна Порце, але 
«назаўжды» саступалася султану Падолле. Правабярэжжа (за выключэннем 
раёнаў Белай Царквы і Па ва ла чы) заставалася пад кантролем гетмана-князя  
Ю. Хмяльніцкага, турэцкага васала. Выхад Рэчы Паспалітай з вайны быў 
абумоўлены ўнутранай анархіяй і эканамічнай слабасцю. Сваю ролю адыгра-
ла ў гэтым таксама Францыя, якая імкнулася ўмацаваць пазіцыі напярэдадні 
меркаванай вайны з Аўстрыяй (імперыяй Габсбургаў).

Да 1681 г. Расіі давялося працягваць вайну з Крымам і туркамі самастой-
на. У чэрвені 1677 г. 160-тысячная турэцка-татарская армія Ібрагіма-пашы 
ўварвалася ва Украіну і ў жніўні асадзіла Чыгірын. Украінска-расійская армія 
гетмана І. Самайловіча і ваяводы Г. Рамаданоўскага не змагла ўтрымаць гет-
манскую сталіцу і адступіла. Чыгірын быў спалены. Туркі зноў спустошылі 
ўсю прастору ад Днястра да Дняпра і адышлі на зімоўку ў Малдову. У ліпені 
1678 г. расійска-казацкія войскі паспрабавалі аднавіць умацаванні Чыгірына, 
але, калі да горада падышла 200-тысячная армія Кара-Мустафы, збеглі за 
Днепр. Тады ж па наказе І. Самайловіча быў ажыццёўлены «вялікі згон» 
насельніцтва на Левабярэжжа.

Між тым султан Мехмед IV не бачыў сэнсу ў барацьбе з Ра сі яй за спусто-
шанае Падняпроўе і быў захоплены пад рых тоў кай да вайны за Паўднёвую 
Германію з Габсбургамі. Пры па ся рэд ніц т ве малдаўскага гаспадара Г. Дукі 
пачаліся перамовы сул та на і цара аб міры на ўмовах утрымання бакамі кан-
траляваных на момант перамоў тэрыторый. У студзені 1681 г. у сталіцы Крым-
скага ханства г. Бахчысараі быў заключаны дагавор аб перамір’і на 20 гадоў. 
Землі паміж Паўднёвым Бугам і Дняпром заставаліся незаселенымі. Мяжа 
ўсталёўвалася па Дняпры, але Кіеў з наваколлем адыходзіў да Масквы. Па-
казальныя два пункты пагаднення: Расія абавязвалася выплочваць Кры-
му штогадовую даніну, а туркі не прызнавалі Запарожжа расійска-польскім 
уладаннем, як было зафіксавана ў Андрусаўскай дамове 1667 г.

Камянецкі вілайет і княства Сарматыя (Украіна) пад ула дай асманаў. Згодна 
з Бучацкай (1672) i Жу раў нен с кай (1676) да мо ва мі, узніклі залежныя ад 
асманаў княства Сарматыя на Брац лаў ш чы не і паў д нё вай Кіеўшчыне, а так-
сама Камянецкі ві лай ет на тэрыторыі заходняга Падолля. Гэтыя ўтварэнні іс-
на ва лі з 1672 г. па 1699 г. у складзе непасрэдных асманскіх уладанняў. Ка мя-
нец кі вілайет падзяляўся на чатыры санджакі (Камянецкі, Бар с кі, Язлавецкі, 
Межыбожскі), якія ў сваю чаргу дзяліліся на на хіі. Ужо з часу праведзе-
нага туркамі перапісу насельніцтва (1674–1676) у краі з’явілася турэцкае 
ваенна-слу жы лае зем леў ла дан не (тымары і зійяметы), таму туркі імкнуліся 
прыцягнуць на спустошаныя землі ўкра ін с кіх пасяленцаў. Султан абвясціў 
фір ман (грамату): насельніцтва краю на 20 гадоў вызвалялася ад па він нас-
цей, прызнавалася свабода веравызнання. Аднак па се ле ныя на паўднёвай Ва-
лыні ў ка ра леў с кіх староствах казакі на чале з наказным гетманам В. Гогалем, 
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а таксама запарожцы і казакі з Ле ва бя рэж жа рабілі спусташальныя набегі 
на землі княства Сар ма тыя і асманскіх вілайетаў у Прычарнамор’і. Іх дзеянні 
не даз во лі лі стварыць «турэцкую Украіну».

У 1676 г., яшчэ да саступкі П. Дарашэнкам гетманскай бу ла вы І. Самай-
ловічу, султан абвесціў Юрыя Хмяльніцкага «князем Украіны», або «князем 
Сарматыі і гетманам Войска За па рож с ка га». Княс т ва павінна было стаць 
правапераемнікам Ук ра ін с ка га санджака П. Дарашэнкі, але, паводле да мо-
вы з По ль ш чай, распаўсюджвалася толькі на частку спустошанага паў д нё ва-
га Правабярэжжа.

Сталіцай княства быў г. Няміраў. Пры падтрымцы крым с кіх татараў 
Ю. Хмяльніцкі ў 1676–1681 гг. спрабаваў не сто ль кі распаўсюдзіць сваю ўладу 
ва Украіне, колькі папоўніць княс т ва на се ль ніц т вам, аднак пацярпеў шэраг 
паражэнняў ад вой с каў І. Самайловіча. У 1681 г. Ю. Хмяльніцкага як кня зя 
Сарматыі змя ніў малдаўскі гаспадар Георгій Дука. У 1681–1683 гг. ён спраба-
ваў стварыць ма гут нае Малдаўска-ўкраінскае княс т ва і заснаваў рэзідэнцыю 
на р. Днестр у с. Цыганаўка (каля г. Са ро кі). Ула дар спрабаваў падтрымліваць 
казацкія парадкі, пры цяг ваў на гэтыя землі ўкраінскіх пасяленцаў. Яго да лё-
ка сяж ныя планы былі разбураны ў 1683 г., калі туркі пацярпелі цяж кае па-
ражэнне ў бітве пад Ве най, а падначаленыя польскаму ка ра лю казакі на чале 
з С. Куніцкім занялі не толькі Няміраў, але і ўсё Падолле і Брацлаўшчыну. 
Мясцовае ўкраінскае (і малдаўскае) насельніцтва было ці выведзена на тэры-
торыю Кароны Польскай, ці змушана да пакоры польскаму каралю.

Украінскае казацтва Правабярэжжа пад уладай польскага ка ра ля. Ста-
новішча і статус казакаў у падданстве польскаму каралю былі нестабіль нымі. 
Калі ў пачатку праўлення Яна Сабескага (1674–1696) яны карыс таліся добрай 
воляй караля, то пазней, у сілу абвастрэння магнацкіх дамовых войнаў і аслаб-
лення цэнтральнай улады, іх правы фактычна ігнараваліся. Так, у 1680-я гг. 
пры наказным гетмане А. Магіле быў адноўлены палкавы лад на Правабярэж-
жы, рас па ча ла ся новая каланізацыя спусцелых зямель Падолля. У той жа час 
разгараўся ўнутраны канфлікт ва Украіне: на білі таваная старшына ўсё больш 
ігнаравала інтарэсы шараговага казацтва і злівалася са шляхтай.

У выніку ў канцы 1689 г. выбухнула паўстанне казакаў суп раць каралеў-
скай улады на чале з пра ва ды ром – фастаўскім пал коў ні кам Сямёнам Паліем. 
Да пачатку XVIII ст. паўстанцы за ня лі знач ныя раёны Правабярэжжа, адна-
вілі казацкія парадкі ча соў Б. Хмяльніцкага. Узнікла шырокая воб ласць 
так званай Палііўшчыны (да Прыпяці – на поўначы, Случы – на заха дзе, 
Дняпра – на ўсходзе). Палііўцы падтрымлівалі сувязі з Левабярэжжам і Ра-
сіяй, ажыццяўлялі рэгулярныя сумесныя з запарожскімі казакамі набегі 
на асманскія ўладанні ў Прычарнамор’і. Дзеянні правабярэжных казакаў 
адпавядалі інтарэсам Польшчы і Расіі ў перыяд Вялікай турэцкай вайны. Калі 
ж пасля заканчэння вайны патрэба ў казаках адпала, то польскі бок разгарнуў 
маштабныя паходы супраць Палііўшчыны.

У 1699 г. войска польнага гетмана С. Ябланоўскага захапіла Няміраў, Бар, 
Вінніцу, Брацлаў і спрабавала паланіць С. Палія ў Фаставе, аднак узяць горад 
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і захапіць у палон казацкага правадыра так і не здолела. Палііўцы фактычна 
за ха ва лі ўласнае самастойнае квазідзяржаўнае ўтварэнне, пры пад т рым цы 
Левабярэжнага гетмана І. Мазепы, а таксама пры маў к лі вай згодзе расійскай 
манархіі, якой такі ход падзей быў вы гад ны.

Уз’яднанне Украіны па абодва берагі Дняпра пры гет ма не Іване Мазе пе. 
Барацьба за Украіну гет ма на Піліпа Орліка. У пачатку XVIII ст. разгарэла-
ся Паў ночная вайна. У 1704 г., з-за пагрозы заняцця Правабярэжжа пры-
хільнікамі прашведскай партыі магнатаў Патоцкіх і Сапегаў у Рэчы Па-
спа літай, на правы бераг Дняпра выступіла войска левабярэжнага гетмана 
І. Мазепы. У маі 1704 г. гетманскія войскі занялі Кіеўшчыну і Валынь. У ка-
зацкім лагеры у м. Павалач наказны гетман пра ва бя рэж ных казакаў С. Са-
мусь перадаў гет манскія клейноды І. Мазепе, які быў прызнаны «гетманам 
абодвух берагоў». У ліпені 1704 г. па распараджэнні гетмана Івана Мазепы 
С. Палій быў схоплены і пасаджаны ў турму Батурына, а затым расійскім ца-
ром сасланы ў Табольск. Правабярэжжа да лістапада 1709 г. апынулася пад 
уладай І. Мазепы, які аднавіў шэраг палкоў, умацаваў крэпасці Белай Царк-
вы і іншых гарадоў краю. Рэзідэнцыяй гетмана стала Белая Царква, дзе ён 
размясціў атрад сердзюкоў, частку гетманскай казны, архіва і арсенала.

Украінскі гетман дзейнічаў у згодзе з расійскім царом Пят ром І, які быў 
абавязаны гетману тро нам. Іван Мазепа ім к нуў ся ўтрымаць усё Правабярэжжа 
ў сваіх руках і ўвосень 1705 г. здзей с ніў паход у За ход нюю Украіну і на Пад-
ляшша. У лістападзе 1705 г. яму ўдалося захапіць магутную польскую крэ-
пасць у Замосці. Тым самым была дасягнута даўняя мэта ўкраінскіх гетманаў 
з часоў Б. Хмяльніцкага: амаль усе ўкраінскія землі да вярхоўяў р. Віслы 
належалі Гетманшчыне-Ук ра і не.

Сітуацыя змянілася неўзабаве пасля пераходу гетмана пад пратэкцыю 
Швецыі. У лістападзе 1708 г. расійскія войскі захапілі моцную ўкраінскую 
крэпасць і палкавы цэнтр Белую Царкву. Пасля па ра жэн ня шведскай арміі 
і ўкраінскіх атрадаў у Пал таў с кай бітве (ліпень 1709 г.) Гетманшчына тра пі ла ў 
скла да нае становішча. Яна была занята расійскімі войскамі, якія, пры ўдзеле 
запалоханнага і ма ра ль на зламанага левабярэжнага ка зац т ва, адбілі спробы 
новага гетмана П. Орліка ў паходах 1710–1713 гг. вярнуць пад свой кантроль 
Правабярэжжа і ўсю Ук ра і ну.

У сакавіку 1709 г. Турцыя выказала падтрымку планам ства рэн ня анты-
расійскага саюза су мес на са Швецыяй і Крым с кім ханствам. Прычым Украіна 
(так называлася тады дзяржава Войска Запарожскага ў дакументах) прызна-
валася шведскай пратэкцыяй як самастойнае княства. У выніку ў студзені 
1711 г. на пераправе Кайра на р. Днепр быў заключаны дагавор аб сумеснай 
барацьбе гэтага альянсу супраць Расіі, якой Турцыя яшчэ ў лістападзе 1710 г. 
абвясціла вайну. Загоны на чале з гет ма нам П. Орлікам (1710–1742) і пры пад-
трымцы польскіх атрадаў Ю. Патоцкага (прыхільніка ка ра ля Станіслава Ляш-
чынскага і Швецыі) і татараў уварваліся на Правабярэжжа. У бітве пад Лысян-
кай 11 сакавіка 1711 г. яны разбілі армію пад да на га расіянам левабярэжнага 
гетмана І. Скарападскага і асадзілі Белую Царкву, але беспаспяхова.
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Сітуацыю мог змяніць фактычны разгром, учынены туркамі арміі Пятра  I 
у бітве на р. Прут (ліпень 1711 г.). Расія абавязвалася саступіць Украіну і За-
парожжа Турцыі. Праўда, гэты пункт Пруцкай дамовы Расія пазней вы-
тлумачыла па-свойму і прызнавала толькі саступку Правабярэжжа. У выніку 
вайна працягнулася да 1713 г. Гетман П. Орлік з казакамі і татарамі здзейсніў 
яшчэ некалькі малапаспяховых паходаў на Правабярэжжа. Між тым праз 
зацікаўленасць Турцыі ва ўдзеле Расіі ў вайне з Персіяй, Порта пайшла 
на заключэнне з апош няй Адрыянопальскага міру (чэрвень 1713 г.). Ас ма-
ны адмаўляліся ад прэтэнзій на Правабярэжжа, але Запарожжа перадавалася 
Крыму. Мяжа паміж Ра сі яй і Асманскай імперыяй усталёўвалася па р. Самара,  
Арол і Северскі Данец.

У красавіку 1714 г. Турцыя падпісала новую мірную дамову з Рэччу Па-
спа літай, дзе падтрымала Ка ро ну і прызнала за ёй Правабярэжжа. Адтуль 
выводзіліся войскі левабярэжнай Гетманшчыны і Расіі, якія да гэтага часу 
кантралявалі рэгіён. Яны замяшчаліся польскімі гарнізонамі. Яшчэ ў 1711–
1712 гг. быў праведзены новы масавы згон насельніцтва на левы бераг Дня-
пра, і рэгіён ад Случы да Дняпра ў чарговы раз апусцеў. Так, у 1715 г. Пра-
вабярэжжа зноў адышло да Кароны Польскай. Аб ра ны ў 1710 г. гетманам 
П. Орлік у такіх абставінах мусіў выехаць у Швецыю, затым у Францыю. Да 
самай смер ці ў 1742 г. ён заставаўся гетманам і вёў дыпламатычную ба ра ць-
бу за суверэнную Украіну.

§ 3. Правабярэжная Украіна ў XVIII ст.

Становішча Правабярэжнай Украіны ў першай палове XVIII ст. Новы 
пе рыяд у жыцці Пра ва бя рэж най Украіны выз на чаў ся перш за ўсё рэзкім 
узмац неннем польскай каланізацыі. Сот ні нашчадкаў шлях ты, выгнаныя 
Вы зваленчай вайной ся рэдзі ны XVII ст., вярталіся ва Украіну і імкнуліся 
адра дзіць ра ней шыя маёнткі. У рэгіёне зноў сталі дамінаваць «крулявяты» – 
прадстаўнікі магнацкіх родаў Лю ба мір с кіх, Па тоц кіх, Ябланоўскіх, Чар-
тарыйскіх, Браніцкіх, Ржэвускіх, Ся няў с кіх, Радзівілаў, Віш ня вец кіх і інш. 
Гэтым буйным феадалам на Правабярэжжы належала да 80 % усіх зямель. Так, 
у канцы XVIII ст. Патоцкія валодалі 322 гарадамі і сёламі, а Любамірскія – 
амаль 400. Эксплуатацыя насельніцтва ажыццяўлялася з перавагай чыншу 
і натуральных павіннасцей, а паншчына была характэрна ў асноўным для 
Валыні, дзе ўплыў «эпохі Хмяльніцкага» быў слабейшым. Так, у Луцкім па-
веце ўжо ў пачатку XVIII ст. яна дасягала пяці дзён на тыдзень з двара (або 
240 дзён на год). Гэта су ад но сіц ца з узмоцненым феадальным прыгнётам, які 
адчувалі сяляне Галіччыны і Закарпацця.

У 1730-х гг. у маёнтках Правабярэжжа ўсё больш вы яў ля ла ся тэндэнцыя 
да скарачэння слабод і па шы рэн ня па він нас цей сялян. Узмацняла нягоды 
сялянства тое, што ва ўладаннях маг на таў рас паў сюд ж ва ла ся здача асоб-
ных маёнткаў і фа ль вар каў у арэнду. Разам з тым багатыя і найбуй ней-
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шыя феадалы стваралі і развівалі новыя галіны гаспадаркі: ма ну фак ту ру, 
смалакурэнне, выт вор часць шкла і жалеза. Ужо да сярэдзіны XVIII ст. у краі 
адбыліся пазітыўныя эканамічныя зме ны.

У Прыдняпроўі, як і раней, была маса сялян, якія пасяляліся на хутарах 
і кіраваліся прынцыпам «займаншчыны». Яны адмаўлялі правы шляхты на іх 
землі і арыентаваліся на казацкія традыцыі. Пазней сацыяльныя супярэчнасці 
абвастрыліся з новай сілай, паглыбляліся яны і культурна-рэлігійнымі фак-
тарамі. Уплыў Расіі на развіццё канфліктнай сітуацыі быў моцны і неадназ-
начны.

Па ўмовах заключанага ў 1686 г. у Маскве «вечнага міру» Расія далучыла-
ся да антытурэцкай Свяшчэннай Лі гі. Наўзамен Рэч Паспалітая адмаўлялася 
ад сваіх правоў на Кіеў. Апроч та го, у Масквы з’явілася фармальная падстава 
для ўмяшання ва ўнутраныя справы суседняй краіны пад выглядам абароны яе 
праваслаўнага насельніцтва: пасля Люблінскай уніі ўкраінскія праваслаўныя 
перыядычна падвяргаліся ганенням, а з часоў караля Жыгімонта ІІІ Вазы яны 
абрынуліся і на пратэстантаў. Гэта актуалізавала «дысідэнцкае пытанне» – па-
трабаванне ўраўнання ў правах прадстаўнікоў розных плыняў хрысціянства. 
З 1596 г. сітуацыя пагоршылася ўключэннем у супрацьстаянне ўніятаў, 
якія да пачатку XVIII ст. пераважалі на Валыні, Галіччыне і ў Беларусі. Ад-
нак на правым беразе Дняпра ўні я таў было мала. Тут па-ранейшаму панаваў 
моцны ўплыў запарожскай казацкай вольніцы, што нярэдка прыводзіла да 
вялікіх хваляванняў. Так, сацыяльныя і іншыя супярэчнасці даўно спарадзілі 
гайдамакаў (ад турэцкага ‘гнаць, нападаць’). Часцей за ўсё гайдамацкія 
выступленні былі лакальнымі, але ў 1734–1738, 1750, 1768 гг., пры ўдзеле 
запарожцаў і казакаў з ліку падданых Расіі, яны перарасталі ў маштабныя 
паўстанні.

Становішча Правабярэжнай Украіны ў другой палове XVIII ст. У стане 
напружання сітуацыю тры ма ла звычайнае з ча соў Паўночнай вайны актыўнае 
ўмяшальніцтва Расіі ва ўнут ра ныя справы Рэчы Пас па лі тай. Яшчэ ў 1717 г. 
пад ціскам цара Пят ра I кароль Аўгуст II, які адначасова з’яўляўся і кур-
фюр с там Сак со ніі, быў вымушаны вывесці саксонскія войскі з Рэчы Пас-
па лі тай і адмовіцца ад спроб цэн т ра лі за ваць і мадэрнізаваць кра і ну. У 1733–
1735 гг. пры маштабнай інтэрвенцыі расійскіх вой с каў быў звергнуты кароль 
Станіслаў Ляшчынскі і па сад жа ны на трон Аўгуст III. З 1756 г. прысутнасць 
расійскіх войскаў у Рэчы Паспалітай, у тым ліку ў сталіцы, стала рэгуляр-
най. Гэта спрыяла ўзвядзенню ў 1764 г. на прастол Станіслава Панятоўскага, 
крэатуры царыцы Кацярыны ІІ.

У лютым 1768 г., пад прамым ціскам прысутных у Варшаве расійскіх 
войскаў, была заключана саюзная дамова з Рэччу Паспалітай. Дамова су-
праваджалася Сепаратным актам, па якім дэ-юрэ ўраўноўваліся ў правах 
з католікамі евангелісцкія і праваслаўныя хрысціяне. Гэта выклікала абу рэнне 
кансерватыўна і патрыятычна настроенай (фактычна супраць умяшання Расіі 
ў справы краіны) шляхты, якая ў лютым 1768 г. сабралася ў мястэчку Бар 
на Падоллі і заснавала Барскую канфедэрацыю.
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Канфедэраты абвясцілі караля Станіслава Панятоўскага паз баў ле ным 
трона, паколькі бачылі ў ім марыянетку расійскай імператрыцы Кацярыны II. 
Разам з тым яны імкнуліся захаваць існуючыя шляхецкія парадкі і, пры пад-
трымцы іншых краін, перш за ўсё Турцыі і Францыі, распачалі ўзброеную 
партызанскую барацьбу супраць караля і расійскіх войскаў.

Адначасова ў 1768 г. барскія канфедэраты здзейснілі шэраг карных экс-
пе дыцый у дачыненні да ўкраінскіх праваслаўных сялян і духавенства: за-
бівалі сялян, святароў і манахаў, спальвалі і разбуралі праваслаўныя хра-
мы. Гэтыя дзеянні выклікалі народнае паўстанне супраць шляхты, вядомае 
як Калііўшчына (ад назвы забойшчыкаў жывёлы на Кіеўшчыне – «каліяў»). 
Паўстанне разгарнулася ў сакавіку 1768 г. Гайдамакі, сяляне і мяшчане 
рабавалі маёнткі і забівалі шляхту і яўрэяў. Цэнтрам падрыхтоўкі паўстання 
стаў Матронінскі манастыр, размешчаны паблізу Запарожскай Сечы. Мяс-
цовае насельніцтва паддалося чуткам, нібыта Кацярына II выдала «Залатую 
грамату» з заклікам знішчаць польскую шляхту. Паўстанне было арганізавана 
запарожскім казакам Максімам Залізняком з групай запарожскай сіромы (са-
мых бедных казакаў). 

Выступ спачатку ахапіў Кіеўшчыну, але затым пера кінуўся на Валынь 
і Галіччыну. На сваім шляху паўстанцы нішчылі шляхту, ксяндзоў, уніятаў, 
польскае і яўрэйскае насельніцтва, разбуралі касцёлы. У чэрвені 1768 г. атра-
ды М. Залізняка занялі Белую Царкву – самую магутную крэпасць на Права-
бярэжжы. Затым ва Умані ўчынілі разню і знішчылі да 20 тыс. яўрэяў, палякаў 
і ўніятаў. Калі ж загон каліяў захапіў і спаліў турэцкі горад Балта, дзе схаваліся 
бежанцы – шляхта, яў рэі, уніяты, у Турцыі ўзнікла падстава для аб’яўлення 
вайны Расіі. У гэткай сітуацыі Кацярына II загадала расійскім войскам ва 
Украіне падавіць паўстанне М. Залізняка. У ліпені 1768 г. лагер каліяў быў 
абкружаны, а паўстанцы падступна арыштаваны і адданы пад суд. Да вясны 
1769 г. паўстанне бы ло цалкам разбіта.

Перамогі Расіі ў войнах з Турцыяй (1768–1774 і 1787–1792), разгром 
барскіх канфедэратаў, унутраныя палітычныя праблемы прадвызначылі лёс 
Рэчы Паспалітай. У лютым 1772 г. Прусія, Расія і Аўстрыя падпісалі пагад-
ненне пра першы падзел даўняй Польска-Літоўска-Рускай дзяр жа вы. Затым 
былі знойдзены падставы для другога (1793) і трэцяга (1795) падзелаў некалі 
магутнай еўрапейскай «дзяржавы двух народаў». У выніку другога падзе-
лу да Расіі адышлі Падольскае, Валынскае (усходняя частка), Брацлаўскае 
і Кіеўскае ваяводствы. Пасля кастрычніка 1795 г. Расія авалодала Заходняй 
Валынню, у склад Аўстрыі ўвайшла Холмшчына.

На працягу 90-х гг. XVIII ст. на Правабярэжную Украіну па шы ры лі-
ся агульна-імперскія адміністрацыйныя органы і ўстановы Расіі. У 1793 г. 
былі ўтвораны Ізяслаўская і Брацлаўская губерні і Камянецкая вобласць. 
У 1795 г. іх пераўтварылі ў Брацлаўскае, Валынскае і Падольскае намесніцтвы, 
а ў 1796 г. яны былі пераўтвораны ў Кіеўскую, Падольскую і Валынскую 
губерні. Такім чынам, 4/5 зямель і 2/3 насельніцтва Украіны былі аб’яднаны, 
але толькі ў якасці ад ной з правінцыйных частак Расійскай імперыі. Адна ві-
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лася становішча праваслаўнай царквы, хаця сяляне заставаліся пад пры гон-
ам. У той жа час шляхта атрымала ад улады ўсе правы расійскага дваранства і 
захавала вя лі кую частку сваіх ранейшых пра воў. Больш за тое, да 1830-х гг. мяс-
цовая паланізаваная эліта захоўвала вядучыя пазіцыі ў «новадалучаных» землях.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Якія магчымасці меў гетман П. Дарашэнка, каб раз бу да ваць украінскую 
дзяржаву пад ас ман с кай пратэкцыяй?

2. Супастаўце, якімі былі прычыны, планы і наступствы по шу ку Украінай 
аўтаноміі ў складзе По ль ш чы альбо Расіі. Вы ні кі прадстаўце ў выглядзе 
табліцы.

3. Калі, дзе і чаму паняцце «Украінская дзяржава» ўпер шы ню з’явілася 
ў між народнай дамове? Якія яшчэ назвы мела Ук ра і на ў той час?

4. У чым выявіліся прыкметы крызісу палітыкі по лі ва са лі тэ ту?
5. Чаму дзеянні крымскіх татараў і запарожскіх казакаў час та шкодзілі 

Гетманскай Украіне? Па раў най це матывы і де ян ні сечавікоў і крымчакоў.
6. Калі абарона правоў праваслаўнага насельніцтва Ра сі яй у Рэчы Па-

спалітай стала нормай між дзяр жаў най дамовы і якія наступствы гэта мела?
7. Акрэсліце, што за сабой пацягнуў захоп «каліямі» горада Балта ў 1768 г. 

Якія наступствы ме ла руска-турэцкая вай на 1768–1774 гг.?
8. Назавіце прычыны гайдамацкага руху да і пасля 1795 г.
9. Якім магло быць развіццё Правабярэжнай Украіны, ка лі б не адбылося 

трох (апошніх двух) падзе лаў Рэчы Пас па лі тай?
10. Параўнайце гістарычную ролю наступстваў Венскай (1683) і Пал-

таўскай (1709) бітваў да тыч на гіcторыі Украіны.
11. Параўнайце абставіны, характар і наступствы для Ук ра і ны Пруцкага 

(1711) і Ад ры я но па ль с ка га міру (1713) Тур цыі з Расіяй.
12. Чаму пасля паражэння ў Палтаўскай бітве 1709 г. Гет ман с кая Украіна 

не змагла зберагчы паў на ту сваёй аўтаноміі і суверэнітэту ў складзе Расійскай 
дзяржавы альбо пад швед с кай (асманскай) пра тэк цы яй?

§ 4. Заходняя Украіна ў XVII ст.

Гістарычныя абставіны развіцця Заходняй Украіны ў XVII ст. Заходняя 
Украіна – своеасаблівы рэ гі ён з адмысловымі пры род на-геаграфічнымі 
ўмо вамі (Усходнія Карпаты, параўнальна вы со кая ві ль гот насць, бедныя 
гор ныя лясныя глебы і інш.). Най больш зручнай для земляробства была 
За карпацкая ні зі на з суг лі ніс ты мі глебамі. Між тым гістарычная тэ ры та-
ры я ль ная адасобленасць рэгіёна спры я ла захаванню элементаў ар ха іч най 
народнай культуры, вылучэнню самабытных гісторыка-эт наг ра фіч ных 
арэалаў: Лемкаўшчыны, Гуцульшчыны, Бай кіў ш чы ны. Разам з тым рэгіён 
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з XI–XV стст. быў цес на інтэграваны ў сацыяльныя і палітычныя працэсы 
Цэнтральнай Еўропы.

Яшчэ ў сярэдзіне XVI ст. Турцыя падпарадкавала сабе бо ль шую частку 
Каралеўства Венгрыя, а ў 1570 г. садзейнічала вы лу чэн ню новага княст-
ва Трансільванія ва ўсходняй частцы гіс та рыч ных вен гер с кіх зямель. Ад-
нак у Венгрыі асманы ўступілі ў цяжкую барацьбу за ўплыў з Аўстрыяй 
(Габсбургамі). Шэраг правіцеляў Трансільваніі ў XVII ст. (Габар Бет-
лен, Д’ердзь I і Д’ердзь II Ракацы) адстойвалі рашэнне мяс цо ва га сейма 
1568 г. у г. Торд аб роўнасці правоў католікаў, лю тэ ран, кальвіністаў і анты-
трынітарыяў. Між іншым, гэта тычылася не толькі шлях ты, але і ўкраінскага 
сялянскага насельніцтва, што вольна спа вя да ла праваслаўе ці ўніяцтва.

Трансільванскі князь Габар Бетлен (1613–1629) адыграў важ ную ролю 
ў пратэстанцкім лагеры на першым этапе Трыц ца ці га до вай вайны 1618–
1648 гг. Гэта рэлігійная вайна паміж вя ду чы мі еўрапейскімі краінамі ў нема-
лой ступені закранула і За кар пац це. Так, магнаты-католікі Д. і С. Другеты, 
уладальнікі Уж га ра да і Ужгарадскага камітата, выступілі на баку Габсбургаў 
суп раць князёў Сяміграддзя. Пры падтрымцы роду Другетаў у кра са ві ку 
1646 г. клір Мукачаўскай праваслаўнай епархіі аб вес ціў на саборы ў Ужгарадзе 
пра далучэнне да ўніяцтва на ўмовах Бе рас цей с кай уніі 1596 г. Аднак з-за 
процідзеяння князя Тран сі ль ва ніі Д’ердзя II Ракацы царкоўная унія была 
паўторна аб веш ча на ў Мукачаве толькі ў 1664 г. Да 20-х гг. XVIII ст. практыч-
на ўсё русінскае (украінскае) насельніцтва краю перайшло ў унію. 

Важным фактарам было і тое, што да 1660 г. у Трансільваніі кі ра ва ла ды-
настыя з каль ві ніс ц ка га магнацкага роду Ракацы. Яны садзейнічалі развіццю 
адука цыі, гандлю, рамёстваў, зда бы чы карысных выкапняў. Так, князь 
Д’ердзь II Ракацы (1648–1660) падтрымліваў вядомага педагога і ву чо на га 
Яна Амоса Ка мен с ка га, таму дазволіў праводзіць у краіне школьную рэформу. 
Ад на ча со ва князь імкнуўся распаўсюдзіць свой уплыў на су сед нія Валахію 
і Малдову, дзе ў 1653 г. сутыкнуўся з ук ра ін с кім вой с кам Цімоша Хмяльніцкага. 
Пазней, у 1656 г., ён заключыў са юз з Украінай і Швецыяй у Рад но це і высунуў 
свае прэтэнзіі на польскі трон. Уладны, ініцыятыўны і самастойны правіцель 
Тран сі ль ва ніі выклікаў гнеў турак і загінуў у барацьбе з імі ў 1660 г.

Вызначальнай для Закарпацця, як і для ўсіх зямель гіс та рыч на га 
Каралеўства Венгрыя, была ба ра ць ба за ўладанні па між Габсбургамі і Турцыяй. 
Асманы выкарыстоўвалі рэлігійныя су пя рэч нас ці і пад т рым лі ва лі пратэстантаў 
(куруцаў) са шляхты і магнатаў у барацьбе супраць каталіцкай дынастыі Габ-
с бур гаў, якія прэтэндавалі на ўсе землі Венгрыі. Так, пры падтрымцы Тур цыі 
ў 1678 г. князь Імрэ Тэ кё лі ўзначаліў паўстанне куруцаў суп раць Габсбургаў 
і ў 1681 г. дамогся прызнання яго кіраўніком Вер х няй Венгрыі, што ўключала 
ў сябе амаль усё Закарпацце. Ад ной з найважнейшых рэзідэнцый І. Тэ кё лі было 
Мукачава. Ад нак у 1683 г. ён выступіў на баку турак у вайне з Аўстрыяй і па-
цяр пеў па ра жэн не.

Усталяванне ўлады Габсбургаў у Закарпацці. Паўстанне Ф. Ракацы. Пасля 
паражэння туркаў і тран сі ль ван цаў ад аў с т рый цаў і іх саюзнікаў на баку 
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Габсбургаў дзейнічалі польскія і ўкра ін с кія ат ра ды, а пасля бітваў пры Вене 
(верасень 1683 г.) і Пар ка нах (жнівень 1687 г.) Трансільванія трапіла пад кан-
т роль Габ с бур гаў. У 1690 г. І. Тэкёлі пры падтрымцы туркаў дамогся шэ ра-
гу ваенных поспехаў супраць аў с т рый цаў, аднак апошнія здо ле лі змяніць 
сітуацыю. Усталяванню ўлады імператара Ле а по ль да I Габ с бур га ў краі спры-
яла прадастаўленне ім у 1691 г. шы ро кай аўтаноміі Трансільваніі і гарантый 
свабоды ве ра выз нан ня. Ак ра мя таго, Аўстрыя ў гарадах Закарпацця (Ужгарад, 
Му ка ча ва, Берагава, Хуст) тры ма ла вялікія гарнізоны. Край быў падзе ле ны 
на чатыры камітаты, што падпарадкоўваліся По жань  ска му (Браціслаўскаму) 
намесніцтву каралеўскай Венгрыі. Большасць мяс цо ва га дваранства былі 
мадзь я ра мі (венграмі) і прыт рым лі ва лі ся каталіцтва.

Узмацненне феадальнага гнёту прывяло ў маі 1703 г. да ся лян с кіх пра-
тэстаў на ўкраінскай Бе ра гоў ш чы не ў Закарпацці. Яш чэ раней феа дальны 
прыгнёт выклікаў у Заходняй Украіне вя лі кія народныя хваляванні. Так, 
з 1529 г. пачаўся рух апрышак (ад лац. оpressor – ‘нішчыльнік’; або ад укр. 
опріч – ‘акрамя’, опрікслівий – ‘незалежны’). У фальклорнай традыцыі ап-
рыш кі ўслаў ля юц ца як спрыт ныя «чорныя хлопцы» – смелыя і адчайныя 
лю дзі, народныя героі, якія часта дзяліліся з беднымі адабранай у багатых 
маёмасцю.

У Заходняй Украіне фальваркава-прыгонны лад быў дастаткова развітым. 
Так, у Закарпацці раней, чым у іншых украінскіх землях, зацвердзілася пры-
гоннае права – яшчэ ў 1514 і 1517 гг. У другой палове XVI – XVII ст. амаль  
20–25 % сялян у краі былі жалярамі (беззямельнымі). Калі ў XVI ст. паншчы-
на тут прызначалася 52 дні на год, то ў канцы XVII ст. – 210 і больш. У XVII ст. 
89 % насельніцтва рэгіёна складалі прыгонныя сяляне. Яшчэ цяжэйшымі 
былі ўмовы ў сялян Галіччыны: тут паншчына ўжо ў сярэдзіне XVII ст. дася-
гала трох-чатырох дзён на тыдзень аль бо звыш 250 дзён на год з двара.

У маі 1703 г. выступ апрышак узначаліў селянін-русін То маш Есэ, 
якога падтрымала частка вен гер с кай шляхты, пат ры ё таў і куруцаў на чале 
з Ферэн цам Ракацы, пасынкам князя І. Тэ кё лі (Ферэнц яшчэ ў 1685–1688 гг. 
разам з маці мужна выт ры маў аблогу крэпасці Мукачава аўстрыйцамі).  
У 1703–1711 гг. ме на ві та Мукачава, нароўні з Ужгарадам і Хустам, стала цы-
та дэл лю паўстання. Тут у 1705 г. было абвешчана адраджэнне незалежнай 
Венгрыі пад кіраўніцтвам караля Ферэнца II Ракацы. Колькасць паўстанцаў, 
сярод якіх было і мноства ўкраінцаў-сялян, дасягала 100 тыс. чалавек. Але лі-
дар ства ў руху захапіла дваранства. Паўстанцы не знайшлі падтрымкі за мя-
жой. Абвешчанае ў снежні 1708 г. скасаванне прыгону падштурхнула вен-
герскае дваранства да супрацоўніцтва з Габсбургамі, якія пачалі з поспехам 
выступаць супраць паўстанцаў. У 1711 г. венгерскія памешчыкі былі ўраўнаны 
ў правах з аўстрыйскімі, у тым ліку вызвалены ад дзяржаўных падаткаў. 
У выніку, пасля шэрагу паражэнняў, у лютым 1711 г. Ф. Ракацы збег у Польшчу, 
а ў красавіку 1711 г. капітулявалі асноўныя сілы паўстанцаў. Да чэрвеня 1711 г. 
супраціўляўся толькі гарнізон крэпасці Мукачава. Пасля гэтага ўся гіс та рыч-
ная Венгрыя, уключаючы Закарпацце, увайшла ў склад дзяржавы Габсбургаў.
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Асаблівасці развіцця Галіччыны і Паўночнай Букавіны ў XVII cт. Развіццё 
Паўночнай Букавіны да 1786 г. вылучалася шэ ра гам своеасаблівасцей. Мала-
людны і архаічны край знаходзіўся ў складзе княс т ва Малдова. Тут бы-
ло распаўсюджана «валошскае права»: угоддзямі (перш за ўсё валахі былі 
жы вё ла га доў цы) валодалі сялянскія грамады (вёскі), але асобныя ўчас т кі 
зямлі знаходзіліся ў распараджэнні се м ’ яў па праве даўніны. Ся ля не маглі 
пераходзіць на новыя землі, хоць і былі аба вя за ны адпрацаваць пан ш чы ну. 
Пануючым слоем былі малдаўскія ба я ры. Штогод насельніцтва выплочвала 
туркам вялікія па дат кі. Ад нак унутранае жыццё краіны, напрыклад, цар-
коўныя справы, пра ця ка ла дастаткова сва бод на.

Галіччына да XVIII ст. была самым населеным і эка на міч на развітым рэ-
гіёнам Украіны. Цэн т рам шырокага між на род на га гандлю стаў Львоў з на сель-
ніцтвам у 30 тыс. чалавек – на той час най буй ней шы і найбагацейшы го рад 
Украіны. Тут жылі вя лі кія абшчыны немцаў, палякаў, армян, яўрэяў, русін-
ук ра ін цаў. У Львове квітнелі рамяство і гандаль. Горад быў цэнтрам ка та ліц-
кай, праваслаўнай і ўніяцкай дыяцэзій, важным цэнтрам ку ль ту ры і кніга дру-
кавання. У 1608 г. езуіты заснавалі калегіум, які ў 1661 г. быў пера ўтво раны ва 
ўніверсітэт. Іезуіты вялі тут і ак тыў ную выдавецкую дзейнасць. Урэшце Львоў 
стаў самым ма гут ным цэнтрам польскай культуры ва ўсёй Рэчы Паспа літай. 
Асаб лі вас цю Львова, як і іншых гарадоў рэгіёна (Перамышль, Бэлз, Сам бор, 
Стрый) было тое, што ў выніку ваенных падзей ся рэдзі ны XVII ст. коль касць 
карэннага насельніцтва па мян ша ла ся, у той час як доля яўрэяў-уце ка чоў ся род 
гараджан ад чу ва ль на расла. Украінцы Галіччыны складалі да 2/3 ад усяго на-
сельніцтва (каля 2 млн чалавек), палякі – 1/5, немцы – да 1/10, яў рэі – да 1/20.

Пад уплывам падзей Вызваленчай вайны сярэдзіны XVII ст., а таксама 
войнаў са знешнімі су пер ні ка мі, абвастрэння ўнут ра ных супярэчнасцей у Рэ-
чы Паспалітай у другой палове XVII ст. узмацніліся па зі цыі каталіцкай і ўніяц-
кай цэркваў. Уз дзей ні ча лі на гэта таксама доўгія войны з асманамі і на рас та ю-
чы па лі тыч ны ціск з боку Расіі. Дысідэнты (праваслаўныя і пра тэс тан ты) пасля 
войнаў успрымаліся шлях тай як носьбіты замежнай ідэн тыч нас ці. У гэтых 
абставінах каралі Міхаіл Вішнявецкі і Ян Са бес кі пад т ры ма лі ўмацаванне 
ўніяцкай царквы: уніятам вяр ну лі маёмасць, якую раней, паводле Збароўскай 
да мо вы 1649 г., пе ра да лі праваслаўным. Вялікую ролю адыграў пераход у 1677 г. 
у унію праваслаўнага львоў с ка га біскупа Іосіфа Шумлянскага. За тым у 1691 г. 
Перамышльская дыяцэзія цалкам перайшла да уніі, а ў 1703 г. унія была 
абвешчана ва ўсіх праваслаўных епар хі ях на ўкраінскіх землях Рэчы Пас па лі-
тай. У выніку да XVIII ст. 3/5 насельніцтва Заходняй Украіны, у асноўнай масе 
ўкраінскія ся ля не і мяш ча не, належалі да ўніяцкай царквы.

§ 5. Заходняя Украіна ў XVIII ст.

Гістарычная роля грэка-каталіцкай царквы ў лёсе Заходняй Ук ра і ны. 
У XVIII ст. у жыцці на се ль ніц т ва Заходняй Украіны ад бы лі ся вялікія змены. 
Яшчэ ў 1706 г. у адказ на зварот му ка чаў с ка га біс ку па Іосіфа дэ Камеліса 
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імператар Іосіф I Габсбург вы даў указ аб ураўнанні ў правах каталіцкага 
і ўніяц ка га ду ха вен с т ва ў Закарпацці. У той жа час становішча Галіччыны 
і Пра ва бя рэж жа было складаным, па ко ль кі ўкраінскія землі апынуліся ў ціс-
ках Паўночнай вайны (1700–1721). У 1704 г. шведы захапілі і разбурылі Львоў, 
пасля чаго яго насельніцтва скарацілася да 20 тыс. чалавек. Вялізнае спуста-
шэнне зазнала і Правабярэжжа: як ад міжусобных войнаў магнатаў, так і ад 
рэквізіцыі і гвалту расійскіх войскаў. Спусташэнні несла грамадзянская вай-
на пасля пераходу гетмана І. Мазепы пад уладу Швецыі, а так са ма паўстанні 
венграў, напады татараў. Да прыкладу, у 1709–1710 гг. расійскія ўлады зніш-
чылі мноства ўніяцкіх цэркваў, выгналі святароў і захапілі маёмасць ва ўні-
яцкага насельніцтва Валыні. Пазней, у 1768 г., калі расійскія войскі ўсту пілі 
на тэрыторыю Рэчы Паспалітай, яны арыштоўвалі альбо выганялі ўніяцкае 
духавенства, а на Кіеўшчыне праваслаўным перадалі 1200 храмаў. З 1729 па 
1795 г. рэзідэнцыя кіеўскага ўніяцкага мітрапаліта размяшчалася ў г. Рада-
мысль, бо Кіеў знаходзіўся ў складзе Расіі і дзейнасць мітраполіі там была за-
баронена. Толькі з 1720-х гг. у Рэчы Паспалітай сітуацыя для ўніятаў палеп-
шылася, хоць і абярнулася паланізацыяй (частковай) духавенства.

Некаторыя буйныя землеўладальнікі падтрымалі на сад жэн не ўніяцтва 
ў сваіх маёнтках. Гэта спры я ла таму, што на Пра ва бя рэж жы і ў Галіччыне 
ўніяцкая царква ў першай палове XVIII ст. ума ца ва ла свае пазіцыі і паступова 
набыла рысы на цы я на ль най царквы ўкраінцаў. Так, у 1729–1746 гг. ка фед-
ру кі еў с ка га мітрапаліта займаў Афанасій Шаптыцкі, які прыклаў ня ма ла 
намаганняў для па вы шэн ня адукаванасці ўніяцкага ду ха вен с т ва. Гэта дало 
станоўчыя вынікі – у вачах мясцовага на се ль ніц т ва значна вырас аўтарытэт 
уніяцкіх духоўных асоб, па вы сіў ся прэстыж веравызнання, што асабліва ад-
чува ль ным было ў Га лі цыі. Сімпатыі выклікала і тое, што мітрапаліт працівіў-
ся ла ці ні за цыі ўніяцкай аб рад нас ці і пераходу ўніятаў у каталіцтва. Ужо да 
1750-х гг. уні яцкая царква цалкам ахапіла сялян краю.

Дзейнасць мітрапаліта Льва Шаптыцкага у 1777–1779 гг. бы ла пра дук-
тыўнай. Ён дамагаўся ад наў лен ня Галіцкай міт ра по ліі, а таксама вы ступаў 
у абарону сялян, чым заслужыў не лю боў шляхты. З яго ініцыятывы ў 1773 г. 
імператрыца Марыя-Тэ рэ зія сваім указам забараніла ўжываць наз ву «ўніят» 
і ўвя ла выз на чэн не «грэкакатолік». Тады ж плённа працавалі мукачаўскія 
біс ку пы І. Брадач і А. Ба чы нс кі. Менавіта дзякуючы Андрэю Ба чы нс ка му 
(1772–1809) у Вене ў 1774 г. была заснавана грэка-ка та ліц кая семінарыя, або 
Барбарыум, якую ў 1783 г. перанеслі ў Львоў. У 1775 г. адкрылася настаўніцкая 
се мі на рыя ў Ужгарадзе. Ут ва ры ла ся сетка пачатковых украінскіх школ, быў 
выдадзены бук вар для на ву чан ня грамаце.

У апошняй трэці XVIII ст. у Заходняй Украіне, пры пад т рым цы імпера-
тарскага дому Габсбургаў, грэ ка-каталіцкае ду ха вен с т ва цалкам набыло рысы 
народнай інтэлегенцыі, а грэка-ка та ліц кая царква ста ла нацыянальнай.

Асветны прагрэс у Заходняй Украіне ў XVIII ст. пры Габ с бур гах. З далу-
чэннем да Аўстрыі по ль с кай Галіччыны ў 1772 г. і мал даў с кай Паўночнай 
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Букавіны ў 1786 г. становішча ўкра ін с ка га на се ль ніц т ва значна палепшылася. 
Пазітыўныя наступствы ме лі рэформы асвечанага праўлення аўстрый скай 
імпе рат ры цы Ма рыі-Тэрэзіі (1741–1780) і яе сына Іосіфа II (1780–1790). 
У дзяр жа ве Габсбургаў былі пра ведзе ны перапісы насельніцтва і зя мель, 
ліквідаваны ўнутраныя мытныя бар’еры (1775), ра цы я на ль на ўлад ка ва на 
ад міністрацыя, а ў 1768 г. уведзены Кры мі на ль ны кодэкс. Распаўсюджва-
ліся веды, новыя тэх на ло гіі і пры ё мы вытворчасці. З 1770-х гг. у Заход няй 
Украіне сталі вы рош ч ваць бульбу, кукурузу, та ма ты. Дзяржава праз мыт-
ныя тары фы, суб сі дыі і льготы садзейнічала развіццю ўнутранага ганд-
лю, прамыс ло вай і аграр най вытворчасці. У духу асветы ў 1782 г. была ад-
ме не на частка павіннасцей і аса  біс тая залежнасць сялян ад па меш чы каў, 
а ў 1786 г. абме жаваны памер паншчыны. У 1789 г. ула ды ўста ля ва лі стро-
гую залежнасць павіннасцей сялян ад па ме раў надзелу, але сутыкнулася 
са стыхійным суп ра ці вам два ран с т ва (асабліва венгерскага і польскага). 
Па мешчыкі пачалі за мя няць паншчыну гра шо вым чыншам, што ствара-
ла для ся лян больш спрыяльныя ўмовы і вяло да росту дабрабыту ўсяго  
краю ў цэлым.

Назіраўся заўважны рост насельніцтва. Так, колькасць жы ха роў Львова за 
апошнюю трэць XVIII ст. павялічылася з 23 да 40 тыс. чалавек. Агульная коль-
касць насельніцтва вырасла з 2,2 да 2,7 млн чалавек. Па-ранейшаму сяляне 
ў Галіч чыне ў асноўнай масе бы лі ўкраінцамі, невялікую частку з іх складалі 
ня мец кія ка ла ніс ты; гараджане – яўрэі, палякі, украінцы і інш.; памешчыкі – 
у асноўным палякі і па ла ні за ва ная ўкраінская шляхта, у За кар пац ці – вен-
гры. Сярод чыноўнікаў пераважалі немцы. Грэка-ка та ліц кае духавенства было 
ў большасці сваёй украінскім; ме на ві та яно стала адыгрываць ролю на цы я-
на ль най эліты, значэнне якой хутка расло.

Букавіна, дзе на момант далучэння да Аўстрыі было ўся го 75 тыс. жыхароў, 
за ставалася ад с та лым рэгіёнам. Сялянства тут у асноўным складалася з укра-
інцаў і валахаў, а баяры – з мал да ван. Край зда быў аўтаномны статус, урад 
пад трымліваў раз віц цё пачатковай адукацыі і мясцовай праваслаўнай, не за-
леж най ад Малдовы, царквы. Пры Габсбургах пачалося ган д лё ва-прамысловае 
развіццё Букавіны, ста ноў чыя эканамічныя і дэ маг ра фіч ныя зрухі.

Вялікае значэнне мела рэформа адукацыі: стварэнне дзяр жаў най сеткі 
народных школ, зас на ван не ўніверсітэтаў, ву чы ліш чаў навук і мастацтваў, 
бібліятэк. У 1774 г. была прынята сіс тэ ма трох ты паў школ: аднакласныя 
(парафіяльныя, дзе на ву чан не вялося на мясцовай мове), трохкласныя і ча-
ты рох к лас ныя з нямецкай і польскай мовамі навучання. Былі ўведзены дзяр-
жаў ныя навучальныя праг ра мы і абавязковыя падручнікі для школ. У выніку 
ў 1780-х гг. паўстала цэлая сетка пачатковых ук ра ін с кіх школ, якія дзейнічалі 
як парафіяльныя пры ўдзеле грэ ка-каталіцкай царквы. У 1784 г. аднавіў працу 
Львоўскі ўні вер сі тэт, на чатырох факультэтах якога выкладанне вялося на ня-
мец кай і ла цін с кай мовах. У 1787 г. для ўкраінскіх сту дэн таў пры ўніверсітэце 
быў адкрыты Русінскі калегіум.
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Яшчэ да эпохі рэформ у Галіччыне і Закарпацці на зі ра ла ся ажыўлен-
не эканомікі. Буйныя па меш чыц кія гаспадаркі шы ро ка ўцягваліся ў ры-
начны гандаль шляхам вывазу на про даж хлеба, га род ні ны, садавіны, ра-
месных вырабаў, лесу, віна. Раз ві ва лі ся жывёлагадоўля і земляробства, 
лясная пра мыс ло васць, а таксама вотчынная мануфактурная індустрыя 
(жа лезна-руд ная, паташная, вінаробчая, пі ва ва р ная, лесапільная, шкля-
ная). Праславілася рацыянальная гаспадарка графаў Шэн бор наў у Му ка-
чаў с кай дамініі, дзе пасялілася нямала нямецкіх ка ла ніс таў з новым для 
тутэйшых месцаў гаспадарчым дос ве дам. Яны прыносілі прагрэсіўныя 
тэндэнцыі ў побыт мясцовага на се ль ніц т ва. Напрыклад, у вы рош ч ван-
ні вінаграду і тэхнічных ку ль тур, нарыхтоўцы і апрацоўцы лесу, будаўні-
чай справе і ра мес на-ма ну фак тур най вытворчасці (ткацтва, вінакурэнне). 
У цэ лым у апошняй трэці XVIII ст. назіралася наш мат больш ін тэн сіў-
нае сацыяльнае і культурнае развіццё Заходняй Украіны, чым у папярэд- 
нія пе ры я ды.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Калі на Закарпацце распаўсюдзіўся закон аб свабодзе ве ра выз нан ня? 
Як гэта ўплывала на раз віц цё рэгіёна ў складзе Тран сі ль ва ніі?

2. Што азначае паняцце «опріксліви» і якой была роля ап ры шак у гісторыі 
Украіны? Як звя за ны апрышкі з венгерскім паў с тан нем Ф. Ракацы?

3. Якія акалічнасці прывялі да распаўсюджання ўніяцтва ся род большай 
часткі насельніцтва За ход няй Украіны?

4. Што спрыяла замацаванню ўлады Габсбургаў у За кар пац ці?
5. Паразважайце, якія вынікі для Кіеўскай уніяцкай міт ра по ліі ў Рэчы 

Паспалітай магло мець па ра жэн не паўстання Б. Хмя ль ніц ка га.
6. Хто ўпершыню ўраўнаў у правах католікаў і ўніятаў у За ход няй Украіне? 

Якія перспектывы гэ та мела для русінска-ўкра ін с ка га насельніцтва?
7. Калі і кім былo адменена прыгоннае права ў Заходняй Ук ра і не? Якія 

наступствы гэта мела ў па раў нан ні з падуладнай Ра сіі часткай Украіны?
8. Якія наступствы для Заходняй Украіны магло мець па ра жэн не Расіі 

ў Паўночнай вайне?
9. У чым выявіўся эканамічны прагрэс Заходняй Ук ра і ны ў XVIII ст.? Як 

гэта ўплывала на дэ маг ра фіч ны склад рэгіёнa?
10. Назавіце прыклады ўплыву нямецкіх каланістаў на роз ныя бакі жыцця 

насельніцтва Га ліч чы ны ў XVIII ст.
11. Параўнайце становішча Галіччыны і Паўночнай Бу ка ві ны да 1770-х гг. 

і ў апошняй трэці XVIII ст.
12. Акрэсліце ў выглядзе супастаўляльнай табліцы, якія зме ны назіраліся 

ў развіцці Закарпацця на працягу XVIII ст.
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Р а з д з е л  3

ЛЕВАбЯРЭЖНАЯ гЕТМАНшЧЫНА,  
СЛАбАДСКАЯ УКРАІНА, ЗА ПА РОЖ С КАЯ СЕЧ 
У СЯРЭДЗІНЕ XVII – XVIII ст.

§ 1. Левабярэжная гетманшчына ў другой палове XVII ст.

Вылучэнне Левабярэжнай Украіны напачатку Руіны. Гет ман ш чы най на зы-
валі Украінскую ка зац кую дзяржаву, якая ўзнік ла пры Б. Хмяльніцкім. Паз-
ней, у 1660–1760 гг., гэта наз ва за ма ца ва ла ся за ўсходняй (на левым беразе 
Дняп ра) часткай дзяржавы Войска Запарожска га. Ле ва бя рэж ная Гет ман ш чы-
на знаходзілася пад расійскай юрысдыкцы яй, але прэ тэн да ва ла на захаванне 
тра ды цый дзяржаўнасці, створаных Б. Хмяльніцкім.

Адасабленне Левабярэжнай Украіны азначала пачатак пе ры я-
ду Руіны адзінай Украінскай ка зац кай дзяржавы. Неў за ба ве пасля смерці 
Б. Хмяльніцкага і ўзурпацыі ўлады ге не ра ль ным пісарам І. Вы гоў с кім 
у кастрычніку 1657 г. маса казакаў Ле ва бя рэж жа на чале з Мартынам Пушка-
ром не прыз на ла ўлады но ва га гетмана. Тады ж ад Гетманшчыны аддзялілася 
За па рож с кая Сеч, якая падтрымлівала ада саб лен не і Левабярэжжа. Аднак ас-
ноў ным фактарам уплыву сталі інтарэсы Расіі: яна імкнулася рас па ліць унутра-
ныя супярэчнасці ў Войску Запарожскім і ава ло даць усёй украінскай тэрыто-
рыяй. Гэтай стра тэ гіі расійскі ўрад прытрымліваўся ўвесь час, пакуль існавала 
аўтаномная Гет ман с кая Украіна.

Па шэрагу прычын самастойнае дзяржаўнае існаванне Ле ва бя рэж най 
Гетманшчыны цягнулася то ль кі з 1660 да 1764 г. За тым яна была пераўтворана 
ў звычайную расійскую пра він цыю – Маларосію. Важ нае значэнне на шляху 
адасаблення Ле ва бя рэж жа мела падтрымка Масквой паўстанняў і мецяжоў 
час т кі ўкраінскага казацтва і старшын (эліты) на чале з М. Пуш ка ром (1657–
1658), І. Бязпалым (1659), Я. Самко, В. Залатарэнкам і Ц. Цацурам (1660–
1663), І. Брухавецкім (1663) і іншымі прэ тэн дэн та мі на ўла ду. Пры гэтым 
Расія часта эфектыўна вы ка рыс тоў ва ла памылкі ўкраінскай эліты і народа. 
Нап рык лад, умо вы Гадзяцкага пагаднення 1658 г. не выконваліся, бо не былі 
на леж на ратыфікаваны Польшчай. Гэ та выклікала незадаволенасць ва Ук ра-
і не, чым расійская ўлада скарысталася як падставай для аб ме жа ван ня правоў 
украінцаў і агрэсіўнага заваявання Украіны ў 1660-я гг.

Так, пры абранні на гетманства Ю. Хмяльніцкага ў 1659 г. сем палкоўнікаў 
Правабярэжжа не пры ня лі новых «Пе ра яс лаў с кіх артыкулаў» ад 27 каст-
рычніка 1659 г. Іх абурыла аб ме жа ван не правоў гет ма на і самаўпраўства 
маскоў скіх ваяводаў. Да таго ж Расія ўвяла свае гарнізоны ў шэсць найважней-
шых украін с кіх га ра доў і запатрабавала вываду казацкіх палкоў з Беларусі. 
У Мас к ве ў 1660 г. падтрымалі ад дзя лен не левабярэжных палкоў ад Украіны 
і абранне ў Левабярэжжы свайго асобнага наказнога гет ма на Якіма Самко 
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(дзядзька Ю. Хмяльніцкага). Аднак пазней Ра сія вырашыла пазбавіцца і ад 
залішне са мас той ных, аў та ры тэт ных і адданых Украіне старшын: не толь-
кі не падтрымала на дан не Я. Самко афі цый на га статусу гетмана, але і пад-
бухторвала суп раць яго іншых прадстаўнікоў старшыны. У выніку на Чор най 
радзе ў Нежыне 27–28 чэрвеня 1663 г. палкоўнікі Я. Самко і В. Залатарэнка 
былі вераломна арыш та ва ны і забіты па іні цы я ты ве ра сійскіх ваяводаў, а гет-
манам стаў хітры і бес п рын цып ны Іван Брухавецкі.

Гетманства І. Брухавецкага і П. Дарашэнкі. Іван Бру ха вец кі як гетман 
Левабярэжжа (1663–1668) стаў маскоўскай ма ры я нет кай. У той жа час дзе-
яннямі гетмана Правабярэжжа Паў ла Цяцеры (1663–1665) кіравала Польш-
ча. І калі на правым бе ра зе паўстанне супраць П. Цяцеры і палякаў успыхнула 
(у пер шую чаргу з-за тэрору польскага войска на чале з С. Чар нец кім) яшчэ 
ў лютым 1664 г., то на левым бе ра зе Дняпра не за да во ле насць палітыкай 
Масквы прывяла да паўстання ў чэрвені 1666 г. Абурэнне ўкра ін цаў выклікалі 
«Маскоўскія артыкулы», што бы лі прыняты самавольна і ўпотай ад казацтва. 
І. Бру ха вец кім у верасні 1665 г.: гетман «біў чалом як гасудараў халоп» і стаў 
баярынам, атрымаў па жа ла ван ні і маёнткі; ачоленая ім час т ка Украіны 
страчвала аўтаномію, украінцы абавязваліся вып лоч ваць Маскве падаткі, 
якія збіралі не свае ўраднікі, а ра сій с кія ваяводы.

Нягледзячы на тое што расійскія войскі запоўнілі Ле ва бя рэж жа, паў-
станне набыло ўсеагульны ха рак тар. Яно пра ходзі ла ва ўмовах, калі Расія 
і Рэч Паспалітая падпісалі Ан д ру саў с кую дамову 1667 г., якая падзяліла 
Украіну без згоды ўкраінцаў. Больш за тое, стаў праводзіцца падатны перапіс. 
У 1668 г. ук ра ін цы выбілі расійскія войскі са сваёй тэрыторыі, а гетман І. Бру-
ха вец кі абвесціў аб пераходзе на бок паўстанцаў. Вось толькі да вер народа 
быў на баку новага правабярэжнага гетмана Пятра Да ра шэн кі, які ў маі 
1668 г. пераправіўся праз Дняпро і 18 чэр ве ня таго ж года быў аб’яўлены 
ў казацкім лагеры ля Апіш ні на Пал таў ш чы не гетманам «абодвух берагоў». 
І. Брухавецкага як здрад ні ка лінчавалі раз зла ва ныя яго інтрыгамі казакі.

Раней адзначалася, што знешнепалітычныя абставіны для гетмана 
П. Дарашэнкі складаліся нес п ры я ль на: утрымаць адзін с т ва і незалежнасць 
вялікай і аслабленай унутранымі су пя рэч нас ця мі па ду лад най тэрыторыі не 
ўдалося. Адыграла сваю ро лю і разрозненасць украінскай старшыны і ка за-
каў, а так са ма крызіс палітыкі полівасалітэту. Расійскае кіраўніцтва зра бі ла 
тады своечасовыя высновы і прапанавала ўкраінцам статус шы ро кай аўтаноміі 
пад пратэкцыяй цара. Спачатку планавалася заключыць пагадненне з самім 
П. Дарашэнкам, але з-за нападу на Правабярэжжа палякаў і татараў дагавор 
быў прапанаваны толькі Левабярэжжу. Пасля працяглых перамоў і з веда-
ма П. Дарашэнкі ў Глухаве 9 сакавіка 1669 г. наказны гетман Дзям’ян Мно-
гагрэшны быў абраны гетманам Левабярэжнай Украіны. Там жа падпісалі 
«Глухаўскія артыкулы». Гетманшчына вяртала шы ро кую самастойнасць ва 
ўнут раных справах, а расійскія ваяводы з гарнізонамі заставаліся ў пяці га-
радах, але без права ўмешвацца ў мясцовае жыццё. Быў усталяваны казачы 
рэестр у 30 тыс. чалавек, а гетман мог ствараць корпус наёмнай гетманскай 
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гвардыі (кампанейцаў). Казакам і ўсім жыхарам краіны пацвярджаліся іх ра-
нейшыя правы, а «годныя» казакі па прадстаўленні гетмана атрымлівалі права 
пажалавання царом у расійскае дваранства. Як вынік, пазіцыі П. Дарашэнкі, 
які аба пі раў ся на супярэчлівую дапамогу ас ма наў, а таксама М. Ха нен кі, які 
падпарадкаваўся палякам, аслаблі, затое ўзмацніўся аў та ры тэт новага гет ма-
на Левабярэжжа І. Самайловіча, бо ў яго ру ках была тады пэўная аўтаномія.

Умацаванне Левабярэжнай Гетманшчыны пры гетмане Іва не Самайловічы. 
«Глухаўскія ар ты ку лы» 1669 г. забяспечылі кам п ра міс паміж левабярэж-
най часткай Украіны і Расіяй, дзейсны да 1687 г. У гэтыя два дзесяцігоддзі 
назіралася ўмацаванне ле ва бя рэж ных гетманаў, агульны ўздым Гетманшчыны 
за Дняп ром, а так са ма ўзмацненне расійскіх пазіцый. На некаторы час было 
забяспечана (1670-я гг.) згуртаванне ўкра ін цаў вакол гетманаў з Ле ва бя рэж-
жа, што ўмацавала давер да Расіі і яе палітыкі, і гэта дапамагала Мас к ве ў су-
працьстаянні з магутнай Асманскай імперыяй.

Сітуацыя для Левабярэжжа ў 1670–80-я гг. змянілася істотна: калі 
спачатку гэта была пе рэ фе рый ная ўкраінская тэ ры то рыя з насельніцтвам 
усяго 250 тыс. чал., то да канца XVII ст. тут пражывала ўжо 1,5 млн чалавек. 
Найбольшы прырост за бяс пе чыў прыток насельніцтва з Правабярэжжа, 
дзе люд ве ль мі цяр пеў ад войнаў. Засноўваліся новыя паселішчы, станавілі-
ся шмат люд ней шы мі старыя. Да 1700 г. у Гет ман ш чы не было 11 га ра доў, 
1800 сёлаў і 126 мястэчак. Важным было і тое, што Кіеў як культурны і эка на-
міч ны цэнтр адышоў да Гетманшчыны. Яго на се ль ніц т ва павялічылася з 10 да 
15 тыс. чалавек. Чар на зём ныя гле бы, умовы лесастэпу і клімат садзейнічалі 
развіццю сельскай гас па дар кі. Развіццё атрымалі ра мёс т вы, промыслы, ган-
даль. Ім к лі ва развівалася вінакурэнне, мукамольства, а на поў на чы Гет ман-
ш чы ны, Чарнігаўшчыне і Старадубшчыне, па таш ны промысел і выплаўка 
жалеза ў руднях. Гэ тыя вытворчасці ста лі асноўнай крыніцай даходу для 
старшыны, якая імкнулася тры маць іх у сваіх ру ках. Пазітыўныя змены 
адбываліся і ў ку ль тур ным жыцці Гетманшчыны.

Між тым у палітычных і сацыяльных адносінах развіццё Гет ман ш чы ны 
заставалася досыць нес та бі ль ным. Гетманства пат ры я тыч на арыентаванага 
Д. Многагрэшнага (1669–1672) бы ло нядоўгім. Па ініцыятыве Масквы ён 
быў скінуты і сасланы ў Сі бір. Але і новы гетман, раней генеральны суддзя, 
Іван Са май ло віч (1672–1687) працягваў умацоўваць становішча Гетман-
ш чы ны. У сакавіку 1674 г. на радзе ў Пераяславе яго прызналі гет ма нам 
і на Правабярэжжы, а тамашнія гетманы М. Ханенка і П. Да ра шэн ка са-
ступілі яму свае клейноды. У 1678 г. гетман за пат ра ба ваў перадачы пад яго 
руку сла бад с кіх палкоў (Слабажаншчыны), заснаваных украінцамі ў межах 
расійскага Бел га рад с ка га ваяводства. Ак ра мя таго гетман супрацьстаяў «укра-
інскаму злу» – старшынскай алігархіі і міжусобіцам, чым пра цяг ваў уладную 
манархічную лінію Б. Хмяльніцкага.

Не атрымалася ў Масквы абмежаваць і міжнародныя ад но сі ны Гет-
маншчыны. Гетман выступаў за супрацьстаянне з По ль ш чай і Крымам 
і аб’яд нанне ўсіх украінскіх зямель. Аднак у 1685 г. ён да пус ціў сур’ёзную 
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памылку, калі садзейнічаў пе ра хо ду Кіеўскай мітраполіі ў падпарадкаванне 
Маскоўскаму пат ры яр ху. Тады гетман разлічваў, што Расія пацвердзіць аў-
та ке фа лію (аўтаномію) Кіеўскай міт ра по ліі, але гэтага не адбылося. Ка лі 
Расія ўступіла ў антытурэцкую лігу і падпісала ў 1686 г. «вечны мір» з Рэч чу 
Паспалітай, гетман выступіў супраць такога ра шэн ня. Хоць у 1687 г. менавіта 
расіяне правялі шмат люд ны (да 100 тыс. ваяроў), але няўдалы паход на Крым, 
у ваенных няў да чах абвінавацілі ўк ра ін с ка га гетмана. З дапамогай інтрыг 
ён быў вераломна звергнуты. Самайловіча з сям’ёй выслалі ў Сібір, яго 
старэйшы сын Рыгор, чарнігаўскі палкоўнік, быў забіты.

Асаблівасці гетманства Івана Мазепы. Новым гетманам па волі фава-
рыта царыцы Соф’і, ба я ры на Васілія Галіцына, што фак тыч на кіраваў у тыя 
гады Расіяй, «каралеўскае вялікае пя чат кі за ха ва ль ні ка», у прысутнасці 
100-тысячнага расійскага вой с ка быў абраны генеральны есавул Іван Мазепа 
(1687–1709). Пер шыя гады ён знаходзіўся пад пільным кантролем В. Га лі цы-
на. Толькі ў 1689 г., калі гетман пад т ры маў Пятра I супраць рэ ген т шы царыцы 
Соф’і, І. Мазепа не толькі заслужыў давер ма ла до га ца ра, але і на паўтара 
дзесяцігоддзя ўмацаваў аўтарытэт і сілу гетманскай улады, а разам з тым і 
аўтаномію Гет ман ш чы ны.

Асноўнай праблемай гетмана І. Мазепы стала ўдасканален не сацыяль-
най структуры Гетманшчыны. З ча соў Б. Хмяльніцкага ў Гет ман с кай Украіне 
не было стабільнай сацыяльнай структуры: во ль ныя ся ля не (ці паспалітыя), 
а таксама мяшчане і прад с таў ні кі духавенства маглі пераходзіць у казакі і не 
плаціць па дат кі (іх наогул было вельмі складана спаганяць у існуючых умо-
вах). Пра цэс фарміравання стану стар шын таксама быў далёкі ад за вяр шэн ня.

У гады гетманства І. Самайловіча і І. Мазепы выразна ак рэс ліў ся адмі-
ністрацыйна-палітычны лад Гетманскай Ук ра і ны. Яго асновай была пал-
кавая сістэма. Усяго на Левабярэжжы з сярэдзіны 1650-х гг. існавала дзе сяць 
палкоў (Старадубскі, Чар ні гаў с кі, Нежынскі, Кіеўскі, Палтаўскі і інш.). Палкі 
дзяліліся на сотні, якіх у канцы XVII ст. налічвалася 163. Кіраў ніком дзяржа-
вы з’яўляўся гетман, яго указы (універсалы) мелі сілу абавязковага закона, 
а распараджэнні стваралі аснову для выканаўчай і судовай улады. Гетман, 
апроч таго, кі ра ваў знешняй палітыкай і размяркоўваў рангавыя, ці службо-
выя, маетнасці (землі).

Да генеральнай старшыны адносіліся: генеральны пісар – кіраўнік вайско-
вай канцылярыі (канцлер); генеральны харунжы – захавальнік вайсковага пра-
пара і давераная асоба гетмана, часта быў наказным гетманам; генеральны, аль-
бо вайсковы суддзя, генеральны абозны загадваў артылерыяй і абозам у паходзе; 
генеральны падскарбі кантраляваў казну і збор падаткаў, мыта; генеральны бун
чужны – захавальнік гетманскага бунчука, кіраўнік дыпламатычнага ведам-
ства, прадстаўнік гетмана ў вайсковым судзе; генеральны есавул – захавальнік 
гетманскай булавы, давераная асоба гетмана ў ваенных і судовых справах. 
У склад Генеральнай вайсковай рады, якая з 1670-х гг. стала па сут нас ці стар-
шынскай і вырашала ўсе найважнейшыя справы краіны, уваходзілі палкоўнікі. 
На ўзроўні палкоў кіравала палкавая старшына  (палкоўнік, суддзя,  абозны, 
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харунжы,  есавул, два пісары). Палкавая старшына фарміравала палкавыя кан-
цылярыю, суд і раду. У палкавых радах магла браць удзел соценная старшы
на, да якой адносіліся сотнікі, соценныя атаманы, есавул, харунжы, пісары.

§ 2. гетманшчына ў першай трэці XVIII ст.

Гетманства Івана Мазепы да пачатку Паўночнай вайны. Гет ман с т ва І. Ма-
зепы выпала на нес па кой ны і напружаны для Ук ра і ны час. Працягвалася 
Вялікая турэцкая вайна (1683–1700), у ходзе якой ад бы лі ся два беспаспяхо-
выя крымскія паходы расійскай арміі 1687 і 1689 гг. Паколькі гэтыя няўдачы 
паг ра жа лі Ук ра і не новымі спусташальнымі набегамі крымчакоў, то І. Мазе-
па (у маладосці ён вывучаў ва ен ную справу ў Галандыі) ініцыяваў бу даў ніц т ва 
Новабагародзіцкай крэпасці на р. Самары. Тут пра ходзі ла паўднёвая мяжа Гет-
маншчыны і стэпавых уладанняў За па рож с кай Сечы, якая з 1657 г. ада со бі ла ся 
ад Гетманшчыны. Ня рэд ка казацкая вольніца сумесна з татарамі ажыццяўляла 
ра баў ні чыя набегі на ўкраінскія землі пад юрысдыкцыяй гетмана. На Сеч па-
стаянна збягалі незадаволеныя прадстаўнікі стар шы ны і казацтва, а затым, 
пры падтрымцы сечавікоў і татараў, уз ды ма лі хваляванні і арганізоўвалі узбро-
е ныя выправы ў Гет ман ш чы ну. Да прыкладу, у 1692 г. беглы служачы Генераль-
най вай с ко вай кан цы ля рыі П. Іваненка (Петрык) заключыў саюз з Кры мам 
і ад імя незадаволенай часткі старшыны на чале з В. Ка чу бе ем, разам з татарамі 
і сечавой сіромай (да 40 тыс. чалавек) асадзіў Новабагародзіцкую крэ пасць. 
Напад быў адбіты гет ман с кім войскам на чале з палкоўнікам Д. Апосталам. 
Але да раз г ро му, арыш ту і пакарання смерцю ў 1696 г. Петрык падбіваў ка за-
каў супраць Мазепы, заяўляў свае прэтэнзіі на гетманства.

Між тым час і без таго быў складаны: у 1690-х гг. Ле ва бя рэж жа спасціглі 
засухі, неўраджаі, на шэс ці саранчы (1688, 1690), эпідэмія чумы (1690), набегі 
запарожцаў і крымчакоў.

У адказ на дзеянні сечавікоў і татарскую пагрозу І. Ма зе па ажыццявіў 
гістарычна важны крок: у 1690-х гг., у дадатак да Но ва ба га родзіц кай, былі 
пабудаваныя некалькі крэпасцей на паў д нё вым ру бя жы – Каменная Зато-
ка, Новасяргееўская, Са ма ра, Кодак. Гэта дазволіла гетману ажыццявіць за-
павет Б. Хмя ль ніц ка га і адкрыць выхад Украіны да Чорнага мора. У 1693–
1698 гг. пры падтрымцы гетмана ка за кі з Правабярэжжа на чале з С. Па лі ем 
зрабілі шэраг паходаў ва ўладанні туркаў і татараў, а ле там 1695 г., калі пачаліся 
Азоўскія паходы расійскага цара Пятра I і аднавілася вайна з Турцыяй, казакі 
за ха пі лі важныя турэцкія крэ пас ці Казі-Кермень, Тавань, Муберэк-Кермень 
і Іслам-Кер мень у вусці Дняп ра. Была створана моцная казацкая флатылія. 
У той жа час паход расійскай арміі на крэпасць Азоў скончыўся па ра жэн нем. 
І толькі пры дапамозе корпуса з Гетманшчыны на ча ле з наказным гет ма нам 
Якавам Лізагубам у 1696 г. Азоў быў узя ты.

У 1698 г., пасля грунтоўнай падрыхтоўкі, гетманскае вой с ка выступіла 
на Ачакаў з мэтай за ва я ван ня гэтай ключавой ту рэц кай крэпасці, аднак пачатак  
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мірных перамоў і забарона з бо ку Расіі не даз во лі лі развіць поспех і замаца-
вацца Гет ман ш чы не на Чорным моры. Больш за тое, паводле мірнай да мо вы 
1700 г., да складання якой Гетманшчыну не дапусцілі, прый ш ло ся саступаць 
крэпасці ў вусці Дняп ра, тады як Расія ўтрымала Азоў.

Нягледзячы на зневажальныя саступкі, Гетманская Ук ра і на да пачат-
ку XVIII ст. значна ўма ца ва ла свае пазіцыі. І. Ма зе па кіраваў з апорай на 
старшыну і шукаў з ёй кампрамісаў. Ён вы я віў ся ас ве ча ным правіцелем, які 
пад трымліваў развіццё ра мёс т ваў і мастацтваў. Сваю рэзідэнцыю ў Батурыне 
гет ман пе рат ва рыў у сапраўдны каралеўскі палац; заснаваў калегіум з дру-
кар няй у Чарнігаве, пад т рым лі ваў царкву і Кіева-Магілянскую ака дэ мію 
(да 1702 г. – калегіум), заснаваў у Глухаве Гарматны двор. І. Мазепа меў 
намер зрабіць Украіну саслоўнай дзяр жа вай заходняга ўзору з пануючай 
роляй старшыны, якая ат ры ма ла б расійскае дваранства. Вялікае значэнне 
меў універсал гет ма на 1688 г., які забараняў неказакам упісвацца ў казачыя 
рэ ес т ры. Аднак І. Мазепа без пярэчанняў выконваў патрабаванні Мас к вы: 
жорстка падаўляў народныя пратэсты, пасылаў казакаў у далёкія паходы 
і на будаўніцтва Пецярбурга і расійскіх крэ пас цей. У выніку ён заслужыў 
у простага ўкраінскага народа мя нуш ку «айчым». У той жа час Пётр І «меў 
да яго ласку», дараваў землі, тытулы і ордэны, каштоўнасці.

Гетманат Івана Мазепы ў часы Паўночнай вайны. Ка рэн ным чынам 
(і ў выніку з адмоўнымі нас туп с т ва мі) сітуацыю змя ні ла Паўночная вайна са 
Швецыяй, у якую Расія ў саюзе з Рэч чу Паспалітай і Да ні яй уступіла ў 1700 г. 
Буйныя краіны на ўсходзе Балтыкі баяліся нешматлюднай, але выдатна ар га-
ні за ва най і моцнай у ваенных адносінах Швецыі. І хаця на па чат ко вым этапе 
вайны Гетманская Ук ра і на атрымала магчымасць уз ’ яд наць свае гістарычныя 
землі, працяг вайны і вялікія ахвяры на ка рысць Ра сіі сярод казацтва сталі 
негатыўнымі для будучыні Гет ман ш чы ны.

Да 1707 г., калі ўлады Расіі перайшлі ў адкрыты наступ на аўтаномію Гет-
маншчыны, Гет ман с кая Украіна адчувала пэў ны ўздым і росквіт. Гэта адбыва-
лася на фоне Паўночнай вайны 1700–1721 гг., ку ды ўкраінцы былі ўцягнутыя 
насуперак сваім ін та рэ сам. У 1700 і 1701 гг. украінскае войска (пяць з дзе ся-
ці пал коў) адыграла вырашальную ролю ў абароне Расіі пасля сак ру ша ль-
на га паражэння Пятра I ад шведаў у 1700 г. пад Нарвай. Ас лаб ле ная Расія 
ў 1703 г. змірылася з узвышэннем Гетманшчыны, і цар Пётр I пагадзіўся 
на аб’яднанне ўсёй Украіны пад гет ман с кім праўленнем. Гэта супала з прось-
бай Рэ чы Паспалітай, якая так са ма цярпела паражэнні ад шведаў, задушыць 
казацкае паў с тан не С. Палія. У чэрвені 1704 г. гетман І. Мазепа, які да таго 
пад т рым лі ваў палііўшчыну, пераправіўся на Пра ва бя рэж жа і, пры падтрымцы 
мясцовага насельніцтва, авалодаў усім краем. Тут ён заснаваў другую гетман-
скую рэ зі дэн цыю ў Белай Царкве і ўз’яднаў Украіну па абодва берагі. Восен-
ню 1705 г. войскі гет ма на ўзялі Ва лынь і значную частку Заходняй Украіны, 
у тым лі ку Львоў і магутную польскую крэпасць Замосць. Ап роч таго, ка зац-
кія палкі занялі шэраг беларускіх тэрыторый.
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У 1704–1705 гг. магутнасць Івана Мазепы дасягнула свай го зеніту. У той 
жа час Рэч Паспалітая бы ла выведзена шве да мі з вайны, а каралём абралі 
Станіслава Ляшчынскага, кі раў ні ка шляхты з праш вед с кай арыентацыяй. 
Падзеі вялі да пе ра мо гі шведаў, аднак іх нечаканае паражэнне ў бітве пад 
Ка лі шам у кастрычніку 1706 г. натхніла Пятра I працягнуць вайну і ах вя ра-
ваць інтарэсамі Украіны, каб ут ры маць у вайне Рэч Пас па лі тую. У красавіку 
1707 г. на ваенным савеце ў Жоўкве цар, па ру ша ю чы Ка ла мак с кую дамову 
1687 г. i ўмовы iншых па гад нен няў, раптоўна запатрабаваў падпарадкавання 
Кіева з ук ра ін с кі мі га ра да мі агульнарасійскаму Разраднаму прыказу. Акрамя 
гэтага, цар заявіў пра набор 1/5 усіх казакаў для пабудовы ў расійскай ар міі 
палкоў «новага строю» і саступку палякам Правабярэжжа.

Такое рашэнне выклікала ва Украіне ўсеагульнае абурэнне, якім І. Ма-
зе па не на важыўся скарыстацца і пе рай с ці на бок шведаў, хоць гэтага ад яго 
патра бавала ледзь не ўся старшына. Гетман ус ту піў у доўгія і па першым часе 
няпэўныя (каардынаваў іх з ра сі я на мі) перамовы са шведамі і палякамі. Так 
Іван Ма зе па ў 1706 – першай палове 1708 г. прапусціў стратэгічны момант, 
спры я ль ны для лёсу Украіны. Тым больш, у той час шведскі кароль Карл XII 
дамогся шэрагу ваенных поспехаў. Больш за тое, украінскі гетман адправіў свае 
лепшыя сілы на дапамогу Пятру I у вайне ў Прыбалтыцы і Беларусі, падаўленне 
паўстання расійскіх казакаў на Доне на чале з К. Булавіным (1707–1708).

У кастрычніку 1708 г. з прыходам войскаў Карла XII на Чар ні гаў ш-
чыну І. Ма зе па адкрыта перайшоў на бок шведаў, аднак спры я ль ны час 
ужо быў страчаны. Шведы цярпелі паражэнні з-за расцягнутасці камуніка-
цый, расійскай тактыкі «выпаленай зям лі» і нястачы забеспячэння, тады як 
2/3 казацкіх палкоў зна ходзі лі ся за межамі Украіны.

Расійская армія, наадварот, дзейнічала аператыўна і ве ль мі жорстка. 
2 лістапада 1708 г. з дапамогай здрады была захоплена гетманская сталіца Ба-
турын з вялікімі запасамі, прыгатаванымі для шведаў. Гарнізон (8 тыс. чалавек) 
і жыхары горада (15 тыс. чалавек) былі бязлітасна вынішчаны. Ужо 6 лістапада 
ў Глухаве пад ціскам расійскага войска часткай казакаў і старшын, замест аб-
вешчанага звер г ну тым І. Мазепы, гет ма нам быў абраны старадубскі палкоўнік 
Іван Скарападскі (1708–1722). Расійскія часткі, якія запоўнілі Украіну, нават 
пас ля гэтага не спынілі жорсткіх дзеянняў. Сітуацыю для І. Мазеп ы і Кар-
ла XII палепшыў пераход у сакавіку 1709 г. на іх бок Запарожскай Сечы на   
чале з кашавым атаманам К. Гардзіенкам. Шведскі кароль зацягнуў аблогу 
Палтавы і 27 чэрвеня 1709 г. быў вымушаны даць генеральную бітву на вы-
гадных для расійскай арміі ўмовах. Маючы 25-тысячную армію супраць 
43-тысячнай расійскай, Карл XII павёў атаку на пазіцыі праціўніка і быў 
разбіты. Цяжка параненаму шведскаму каралю з часткай гвардыі і казакамі 
(5–7 тыс. чалавек) удалося збегчы на   тэрыторыю асманскай Малдовы. Аднак 
звыш 13 тыс. шведаў патрапілі ў палон пасля адступлення з Пал та вы.

Палтаўская баталія прадвызначыла пачатак імперскай ма гут нас ці Расіі. 
Яна ж абярнулася тра ге ды яй для Украіны. Пра ра сій с кі гетман І. Скарападскі 
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не меў маральнага ўплыву, але ад імя цара шчод ра раздаваў землі казацкай 
старшыне, што аб ’ ек тыў на рабіла яе прыхільнай да цара.

І. Мазепа памёр ад хваробы ў верасні 1709 г. у Бендэрах. Гет ма нам (у вы-
гнанні) у гэтым мал даў с кім горадзе быў абраны ге не ра ль ны пісар Пі ліп Орлік 
(1710–1742), ураджэнец бе ла рус кай Ві лей ш чы ны. У 1710 г. у яго пад трымку 
выступілі Крым і Тур цыя. У ліпені 1711 г. асманскія войскі нанеслі поў нае 
паражэнне арміі Пятра I на р. Прут. Была падпісана хоць і зне ва жа ль ная, але 
выратавальная для цара Пруц кая мірная дамова. Ра сія павінна была саступіць 
саюзнаму туркам гетману П. Орліку ўсю Украіну, але вельмі хутка заявіла свае 
правы на Ле ва бя рэж жа. Гетман П. Орлік (вядомы як аўтар першай ук ра ін с-
кай Кан с ты ту цыі 1710 г.) пры падтрымцы татараў ажыццявіў да 1714 г. шэ раг 
паходаў на Пра ва бя рэж жа. Неўзабаве туркі пайшлі на ўста ля ван не саюзных 
адносін з Расіяй (1713) і Польшчай (1714), бо яны бы лі звязаны вайной 
з Персіяй. У такой складанай сі ту а цыі П. Орлік мусіў збегчы ў Швецыю. Да 
самай смерці гетман працягваў дыпламатычную барацьбу за Украіну. Запа-
рожцы і частка казакаў на чале з К. Гардзіенкам перайшлі пад пратэкцыю 
Крыма і заснавалі новую Алешкаўскую Сеч у вусці Дняпра.

§ 3. гетманшчына ў сярэдзіне і другой палове XVIII ст.

Гетманшчына пасля Палтаўскага паражэння Івана Ма зе пы. Пасля 1709 г. 
пачаўся паступовы заняпад Гетманшчыны. Яшчэ пры гетмане І. Скарападскім 
на Левабярэжжы распаўсюдзілася землеўладанне расійскіх дваран. Так, фа-
варыт Пятра I А. Д. Меншыкаў, які не грэбаваў нават падробкай царскіх 
указаў, завалодаў ва Украіне 4 гарадамі, 187 сёламі і 15 слабодамі (напрыклад, 
яго «маёнткі» на Старадубшчыне). У 1710–30-я гг. звычайнай справай ста-
лі злоўжыванні старшыны, якая імкнулася закабаліць казакаў, паспалітых 
і мяш чан. Болей за тое, у 1715 г. выйшаў указ Пятра І, які забараняў пера-
ходы сялян у Маларосіі (Гетманшчыне) і Слабажаншчыне. Частай з’явай 
стаў гвалтоўны перавод казакаў у цяглых паспалітых. Той жа Меншыкаў, 
абапіраючыся на ўніверсал І. Скарападскага ад 1 лiпеня 1710 г., прымусіў 
казакаў 2743 двароў Старадубскага палка сплочваць яму чынш і несці па він-
нас ці. Незадаволенасць насельніцтва выклікалі таксама значныя павіннасці 
(«кансістэнцкія дачкі») на ўтрыманне дзе ся ці расійскіх драгунскіх палкоў, 
размешчаных у Левабярэжжы і на Слабажаншчыне. Акрамя таго, Пётр I 
шырока выкарыстоўваў казакаў на будаўніцтве, дзе тысячы мабілізаваных 
гінулі ад цяжкіх умоў працы і хвароб.

Узмацняўся наступ на правы і свабоды Украіны: яшчэ ў 1710 г. пры 
гетмане быў прызначаны цар с кі «міністр-рэзідэнт», які разам з гетманам 
абавязваўся ўтрымліваць насельніцтва «ў ці шы ні і па ко ры». Але гэты рэзідэнт 
таксама «наглядаў» за самім гетманам і старшыной. Тады ж украінцы былі 
пазбаўлены права ўвозу і вывазу тавараў іншым шляхам, акрамя як праз Пе-
цярбург. А ў 1722–1727 гг. па волі цара на чале Гетманшчыны была пастаўлена 
Маларасійскай калегія (размяшчалася ў Глухаве), у якую прызначаліся ра-
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сійскія  афіцэры. Са смерцю гетмана І. Скарападскага і да абрання ў 1727 г. но-
вым гетманам Данілы Апостала (1727–1734) аўтаномнае праўленне Украіны 
было паралізавана. Ад ка зам на пратэсты старшыны было ту рэм нае заняво-
ленне яе найбольш актыўных прадстаўнікоў (у тым ліку наказнога гетмана 
П. Палуботкі і міргарадскага палкоўніка Д. Апостала).

Роля Турцыі ў Паўночным Прычарнамор’і. Фактычна да 1770-х гг. у Паў-
ночным Прычарнамор’і дамінавала Турцыя. Да яе ўладанняў у 1681–1739 гг. 
адносіліся таксама і землі Запарожжа. Болей за тое, асманы ўжо з 1670 г. 
прэтэндавалі на ўсю тэрыторыю Украіны. Порта на працягу XVIII ст. раўніва 
ста ві ла ся да ўмяшання Расіі як у свае ўнутраныя справы, так і ва ўнут ра-
ныя справы саслабелай Рэчы Пас па лі тай. Не раз на гэ тым фоне ўспыхвалі 
памежныя сутыкненні і маштабныя войны.

Моцныя пазіцыі Турцыі да самага моманту ліквідацыі аў та но міі Гет-
маншчыны (1764) і За па рож с кай Сечы (1775) зму ша лі Расію мірыцца з не-
каторай аўтаноміяй Украіны, але па лі ты ка, скі ра ва ная на поўнае пад парад-
каванне краю расійскай ад мі ніс т ра цыі і ўвядзенне агульнарасійскіх па рад каў, 
увесь час уз мац ня ла ся. У такіх умовах гетман Д. Апостал спрабаваў ад радзіць 
сістэму Войска За па рож с ка га часоў Б. Хмяльніцкага, ад нак яго праў ленне 
праходзіла пад наглядам расійскага «рэзідэнта». Най важ ней шым дасягнен-
нем гэтага гетмана была рэ ві зія і вяртанне ў вайсковую (дзяржаўную) улас-
насць за хоп ле ных украінскай старшыной і расійскімі дваранамі мает насцей 
(Генеральнае следства аб ма ет нас цях), скасаванне гандлёвых аб ме жа ван-
няў часоў Пятра I, перавод Кіева пад гетманскую юрыс дык цыю. У выніку 
аўтарытэт Гетманшчыны зноў вырас і знач ная частка казакаў Алеш каўскай 
Сечы вяр ну ла ся. Д. Апостал пра цяг нуў справу І. Мазепы і разгарнуў бу-
даўніцтва маштабнай Ук ра ін с кай ума ца ва най лініі з 18 крэпасцей. Гэта ака-
залася не ліш нім, асабліва з увагі на велізарныя страты і няўдачу Расіі ў вай-
не з Турцыяй 1735–1739 гг. Слабым суцяшэннем для расіян па выніках той 
вайны стаў Азоў (без права будаўніцтва крэпасці) і практычна бязлюдная во-
бласць Запарожскай Сечы.

Гетманшчына ў сярэдзіне XVIII ст. У 1734–1750 гг. у Гет ман ш чы не, якую 
царскія чыноўнікі ўсё час цей называлі Ма ла ро сі яй, назіраўся другі перыяд 
«міжгетманшчыны». Праўленне ажыц цяў ляў ка ле гі я ль ны орган – Праўленне 
Гетманскага ўрада. Гэ ты орган распаўсюджваў сваю ўладу і на Сла ба жан ш-
чы ну, што для гісторыі Украіны ў перспектыве можна расцаніць як па зі тыў-
ную з’яву. У Праўленні бы ло дзве галавы і шэсць членаў – па роў ну ўкраінцаў 
і расіян. Пры падтрымцы імперскай улады ра сій с кія чы ноў ні кі імкнуліся 
дамінаваць ва ўсіх справах, аднак цэнтр улады ўсё больш ссоўваўся на месцы, 
у ру кі палкоўнікаў і пал ка вых старшын, якія сталі да 1782 г. асноўнай апорай 
ук ра ін с кай аўтаноміі.

Між тым, дзякуючы ініцыятыве ўкраінскай старшыны, пра цяг ва ла ся 
палітычнае, сацыяльнае і ку ль тур нае развіццё Ле ва бя рэж жа і Слабадской 
Украіны. Менавіта Гетманшчына ў XVII–XVIII стст. ста ла асновай гіста-
рычнага развіцця ўкра ін с ка га народа, вялікая частка якога заставалася пад 
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за меж ным па на ван нем. Так, да 1743 г. быў распрацаваны і ўведзены юры дыч-
ны звод «Правы, па якіх судзіцца маларасійскі народ». У 1744 г. намінальная 
праўленне гетмана было адноўлена (ім павінен быў стаць малодшы брат фава-
рыта царыцы Елізаветы Пятроўны), а ўладныя паўнамоцтвы тады ўсё больш 
канцэнтраваліся ў руках Генеральнай вайсковай канцылярыі на чале з гене-
ральным пісарам Андрэем Безбародкам. У лютым 1750 г. гетманам быў абра-
ны Кірыл Разумоўскі (1750–1764).

Асаблівасцю новага перыяду Гетманшчыны было тое, што палкоўнікі 
атрымалі шырокія паўнамоцтвы, а калегіяльныя формы праўлення 
ўмацаваліся. Старшына збіралася на старшынскіх сходах, што ў 1763–
1764 гг. ператварыліся ў падабенства парламента (Генеральны сход у Глуха-
ве), дзе абмяркоўваліся і вырашаліся ўсе важныя пытанні. У 1760–1763 гг. 
была ўведзена сістэма шляхецкіх судоў па ўзоры Рэчы Паспалітай: земскія, 
гродскія, падкаморскія. Вышэйшай судовай інстанцыяй (да гэтага справы 
разглядаліся ў судах любой інстанцыі) стаў Генеральны суд на чале з дву-
ма генеральнымі суддзямі і прадстаўнікамі ад дзесяці палкоў Левабярэж-
жа. У 1750-я гг. украінская старшына стала афіцыйна называцца «шляхецт-
вам», што адпавядала яе рэальнаму матэрыяльнаму і прававому становішчу, 
але гэта адбывалася на фоне абмежавання правоў сялянства. Універсалам ад 
1760 г. К. Разумоўскі забараняў сялянам пераходы (з пакіданнем маёмасці) без 
пісьмовай згоды ўласніка зямлі.

Украінскія землі ў складзе Расійскай імперыі ў 1760–90-я гг. Новыя знешнія 
і ўнутраныя аб с та ві ны прывялі да ўзмац нен ня цэнтралізацыі ўлады ў Расійскай 
імперыі. Гэтаму спры я лі таксама пос пе хі расійскай зброі ў вайне 1768–1774 гг. 
з Тур цы яй: да Расіі па выніках вайны адыходзілі міжрэчча Дняп ра і Паў-
днёвага Буга, гарады Керч, Енікале, Кінбурн, Кабарда, а Крым с кае хан-
ства атрымлівала не за леж насць ад Турцыі і пад па да ла пад расійскі кантроль 
(у выніку ў 1783 г. Крым быў анек са ва ны).

У лістападзе 1764 г. па ўказе імператрыцы Кацярыны II гет ман быў 
пазбаўлены пасады, а ў 1767 г. былі скасаваны цэн т ра ль ныя органы Гетманш-
чыны. Іх паўнамоцтвы перайшлі да другой Маларасійскай калегіі (1764–1786) 
на чале з фаварытам імператрыцы графам П. А. Румянцавым. Характэр-
на, што раней у сакрэтным настаўленні генерал-пракурору А. А. Вязем-
скаму Кацярына II нас той ва ла на неабходнасці «абрусення» Маларосіі, 
а таксама на тым, каб пасля сыходу К. Разумоўскага выбары гетмана нада-
лей не праводзіліся і каб нават «імя гетмана знікла». Сваю дзейнасць Пётр 
Румянцаў пачаў з ажыццяўлення маш таб на га Генеральнага вопісу Маларосіі 
(1765–1769), па вы ні ках якога землі былі апісаны і абкладзены цяжэйшымі 
ад ра ней шых падаткамі. Аданачасова пра водзі ла ся ўніфікацыя ладу жыц-
ця ўкраінскіх і расійскіх тэрыторый: у 1781 г. былі ска са ва ны пал ка вы лад, 
укра ін ская судовая сістэма, а ў 1783 г. замест ка за чых палкоў былі заснаваны 
карабінерныя пал кі як частка ра сій с кай арміі. Болей за тое, у тым жа 1783 г. 
расійскія ўлады ўза ко ні лі ў Маларосіі прыгоннае права.

Нягледзячы на няўхільнае аслабленне аўтаномнага ладу Гет ман ш чы ны, 
на працягу ўсяго XVIII ст. адбывалася са цы я ль на-эканамічнае і культурнае 
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развіццё гэтай часткі Украіны. З 1720-х гг. у Ле ва бя рэж най Украіне з’явіліся 
мануфактуры (напрыклад, палатняныя на Старадубшчыне), а най буй-
ней шым пра мыс ло вым прадпрыемствам стаў збройны завод «Арсенал», 
ство ра ны казной у 1764 г. у Кіеве. У 1760–80-я гг. развіццё на Кі еў ш чы не 
атрымала шаўкаводства. У другой палове XVIII ст. у гас па дар ках старшыны 
распаўсюджаная да таго жывёлагадоўля за мя ня ла ся земляробствам: у вялікіх 
маштабах па ча лі вы рош ч ваць на продаж традыцыйныя пшаніцу, грэчку, авёс 
і каноплі, а так са ма новыя ку ль ту ры – тытунь, сланечнік, кукурузу, цук ро выя 
буракі, бульбу, таматы, бахчавыя.

Важнае значэнне мела каланізацыя Паўночнага Пры чар на мо р ’я: па вы-
ніках войнаў з Турцыяй 1768–1774 і 1787–1792 гг. Расійская імперыя заня-
ла шыро кія абшары ад Днястра да Кубані, на якія сты хій на памкнуліся хвалі 
каланістаў з Ук ра і ны (3/4 перасяленцаў), Малдовы (1/10), Расіі, а таксама 
спе цы я ль на запрошаныя царскім урадам немцы, грэкі, балгары і інш. У вы ні-
ку насельніцтва краю (з 1764 г. – увесь час пашыраемая за кошт уладанняў За-
парожскай Сечы і асманаў Наварасійская гу бер ня) вы рас ла з 8 да 345 тыс. ча-
лавек. Сфарміраваўся рэгіён Паў д нё вай Украіны. Былі створаны но выя 
пар то выя гарады: Хер сон (1778), Мікалаеў (1788), Адэса (1794). Яны сталі 
важ ны мі цэнтрамі міжнароднага ган д лю, што прыцягвалі аграрную пра дук-
цыю з зямель не толькі Гетманшчыны і Слабажаншчыны (тады гэта азнача-
лася назвай «Маларосія»), але і Правабярэжнай Ук ра і ны і Беларусі.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэ ба таў

1. Што выклікала непрыманне «Пераяслаўскіх артыкулаў» 1659 г., скла-
дзеных Расіяй і Гет ман ш чы най, у сямі палкоўнікаў Пра ва бя рэж жа? Якімі былі 
наступствы рэалізацыі дамовы 1659 г. для Гет ман с кай Украіны?

2. Калі адбылася Чорная рада ў Нежыне? Якімі былі яе нас туп с т вы?
3. З якім «украінскім злом» змагаўся гетман І. Са май ло віч? Ці былі ў яго 

перспектывы стаць моц ным, аўтаномным ад Ра сіі, правіцелем Украіны?
4. Якія ўнутраныя прычыны і абставіны пашыралі Руіну ў кан цы  

1650-х – 1670-я гг.?
5. Назавіце прычыны неэфектыўнасці практыкі спаг нан ня падаткаў 

у Гетманшчыне. Як гэта ўплы ва ла на ўнутраную па лі ты ку ў Гетманшчыне?
6. Калі і як Гетманская Украіна на чале з Іванам Мазепам маг ла за-

мацавацца на Чорным моры? Ча му ёй гэта тады не ўда ло ся?
7. Як Гетманшчына ў 1704–1705 гг. аб’яднала большую час т ку зя мель 

Украіны? Чаму пер с пек ты ва стварэння адзінай са бор най Украіны была 
страчана?

8. Якія наступствы і чаму мела для Гетманшчыны па ра жэн не шведаў 
і прыхільнікаў гетмана І. Ма зе пы ў Палтаўскай біт ве 1709 г.?

9. Якія адносіны складваліся паміж Гетманскай Украінай і Ас ман с кай 
імперыяй, Крымскім хан с т вам у часы гетманаў І. Ма зе пы і П. Орліка?
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10. Ці магла Гетманская Украіна пазбегнуць удзелу ў Паў ноч най вайне 
і якія магчымасці гэта для яе раскрыла б?

11. Чаму Гетманшчына, нягледзячы на знешнія абставіны пер шай паловы 
XVIII ст., была ядром гіс та рыч на га развіцця ўкра ін с ка га народа?

12. Акрэсліце і супастаўце найважнейшыя наступствы ра сій с ка-турэцкіх 
войнаў 1768–1774 і 1787–1792 гг. для Расіі і Ук ра і ны.

13. Чаму ўказ Пятра I аб забароне пераходаў сялян быў аб веш ча ны ў 1715 г., 
а аналагічны ўні вер сал гетмана К. Ра зу моў с ка га – толькі ў 1760 г.?

14. Чаму ў 1750-я гг. адбылася перадача Сла ба жан ш чы ны і Запарожскай 
Се чы пад юрысдыкцыю Гет маншчыны? Як гэта паўплывала на гіс та рыч ны 
лёс Укра іны?

§ 4. Слабадская Украіна ў XVII–XVIII стст.

Рэгіён Слабадской Украіны і пачатак слабадскіх палкоў. Сла бад с кой Укра-
інай, ці Сла ба жан ш чы най, называюць рэгіён у вяр хоў ях р. Северскі Данец 
і левых прытокаў Дняпра – р. Сула, Псёл, Ворскла і інш. Гэта тэрыторыя 
плошчай да 100 тыс. км² пры мы ка ла з паўночнага ўсходу да Запарожжа і з ус-
хо ду да Гет ман ш чы ны. Яна размяшчалася на важных гандлёвых шляхах – 
Ізюм с кім, Мураўскім, Ка ль мі вус кім, што звязвалі Расію з Чор ным морам. Тут 
у сярэдзіне XVII – сярэдзіне XVIII ст. раз мяш ча лі ся пяць слабадскіх палкоў, 
заснаваных і населеных ук ра ін ца мі: Астагожскі (заснаваны ў 1652 г.), Сумскі 
(1657), Ахтырскі (1658), Харкаўскі (1658) і Ізюмскі (вылучаны з Харкаўскага 
пал ка ў 1688 г.).

Слабадскія палкі ў сярэдзіне XVII ст. былі створаны на тэ ры то рыі мала-
заселенага расійскага Бел га рад с ка га ваяводства пе ра ся лен ца мі з укра інскага 
Правабярэжжа. Яго жыхары вымушаны былі сыходзіць на ўсход у пошу-
ках свабодных зямель для гаспадаркі, а таксама – збягаючы ад ваенных раз-
бу рэн няў. Першыя ўкраінскія пасяленцы з’явіліся ў краі яшчэ ў 1620-я гг. 
Каланізацыя Белгарадскага краю самімі расіянамі, прытым вельмі марудная, 
распачалася з 1580-х гг., калі была створана Белгарадская абарончая лінія, 
што з поўдня і паўднёвага захаду прыкрывала доступ у Цэнтральную Расію 
ваяўнічым стэпавым качэўнікам. Новы этап каланізацыі пачаўся летам 1638 г., 
калі пасля паражэння казацкага паўстання на р. Северскі Данец з Падняпроўя 
прыбыло да 900 украінцаў на чале з атаманам Якавам Астраніным. Яны 
заснавалі паселішча Чугуеў, але ўжо ў маі 1641 г., з-за паходу на татараў, вы-
мушаны былі яго пакінуць. Вядома, што ў верасні 1642 г. адзін з будучых пал-
кавых цэнтраў, Ах тырск, заснавалі ўлады Рэчы Паспалітай, каб спыніць уцёкі 
падданых-украінцаў на пустуючыя расійскія тэрыторыі.

Масавым прыток украінцаў (казакаў і паказачаных сялян і мяшчан) 
на тэрыторыю будучай Слабажаншчыны стаў з 1652 г. Спачатку летам 1652 г. 
з ваколіц валынскага Астрога прывёў перасяленцаў чарнігаўскі наказны 
палкоўнік Іван Дзікоўскі. З імі прыйшлі каля тысячы казакаў Чарнігаўскага 
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палка з сем’ямі і маёмасцю. На беразе р. Ціхая Сасна перасяленцы заснавалі 
Астрагожск (Рыбнае) і першы слабадскі полк – Астрагожскі. Полк быў арга-
нізаваны па агульным для ўкраінскіх казакаў узоры, што пацвярджалася 
граматамі ад белгарадскага ваяводы і расійскага цара.

У 1653 г. казакі Белацаркоўскага палка з мястэчка Ставішча на чале 
з Герасімам Кандрацьевым заснавалі паселішча Сумы, дзе ў 1656–1658 гг. 
збу давалі крэпасць. Аднак фарміраванне палка завяршылася толькі ў 1665 г., 
калі Сумскі полк атрымаў грамату на правы і вольнасці ад расійскага цара. 
Дру гім слабадскім казачым палком стаў Ахтырскі (заснаваны ў 1658 г.) на чале 
з палкоўнікам Іва нам Гладкім. У 1654 г. групай казакаў на чале з Іванам Кар-
качом быў заснаваны Харкаў, у якім ужо праз год пражывала каля 2 тыс. 
жыхароў. У 1659 г. Харкаўскі полк атрымаў сваю грамату на слабоды.

У 60-я гг. XVII ст. група ўкраінскіх перасяленцаў на чале з Якавам Чар-
нігаўцам заснавала Ізюмскі гарадок, які ў 1682 г. харкаўскі палкоўнік Р. Да-
нец перанёс на новае месца. Да таго часу Харкаўскі полк разросся і заняў 
вялікую тэрыторыю, таму з яго ў 1688 г. быў вылучаны асобны Ізюмскі полк, 
які і ўзначаліў Рыгор Данец, вядомы сваёй перамогай у 1680 г. над татарамі, 
што спус та ша лі наваколле.

Новы магутны прыток перасяленцаў назіраўся ў пачатку XVIII ст., калі 
з Правабярэжжа ў 1711–1714 гг. быў здзейснены згон жыхароў Палііўшчыны.

Развіццё Слабажаншчыны ў канцы XVII – XVIII ст. Сла бад с кія палкі 
захоўвалі свой адасоблены аў та ном ны лад, га ран та ва ны граматамі ад расійскіх 
улад, да 1760-х гг. Урадлівыя гле бы, клімат і вы гад нае размяшчэнне спрыялі 
росту насельніцтва і эка на міч на му развіццю. Калі пры заснаванні палкоў 
на ліч ва ла ся ад 16 да 30 тыс. жыхароў, то ў канцы XVII ст. ужо каля 120 тыс., 
у 1732 г. – 400 тыс., да кан ца XVIII ст. – 1 млн чалавек. Сла ба жан с кі край 
у канцы XVIII ст. налічваў 19 гарадоў, 1 тыс. сёл, 2 тыс. ху та роў. Рэгіён стаў 
значным набыткам украінскай эт ніч най прасторы: у XVIII ст. ён складаў 
чвэрць тэ ры то рыі і дзясятую частку насельніцтва Украіны. Развіц цё атрымалі 
ня даў на заснаваныя гарады: Хар каў, Сумы, Ізюм (заснаваны ў 1681 г.). Важ-
ную ролю для развіцця гарадоў, як і ўсяго краю, мела права слабадскіх палкоў 
на бязмытны гандаль. Гэта дало штуршок хуткаму ўзнік ненню і актыўнаму 
росту буйных кірмашоў – у Харкаве, Ахтырцы, Сумах і інш. Усяго на Слаба-
жаншчыне ў канцы XVIII ст. было 270 кірмашоў.

Агульны лад Слабажаншчыны нагадваў Гетманскую Ук ра і ну, за тым 
выключэннем, што тут ад па чат ку ўлада за ся род ж ва ла ся ў руках палкоўнікаў 
(у слабадскіх палках іх улада была па жыц цё вай) і пал ка вой старшыны. Пал-
кавыя ўрады і маетнасці ўжо ў другой палове XVII ст. апынуліся ў руках васьмі 
стар шын с кіх родаў (Данцовых-Захаржэўскіх, Шыдлоўскіх, Квітак і інш.). 
Пры ві ле я ва ным саслоўем бы лі казакі, якія за ваенную служ бу надзяляліся 
і валодалі зямлёй, мелі правы свабоднага ган д лю і не плацілі падаткаў. З часам 
казакаў, як і на Ле ва бя рэж жы, падзялілі на выбарных (адбывалі службу за 
свой кошт) і пад па моч ні каў (працавалі ў гаспадарцы выбарных падчас зна-
ход жан ня іх у паходзе). Ся ля не-паспалітыя ў казачыя рэестры не ўносіліся 
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і плацілі падаткі. Рост залежнасці сялян ад пал ка вой стар шы ны і яе пераход 
у расійскае дваранства нагадвалі та кія ж працэсы сацыяльнай дынамікі на Ле-
ва бя рэж жы.

Як і жыхары Гетманшчыны, насельніцтва слабадскіх пал коў падвяргалася 
нарастаючаму ціску з бо ку расійскіх улад. Ска са ван не правоў і аўтаноміі 
актыўна пайшло з часоў ваенных пос пе хаў Пятра I у Паў ноч най вайне. У 1711 г. 
слабадскія палкі бы лі падпарадкаваны толькі што зацверджаным азоў с ка му і кі-
еў с ка му губернатарам. У 1722 г. агульнае кіраўніцтва Сла бад с кой Украінай было 
пе ра дадзе на Белгарадскаму ваяводзе, яко га пры значалі, праўда, з мясцовых 
старшынскіх родаў (напрыклад, Ва сіль Капніст у 1750-х гг.). У 1730-я гг. была 
зроб ле на спроба пераўтварэння казачых палкоў у рэгулярныя кавалерыйскія 
часткі расійскай арміі. Аднак гэта сустрэла шырокі супраціў мясцовага 
насельніцтва і было спынена.

Разам з тым, захоўваўся палкавы адміністрацыйны лад, які ў 1730–50-я гг. 
на ват умацаваўся: слабадскія палкі апынуліся пад кіраўніцтвам Гетманска га 
ўрада. Сітуацыя карэнным чынам памянялася ў 1764 г., калі замест казачых былі 
створаны гусарскія палкі і адзін уланскі полк. Старшыны займелі расійскае 
дваранства, а шараговыя казакі аб’яўляліся «вайсковымі абывацелямі», блізкімі 
па правах да казённых сялян. Паспалітыя станавіліся прыгоннымі сялянамі. 
У 1765 г. Расія скасавала аўтаномны палкавы ўклад краю. Была заснава-
на Слабодска-Украінская губерня з цэнтрам у Харкаве. Рэгіён стаў адной са 
шматлікіх расійскіх правінцый.

§ 5. Запарожская Сеч і запарожскія казакі  
ў другой палове XVII – XVIII ст.

Станаўленне і характар Запарожскай Сечы. Запарожская Сеч – неза-
лежнае, часам паў не за леж нае, асаблівае казацкае дзяр жаў на-ваеннае ўтва-
рэнне, якое існавала на землях Паў д нё вай Украіны з 1555 г. да чэрвеня 1775 г. 
Сеч уяўляла сабой ума ца ва нае месца (засека, сеч – умацаванне з дрэва), 
аднак пад гэтай агульнай назвай разумелася дакладна нявызначаная прасто-
ра, на якую пашыраўся ўплыў сечавікоў.

Апроч назвы «Сеч», ужывалася найменне «Кош» – месца пражыван-
ня і гаспадарча-прамысловай дзейнасці запарожскіх казакаў. Гэта тэрыто-
рыя зай мала Вялікі Луг (пойма Дняпра на поўдзень ад в. Хорціца з плош-
чай 400 км² з мноствам пратокаў, старыц і астраўкоў). Уладанні Вольнасцей 
Войска Запарожскага распаўсюджваліся ад р. Паўднёвы Буг на захадзе да 
р. Кальмівус на ўсходзе. На поўначы яны абмяжоўваліся р. Арол (з часоў Ма-
зепы – р. Самара), а на поўдні – арэалам татарскіх і нагайскіх качэўяў.

Усяго гістарычна налічваюць восем Сечаў. Першай у 1555–1557 гг. бы-
ла Хорціцкая (ад р. Хор ці ца); з 1560-х гг. да 1593 г. існавала Тамакоўская Сеч 
(в. Тамакоўка на аднайменнай рацэ); у 1593–1638 гг. была вядома Базаў-
луцкая (в. Базаўлук); у 1638–1652 гг. – Мікіцінская (урочышча Мікі цін 
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Рог на тэрыторыі сучаснага г. Мікапаль); у 1652–1709 гг. – Чартамлыцкая 
(у вусці р. Чартамлык); у 1709–1711 і 1730–1734 гг. – Каменская (на р. Ка-
менцы ў нізоўі Дняпра); у 1734–1775 гг. – Новая, або Падпільненская (на 
р. Падпільная) Сеч. Акрамя таго, у 1711–1734 гг. ва ўрочышчы Алешкі 
на Кардашынскім лімане Дняпра (блізу Херсона) існавала Алешкаўская Сеч, 
якая падпарадкоўвалася крымскаму хану. Пад пратэкцыяй турэцкага султана 
ў 1775–1828 гг. у вусці Дуная існавала Задунайская Сеч.

Запарожская Сеч фарміравалася вольнымі казакамі, якія ў перыяд да 
1709 г. пражывалі пераважна ў галоўнай Сечы (крэпасці) на р. Чартамлык, 
а таксама ў бліжэйшых Сечах. Яны захоўвалі традыцыйны побыт воінаў-
халасцякоў: займаліся рыбнай лоўляй, паляваннем, ваеннай справай і па-
ходамі за ва ен най здабычай, а таксама саляным промыслам, рамёствамі 
і гандлем. Сечавікі рэгулярна папаўняліся беглым людам –   пераважна 
з Укра іны, але таксама з Малдовы, татарскіх, турэцкіх і іншых зямель. Яны 
здолелі захаваць, за выключэннем часоў Б. Хмяльніцкага, свой уні ка ль ны 
палітычны лад, не  за леж ны ад Гетманшчыны, або Войска Запарожскага вер-
хавога, і называліся Войскам Запарожскім нізавым. Колькасць сечавікоў 
не была пастаяннай, але прыблізна яна можа ацэньвацца ў 10–20 тыс. асоб.

Запарожская Сеч у 1657–1709 гг. Роля запарожцаў у лёсе Ук ра і ны значная, 
асабліва ў падзеях 1648 г. Аднак пасля ўзнік нен ня Украінскай казацкай дзяр-
жавы запарожцы, што тры ма лі ся свайго спе цы фіч на га ўкладу, сталі адыгры-
ваць дэ цэн т ра лі зу ю чую ролю ў працэсах фарміравання гетманскай дзяр жа-
вы. Яш чэ Б. Хмяльніцкі ў 1652 г. быў вымушаны жорстка рас п ра віц ца з Сеччу. 
Як вы дат ны атаман праславіўся кашавы се ча ві коў Іван Сірко (1660–1680), які 
ў 1665 г. прэтэндаваў нават на ўкра ін с кую гетманскую булаву. Вядома, што 
ў 1663 г. гет ман с т ва на Левабярэжжы захапіў кашавы І. Бру ха вец кі, аднак за-
ха ваць пад сваім кантролем Сеч, нават пры дапамозе Масквы, ён не здолеў.

У канфліктах перыяду Руіны Сеч часта выступала разам з Крымам, што 
асабліва праявілася ў падзеях 1690-х гг. Гэта не перашкодзіла значнай частцы 
запарожцаў удзельнічаць у Азоўскіх паходах 1695 і 1696 гг. на баку І. Мазе-
пы і Пятра I. Новая тэндэнцыя да супрацоўніцтва з ранейшым адвечным во-
рагам – крымскімі татарамі – узмацнілася ў гады супраціву Сечы палітыцы 
І. Мазепы (гетман не раз прапаноўваў цару знішчыць «праклятае гняздо 
запарожцаў»).

У першай трэці XVIII ст. запарожцы падтрымалі паў с тан не данскога 
атамана К. Булавіна, а ў лю тым 1709 г., нягледзячы на ранейшыя супя рэч-
нас ці, – пераход гетмана І. Мазепы пад пра тэк цыю Швецыі. Тым самым 
быў увасоблены разлік казакаў захаваць свае даўнія правы і вольнасці. У вы-
ніку частка сечавікоў на чале з Косцем Гардзіенкам (8 тыс. чалавек) перайш-
ла на бок І. Мазепы, але другая частка на чале з П. Сарочынскім застала-
ся ў Сечы і вырашыла падпарадкавацца Турцыі і Крыму. Неўзабаве, 7 мая 
1709 г., злоўжыўшы даверам сечавікоў да палкоўніка мазепінскіх кампанейцаў 
І. Галага на, які здрадзіў гетману, расійскія войскі прымусілі Сеч здацца і бязлі-
тасна перабілі запарожцаў.
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Пасля разгрому Сечы і паражэння ў Палтаўскай бітве запарожцы на ча ле 
з К. Гар дзіенкам збеглі ў Бендэры, якія належалі Турцыі. Тут яны падтрымалі 
но вага гетмана П. Орліка ў барацьбе за Украіну, удзельнічалі ў яго паходах 
на Пра вабярэжжа, аднак пасля таго як у 1713 г. туркі адмовіліся падтрымліваць 
Украіну, сечавікі перайшлі пад пратэкцыю крымскага хана і заснавалі ў яго 
ўла даннях новую Алешкаўскую Сеч, якая існавала да 1734 г. і налічвала ад 8 да 
13 тыс. казакаў. Пакуль быў жывы (да 1733 г.) харызматычны кашавы К. Гар-
дзі енка, Алешкаўская Сеч з’яўлялася праціўніцай Расіі. Так, пастаянна рабі лі-
ся спробы аднавіць Сеч у Запарожжы, што лічылася тады ўладаннем Тур цыі, 
але Расія тыя спробы ўвесь час перапыняла. Калі ў 1734 г. расійская імпе ра-
тры  ца Ганна Іванаўна дазволіла казакам вярнуцца і аднавіць Запарожскую 
Сеч, зважаючы на перспектывы вайны з туркамі, то за па рож цы гэтым ахвот-
на ска рысталіся.

Новая Запарожская Сеч у 1734–1775 гг. Новая Сеч іс тот на адрознівалася 
паводле ладу жыцця і ар га ні за цыі ўлады ад по бы ту ранейшых запарожцаў. 
Казакам пачалі выплочваць рэ гу ляр нае жалаванне з расійскай казны (раней 
выплаты пра водзі лі ся сітуатыўна), а іх самакіраванне атрымала юрыдычнае 
пац вяр д жэн не. Гэта было важна для сечавікоў, бо Гетманшчына прэтэндавала 
на кантроль над Запарожжам (што і ажыццяўляла ў перыяд з 1750 па 1764 г.). 
Між тым працягвала існаваць пэўная прастора Вольнасцей Войска Запарож-
скага (так край афі цый на называўся ў дакументах), дзе сечавікі атрымалі вы-
ключнае права на валоданне i распараджэнне зямлёй, га ран та ва нае законам. 
Новыя ўмовы сфар мі ра ва лі якасныя змены ў жыц ці Сечы: вырасла роля сель-
скай гаспадаркі, гандлю і промыслаў, што азначала ўпадабненне да Гетманш-
чыны, дзе сацыяльна-эканамічныя перавагі вялі да хуткага ўзба га чэн ня і на-
бі лі та цыі старшыны. Становішча шараговых сечавікоў, як і прос тых казакаў 
Гет ман ш чы ны, пагаршалася, змяншалася значэнне іх вайсковых рад. Важна 
і тое, што на землі запарожцаў пацягнуліся масы перасяленцаў. Урэшце ў 
эканамічным жыцці сталі пераважаць «зімоўнікі» – хутары з ся мейнымі 
казацкімі і сялянскімі гаспадаркамі. Калі ў 1734 г. воб ласць Запарожскай 
Сечы насяляла ка ля 10–15 тыс. чалавек, то да 1775 г. колькасць жыхароў 
павялічылася да 100 тыс. Край плён на ас вой ваў ся.

Разам з тым значэнне Сечы як цытадэлі казацкіх во ль нас цей захоўвалася. 
Напрыклад, сечавікі ак тыў на ўдзельнічалі ў гай да мац кім руху, у паўстаннях, 
не раз выступалі як завадатары і пра ва ды ры пра тэс т ных выступаў. Нярэдкімі 
былі на Сечы і паў с тан ні: у 1749, 1754, 1764 гг. Лідарам калііўшчыны ў 1768 г. 
быў за па ро жац М. Залізняк, а касцяк паўстанцаў склалі сечавікі.

Пасля таго як у 1753 г. Расія стварыла на землях за па рож цаў Славяна-
Сербію (вобласць для ка ла ні за цыі эмігрантамі-сер ба мі), пачалося пастаяннае 
аддзяленне тэрыторый Сечы ў пра мое пад па рад ка ван не расійскіх улад. Асно-
вай у правядзенні да лей шай каланізацыі стала Новарасійская губерня, зас-
на ва ная ў сакавіку 1764 г. У яе межах засноўваліся новыя буйныя па се ліш-
чы: Елізаветград (цяпер Кра піў ніц кі, 1753 г.), Кацярынаслаў (цяпер Днепр, 
1776 г.) і інш. Заканамерным вынікам працэсу ста ла поў ная ліквідацыя Сечы: 
16 чэрвеня 1775 г. 10-тысячная ра сій с кая армія абкружыла Сеч і запат рабавала 
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капітуляцыі се ча ві коў (іх было тады ўсяго 3 тыс. асоб). Пасля гарачых спрэ-
чак на раде казакі вырашылі здацца на міласць царскага генерала. Част ка 
сечавой старшыны была саслана ў Сібір (у тым лі ку кашавы атаман Пётр 
Калнышэўскі). Іншыя старшыны атрымалі пажалаванні і былі прыняты 
на ваенную службу. Шараговыя запарожцы павінны былі запісацца ці ў ірэ-
гулярныя пікінёрскія палкі, ці ў мяшчанскае або сялянскае саслоўе. Мані-
фестам 1775 г. Кацярына II забараніла саму назву запарожскіх казакаў. Іх бы-
лы мі землямі імператрыца шчодра ўзнагароджвала сваіх фаварытаў (толькі 
Р. Пацёмкін атрымаў 150 тыс. дзесяцін).

Вынікам падобных дзеянняў расійскіх улад стала масавая незадаволе-
насць і супраціў запарожскага казацтва. Большая частка сечавікоў (да 10 тыс. 
чалавек) збегла ў Асманскую імперыю і асела каля Ачакава. Расійскі ўрад 
паспрабаваў пераканаць казакаў вярнуцца, але тыя атрымалі ад султана 
Абдул-Хаміда І землі ў вусці Дуная і Днястра і заснавалі ў 1778 г. Задунайскую 
Сеч, якая існавала ў 1778–1828 гг. і ў культурным і са цы я ль на-палітычным 
сэнсе была працягам ранейшай Запарожскай Сечы. Казакі атрымалі права 
валодання землямі, вядзення промыслаў і гандлю. За гэта яны аддавалі ў да-
памогу султану аднатысячны атрад падчас войнаў з Расіяй.

Між тым за часам расійска-турэцкай вайны 1787–1791 гг. цяжкасці по-
быту заахвоцілі частку запарожцаў вярнуцца на землі Расійскай імперыі. З іх 
у 1788 г. было сфарміравана Войска верных казакаў, яно заняло землі паміж 
вусцем р. Паўднёвы Буг і Днестр. Але ўжо ў 1790 г. па волі Кацярыны II, якая 
жадала аддаліць «верных казакаў» ад Задунайскі Сечы, куды частка з іх стала 
вяртацца, казакі былі пераселены на Чарнаморскую памежную лінію – спа-
чатку на р. Ея, а затым на правы бераг р. Кубані. Неўзабаве тутэйшае казацтва 
было названа Чарнаморскім казацкім войскам і пад такой назвай існавала да 
1860 г., калі яго перайменавалі ў Кубанскае казацкае войска. У Чарнаморскім 
войску збе ра га лі ся многія запарожскія традыцыі і ўкраінская мова. На до-
брых землях хутка павялічвалася колькасць казакаў: калі ў 1792 г. іх было да 
14,5 тыс., то ў 1801 г. – 32,6 тыс. Развіццё атрымалі земляробства, млы нар-
с т ва, садоўніцтва, жывёлагадоўля, гандаль з каўказскімі на ро да мі (чаркесы, 
кабардзінцы), тур ка мі і расіянамі.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Калі, як і кім былі заснаваны першыя пасяленні Сла ба жан ш чы ны: 
Ахтырка, Чугуеў, Ас т ра гожск, Сумы?

2. Што прыцягвала ўкраінскіх каланістаў у басейн р. Се вер с кі Данец?
3. Чым адрознівалася становішча Слабажаншчыны і паз ней шай Сла-

бодска-Украінскай гу бер ні?
4. Як паўплывала права бязмытнага гандлю на жыццё насель ніцтва Сла-

бажаншчыны?
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5. Чаму ў 1730-х гг. правалілася першая спроба расфарміраваць слабадскія 
палкі? Якую па зі цыю мела мясцовая элі та?

6. Параўнайце, з каго і як фарміравалася запарожскае ка зац т ва і казацкія 
палкі Слабадской Ук ра і ны.

7. Якія новыя рысы праяўляліся ў жыцці Новай Сечы?
8. Акрэсліце, якія прычыны і вынікі мела стварэнне На ва ра сій с кай гу-

берні расійскімі ўладамі. Як гэта паўплывала на лёс запарожскага казацтва?
9. Якія перспектывы былі б у Новай Сечы, калі б яе не зніш чы лі расійскія 

войскі ў 1775 г.?
10. Чаму Асманская імперыя дазволіла ў 1778 г. ства рыць Задунайскую 

Сеч для запарожскіх казакаў, а Расійская ім пе рыя перасяляла іх на Кубань?
11. З дапамогай дадатковай літаратуры складзіце аповед пра жыццё ўкра-

інскага казацтва на Ку ба ні і ў дэльце р. Дунай, за ха ван не ім сваіх традыцый.
12. Па матэрыялах дапаможніка і дадатковай літаратуры выз нач це га-

лоўныя прычыны бун тар с кіх настрояў запарожскіх се ча вых казакаў Новай 
Сечы ў сярэдзіне XVIII ст.
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Р а з д з е л  4

КУЛьТУРА УКРАІНЫ Ў XVI–XVIII стст.

§ 1. Эпоха Ренесансу ў гісторыі Украіны XVI ст.

Агляд эпохі Рэнесансу ва Украіне і Еўропе ў XVI ст. Ук ра і на, як і многія 
краіны Еўропы, у XVI ст. пе ра жы ва ла эпоху Рэ не сан су, альбо эпоху Адра-
джэння. Грамадства ахапіла цікавасць да спад чы ны Ан тыч нас ці: філасофіі, 
культуры, навукі і ведаў, па лі ты кі і ўладкавання грамадства. Распаўсюдзіўся 
гу ма ніс тыч ны пог ляд на жыццё з акцэнтам на думках і па чуц цях чалавека. 
З’я віў ся ідэал усебакова развітай асо бы, паспяховай і годнай. Людзі вывучалі 
латынь і грэчаскую мо ву, шу ка лі і перакладалі антычныя творы, спрабавалі 
навукова асэн соў ваць навакольны свет, як антычныя мыс ля ры, на ву коў цы, 
паэты і мастакі.

Пачатак Рэнесансу ў літаратуры звязваюць з творчасцю іта ль ян с кіх 
пісьменнікаў XIV ст. Ф. Пет рар кі і Дж. Бакача. Яны сцвер дзі лі каштоўнасць 
чала века ў свеце і пачалі пісаць свае тво ры пра на род і на мове народа – па-
італь янску. У XV ст. праявы Рэ не сан су распаўсюдзіліся ў культуры Еўропы, аха-
пі лі вы яў лен чае мастацтва, архітэктуру, літаратуру, філасофію і прыродазнаўчыя 
на вукі. Асоб ныя рысы выявіліся і на ўкраінскіх землях, ВКЛ і По ль ш чы, на за-
кар пацкіх землях Венгрыі. Да прыкладу, ураджэнец Пін ш чы ны Ян Вісліцкі 
ў канцы XV ст. пачаў пісаць вершы не то ль кі на латыні, але і па-польску. 
Ура джэнец Га ліч чы ны Юры Дра го быч (1450–1494) стаў вядомым у Еўропе 
астраномам, рэк та рам Балонскага і пра фе са рам Кракаўскага ўніверсітэтаў, 
быў нас таў ні кам сусветна вядомага польскага астранома Мі ка лая Ка пер ні ка. 
Іншы ўраджэнец Галіччыны Павел Русін (1470–1517), выпускнік і прафесар 
літа ратуры Кра каў с ка га ўні вер сі тэ та, стаў заснавальнікам гуманістычнай паэзіі 
ў Поль шчы.
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У XVI ст. Рэнесанс ва Украіне выявіўся найбольш поўна: у літаратуры, 
правазнаўстве, філасофіі і архітэктуры, а таксама жы ва пі се і побыце. Вялікі 
ўплыў на культурныя працэсы эпохі меў двор ка ра ле вы Боны Сфорцы, жонкі 
караля Жыгімонта I. Ка ра ле ва прывезла з сабой з Італіі мастакоў, паэтаў, дак та-
роў, му зы каў, архітэктараў і розных майстроў, інжынераў і на ву коў цаў, носьбітаў 
перадавога рэ не сан с на га светапогляду. Усё гэта ве ль мі хутка, на ўзроўні 
побыту і густаў, пераймала мясцовая арыс так ра тыя. Да таго ж, у сваіх маёнт-
ках на Палессі каралева Бона ажыццявіла рэформу, якая стала прад вес цем 
дзяржаўнай аграрнай рэформы 1557 г. (так званай валочнай памерай).

Здабыткі культуры эпохі Рэнесансу ва Украіне. Галіцыйскі рэ не санс. Шырокія 
сувязі з Еўропай і ку ль тур ны ўплыў эпохі ад люс т роў ва ла забудова Старога 
Места Львова, над якой пра ца ва лі майстры з Іта ліі і Германіі (Пётр Італіец, 
Павел Рымлянін, Адам дэ Ляртэ (Пакора), Войцэх Капінос старэйшы, Ан д-
рэ ас Бе мер, Йоган Пфістэр і інш.). Мясцовымі ўраджэнцамі былі ар хі тэк тар 
Войцэх Капінос ма лод шы і Ян Пакаровіч, скульптары Ян Белы і Ян Зарэмба. 
Менавіта ў гэты час былі створаны ан самбль Рын ка вай плошчы, Успенская 
царква, армянская царква Святога Крыжа, Ніжні замак (1520–60-я гг.), не ка-
то рыя ма нас ты ры і цэрквы, дом Карнякта і інш. Акрамя рэнесансных бу дын каў 
Львова, былі збу да ва ны замак і Петрапаўлаўскі касцёл у Ка мян цы Падольскім, 
гарадская забудова і цэрквы ў Ярас ла ве, Дра го бы чы, Бродах, сабор Святога 
Лаўрына і палац Жалкеўскага ў Жол к ве, Сяняўскіх – у Беражанах, Ка нец по-
ль с кіх – у Пад гор цы, Сабескіх – у Памаранах і інш.

Элементы еўрапейскай культуры Рэнесансу ва Украіне нак лад ва лі ся 
на мясцовыя дасягненні на род най культуры, зда быт кі папярэдняй готыкі 
і наступнага барока. Гэта пра соч ва ец ца ў каменнай ра зь бе, барэльефах 
надмагільных саркафагаў кня зёў Астрожскіх, Жалкеўскіх, абліччы будынкаў 
Льво ва, Кіева, шэ ра гу праваслаўных, уніяцкіх і каталіцкіх цэркваў. Плёнам та-
ко га творчага сінтэзу стаў га лі цый с кі рэнесанс – згаданая ар хі тэк ту ра Старога 
Места Львова, шэрагу ўкраінскіх гарадоў, мяс тэ чак, шля хец кіх рэзідэнцый, 
цэркваў. Значная частка архітэктурных, літаратурных, жывапісных і навуковых 
твораў эпо хі была страчана ў войнах XVII – пачатку XVIII ст.

Для канца XVI – першай паловы XVII ст. быў характэрны маньерызм – 
пераходны стыль паміж эпохай Рэнесансу і барока. Яркімі прыкладамі манье-
рызму сталі замак Заслаўскіх у Старым Сяле, бернардынскі касцёл у Львове, 
замак Сяняўскіх у Межыбожы і Астрожскіх у Астрогу.

Рэнесанс, што змяняе грамадства. Рух за залатыя правы і во ль нас ці. 
Царк ва і культура. У гра мад с кай думцы і свядомасці но выя тэндэнцыі Рэ-
несансу ўвасобіліся ў руху за залатыя шля хец кія правы і Рэ фар ма цыю. Раз-
віццё культуры і грамадства ў той час вельмі моцна залежала ад падтрымкі 
і ўзроўню свя до мас ці эліты – магнатаў і шляхты, вышэйшага духавенства. 
Ме цэ на та мі творцаў былі знатныя ро ды Сяняўскіх, Астрожскіх, Па тоц-
кіх, Радзівілаў, Чаплічаў, Нямірычаў, Сянют і інш. У 50–70-я гг. XVI ст. 
у Галіччыне і на Валыні, у Закарпацці, на Кі еў ш чы не сярод магнатаў, шляхты 
і часткі мяшчан рас паў сюдзі лі ся та кія напрамкі Рэфармацыі, як кальвінізм 
і лютэранства, а за тым і сацыніянства (антытрынітарызм).
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У 1540-х гг. пэўную папулярнасць ва Украіне мела лю тэ ран с т ва, да якога 
належалі былы ка мя нец кі біскуп П. Ба ра цін с кі і перамышльскі канонік, 
выбітны ўкраінскі палеміст, мыс ляр і пісьменнік Ста ніс лаў Арыхоўскі (1513–
1566). Так, Ары хоў с кі высунуў ідэі «адзінага еўрапейскага дому» з мэтай пе-
ра маг чы ас ман с кую пагрозу, дамагаўся аддзялення царквы ад дзяржавы, 
раў на ва гі паміж уладай караля і Сената, Сейма (народнага праў лен ня). Ён 
разважаў аб размеркаванні паўнамоцтваў у дзяржаве, важ нас ці гарантый 
правоў і свабод асобы, пісаў пра гістарычныя ка ра ні ўкраінскага (русінскага) 
народа, да яко га і належаў.

У сярэдзіне XVI ст. на фоне барацьбы шляхты за свае пра вы, а таксама 
магнацкай фронды ў ВКЛ і Кароне, сімпатыі вы шэй ша га саслоўя Рэчы 
Паспалітай атрымалі больш ра ды ка ль ныя напрамкі Рэ фар ма цыі. Па часе гэта 
супала з зац вяр д жэн нем Літоўскага Статута 1566 г., «Генрыхавых артыкулаў» 
і за ла тых шля хец кіх вольнасцей, акта Варшаўскай канфедэрацыі 1573 г. Так, 
Акт сцвярджаў правы сва бод на га веравызнання для ўсіх хрыс ці ян с кіх канфесій 
Рэчы Паспалітай. Тады, нароўні з Трансільваніяй, Рэч Паспалітая была адной 
з найбольш талерантных краін свету.

Уплыў Рэфармацыі быў вельмі глыбокі: пашыралася і ста на ві ла ся 
прыярытэтнай новая свецкая культура, дзе не было вяршэнства царкоўных 
традыцый. Рэфармацыя садзейнічала раз віц цю адукацыі і кнігадрукавання 
(пратэстанты хацелі зрабіць Біблію агульнадаступнай), а таксама сувязі з Еўро-
пай і светам. Кальвіністы стварылі гімназіі з высокім узроўнем адукацыі ў Па-
ніўцах, Дубецку, а сацыніяне – гім на зіі ў Гошчы, Кіселіне, акадэмію ў Ракаве.

Пазіцыя прыхільнікаў Рэфармацыі садзейнічала выданню кніг на на-
родных мовах. Яшчэ ў 1517–1519 гг. ураджэнец беларускага Полацка Фран-
цыск Скарына выдаў 23 кнігі Бібліі на старабеларускай мове. У 1581 г. ва лынскі 
шляхціц-сацыніянін Валеры Негалеўскі выдаў Новы Запавет на стара ўкра-
інскай мове. Між тым з пачаткам Контрэфармацыі, іні цы я ты ва зга сала. 
У праваслаўным і ўні яц кім асяродку кнігі вы да ва лі ся на царкоўна-сла вянскай 
мове, а ў каталіцкім – на ла ты ні і па-по ль с ку.

Пад уплывам дзейнасці езуітаў і каталіцкай Кон тр рэ фар ма цыі, а таксама 
з-за адчуджанасці шлях ты ад інтарэсаў ся лян с т ва (напрыклад, шляхтай не 
ўздымалася пытанне пра ска са ван не прыгону) і жа дан ня захаваць існуючы 
парадак жыцця Рэ фар ма цыя ў краіне стала згасаць. Асабліва адчувальна 
яе згор т ван не выявілася ў 1580–90-я гг., калі шэраг магнатаў (Радзівілы, 
Патоцкія, Сапегі і інш.) і шлях ты перайшлі ў ка та лі цызм. Феадальны і аграр-
ны характар грамадства, а таксама па зі цыі фе а да ль най эліты садзейнічалі ўма-
цаванню праваслаўя і ўні яц т ва.

У сярэдзіне XVI ст. каталіцкая царква ажыццявіла змены (рашэнні Тры-
дзенцкага сабора), што даз во лі лі ёй умацаваць свой уплыў. Асабліва па-
спяховай у Рэчы Паспалітай была дзей насць езуітаў. Яны з’явіліся тут у 1563 г., 
але шырокую ак тыў насць развілі ў часы прыхільных да іх каралёў Стэфана 
Ба то рыя (1576–1586) і Жыгімонта III Вазы (1587–1632). Сярод езуітаў бы-
ло шмат высокаадукаваных, та ле на ві тых і актыўных людзей, а іх пропаведзі, 
кнігі і палемічныя выступы мелі вялікі поспех. Нап рык лад, працы Пятра 



160

Скаргі, асабліва «Аб адзінстве Царквы Бо жай» (1577), выклікалі рэлігійную 
па ле мі ку канца апошняй трэ ці XVI – першай трэці XVII ст.

Езуітам удалося стварыць сетку якасных навучальных ус та ноў. У 1574 г. 
у Яраславе яны зас на ва лі свой першы ка ле гі ум, услед за гэтым калегіумы 
ўзніклі ў Львове, Перамышлі, Луц ку, Вінніцы, Оў ру чы, Кіеве і іншых украінскіх 
гарадах. У 1594 г. ка ле гі ум у Замосці быў ператвораны ў акадэмію. Рэк та рам 
гэтай ака дэ міі ў канцы XVI ст. быў украінскі і польскі паэт і навуковец Се бас-
ць ян Кляновіч. Яго па э ма «Roxolania» («Раксаланія»), на пі са ная на лацінскай 
мове, была прысвечана Украіне.

Эпоха Рэнесансу адбілася і на стане праваслаўнай царквы. Так, шыро-
кае распаўсюджанне ў другой палове XVI ст. атрымаў рух брацтваў. У Львове, 
Кіеве і іншых гарадах мяшчане аб’ядноўваліся з мэтай умацавання пазіцый 
царквы, асветы і выдання кніг. Вялікую ролю ў павышэнні прэстыжу «грэча-
скай» царквы адыгралі магнаты-мецэнаты князь Васіль-Канстанцін Астрожскі, 
княгіня Анастасія Заслаўская і інш. Так, А. Заслаўская падтрымлівала цэрквы 
на Валыні, аплаціла напісанне рукапіснага Перасопніцкага Евангелля (1561) 
на стараўкраінскай мове. Князь В.-К. Астрожскі стаў апорай праваслаўя ва ўсёй 
Рэчы Паспалітай. У 1576 г. у сваім маёнтку Астрог ён стварыў акадэмію, дзе 
працавалі слынныя дзеячы праваслаўя (Герасім Сматрыцкі, Васіль Суражскі, 
Андрэй Рымша, Лаўрэнцій Зізаній і інш.), а таксама пратэстанты (Р. Матавіла, 
М. Грабовіч). У княжацкай друкарні ў Астрогу ў 1581 г. Іван Фёдараў выдаў 
Біблію на царкоўнаславянскай мове. Астрожскі заснаваў і ўтрымліваў 
некалькі царкоўных школ. Навукоўцы яго акадэміі вялі палеміку з католікамі 
і пратэстантамі, хоць апошнія і разглядаліся як саюзнікі. Некато ры час князь 
падтрымліваў ідэю царкоўнай уніі, але калі Берасцейская царкоўная унія 
ў кастрычніку 1596 г. стала рэальнасцю, ён катэгарычна выступіў супраць яе. 
Верагодна, па яго ініцыятыве адбылося паўстанне С. Налівай кі (1594–1596).

Царкоўная унія ў XV–XVI стст. знаходзіла падтрымку ў шэрагу свецкіх 
і царкоўных дзеячаў Рэчы Паспалітай. Актыўна выступалі ў яе абарону 
П. Скарга, езуіты, а таксама праваслаўныя біскупы Г. Балабан, І. Пацей і інш.

§ 2. Эпоха барока ў гісторыі Украіны XVII ст.

Асаблівасці барока ў гісторыі ўкраінскай культуры. Барока прыпала 
на складаны ў гіс то рыі Украіны перыяд XVII – сярэдзіны XVIII ст. Спачат-
ку асаблівасці барока спа лу ча лі ся з ку ль тур ны мі з’явамі эпохі Рэнесансу, што 
сыходзіла, а ў XVIII ст. – з усё большым уплывам новай эпохі Ас вет ніц т ва 
(класіцызм у жывапісе, скульптуры, архітэктуры, літаратуры і му зы цы).

Культура барока была заклікана праславіць арыс так ра тыю і царкву, вы-
лучалася знарок пад к рэс лен най велічнасцю, пыш нас цю, празмернай мудра-
гелістасцю форм і сюжэтаў. У ку ль ту ры абаз на чыў ся шэраг мясцовых фе-
номенаў барока, у тым ліку ўкраінскае, ці казацкае, барока ў Гетманшчыне 
і Сла ба жан ш чы не.

На землях Рэчы Паспалітай барока мела сваё адценне пад уплывам 
маньерызму, а таксама італьянскіх і нямецкіх школ. У цэлым тут бытаваў 
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змрочны і крыху цяжкаважны, спрошчаны варыянт барока, які атрымаў 
у спецыяльнай літаратуры назву сармацкага барока. У ім своеасабліва адлю-
стравалася трагічная эпоха знешніх і ўнутраных войнаў, спусташэння знеш-
німі праціўнікамі, шляхецкімі міжусобіцамі і анархіяй, а таксама агуль-
нае збядненне і заняпад шляхты. У XVIII ст. становішча Рэчы Паспалітай 
заўважна палепшылася, але яшчэ доўга інерцыя мінулага захоўвала сваё зна-
чэнне, што вылілася ў арыгінальнае і ўзвышанае віленскае барока другой па-
ловы XVIII ст. У ім злучыліся агульныя рысы позняга еўрапейскага барока 
з мясцовым каларытам. Да гэтага стылю адносяцца пабудовы і каталіцкіх, 
і ўніяцкіх, і праваслаўных цэркваў, і нават сінагог. Так, адметнымі помнікамі 
той эпохі на тэрыторыі Украіны (Правабярэжнай і Заходняй) з’яўляюцца са-
бор Святога Юра ў Львове, кафедральны сабор у Вінніцы, Крыжаўзвіжанская 
царква ў Бучачах.

Ужо ў першай палове XVII ст. на значнай частцы тэрыторый Рэчы Па-
спа літай зацвердзілася ўніяцкая царква. Аднак і гэта форма веравызнан-
ня, падтрыманая ўладамі напа чат ку, стала закладнікам палітыкі караля Жы-
гімонта III Вазы на знешняй і ўнутранай арэне, што вяло да дэ гра дацыі нор м 
верацярпімасці ў краіне. Рэлігійная палеміка і ва раж не ча не згаслі, а выліліся 
ў ро ка шы (змовы і мецяжы), войны. Прык лад таму – масштабны рокаш 
польскай шляхты 1607 г., пе ра важ на пратэстантаў, што ачоліў сандамірскі 
ваявода католік М. Зебжыдоўскі, праціўнік войнаў Рэчы Пас па лі тай са 
Швецый. Та ды каралеўская ўлада здолела заручыцца падтрымкай пра вас лаў-
най шляхты і маг на таў, якія яшчэ ў 1599 г. заключылі па лі тыч ны саюз з пра-
тэстантамі з мэтай супольнай абароны сва іх пра воў, аднак не падтрымалі хаў-
рус нікаў у 1606–1609 гг. У да лей шым, насуперак дадзеным абя цан ням, толькі 
знешнія па лі тыч ныя абставіны і ўзмацненне запарожскага казацтва пры му сі-
лі караля ў 1620 г. пагадзіцца на аднаўленне праваслаўнай міт ра по ліі ў Кіеве.

Паступова акрэсліваліся і ідэі выхаду з кры зі су. Так, выбітны палеміст, 
член Ас т рож с кай акадэміі, філолаг Мя ле цій Сматрыцкі (1577–1633), які 
надрукаваў славянскую гра ма ты ку, у сваіх пер шых працах выступаў у абарону 
пра вас лаўя, а з часам стаў адкрытым прыхільнікам царкоўнай уніі як ла гіч-
на га кроку да міру ў краіне.

Украінскае (казацкае) барока. Залатая эпоха мазепінскага ба ро ка. У Гет-
маншчыне і Сла ба жан ш чы не ў другой палове XVII ст. сфарміраваўся ары-
гінальны стыль украінскага барока, рос к віт якога прый шоў ся на XVIII ст. 
Украінскую архітэктуру барока ха рак та ры за ва ла яднанне праяў Позняга Рэ-
не сан су, маньерызму і ўласна барока з традыцыямі народнага драўлянага 
дойлідства ўкра ін с кіх зямель. Ад мет ны мі рысамі былі: асіметрыя, кры ва лі-
ней ныя фасады, роспіс сцен і багацце круглявых фор м у дэкоры фасадаў. Да 
выдатных помнікаў гэтай эпохі адносяцца цар к ва Андрэя Пер шазванага ў Кі-
е ве і Гарадскі сабор у Ка зяль цы, Пакроўскі сабор у Харкаве, Успен скі сабор 
у Чарнігаве, Ма ры ін с кі па лац К. Разумоўскага ў Кіеве.

Архітэктура адлюстроўвала агульны росквіт культуры ў ча сы Украінскай 
казацкай дзяржавы. Вя лі кую падтрымку мас тац т ва і адукацыя атрымлівалі ад 
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гетманаў і старшыны. Так, на сродкі гетмана Івана Мазепы было пабудавана 
26 цэркваў, у тым ліку Свята-Міхайлаўскі сабор і храм Святой Сафіі ў Кіеве.

Пад асаблівай апекай гетманаў (Б. Хмяльніцкага, І. Са май ло ві ча, І. Ма-
зепы і інш.) знаходзіўся Кі е ва-Магілянскі ка ле гі ум. Ён быў заснаваны яшчэ 
ў 1632 г. кіеўскім мітрапалітам Пят ром Магілай (1597–1647) – выдатным 
дзеячам украінскага пра вас лаўя. У 1702 г. стараннямі І. Мазепы ка ле гі ум быў 
пераўтвораны ў акадэмію. Навучанне там адпавядала самым высокім патра-
баванням эпо хі, праз гэту школу прайшлі сотні вядомых дзеячаў украінскай 
гісторыі. Акрамя гетманаў Ю. Хмяльніцкага, І. Выгоўскага, П. Дарашэнкі, 
І. Мазепы і інш., выпускнікамі акадэміі былі шматлікія навукоўцы і царкоўныя 
дзеячы: І. Гізель, Е. Славінецкі, Л. Бараноўскі, С. Полацкі.

Інакенці Гізель (1600–1683), ураджэнец Прусіі, быў пе ра ем ні кам П. Ма-
гілы на пасадзе кі раў ні ка акадэміі. Ён стварыў шэ раг прац па філасофіі, 
першую працу па гісторыі Украіны і Ра сіі – «Сінопсіс Кі еў с кі» (1674), пад-
трымліваў незалежнасць ук ра ін с кай царквы. Е. Славінецкі і С. Полацкі сталі 
ас вет ні ка мі ў Маскве. Лазар Бараноўскі быў рэктарам акадэміі ў Кіеве і зас-
на ваў выдавецтва ў Чарнігаве.

Ад часоў мітрапаліта Іова Барэцкага (1620-я гг.) значная час т ка 
праваслаўнага кліру ва Украіне вы лу ча ла ся палітычнай ары ен та цы яй на Ма-
скву. Пры гэтым большасць украінскіх цар коў ных ін тэ лек ту а лаў эпохі (напры-
клад, І. Гізель) прызнавала і ак рэс лі ва ла культурна-гістарычную адметнасць 
ук ра ін цаў. Праў да, у запале палемікі з уніятамі і католікамі яны гатовы бы лі 
да цеснага хаўрусу з Расіяй. То ль кі некаторыя, як міт ра па літ Іосіф Тукальскі-
Нелюбовіч, усведамлялі значэнне аў та ном най ук ра ін с кай царквы.

Магчымасць атрымаць грунтоўныя веды, аб’ём якіх уз рас таў, дазволіла 
многім будучым ук ра ін с кім гетманам стаць вы со ка а ду ка ва ны мі людзьмі. 
Такімі былі Б. Хмяльніцкі, І. Ма зе па, П. Орлік, Д. Апос тал, К. Разумоўскі. 
Многія прад с таў ні кі ўкраінскай старшыны былі добра адукаваныя. Ук ра ін с-
кая ўладная эліта надавала вялікую ўвагу далейшаму развіццю аду ка цыі. Гет-
ман І. Мазепа асабіста зай маў ся стварэннем школ ва Украіне, і яны з’явіліся 
ва ўсіх значных паселішчах Гет ман ш чы ны. У 1700 г. гетман па ўзоры акадэміі 
ў Кіеве заснаваў ка ле гі ум у Чарнігаве, а ў 1703 г. узвёў новы будынак Кі е ва-
Ма гі лян с кай акадэміі. Вядома, што І. Мазепа быў вытанчаным ба рочным па-
э там, ацэненым су час ні ка мі і нашчадкамі.

Час гетманства І. Мазепы – не толькі найвышэйшы ўздым архітэктуры 
ўкраінскага барока, але і перыяд росквіту ўкра ін с кай літаратуры. Летапісы 
падзей украінскай гісторыі ства ра лі Рыгор Гра бян ка (1710) і Сымон Вялічка 
(1710–1720-я гг.). У іх працах праявілася разуменне аўтарамі адметнасці ўкра-
ін с ка га народа і гісторыі.

Барока ва Украіне вылучалася жывасцю, аптымізмам і на род нас цю. Гэта 
забяспечыла яму тры ва лыя пазіцыі, але з ся рэдзі ны XVIII ст. яно ўсё больш спа-
дарожнічала растучым ку ль тур ным з’явам эпо хі Асветніцтва. Мно гія з помнікаў 
украінскага ба ро ка зберагліся і з’яўляюцца гонарам Украіны да сён ня.
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§ 3. Эпоха Асветніцтва ў гісторыі Украіны XVIII ст.

Асветніцтва на Левабярэжнай і Слабадской Украіне. У XVIII ст. культуру 
краін Еўропы і не ка то рых іншых краін свету (ЗША, Лацінская Амерыка) 
вызначала эпоха Асветніцтва, калі быў за яў ле ны прыярытэт рацыя налізму 
і ма тэ ры я ліз му, свецкага грамадства. Як аснова для перабудовы све ту пра па-
ноў ваў ся саюз кіраўнікоў і «філосафаў» (навукоўцаў і мыс ля роў), а галоўным 
інструментам праг рэ су бачылася асвета (адукацыя).

У цэлым, за выключэннем Заходняй Украіны, з’явы Асветніцт ва ўкра-
інскія землі ў XVIII ст. зак ра ну лі мала i са спаз нен нем. Між тым яшчэ І. Гізель 
у сярэдзіне XVII ст. пер шым пазнаёміў ук ра ін цаў з вучэннем М. Ка пер ні ка, 
ідэямі гуманізму, якія сцвярджалі перавагу розуму над звы ча я мі і традыцыямі. 
Асвечаным звычайна называецца праў лен не гетмана І. Мазепы. Пера да-
выя погляды, да прыкладу, мож на знайсці ў Канстытуцыі 1710 г. гетмана 
ў выгнанні П. Ор лі ка: пра ад каз насць урада перад народам, выбарнасць усіх 
чы ноў дзяржавы, сацыяльную справядлівасць і гра мад с кі да га вор, раздзяленне 
ўлады. Матэрыялізм выяўляўся ў працах Феа фа на Пракаповіча – вы пус к ні ка 
Кіева-Магілянскай акадэміі, блі жэй ша га паплечніка цара Пятра I.

Асвечаным можна назваць таксама праўленне гетманаў Данілы Апо-
стала і Кірыла Разумоўскага. Так, Д. Апостал імкнуўся да справядлівага са-
цыяльнага ўладкавання Гетманскай Украіны з дапамогай укладання і сістэ-
матызацыі законаў. Гет ман Кірыл Разумоўскі быў знаёмы з ідэямі французскіх 
філосафаў-асветнікаў. Ён планаваў стварэнне ўніверсітэта ў Батурыне, па-
шырэнне паўнамоцтваў Гетманшчыны, развіццё гандлю і пра мысловасці. 
У маладосці гетман шмат часу пражыў у Еўропе і атрымаў выдатную аду-
кацыю ў нямецкіх уні вер сі тэ тах, дзе пазнаёміўся з перадавымі фі ла соф с кі мі 
і навуковымі ідэямі свайго часу.

Гетман Кірыл Разумоўскі быў прыхільны да адукаванай стар шын скай 
моладзі на чале з ге не ра ль ным пісарам Васілём Ту ман с кім, якія хацелі ўста-
лявання ў Гетманшчыне кан с ты ту цый най манархіі і рэ фор м у духу ас вет-
ніцкага праўлення. Ме на ві та гэтыя ідэі ў 1764 г. сутыкнуліся з жорсткай 
рэ ак цы яй ца рыз му, што разам з іншымі прычынамі прывялі да ліквідацыі 
гет ман с т ва. Паказальна, што па ла цы К. Разумоўскага ў Ба ту ры не і Почапе, 
па будаваныя ў 1790-я гг., сталі першымі будынкамі ў стылі кла сі цыз му 
ў Над дняпранскай Украіне. Тады ж пачалося бу даў ніц т ва велічнага Спаса-
Пра аб ра жэн с ка га сабора ў Ноў га радзе-Северскім па праекце архітэктара 
Дж. Кварэнгі. Цікавым і ад па вед ным той эпо се было і тое, што сын гетмана 
Рыгор Ра зу моў с кі стаў выдатным вучоным, геолагам і біёлагам.

Перадавыя погляды былі ў наступных прадстаўнікоў ук ра ін с кіх стар-
шынскіх родаў, якія не ха це лі змірыцца са ска са ван нем Гетманшчыны: біб лі-
ёграфа, філолага і гісторыка Рыгора Па ле ты кі; хі мі ка, агранома і вы на ходніка 
Васіля Каразіна і інш. Наш чад ку слабажанскай старшыны В. Кара зіну (1773–
1842) на ле жа лі ідэі стварэння Харкаўскага ўніверсітэта (1805) і рэформы 
сіс тэ мы народнай ас ве ты ў Расіі пачатку XIX ст. Ідэі роўнасці ўсіх людзей 
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прапагандаваў у 1760–70-я гг. філосаф, матэматык і чыноўнік Якаў Казельскі, 
нашчадак казацкай старшыны з Пал таў ш чы ны. Выдатным украінскім фі ло-
са фам і паэтам эпохі Ас вет ніц т ва быў Рыгор Скаварада (1722–1794), які па-
ходзіў з прос тай казацкай ся м ’і. Ён, як выпускнік Кіева-Магілянскай ака дэ-
міі, некаторы час выкладаў у Харкаўскім калегіуме (заснаваны ў 1721 г.), але 
пасля стаў вядомы як вандроўны фі ло саф і аскет. У яго працах сумяшчаліся 
рэ лі гій ныя погляды часоў поз ня га барока з гуманістычнай этыкай 
Асветніцтва.

Праславіліся мастакі новай эпохі, што паходзілі з Ук ра і ны. Вельмі спры-
яла развіццю мастацтва вы дат ная школа мас тац т ваў пры Харкаўскім калегіуме 
і мастацкая школа А. Ан т ро па ва ў Кіеве. Вы дат ным партрэтыстам быў ура-
джэнец Кіева і ву чань кіеўскай школы Антропава Дзмітрый Лявіцкі (1735–
1822). Вя до мы яго партрэты Кацярыны ІІ, французскага асветніка Д. Дзід ро, 
сям’і Варанцовых. З сям’і іка на піс цаў з ваколіц Мір га ра да паходзіў выдатны 
партрэтыст эпохі Уладзімір Баравікоўскі (1757–1825). Вядомы яго партрэт цара 
Паўла І. У сям’і ра сій с ка га купца, што асеў у Глухаве, нарадзіўся знакаміты ма-
стак Антон Ла сен ка. Ён стаў занавальнікам гістарычнага жывапісу ў Ра сій с-
кай імперыі. Вядома яго карціна «Уладзімір і Рагнеда». Працы А. Ласенкі сталі 
эталонным увасабленнем класіцызму ў жы ва пі се Расіі. Вы датным скульпта-
рам і выкладчыкам Акадэміі мас тац т ваў у Пецярбургу быў ураджэнец Пал таў-
ш чы ны Іван Мар тас (1754–1835).

Адметна, што многія дзеячы культуры эпохі Асветніцтва рас к ры лі свой 
талент за межамі Ук ра і ны. Так, згаданыя мастакі пра ца ва лі і жылі пераважна 
ў сталіцы Расійскай імперыі. З ва ко ліц Мір га ра да паходзіў выдатны паэт 
Васіль Кап ніст (1758–1823), які жыў і працаваў у Пе цяр бур гу. Ён быў 
прад с таў ні ком славутага старшынскага роду на Палтаўшчыне, што набыў 
у сярэдзіне XVIII ст. графскі тытул. У 1783 г. В. Капніст напісаў саркастычную 
«Оду на рабства», дзе вык ры ваў ска са ван не аўтаноміі Украіны, а таксама 
насаджэнне ра сій с кі мі ўладамі прыгоннага права. Гэты твор быў над ру ка-
ва ны то ль кі ў 1806 г. Вядома, што ў 1791 г. В. Капніст пабываў у Бер лі не, дзе 
вёў перамовы з ка ра лём Прусіі пра дапамогу выз ва лен ча му руху ўкраінцаў.

Для росту незадаволенасці сярод патрыятычна нас т ро е най часткі ўкра-
інскай старшыны былі свае прычыны. Акрамя па лі тыч ных і прававых на-
ступстваў скасавання аўтаноміі Гет ман с кай Украіны, у 1760-х гг. раз гарнулася 
наступленне на ку ль ту ру і мову ўкраінскага народа. Да прыкладу, разам з агу-
ль на ім пер с кай секулярызацыяй былі канфіскаваныя маёнткі ў ма нас ты роў 
Кіева. У выніку знік пад му рак для фінансавання Кі е ва-Магілянскай акадэміі, 
што прывяло да яе заняпаду. Між тым у першай па ло ве XVIII ст. у акадэміі 
выкладалася сем вольных на вук. Са скасаваннем Гетманшчыны (1764) і аў-
та ном ных ук ра ін с кіх палкоў (1781) былі згорнутыя сеткі гетманскіх школ, 
дзе ўзро вень адукацыі (з апо рай на выпускнікоў Харкаўскага ка ле гі у ма) быў 
даволі высокі.

Эпоха Асветніцтва ў Заходняй Украіне. Значнымі былі да сяг нен ні Асвет-
ніцтва ў Заходняй Ук ра і не. Яшчэ ў 1760–90-я гг. ідэі філосафаў-асвет нікаў 
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з Францыі з уласцівым ім ма тэ ры я ліз мам, а так са ма ідэі фізіякра таў атрымалі 
рас паў сюд жан не сярод эліты Рэчы Паспалітай. У 1760–80-х гг. ра бі лі ся спро-
бы дзяржаўных рэформ польскім каралём Станіславам ІІ Па ня тоў с кім (1764–
1795), якія знай ш лі падтрымку ў магнацкай пар тыі Чар та рый скіх (ім належалі 
шматлікія маёнткі на Валыні) і іх пры хі ль ні каў у Поль шы і ВКЛ (у тым ліку 
літоўскага кан ц ле ра Іяхіма Літавора Храптовіча). Гэ та су пя рэ чы ла інтарэсам 
кан сер ва тыў най часткі шляхты і багатых магнатаў («кру лявят») Пра ва бя рэж-
най Ук ра і ны, якія склалі апору Барскай і Тар га віц кай канфедэрацый з мэтай 
захаваць ранейшы палітычны лад і сваё паноўнае месца ў соцыуме.

Тым не менш палітычная барацьба нязначна аб мя жоў ва ла агульнае раз-
віццё культуры. Да прык ла ду, у процівагу сар ма тыз му з’явіліся шляхец-
кія рэ зідэнцыі з паркамі ў стылі кла сі цыз му: Гра хо ль с кіх – у Варановіцы; 
Патоцкіх – у Тамашполі, Са фі еў цы і Умані; Стэцкаў – у Межырэччы; Бра-
ніцкіх – у Бе лай Царк ве.

Новая эпоха ахапіла Заходнюю Украіну падчас праў лен ня імператараў 
з дынастыі Габсбургаў – Ма рыі-Тэрэзіі і Іосіфа II. Як і ў Рэчы Паспалітай, 
у 1773 г. дзейнасць езуітаў у Аўстрыі бы ла за ба ро не на, а іх маёнткі і на-
вучальныя ўстановы кан фіс ка ва ны дзяржавай. Разам з тым у Аўстрыйскай 
імперыі ў 1781 г. быў выдадзены ўказ аб верацярпімасці, а грэка-католікі ат-
ры ма лі падтрымку ўлады.

У 1774 г. была створана трохузроўневая сістэма агульнай адукацыі. 
На ніж нім узроўні (адна- і двух к лас ныя пачатковыя пры ход с кія школы) вы-
кладанне вялося на мове мясцовага на се ль ніц т ва, таму ў 1786 г. украінская 
(русінская) мова атрымала за кон нае права на выкарыстанне ў царкоўным 
жыцці. З’явіліся се мі на рыі для грэка-каталіцкага духавенства і школьных 
нас таў ні каў. Намаганнямі мукачаўскага біскупа і асветніка Андрэя Ба чын с ка-
га (1732–1809) край быў ахоплены сеткай пачатковых ук ра ін с кіх школ. Яшчэ 
з 1661 г. у Львове існавала езуіцкая ака дэ мія з філасофскім і багаслоўскім 
факультэтамі. Выпускніком гэ тай акадэміі быў у свой час І. Гізель.

У 1773 г. акадэмію ў езуітаў канфіскавалі і стварылі ў 1784 г. Іосіфінскі 
ўніверсітэт з чатырма факультэтамі (у тым ліку но вы мі – матэматыкі і меды-
цыны). Прафесарам гэтага ўні вер сі тэ та быў філосаф і паэт Пётр Лодзій (1764–
1829). Украінец па па ход жан ні, ён вылучаўся перадавым для свайго ча су ма тэ-
ры я ліс тыч ным светапоглядам, крытыкаваў ідэалістычную фі ла со фію І. Канта 
і першым пе рак лаў асобныя філасофскія працы ня мец кіх класічных філосафаў 
на ўкраінскую мову. Калі ж у 1787 г. быў заснаваны Русінскі калегіум, вёў там 
выкладанне па-ўкра ін с ку. Усё гэта закладала пачаткі су час най украінскай на-
вуковай дум кі і адукацыі.

Змены ў часы «асвечанага праўлення» Габ с бур гаў выразна адчуваліся ў ар-
хі тэк ту ры, разгорнутым бу даў ніц т ве шасейных брукаваных дарог у Заходняй 
Украіне. Так, у 1780-я гг. ста ры сярэднявечны Львоў быў перабудаваны па 
генеральным плане: даўнія ўмацаванні, равы і на сы пы зры ва лі ся, а вуліцы 
і кварталы выпростваліся, закладаліся алеі і пар кі. У цэлым  забудова горада 
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стала планамернай і рацыянальнай. Тады ж з’явіліся будынкі ў стылі 
класіцызму: губернатарскі палац, ратуша, касцёл Святога Лазара і шпіталь 
пры ім, гарадскія дамы, казармы і бастыёны. Быў праведзены га рад с кі вада-
правод і пачалося будаўніцтва каналізацыі. Адкрыўся тэатр, была створана 
сетка шпіталяў і аптэк.

Падобным жа чынам перабудоўваўся Ужгарад, які быў пашыраны за 
кошт асушэння бліжэйшых да горада зямель. Так са ма ў Ужгарадзе ў ся рэдзіне  
1770-х гг. перабудавалі ў стылі класіцызму рэзідэнцыю епіскапа А. Ба  чын-
скага (раней гэта быў езуіцкі калегіум). Гэтыя змены адлюстроўвалі асвет-
ніцкія ідэалы добраўпарадкаванага ладу. Ажыўленне закранула і іншыя га-
рады Заходняй Украіны. Так, Чарнаўцы ў канцы XVIII ст. з ра ней ша га малога 
правінцыйнага мястэчка пе раў т ва ры лі ся ў знач ны прамысловы і ганд лё- 
 вы цэнтр. 

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Чаму Кракаўскі ўніверсітэт стаў цэнтрам навукі ў Рэ чы Паспалітай? 
Якія навукоўцы, урад жэн цы Украіны, вучыліся і пра ца ва лі ў гэтым уні-
версітэце?

2. Хто з украінскіх мысляроў эпохі Рэнесансу вылучыў ідэю «адзінага 
еўрапейскага дому»? Як яна спалучалася са ста но віш чам тагачаснай Украіны?

3. Як быў звязаны росквіт шляхецкай правасвядомасці ва Украіне і ў Рэчы 
Паспалітай у цэлым з культурным уплывам эпо хі Рэнесансу?

4. Чаму праваслаўная царква ў Рэчы Паспалітай не паз бег ла куль турнага 
ўплыву эпохі Рэ не сан су? Як сцвердзілася пе ра ва га кнігавыдання на цар коў-
наславянскай мове ў гісторыі ста раў к ра ін с кай і бе ла рус кай моў?

5. Якія падставы для царкоўнай уніі меліся ў Рэчы Пас па лі тай? Чаму, 
на ваш погляд, князь В.-К. Астрожскі змяніў сваё стаўленне да уніі?

6. Ахарактарызуйце культурны феномен галіцыйскага рэ не сан су.
7. Якім быў унёсак гетмана І. Мазепы ў развіццё ку ль ту ры Украіны?
8. Назавіце адметныя рысы ўкраінскага (казацкага) ба ро ка і вызначыце 

ўмовы яго праяўлення. Ча му стыль барока ат ры маў такое доўгае і трывалае 
развіццё на ўсіх украінскіх зем лях?

9. Дакажыце, што Мялецій Сматрыцкі з’яўляецца вы дат ным царкоўным 
і культурным дзеячам эпо хі барока ў гіс то рыі Украіны.

10. Каму належала ідэя стварэння і праект універсітэта ў Хар ка ве? Як гэта 
паўплывала на раз віц цё Слабажаншчыны і ўсёй Украіны?

11. У чым адметнасць светапогляду выбітнага ўкра ін с ка га філосафа эпохі 
Асветніцтва Рыгора Ска ва ра ды?

12. Чаму найбольш яскрава эпоху Асветніцтва ў гісторыі Ук ра і ны прад-
стаўляе творчасць і дзейнасць пра фе са ра Пятра Лодзія?



13. Чаму мецэнацкая дзейнасць біскупа А. Бачынскага і гет ма на К. Ра-
зумоўскага лічыцца най больш плённай падчас Ас ве тніцтва ва Украіне? Па-
раў найце з іншымі перыядамі.

14. Акрэсліце, якімі былі адрозненні ў здабытках эпохі Ас ве тніцтва ў За-
ход няй і ў Наддняпранскай Ук ра і не. (Адказ афор мі це ў выглядзе параў-
нальнай табліцы.)
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Ч а с т к а III 

гІСТОРЫЯ УКРАІНЫ XIX – ПАЧАТКУ хх ст.

Р а з д з е л 1

гІСТОРЫЯ УКРАІНЫ Ў ПЕРшАй ПАЛОВЕ XIX ст.

§ 1. Украінскія землі пад уладай Расійскай імперыі

Адміністрацыйны лад, дэмаграфічнае і сацыяльнае ста но віш ча. У вы-
ніку другога (1793) і трэцяга (1795) падзелаў Рэчы Пас па лі тай у склад Ра-
сій скай дзяржавы ўвайшлі Кіеўшчына, Брац лаў ш чы на, Валынь. У 1796 г. 
Ле ва бярэжжа ўвайшло ў склад Ма ла ра сій с кай, Слабажаншчына – Сла-
бодска-Ук ра ін с кай губерняў (у 1835 г. перанайменавана ў Харкаўскую). Пра-
ва бя рэж ная Украіна была падзелена на Кіеўскую, Валынскую і Падольскую 
гу бер ні Расійскай імперыі. Напачатку XIX ст. Маларасійская губерня атрыма-
ла статус Маларасійскага генерал-губернатарства з Чарнігаўскай і Палтаўскай 
губернямі. Паўднёвая Украіна і Крым у 1802 г. былі падзелены на тры гу-
берні: Кацярынаслаўскую, Херсонскую і Таўрычаскую. У выніку далучэн-
ня Бесарабіі ў 1812 г. было створана Наварасійска-Бесарабскае генерал-гу-
бернатарства. У лютым 1832 г., пасля падаўлення паўстання 1830–1831 гг., 
было заснавана Кіеўскае генерал-губернатарства, у склад якога ўвайшлі 
Кіеўская, Падольская і Валынская губерні. Такім чынам, да 1832 г. усе дзе-
вяць украінскіх губерняў увайшлі ў склад генерал-губернатарстваў. Генерал-
губернатары мелі практычна неабмежаваную ўладу і абапіраліся ў сваіх дзе-
яннях на ваенную сілу.

На працягу XIX ст. насельніцтва Украіны ў межах Ра сій с кай імперыі 
павялічылася ўтрая (з 7,7 да 23,4 млн чалавек). Пазначаную дынаміку вы-
клікаў не толькі натуральны прырост, але і міграцыя іншых этнічных груп. 
Міграцыйная палітыка расійскага ўрада стала адным з рычагоў інтэграцыі 
Украіны ў склад імперыі. Да канца ХIХ ст. удзельная вага ўкраінцаў склада-
ла 80, рускіх – 12 %. З іншых нацыянальных меншасцей найбольш шматлікімі 
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былі палякі. Аднак іх удзельная вага на ўкраінскіх тэрыторыях знізілася 
з 10 у пачатку да 5 % у канцы XIX ст. У той жа час яны працягвалі пераважаць 
у складзе дваранства. Яўрэі да канца стагоддзя складалі 8 % усяго насельніцтва 
Украіны і 33 % – гарадскога на се ль ніц т ва. Паказчыкі на Правабярэжнай 
Украіне, якая, у адпаведнасці з расійскім заканадаўствам, уваходзіла ў «рысу 
аселасці», былі яшчэ больш высокімі: 12,5 і 80 % адпаведна. Да канца XIX ст. 
колькасць немцаў дасягала 1 млн чалавек, па 500 тыс. налічвалася крымскіх 
татараў і малдаван. Акрамя таго, на тэ ры то рыі Украіны пражывалі балгары 
(200 тыс.), грэкі (140 тыс.), армяне (50 тыс.), чэхі (38 тыс.), славакі (13 тыс.).

Украінская нацыя фармавалася і развівалася пераважна як нацыя ся-
лянская. Па сваім статусе сялянства розных рэгіёнаў было неаднародным. 
Яго асноўныя групы ў дарэформенны перыяд – памешчыцкія і дзяржаўныя 
(казённыя) сяляне. У 1783 г. Кацярына II выдала ўказ, які забараняў сяля-
нам пераходзіць з таго месца, на якім іх заспела рэвізія. Пазбавіўшы ся-
лян права пераходу, указ усё ж не ўводзіў прыгонніцтва ў тым выглядзе, 
у якім яно існавала ў расійскіх губернях. Памешчык не атрымліваў пра-
ва на асобу селяніна, не мог прадаць яго без зямлі. Акрамя таго, першапа-
чаткова ўказ не дзейнічаў на ўсёй тэрыторыі Украіны: кіраўнік велізарнага 
Кацярынаслаўскага намесніцтва Р. А. Пацёмкін загадаў не вяртаць уцекачоў 
з даручанай яму тэрыторыі. Толькі ў снежні 1796 г. Павел I забараніў сялянам 
Кацярынаслаўскага намесніцтва і Таўрычаскай вобласці пераходзіць з мес-
ца на месца.

У 1785 г. Кацярына II распаўсюдзіла на Украіну правы расійскага два-
ранства. Польскае шляхецтва Правабярэжнай Украіны ў абсалютнай боль-
шасці захавала ўсе свае правы. Па-рознаму складалася сітуацыя з доказам 
дваранскіх правоў у асяроддзі казацкай старшыны паўднёвых і паўночных 
палкоў Левабярэжнай Украіны. У паўднёвых палках старшына ў большасці 
выпадкаў не мела «шляхецкіх» продкаў. Менавіта тут вялікая колькасць стар-
шыны (не толькі соценнай, але і палкавой) не атрымала дваранства. Лепш 
ішлі справы ў паўночных палках, дзе прадстаўнікі казацкай старшыны часта 
мелі продкамі беларускіх шляхцічаў Магілёўскага і Мазырскага паветаў бы-
лога Вялікага Княства Літоўскага.

Асноўная маса ўкраінскага казацтва не атрымала дваранскіх правоў 
і ўяўляла асобнае саслоўе, якое ў феадальнай структуры Расійскай імперыі 
заняло месца паміж дваранствам і сялянствам. Цяжкія войны, раздрабленне 
зямельных уладанняў у выніку спадчынных падзелаў прыводзілі да разарэн-
ня казакаў. Яны вымушаны былі пераходзіць на землі памешчыкаў, выкон-
ваць павіннасці, у тым ліку і паншчыну. У той час як казакі працягвалі лічыць 
сябе вольнымі і сыходзілі ад памешчыка пры першай магчымасці, памешчыкі 
ставіліся да іх, як да сваіх сялян, і не прызнавалі ніякіх «асобых» правоў. Заця-
тая барацьба па гэтым пытанні ішла да самай адмены прыгоннага права.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Сельская гаспадарка. Асновай эканомікі 
Украіны заставалася сельская гаспадарка, якая захоўвала экстэнсіўны харак-
тар. У памешчыцкіх і сялянскіх гаспадарках пераважала трохполле. Стэпавая  
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Украіна (Наваросія) у першай палове XIX ст. па-ранейшаму была слаба за-
селена. Праз недахоп рабочых рук і наяўнасць велізарных абшараў пашы 
стэпавыя памешчыкі вымушаны былі займацца ў першую чаргу жывё лага-
доўляй. Частка памешчыкаў, асабліва на поўдні Украіны, уводзіла новыя 
спосабы апрацоўкі зямлі, набывала сучасны інвентар. Гэта закранула пера-
важна маёнткі, дзе вырошчвалі цукровыя буракі. Найбольш хутка плошча 
цукровых плантацый расла на Правабярэжнай Украіне, склаўшы да 1860 г. 
33 тыс. дзесяцін. У гаспадарках аб шар ні каў павялічваліся пасевы збожжавых, 
а таксама тэхнічных культур: каноплі, тытуню, ільну. Хуткімі тэмпамі ганд-
лёвая збожжавая гаспадарка развівалася ў наварасійскіх губернях: Херсон-
скай, Кацярынаслаўскай і Таўрычаскай. За імі шлі правабярэжныя губерні: 
Кіеўская, Валынская, Падольская.

Эканамічная сітуацыя ў Еўропе ў пачатку XIX ст. спрыяла раз віц цю 
сельскай гаспадаркі на тэ ры то рыі Украіны. Кан ты нен та ль ная блакада, арга-
нізаваная французскім імператарам На па ле о нам I, сла ба закранула памеш-
чыцкую гаспадарку, бо хлебны эк с парт з тэрыторыі Украіны накіроўваўся 
найперш у Грэ цыю, Італію, Аўстрыю і Францыю, а не ў Англію. Вываз та ва-
раў з Адэсы знізіўся ў гады рус ка-турэцкай вайны 1806–1812 гг. і зноў стаў 
расці пасля яе заканчэння.

У 1820–30-х гг. на тэрыторыі Украіны назіраўся аграрны крызіс і па-
дзенне коштаў на сельскагаспадарчыя прадукты. Хлебныя законы ў Англіі, 
паўстанне 1821–1828 гг. у Грэцыі, руска-турэцкая вайна 1828–1829 гг. і кан-
курэнцыя з боку амерыканскай сельскай гаспадаркі стварылі ўмовы, якія 
знач на ўскладнілі экспарт хлеба за мяжу. З 1822 па 1828 г. цэны на пшаніцу ў 
чарнаморскіх партах зні зі лі ся больш чым удвая. У пошуках выхаду з кры зісу 
памешчыкі Левабярэжжа і Слабадской Украіны сталі актыўна займацца віна-
курэннем. У су вя зі з памяншэннем прыбыткаў казны расійскі ўрад у 1819 г. 
забараніў на гэтых тэрыторыях вольны продаж віна, чым выклікаў незада-
воленасць украінскіх уласнікаў вінакурань (тым больш, на Правабярэжжы 
права прапінацыі, гэта значыць манаполіі на продаж віна, было пакінута за 
памешчыкамі). Праўда, ужо ў 1827 г. адбыўся пераход ад манаполіі да адкуп-
ной сістэмы, што ў пэўнай ступені кампенсавала страты землеўладальнікаў.

Неўраджай 1846–1847 гг. у Заходняй Еўропе і адмена хлебных законаў 
у Англіі (1846) стварылі спрыяльную кан’юнктуру для ўкраінскай памеш-
чыцкай гаспадаркі. Да канца 1840-х гг. хлебныя цэны ў Адэсе выраслі ўдвая. 
Дастаўка збожжа да месца адпраўкі за мяжу цяжкай павіннасцю лягла на пле-
чы сялян. Толькі ў 1847 г. для дастаўкі збожжа ў чарнаморска-азоў с кія парты 
спатрэбілася каля 300 тыс. пар валоў, якіх абавязаны бы лі даць прыгонныя 
сяляне. Мясцовыя памешчыкі паступова ра зу ме лі не аб ход насць пераходу да 
чыгуначнага транспарту.

Становішча сялянства. Да канца 1850-х гг. у валоданні памешчыкаў зна-
ходзілася 5,4 млн сялян, што складала каля 40 % усяго насельніцтва Украіны, 
якое ўваходзіла у склад Расійскай імперыі. Галоўным абавязкам сялян была 
паншчына: на Левабярэжжы тры-чатыры дні на тыдзень на адну сялян-
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скую гаспадарку, а на Правабярэжжы – шэсць дзён. На поўдні, дзе не ха-
па ла рабочых рук, на паншчыне працавалі не больш за два дні на тыдзень. 
Да паншчыны дадаваліся іншыя павіннасці: сяляне вазілі дровы з лесу, пра-
кладалі і рамантавалі дарогі, масты, пастаўлялі ў гаспадарку памешчыка ку-
рэй, гусакоў, авечак і г. д. У 1830-х гг. павялічылася колькасць так званых 
месячнікаў – сялян, якія не мелі сваёй гаспадаркі і атрымлівалі ад памешчыка 
заработную плату. Да сярэдзіны 1840-х гг. на Левабярэжнай Украіне колькасць 
месячнікаў дасягала 25 % ад агульнай колькасці прыгонных. Больш вольным 
было становішча сялян, якія перайшлі на чынш. Чыншавыя сяляне займаліся 
рамяством, прыслугоўвалі ў гасцініцах, былі рамізнікамі і г. д.

Крызіс прыгонніцкай сістэмы суправаджаўся абвастрэннем адносін па-
між памешчыкамі і сялянамі. Большасць сялян спадзяваліся на мірнае вы-
рашэнне канфліктаў і з гэтай мэтай звярталіся са скаргамі ў розныя органы 
ўлады. Асабліва моцна сяляне верылі ў справядлівасць імператара, які можа 
ў адно імгненне змяніць становішча да лепшага, калі толькі даведаецца пра 
іх крыўды. У тых выпадках, калі не ўдавалася дамагчыся справядлівасці, най-
больш рашучыя сяляне шукалі выйсця са свайго цяжкага становішча ў пад-
палах панскіх маёнткаў і ўцёках.

Найбольш актыўнай формай барацьбы былі сялянскія паў с тан ні, якія 
часам ахоплівалі дзясяткі на се ле ных пунктаў ад на ча со ва. Так, у 1819 г. на 
поўдні Украіны паўсталі 250 сёл і каля 20 тыс. сялян, якія пратэставалі 
супраць стварэння ваенных па ся лен няў. Найбольш магутныя паўстанні 
ў пер шай па ло ве XIX ст. адбываліся ў Кіеўскай, Валынскай і асабліва Па-
доль скай гу бер нях. На Падоллі паўстанне ўзна ча ліў Усцім Кармалюк, які 
кі ра ваў паўстанцамі амаль 25 гадоў. Чатыры разы ён быў асуд жа ны на ка-
тар ж ную працу ў Сібіры, але кожны раз уцякаў ад сваіх ахоў ні каў і вяртаўся 
на Падолле. У 1835 г. Кармалюк патрапіў у засаду ў с. Шляхава (на тэрыторыі 
сучаснай Хмяльніцкая вобласці) і быў забіты. Больш за 2700 яго прыхільнікаў 
былі прыцягнуты да адказнасці.

Паўстанне 1830–1831 гг., накіраванае на аднаўленне Рэчы Паспалітай, 
ахапіла значную частку Правабярэжжа і прымусіла царскі ўрад перагледзець 
становішча мясцовага сялянства. Генерал-губернатар Д. Г. Бібікаў (1837–
1852) у першую чаргу звяр нуў увагу на становішча казённых сялян. Да гэ тай 
групы ад но сі лі ся сяляне, якія жылі ў маёнтках, канфіскаваных у рымска-ка-
та ліц кіх манастыроў ці ў памешчыкаў – удзельнікаў паўстання 1830–1831 гг. 
Гэтыя маёнткі звычайна здаваліся ў арэнду, га лоў ным чынам шляхцічам 
і яўрэям. Арандатары імкнуліся вы ціс нуць як мага больш прыбытку і жор с т-
ка абыходзіліся з сялянамі. Д. Г. Бібікаў ажыццявіў рэформу, якая пераводзіла 
сялян у ста но віш ча чын ша вых і такім чынам паляпшала ўмовы іх жыцця.

Яшчэ адным важным крокам у паляпшэнні становішча сялян было пра-
вядзенне на тэрыторыі Правабярэжнай Украіны ў 1847 г. так званай Інвен-
тарнай рэформы. У адпаведнасці з «Інвентарнымі пра ві ла мі» зямля, якой 
карысталіся па меш чыц кія сяляне, знаходзілася ў іх вечным валоданні. Пан-
ш чы на ўста лёў ва ла ся ў памеры трох дзён на тыдзень для мужчын і аднаго дня 
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для жанчын з цяглай (у якой былі коні ці валы) гас па дар кі. Калі ў гаспадар-
цы іх не было, то паншчына складала два дні для мужчын і адзін – для жан-
чын. Іншыя віды павіннасцей скасоўваліся. Паншчына размяркоўвалася па 
месяцах года, дні яе адпрацоўкі нельга было пераносіць з зімовых месяцаў 
на летнія. Абмяжоўвалася самавольства памешчыкаў адносна шлюбаў ся-
лян, здачы ў рэкруты, высылкі ў Сібір. Аднак пры чарговым кіеўскім гене-
рал-губернатары І. І. Васільчыкаве (1852–1862) з’явіліся такія «дапаўненні» 
да «Інвентарных правіл», якія фактычна паралізавалі іх дзеянне.

Ваганні ўрадавай палітыкі па сялянскім пытанні вык лі ка лі агульную не-
задаволенасць як сялян, так і памешчыкаў. Толькі ў першыя гады Інвен-
тарнай рэформы на Правабярэжжы ўспыхнула 55 бунтаў. Найбольш магут-
нае паўстанне адбылося вяс ной 1855 г., яно ахапіла восем паветаў Кіеўскай 
губерні. Падчас Крымскай вайны, вясной 1855 г., быў апублікаваны маніфест, 
у якім сялян заклікалі доб ра ах вот на ўступаць у ра сій с кае войска. Ся-
ляне гэта зразумелі так, што сам цар заклікае іх запісвацца ў казакі. Яны 
адмаўляліся выконваць паншчыну і стваралі ўзброеныя атрады. Для спы-
нення беспарадкаў былі пасланы войскі. Тысячы сялян атрымалі жорсткія 
фізічныя пакаранні, сотні адправіліся ў Сібір.

Не паспелі заціхнуць хваляванні 1855 г., як паднялося сельскае насель-
ніцтва Кацярынаслаўшчыны і Херсоншчыны. Пад уплывам чутак пра заклік 
царскага ўрада перасяляцца ў Крым вясной 1856 г. каля 75 тыс. чалавек 
цэлымі сёламі зняліся з наседжаных месцаў і рушылі «ў Таўрыю за воляй». 
Толькі пасля некалькіх крывавых сутыкненняў рэгулярныя войскі спынілі 
сялянскія масы.

Развіццё прамысловасці. Прамысловасць на тэрыторыі Украіны была 
прадстаўлена пераважна рамеснымі майстэрнямі. Толькі нешматлікія ма-
нуфактуры ўяўлялі новы ўзровень вытворчасці. Большасць з іх мела пры-
мітыўную тэхніку і прыгонных сялян у якасці рабочай сілы. У першыя дзе-
сяцігоддзі XIX ст. пераважна ў суконнай галіне расла колькасць мануфактур 
новага тыпу, дзе выкарыстоўвалася наёмная рабочая сіла. У 1820-я гг. іх 
налічвалася каля дваццаці.

Новы этап у развіцці суконнай галіны ва Украіне пачаўся з 1830-х гг. 
У гэты перыяд сфармаваліся два яе галоўныя цэнтры – у Дунаеўцах на Па-
доллі і Клінцах на Чарнігаўшчыне. Калі ў Дунаеўцах прадпрыемствы належалі 
галоўным чынам замежным каланістам і былі дробнымі, то ў Клінцах гас-
падарамі былі як украінскія, так і расійскія прадпрымальнікі. Менавіта тут 
пачалася тэхнічная рэвалюцыя ва ўкраінскай суконнай прамысловасці. Пер-
шая паравая машына на 24 конскія сілы з’явілася на мануфактуры Зуба-
ва і Сцяпуніна ў 1841 г. Шырокае выкарыстанне машын у галіне назіралася 
ў 1850-х гг., што адразу павысіла прадуктыўнасць пра цы. Калі колькасць 
рабочых на мануфактурах у Клінцах з 1834 па 1860 г. павялічылася ў чатыры 
разы, то вытворчасць сукна за той жа перыяд – у пяць разоў. У цэлым, пачы-
наючы з другой паловы 1840-х гг., вотчынныя мануфактуры пачалі здаваць 
свае пазіцыі ў галіне. Напярэдадні адмены прыгоннага права купецкія ману-
фактуры выраблялі ўжо каля 53 % усяго сукна.
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Купецкі капітал пранікаў і ў такую традыцыйна памешчыцкую галіну 
вытворчасці, як цукраварства. Гандлёвая фірма «Браты Яхненкі і Сімі рэнка» 
ў 1840-х гг. адкрыла тры буйныя заводы па вытворчасці цукру ў сёлах Таш-
лык, Руская паляна і Гарадзішча Чаркаскага павета Кіеўскай губерні. Вытвор-
чыя працэсы на гэтых прадпрыемствах ажыццяўляліся на аснове паравых ма-
шын. Колькасць купецкіх цукровых заводаў павялічвалася на працягу ўсёй 
першай паловы XIX ст. Аднак да 1861 г. яны складалі толькі 3,1 % усіх цукро-
вых заводаў Украіны. Усяго да сярэдзіны XIX ст. іх было каля 200. Адмысло-
вае месца ў развіцці галіны займала Кіеўская губерня.

Прамысловы капітал хутка падпарадкоўваў тыя галіны вытворчасці, у якіх 
не былі зацікаўлены памешчыкі: мылаварні, свячныя майстэрні, прадпрыем-
ствы па вытворчасці масла, цэглы і інш. Яны не патрабавалі вялікіх грашовых 
укладанняў і былі даступны ўладальнікам невялікіх капіталаў з ліку заможных 
мяшчан і дробных гандляроў. Паступова адбывалася іх узбуйненне і ператва-
рэнне ў невялікія мануфактуры з выкарыстаннем вольнанаёмнай рабочай сілы. 
Да 1850-х гг. найбольш буйнымі былі мануфактуры ў Кіеве, Сумах, Чарнігаве, 
цагельныя прадпрыемствы ў Кіеве.

Іншая карціна назіралася ў вытворчасці шкляных вырабаў. Большасць 
прадпрыемстваў напачатку XIX ст. знаходзілася ў руках памешчыкаў. Да 1815 г. 
налічвалася 174 шкляныя прадпрыемствы. Размяшчаліся яны галоўным чы-
нам у Чарнігаўскай, Валынскай і Падольскай губернях.

Вытворчасць спіртных напояў практычна цалкам знаходзілася ў ру-
ках памешчыкаў. Адносная простасць вытворчасці, высокая прыбытко-
васць стымулявалі рост вінакурных прадпрыемстваў у памешчыцкіх маёнт-
ках. Колькасць вінакурань на працягу 1844–1860 гг. узрасла з 1,5 да 2,5 тыс. 
Галоўным чынам гэта былі невялікія прадпрыемствы, дзе выраблялася да 
5 тыс. вёдраў прадукцыі на год, і на якіх працавалі не больш за дзесяць чала-
век з ліку памешчыцкіх сялян.

У дарэформенны перыяд ва Украіне існавала металургічная і каменна-
вугальная прамысловасць. Калі металургічная прамысловасць грунтавала-
ся на традыцыйных спосабах вытворчасці, балотнай рудзе Палесся і зна-
ходзілася ў за ня падзе, то здабыча вугалю паступова набывала прамысловы 
характар. Да 1860 г. Данбас выйшаў на другое месца ў Расійскай імперыі па 
яго здабычы. У Данбасе пачалося плаўленне жалеза з жалезных руд. У 1800 г. 
на Луганскім ліцейным заводзе ўпершыню быў выраблены чыгун з мясцо-
вай руды і на мясцовым вугалі.

У сувязі з ростам попыту на машыны з 1830-х гг. зараджаецца ўкраінскае 
машынабудаванне. Першае прадпрыемства заснаваў у Кацярынаславе купец 
А. М. Заслаўскі. Машынабудаўнічыя прадпрыемствы размяшчаліся пераваж-
на ў Кіеўскай, Кацярынаслаўскай, Херсонскай і Валынскай губернях. Яны 
пастаўлялі на рынак малатарні, веялкі, паравыя катлы, гідраўлічныя прэсы, 
абсталяванне для цукровай і шкляной вытворчасці. Да 1861 г. налічвалася 
каля 20 машынабудаўнічых прадпрыемстваў, але яны не маглі задаволіць 
патрэбы краю. Значная частка машын завозілася ва Украіну з-за мяжы.
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Разам з пашырэннем прамысловай вытворчасці актывізавалася бараць-
ба рабочых за свае правы. Яны звярталіся да ўлады са скаргамі на цяжкія 
ўмовы працы, адмаўляліся выконваць тыя ці іншыя працы. Буйныя высту-
пы рабочых адбыліся ў друкарні Кіева-Пячэрскай лаўры (1805), на Луганскім 
ліцейным заводзе (1817–1835), Машэўскай суконнай мануфактуры (1823).

Гандаль. Развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі спрыяла далейша-
му пашырэнню ўнутранага рынку, развіццю ўнутранага і знешняга гандлю. 
Колькасць крам на працягу 1825–1861 гг. узрасла з 3,6 да 15,0 тыс. Практыч-
на ў той жа прапорцыі павялічыўся і таваразварот. У першай палове XIX ст. 
Украіна ператварылася ў найбуйнейшы цэнтр кірмашовага гандлю. У 1858 г. 
на яе тэрыторыі прайшлі 1953 кірмашы, што склала 40 % ад іх агульнай 
колькасці ў Расійскай імперыі. Най больш буй ны мі з’яўляліся Кантракта-
вы кірмаш у Кіеве, Вадохрышчанскі і Успенскі кірмашы ў Харкаве, Іллінскі 
ў Ромнах. Вядучую ролю ў кірмашовым гандлі адыгрывалі купцы, колькасць 
якіх на працягу 1816–1859 гг. павялічылася з 18,2 да 104 тыс. чалавек. Ку-
пецтва Украіны па нацыянальным складзе было неаднастайным, большасць 
складалі яўрэі і рускія. Разам з тым колькасць украінскіх прадстаўнікоў год 
за годам па вя ліч ва ла ся.

Паступова фарміраваўся ўкраінскі нацыянальны рынак. Вялікую ро-
лю ў яго стварэнні адыг ры ва лі не толькі купцы, але і чумакі (катэгорыя 
насельніцтва, якая займалася ў XVI–XIX стст. перавозам солі, рыбы і ін-
шых тавараў з Крыму ва Украіну). Назіралася тэндэнцыя ператварэння за-
можных чумакоў у прадпрымальнікаў, якія не толькі перамяшчалі вялікія 
партыі тавараў, але і стваралі прадпрыемствы, адкрывалі крамы. Чумацкім 
промыслам займаліся галоўным чынам дзяржаўныя сяляне Харкаўскай, 
Чарнігаўскай, Палтаўскай і Кіеўскай губерняў.

У першай палове XIX ст. адбыліся істотныя змены ў транспарціроўцы 
грузаў па водных артэрыях Украіны. Нароўні з традыцыйнымі паруснымі 
судамі і плытамі сталі выкарыстоўвацца параходы. Першае паравое судна 
было пабудавана ў 1823 г. у маёнтку князя М. С. Варанцова ў Кіеўскай губерні. 
У 1835 г. паміж Краменчугом і Магілёвам сталі хадзіць два параходы венска-
га купца Розінга. Да канца 1850-х гг. Днепр быў ужо фактычна падзелены 
на сферы ўплыву параходных кампаній. У ніжнім цячэнні Дняпра дзейнічалі 
«Таварыства Днепра-Бужскага параходства» і «Расійскае таварыства параход-
ства і гандлю», а вышэй парогаў – «Таварыства параходства па Дняпры і яго 
прытоках». У 1859 г. ім належала 17 параходаў, прычым частка з іх была пабу-
давана на тэрыторыі Украіны. У 1828 г. нікалаеўскія суднабудаўнікі спусцілі 
на ваду драўляны параход «Адэса» з паравым рухавіком у 60 конскіх сіл. Ён 
злучыў Адэсу з крымскімі гарадамі, а прыбылы ў 1831 г. з Пецярбурга параход 
«Нява» – з Канстанцінопалем. Паступова колькасць суднаў на гэтых дзвюх 
лініях павялічылася, чаму ў значнай ступені спрыяла палітыка царскага ўрада, 
які даваў параходным таварыствам розныя ільготы і субсідыі.

Змены ў сацыяльнай структуры. Развіццё эканомікі Украіны суправаджа-
лася якаснымі зменамі ў грамадстве, дзе з’яўляліся новыя групы насельніцтва, 
якія не ўпісваліся ў традыцыйную феадальную структуру. Сярод іх важнае 



175

месца належала буржуазіі. Адным з асноўных крыніц яе фармавання было 
купецтва. Паказальны ў гэтым плане жыццёвы шлях прадстаўнікоў такіх 
знакамітых украінскіх фа мі лій, як Яхненка і Сімірэнка. Прыгонныя сяля-
не Фёдар Сімірэнка і браты Яхненкі разбагацелі на дробным гандлі, затым 
«выкупіліся» на волю і, аб’яднаўшы свае капіталы, арганізавалі аптовы ган-
даль хлебам, свойскай жывёлай, прамысловымі таварамі. Напачатку 1840-х гг. 
была заснавана фірма «Браты Яхненкі і Сімірэнка», якая займалася вытвор-
часцю і збытам цукру, а таксама заснавала машынабудаўнічы завод.

Памешчыкі таксама станавіліся на капіталістычны шлях гаспадарання. 
Пад уплывам таварна-грашовых адносін яны адмаўляліся ад непрадуктыўнай 
працы прыгонных, замест якіх наймалі ра бо чых. Часам памешчыкі наймалі 
на працу ўласных сялян, такім чынам сумяшчаючы рысы прыгонніка і бур-
жуа. Разам з таварным земляробствам у панскіх маёнтках актыўна развівалася 
таварная жывёлагадоўля: конегадоўля, авеч ка га доў ля. На тэрыторыі Украіны 
разводзілі ў першую чаргу тан ка рун ных авечак. Мясцовыя памешчыкі не то-
ль кі за бяспечвалі воўнай свае і расійскія фабрыкі, але і вы во зі лі яе ў вя лікай 
колькасці на Захад.

У шэрагі прадпрымальнікаў уліваліся і прадстаўнікі ся лян с т ва. Так, 
у 1856 г. у Бярдычаўскім па ве це Кіеўскай губерні ім належалі 34 вінакурні, 
36 ца гельняў, 7 бровараў, 2 цукровыя і шэ раг іншых дроб ных прадпрыемстваў, 
на якіх вы ка рыс тоў ва ла ся вольнанаёмная праца.

Працягвалася фармаванне ўкраінскага рабочага класа. З канца XVIII ст. 
да 1861 г. колькасць працоўных павялічылася з 10 да 115 тыс. Акрамя таго, 
каля 25 тыс. чалавек працавалі ў рамесных майстэрнях і каля 70 тыс. – на во-
дным транспарце. Асноўнай крыніцай папаўнення рабочага класа выступа-
ла сялянства. Значная частка сялян станавілася сезоннымі ра бо чы мі, аднак 
не пакідала кан чат ко ва сваёй гаспадаркі. У канцы 1850-х гг. такіх працоўных 
налічвалася каля 200 тыс.

Першая палова XIX ст. – час досыць хуткага фармавання ўкраінскай 
інтэлігенцыі. Паняцце «інтэлігенцыя» набыло сучасны змест у другой чвэрці 
XIX ст. Так сталі называць аду ка ван ных людзей, якія займаліся інтэлектуальнай 
дзейнасцю, вынікі якой станавіліся таварам ці мелі духоўную або матэрыяль-
ную каштоўнасць: пісьменнікаў, мастакоў, артыстаў, выкладчыкаў, лекараў, 
інжынераў. Да гэтай групы не адносілі дзяржаўных службоўцаў. Нягледзя-
чы на сваю малалікасць і раз’яднанасць, інтэлігенцыя аказала значны ўплыў 
на ўздым нацыянальнай самасвядомасці ўкраінскага народа.

§ 2. Заходнеўкраінскія землі  
пад уладай Аўстрыйскай імперыі

Адміністрацыйна-тэрытарыяльны лад. У апошняй чвэрці XVIII ст. 
вялікія дзяржавы неаднойчы пе рак рой ва лі карту Еў ро пы, што ўнесла 
значныя змены ў дзяржаўную прыналежнасць за ход неў к ра ін с кіх зямель. 
У выніку першага падзелу Рэчы Пас па лі тай (1772) Галіцыя, а ў адпаведнасці 
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з Канстанцінопальскай аў с т ра-турэцкай канвенцыяй (1775) і Букавіна, увайшлі 
ў склад шмат на цы я на ль най Свяш чэн най Рымскай імперыі. Пад уладай ім-
пе рыі ў складзе Венгерскага каралеўства знаходзілася таксама За кар пац це. 
Такім чынам, Габс бургі сталі ўладарамі значнай час т кі Украіны з насельніцтвам 
у 2,5 млн чала век.

У 1804 г. у адказ на абвяшчэнне імператарам Францыі Напалеона Бана-
парта глава Свяшчэннай Рымскай імперыі Франц II абвясціў сябе аўстрый-
скім імператарам. У 1806 г. пад націскам Напалеона Свяшчэнная Рымская 
імперыя, якой тра ды цый на кіравалі прадстаўнікі манархіі Габс бургаў, была 
скасавана.

Галіцыя разам з часткай польскіх зямель была вылучана ў асобны карон-
ны край – Каралеўства Галіцыя і Ладамерыя з цэнтрам у Львове. Усходняя 
мяжа новага аўстрыйскага краю прайшла па р. Збруч. На чале Галіцыі стаяў 
губернатар, прызначаны Венай. Букавіна з цэнтрам у Чарнаўцах з 1787 па 
1849 г. на правах асобнай акругі ўваходзіла ў склад Галіцыі, а на працягу 1849–
1918 гг. мела статус асобнага кароннага краю. Закарпацце ўваходзіла ў склад 
Пажонскага намесніцтва, складаючы чатыры яго жупы (адміністрацыйна-тэ-
ры та ры я ль ныя адзінкі): Бярэжская, Марамарошская, Угачанская і Ужанская.

Этнічны склад насельніцтва быў даволі стракаты. У сілу розных прычын, 
у першую чаргу асімілятарскіх на ма ган няў пануючай вярхушкі, колькасць 
украінцаў у агульнай масе насельніцтва паступова змяншалася. Да пачат-
ку ХХ ст. украінцы складалі ад агульнай колькасці насельніцтва ва Усход-
няй Галіцыі 62,8, у Паўночнай Букавіне – 38,4, у Закарпацці – 69,7 %. Разам 
з украінцамі на гэтых тэрыторыях жылі: ва Усходняй Галіцыі – палякі (22,7 %), 
у Букавіне – румыны (34,4 %), у Закарпацці – вугорцы (26,0 %), ва Усход няй 
Галіцыі і Букавіне – яўрэі (каля 13 %), а таксама немцы, чэхі, славакі і інш.

Абсалютная большасць насельніцтва пражывала ў сёлах і зай ма ла ся сель-
скай гаспадаркай. Удзельная вага насельніцтва, задзейнічанага ў прамыс-
ловай вытворчасці, была невысокай. У Галіцыі аж да пачатку ХХ ст. такое 
насельніцтва складала меней за 6, на Букавіне – 11, у Закарпацці – 10 %. Ся-
род уласна ўкраінскага насельніцтва суадносіны паміж гарадскімі і сельскімі 
жыхарамі былі яшчэ больш непрапарцыйнымі: каля 90 % украінцаў пражы-
вала ў вёсцы і было занята сельскай гаспадаркай. У гарадах яны па колькасці 
знаходзіліся на трэцім месцы пасля яўрэяў і палякаў ва Усходняй Галіцыі, пас-
ля яўрэяў і немцаў – у Букавіне, яўрэяў і вугорцаў – у Закарпацці.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Рэформы Габсбургаў. Уваходжанне за-
ходне ўкраінскіх зямель у склад імперыі Габсбургаў вызначыла новую сітуацыю 
ў іх палітычным, сацыяльным і культурным развіцці. Храналагічна яно су-
пала з пачаткам рэформ «асветнага абсалютызму» Марыі Терэзіі і Іосіфа II 
у 1770–80-х гг. з мэтай прыстасаваць абсалютную манархію да сістэмы рын-
кавых адносін і новых тэндэнцый грамадскага жыцця. Дасягнуць гэта пра-
дугледжвалася шляхам узмацнення дзяржаўнай цэнтралізацыі і падначален-
ня кіруючай дынастыі ўсіх бакоў жыцця дзяржавы і грамадства. У перыяд 
рэформ дваранства было адхілена ад кіравання мясцовай адміністрацыяй, 
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адначасова  ўзрасла роля дзяржаўных служ боў цаў. Была ўпарадкавана сістэма 
ўліку і кантролю, праведзены першыя статыстычныя перапісы зямельных 
уладанняў і насельніцтва, ліквідаваны ўнутраныя мытныя зборы. У галіне 
эканомікі рэалізоўвалася палітыка пратэкцыянізму, заахвочвалася развіццё 
прамысловасці і гандлю.

Для росту прадуктыўнасці сельскай гаспадаркі і павелічэння колькасці 
насельніцтва была рэфармавана сістэма аграрных адносін. Імператар Іосіф II 
патэнтам ад 5 красавіка 1782 г. ліквідаваў асабістую залежнасць сялян ад 
памешчыкаў і даў ім элементарныя грамадзянскія правы: магчымасць ажаніцца 
без згоды памешчыка, змяняць месца жыхарства, перадаваць сваю маёмасць 
у спадчыну, выбіраць прафесію. Патэнт ад 16 чэрвеня 1786 г. абмежаваў панш-
чыну трыма днямі на тыдзень. У 1787 г. быў складзены першы зямельны ка-
дастр. Адначасова ўсе землі, якія знаходзіліся ў карыстанні сялян (русты-
кальныя) былі адлучаны ад памешчыцкіх (дамінікальных), і памешчыкам 
забаранялася самавольна распараджацца імі. Вяршыняй рэфарматарскай 
дзейнасці Іосіфа II стаў патэнт ад 10 лютага 1789 г., які абвяшчаў адмену панш-
чыны і замену яе чыншам, памер якога залежаў ад прыбытковасці сельскай 
гаспадаркі. Паводле гэтага патэнта, се ля ні ну заставалася 70 % атрыманых 
прыбыткаў, 12,2 ішлі на дзяржаўныя падаткі, а 17,6 – на чынш памешчыку. 
Для Галіцыі ўсталёўвалася паменшаная норма дзяржаўнага падатку – 8,3 %.

Важнае месца сярод рэформ перыяду «асветнага абсалютызму» на за-
ходнеўкраінскіх землях заняла царкоўная рэформа, якая ажыццяўлялася 
на працягу другой паловы 1770-х – пачатку 1780-х гг. Яна прадугледжвала:

    y роўныя правы каталіцкай, пратэстанцкай і грэка-ка та ліц кай царквы 
і забеспячэнне вернікаў усіх ве ра выз нан няў ад но ль ка вы мі магчымасцямі пры 
паступленні ва ўніверсітэты і на дзяр жаў ную службу;

    y падначаленне царквы дзяржаве і наданне святарам ста ту су дзяржаўных 
чыноўнікаў з адпаведным ут ры ман нем;

    y забарону прадстаўнікам рымска-каталіцкай царквы пры му шаць грэка-
католікаў прымаць ла цін с кі абрад.

Значныя змены адбыліся ў сістэме адукацыі. Упершыню школьная аду-
кацыя была пераведзена на дзяржаўнае ўтрыманне. У адпаведнасці з рэфор-
май 1774 г. у мястэчках і буйных сёлах ствараліся пачатковыя трывіяльныя 
школы, у акруговых цэнтрах – галоўныя, у цэнтрах правінцый – нармаль
ныя, у якіх вялася таксама падрыхтоўка настаўнікаў. У 1784 г. у Львове быў 
адкрыты ўніверсітэт (пры ім з 1787 па 1809 г. дзейнічаў Рускі інстытут, дзе 
на філасофскім і багаслоўскім факультэтах навучаліся русіны-ўкраінцы).

Гэтыя мерапрыемствы спрыялі грамадскаму прагрэсу, ад нак скіраванасць 
на цэнтралізацыю ўлады і бюракратычны спосаб ажыццяўлення рэформ 
выклікалі абвастрэнне грамадска-палітычных супярэчнасцей. Некаторыя 
рэформы (найперш у сферы аграрных адносін, напрыклад, патэнт 1789 г.) 
былі адменены самім Іосіфам II і яго пераемнікамі. Адыход ад рэфарматар-
скага курсу працягваўся амаль да сярэдзіны XIX ст. Адзіным сацыяльным 
інстытутам, які захаваў здабыткі эпохі рэформ і нават узмацніў свае пазіцыі 
пасля адкрыцця ў 1808 г. Галіцкай мітраполіі, была грэка-каталіцкая царква.
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Рэвалюцыя 1848 г. выклікала новы віток дэмакратычных рэформ у гра-
мадскім жыцці Аў с т рый с кай імперыі. 25 красавіка 1848 г. Аўстрыя была аб-
вешчана канстытуцыйнай манархіяй, дзе заканадаўчая ўлада належала імпе-
ратару і парламенту сумесна; дэклараваліся дэмакратычныя свабоды; быў 
распрацаваны праект, які прадугледжваў пераўтварэнне Аўстрыйскай ма-
нархіі ў федэрацыю вольных і раўнапраўных нацый. Аднак ва ўмовах спаду 
рэвалюцыі ўрад згарнуў рэфарматарскую дзейнасць.

Сельская гаспадарка. У Галіцыі і Закарпацці пераважала буйное памеш-
чыцкае землеўладанне. Да пачатку XIX ст. на заходнеўкраінскіх землях у боль-
шасці памешчыцкіх маёнткаў прымяняліся экстэнсіўныя метады гаспада-
рання. Толькі частка буйных латыфундыстаў з нізінных земляробчых ра ёнаў, 
якія пас ту по ва ўцягваліся ў працэс рынкавых пераўтварэнняў, пачалі выка-
рыстоўваць вольнанаёмную працу і прыстасоўваць сельскагаспадарчую вы-
творчасць да ўмоў унутранага і знешнега рынку. Важнымі элементамі гэтага 
працэсу ў Галіцыі стала павелічэнне пасеваў аўса, ільну, канопляў, бульбы, а на 
Букавіне і ў Закарпацці – кукурузы. З распаўсюджаннем гэтых культур трох-
полле змянілася пяці- і шасціпольным севазваротам з поўнай ліквідацыяй па-
равых палёў. Падобныя змены адбываліся і ў жывёлагадоўлі. У памешчыцкіх 
маёнтках атрымала развіццё танкарунная авечкагадоўля, арыентаваная на за-
ходнееўрапейскі рынак.

Нягледзячы на рэформы аўстрыйскага ўрада, становішча мясцовых ся-
лян заставалася вельмі цяжкім. Антыфеадальная барацьба за свае правы 
праяўлялася ў розных формах: судовых па зо вах, уцёках, падпалах, адмове 
выплочваць падаткі, выконваць распараджэнні прадстаўнікоў памешчыц-
кай адміністрацыі.

Своеасаблівай формай пратэсту быў рух апрышкаў, які ат ры маў рас-
паў сюджанне у Прыкарпацці (у Каламійскай, Ста ніс лаў с кай, Стрыйскай 
акругах). Сяляне ўзбройваліся і ўцякалі ў цяж ка дас туп ныя раёны Карпат. 
Апрышкі нападалі на па меш чыц кія маёнткі, захоплівалі і знішчалі маёмасць, 
жорстка абы ходзі лі ся з памешчыкамі і іх адміністрацыяй.

Самай масавай формай антыфеадальнай барацьбы на тэрыторыі Заход-
няй Украіны была адмова ад выканання феадальных павіннасцей. Сяля-
не выходзілі на адпрацоўку паншчыны позна, працавалі дрэнна, не здавалі 
своечасова прадуктовыя і грашовыя чыншы, адмаўляліся ад выканання да-
датковых ра бот. Больш за ўсё сялянскіх выступленняў адбылося на працягу 
1815–1826 гг. У Галіцыі яны ахапілі мноства сёл Камарноўшчыны (1819–1822) 
і Скаліўшчыны (1824–1826). Найбольш шматколькасным было выступлен-
не ле там 1838 г.: адкрытая адмова сялян ад выканання паншчыны больш, 
чым адзін дзень на тыдзень, прагучала у 339 населеных пунктах Галіцыі. Яр-
кай старонкай у гісторыі антыфеадальнай барацьбы ўкраінскага народа стала 
паўстанне 1843–1844 гг. пад кіраўніцтвам Л. Ка бы лі цы ў Паўночнай Букавіне. 
Кульмінацыяй сялянскага руху напярэдадні рэвалюцыі 1848–1849 гг. сталі 
антыфеадальныя выступленні 1846–1848 гг. ва Усходняй Галіцыі. Да канца 
1846 г. паўстанне ахапіла і тэрыторыю Заходняй Галіцыі. Яно было жорстка 
задушана ўла да мі, аднак стала адной з перадумоў адмены паншчыны.
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Рэвалюцыйны рух (так званая вясна народаў), які ахапіў усю Еўропу 
ў 1848 г., закрануў і Аўстрыйскую імперыю. Венскі кабінет, каб узяць пад кан-
троль складаную ўнутрыпалітычную сітуацыю, быў вымушаны пачаць новы 
віток рэформ. Імператарскім указам ад 17 красавіка 1848 г. сяляне Галіцыі 
былі вызвалены ад паншчыны і іншых павіннасцей на карысць памешчыкаў. 
1 ліпеня 1848 г. дзеянне патэнта распаўсюдзілі на Букавіну, 2 сакавіка 1853 г. – 
на Закарпацце. Асновай рэформы стаў выкуп сялянскіх зямель дзяржавай. 
Суму выкупу сяляне павінны былі вярнуць на працягу 40 гадоў, пачынаю-
чы з 1858 г. У выніку сяляне фактычна станавіліся ўласнікамі зямлі. Гэта пе-
ратварала сялянства ў самастойную грамадскую сілу, якая неўзабаве стала 
актыўным удзельнікам палітычнага жыцця.

Разам з тым пры ажыццяўленні рэформы не былі ўпарадкаваны правы 
на валоданне лясамі і выганамі. Памешчыкі забаранялі сялянам карыстац-
ца гэтымі ўгоддзямі, што выклікала разарэнне сялянскіх гаспадарак, было 
прычынай ма са вай незадаволенасці. Вясной і летам 1849 г. сялянскія хва ля-
ван ні, падчас якіх адбывалася самавольнае прыўлашчванне пан с кіх зямель, 
ахапілі каля 100 сёл Усходняй Галіцыі. Улада спыняла стыхійныя беспарадкі 
з дапамогай паліцыі і войскаў.

З мэтай дабіцца права карыстання лясамі і пашамі сяляне вы му ша ны 
былі звяртацца ў судовыя ўста но вы. Справядлівасць ім пе ра тар с ка га суда 
палягала ў тым, што з 32 тыс. скаргаў, якія ты чы лі ся ля соў і паш, сяляне 
прайгралі больш за 30 тыс.

У адпаведнасці з палажэннямі аграрнай рэформы 1848 г. за памешчыкамі 
захаваліся некаторыя фе а да ль ныя прывілеі, у тым ліку манапольнае пра-
ва на валоданне млынамі, а таксама пра ва пра пі на цыі – манаполія на віна-
курэнне і продаж спіртных на по яў.

Прамысловасць і гандаль. Галіцыя, Букавіна і Закарпацце бы лі самымі 
адсталымі аўстрыйскімі пра він цы я мі, іх пра мыс ло вае развіццё ў першай па-
лове XIX ст. заставалася на ма ну фак тур най стадыі. Пер шыя паравыя машы-
ны ў Галіцыі з’явіліся то ль кі ў 1843 г. Да 1830–40-х гг. на заходнеўкраінскіх 
зем лях дзей ні ча ла каля 250 мануфактур па металаапрацоўцы, выт вор час-
ці шкла, керамікі, апрацоўцы шкур, выпрацоўцы солі, выт вор час ці лікёра-
гарэлачных вырабаў і інш. Пераважалі сярод іх ві на кур ні і прад п ры ем с т вы 
па вытворчасці палатна. Роля га рад с кіх мануфактур з выкарыстаннем наём-
най ра бо чай сілы была няз нач най.

 Да сярэдзіны XIX ст. найбольш буйнымі гарадамі Галіцыі з’яў ля лі ся Львоў 
(68 тыс. на се ль ніц т ва), Чарнаўцы (18 тыс.), Цяр но паль (16 тыс.); Закарпац-
ця – Ужгарад і Мукачава (не больш за 7 тыс.). Га ра ды былі адміністрацыйнымі 
і гандлёва-ра мес ны мі цэнтрамі. Большасць гарадоў і мястэчак на тэ ры то рыі 
За ход няй Украіны заставаліся прамыслова неразвітымі, мелі аг рар ны характар.

У першай палове XIX ст. асноўнай формай арганізацыі ган д лю працягвалі 
заставацца кірмашы і што тыд нё выя базары, якія праходзілі ў 59 гарадах 
і 142 іншых населеных пунктах. Пас ту по ва ўрастала зна чэн не штодзённага 
гандлю, які вялі каля 2 тыс. гандлёвых устаноў, з іх каля 150 – у Львове.
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§ 3. Нацыянальнае адраджэнне

Пошукі нацыянальнай ідэнтычнасці на Левабярэжнай Ук ра і не. На цыя-
нальнае адраджэнне на тэ ры то рыі Украіны выспявала ў сферы ўкра інска-
га слова. Адметным літаратурным і гістарычным творам на мяжы XVIII–
XIX стст. стала «Гісторыя Русаў». Да цяперашняга часу не вядомыя аўтар 
(выказваліся здагадкі, што гэта быў Г. Каніскі, Р. А. Палетыка, А. А. Безба-
родка) і час напісання твора (спачатку лічылася, што гэта канец XVIII ст., 
пазней – першая чвэрць XIX ст.).

«Гісторыя Русаў» – не простае апісанне гістарычных падзей, а бліскучы 
па літычны памфлет. У ім аў тар дае карціну гіс та рыч на га развіцця так званай 
Ма лой Русі са старажытных ча соў да 1769 г. Асобая ўва га ў творы надаецца 
паў стан ням русаў суп раць польскай улады, Берасцейскай уніі 1596 г. Аўтар 
вы со ка ацэ нь вае гетманства Б. Хмяльніцкага, дзейнасць І. Мазепы, вы каз-
вае глы бокае засмучэнне з на го ды ліквідацыі Гетманшчыны. На «Гісторыі 
Русаў» вы хоўвалася нацыянальная самасвядомасць цэ ла га па ка лен ня ўкраін-
цаў. Пад яе ўплы вам сфармаваўся светапогляд Д. М. Бан тыш-Каменскага, 
М. А. Маркевіча, Т. Р. Шаўчэнкі і інш.

Вялікі поспех у сучаснікаў мела паэма І. П. Катлярэўскага «Энеіда» 
(1798), створаная па сюжэце аднайменнай паэмы рым с ка га паэта Вергілія. 
Твор напоўнены народным каларытам, з вя лі кім гумарам перадае сучасныя 
аўтару карціны ўкраінскага по бы ту. Паэма ўтрымлівае багаты этнаграфічны 
матэрыял, апі сан не народных святаў, спеваў, адзення, звычаяў і абрадаў. Ак-
ра мя таго, І. П. Катлярэўскі дапоўніў паэму «Слоўнікам ма ла ра сій с кіх слоў», 
куды ўвайшлі каля 1000 слоў, якія маглі быць нез ра зу ме лыя рускаму чытачу.

У 1819 г. у Пецярбургу выйшаў першы ў гісторыі зборнік ук ра ін с ка га 
фальклору «Вопыт збору старадаўніх маларасійскіх пес ень» М. А. Цэртэлева. 
У 1827 г. М. А. Максімовіч выдаў «Маларасійскія песні» з шырокімі камен-
тарыямі. Гэты зборнік пак лаў пачатак шэрагу аналагічных выданняў, якія 
больш пад ра бяз на разглядаюцца ў раздзеле «Культура Украіны XIX – пачат-
ку XX ст.».

Сярод глыбокіх эканамічных і сацыяльных змен на мяжы XVIII–XIX стст. 
украінскае грамадства шукала новыя формы ар га ні за цыі. Падзел Украіны 
на дзве асобныя тэрыторыі – ра сій с кую і аўстрыйскую – рабіў немагчымым 
стварэнне адзінага на цы я на ль на га цэнтра. Першыя праявы ўкраінскага на-
цы я на ль на га руху з’явіліся на Левабярэжжы. Нашчадкі ўкраінскай стар шы-
ны спадзяваліся аднавіць аўтаномію Гетманшчыны і лічылі маларасійскага 
генерал-губернатара князя М. Р. Рапніна (1816–1834) магчымым кандыда-
там на гетманскую булаву. Князь быў жанаты з унучкай апошняга гетмана 
К. Разумоўскага. Вакол яго рэзідэнцыі ў Палтаве аб’ядналіся лепшыя куль-
турныя сілы ўкраінскага дваранства. У 1822 г. за яго кошт Д. М. Бантыш-
Каменскі выдаў «Гісторыю Малой Расіі» ў двух тамах. Падчас паўстання 
1830–1831 гг. генерал-губернатар па царскім даручэнні арганізаваў 8 тыс. 
добраахвотнікаў, а дваранства на ўласныя сродкі ўзброіла іх. Але пасля 
падаўлення паўстання Рапнін быў вызвалены ад пасады, а Маларасійскае 
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генерал-губернатарства ліквідавана (яго тэрыторыя ўвайшла ў склад дзвюх 
губерняў – Чарнігаўскай і Палтаўскай).

Для барацьбы з палітыкай русіфікацыі адукаванае дваранства спрабава-
ла абаперціся на даследаванні па гісторыі Украіны. Яго прадстаўнікі з заха-
пленнем збіралі летапісы, дакументы, архіўныя матэрыялы і спрабавалі на іх 
падставе паказаць значнасць украінскага мінулага. Аднымі з першых такіх 
энтузіястаў былі В. Я. Ламікоўскі і А. І. Мартас. Для шматлікіх прадстаўнікоў 
украінскіх інтэлектуалаў было характэрна ўсведамленне велізарнай ролі 
мовы ў захаванні і развіцці нацыянальнай культуры. У 1818 г. у Пецярбур-
гу была выдадзена кніга «Граматыка маларасійскай гаворкі» («Грамматика 
малороссийского наречия») А. П. Паўлоўскага. Аўтар паставіў мэту перака-
наць зрусіфікаваных сучаснікаў, што ўкраінцы маюць самастойную мову, а не 
«гаворку» («наречие»), якая паступова знікае.

На грунце ўкраінскага нацыянальнага адраджэння ў пер шай палове 
XIX ст. сфарміравалася новая сацыяльная група – дэмакратычная інтэ-
лігенцыя. Гэта быў час, калі на ўкраінскіх землях пачалі дзейнічаць пер-
шыя ўні вер сітэты – у Харкаве і Кіеве. У Нежыне, Крамянцы, Адэсе адкры-
ліся ліцэі, а ў іншых гарадах – шэраг сярэдніх школ. Моладзь навучала ся 
і ў расійскіх універсітэтах, некаторыя атрымлівалі адукацыю ў Заходняй 
Еўропе. Галоўная ідэя, з якой выступіла новае пакаленне, зак лю ча ла ся 
ў тым, што палітычныя і культурныя імкненні па він ны абапірацца на на-
род. Маладыя энтузіясты-рамантыкі вып раў ля лі ся ў вандроўкі па род ным 
краі, знаёміліся з народным жыццём, збіралі народныя пес ні, легенды, 
казкі, якія лічылі бяс цэн най скарбніцай нацыянальнага светаўспрымання. 
У пер шай па ло ве XIX ст. з’явіліся зборнікі песень і дум М. А. Цэр тэ ле ва, 
М. А. Максімовіча, І. І. Сразнеўскага, П. А. Лукашэвіча, П. А. Куліша. Для 
су часнікаў гэта было адкрыццём новага свету.

Пад уздзеяннем заходніх ідэй ва Украіне распаўсюдзілася масонства. 
Найбольшая па колькасці ўдзе ль ні каў масонская ложа «Любоў да ісціны» 
была заснавана ў Палтаве ў 1818 г. Яе членамі з’яўляліся І. П. Катлярэўскі, 
В. В. Тарноўскі, П. А. Лукашэвіч. Існавалі таксама ложы ў Кіеве, Жытоміры, 
Крамянцы, Рафалаўцы, Вішнёўцы на Валыні. Рэвалюцыйныя ідэі ва Украіне 
прыносілі ўдзельнікі антынапалеонаўскіх паходаў. На распаўсюджанне валь-
надумства ўплывала таксама кантрабандная літаратура.

У 1820-я гг. сярод вайскоўцаў Украіны дзейнічала расійская арганізацыя 
«Саюз дабрадзенства» («Союз благоденствия»), вядомая таксама пад на-
звай «Паўднёвае таварыства». Яна мела філіялы ў Камянцы і Васількаве 
на Кіеўшчыне, Тульчыне на Падоллі. Пазней да гэтай арганізацыі далучы-
лася «Таварыства з’яднаных славян», цэнтр якога знаходзіўся ў Ноўга радзе-
Валынскім. Кіраўнікі названых арганізацый імкнуліся ажыццявіць ваенны 
пе ра ва рот, зрынуць абсалютызм і ўсталяваць рэспубліку. Нацыянальным 
пытанням не надавалася першаснага значэння. Арганізатар і тэарэтык руху 
П. І. Пестэль выступаў як прыхільнік дзяржаўнай цэнтралізацыі, асуджаў 
федэралізм, а насельніцтва Украіны лічыў «сапраўднымі расіянамі». «Тавары-
ства з’яднаных славян» лічыла сваёй мэтай стварэнне федэрацыі славянскіх 
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рэспублік, але адначасова не згадвала ні пра ўкраінцаў, ні пра беларусаў. 
У снежні 1825 г. члены тайных таварыстваў узялі ўдзел у паўстанні ў Пецяр-
бургу. Да паўстання далучыўся таксама чарнігаўскі полк, які стаяў у Васількаве. 
Аднак іншыя вайсковыя часткі рух не падтрымалі і паў с тан не бы ло хутка 
падаўлена. Першыя рэвалюцыйныя арганізацыі ва Украіне не выйшлі за межы 
войска, яны не мелі ўплыву на ўкраінскае грамадства. Практычна не знайшло 
падтрымкі на левым беразе Дняпра і паўстанне 1830–1831 гг., эпіцэнтр якога 
знаходзіўся ў Польшчы.

Барацьба супраць расійскага самадзяржаўя на Правабярэжжы. Інакш 
сітуацыя развівалася ў Правабярэжнай Украіне, дзе ідэя аднаўлення польскай 
дзяржаўнасці і паўстанне 1830–1831 гг. былі актыўна падтрыманы мясцовай 
шляхтай. Пасля падаўлення паўстання расійскі ўрад прыняў рашучыя меры 
для аслаблення «польскага элемента» ў краі. Былі за чы не ны Крамянецкі ліцэй 
і польскія школы, лік ві да ва лі ся каталіцкія манастыры. З мэтай русіфікацыі 
нашчадкаў мясцовай шляхты ў 1834 г. у Кіеве адкрылі Імператарскі ўніверсітэт 
Святога Уладзіміра. У 1839 г. на тэрыторыі ўкраінскіх і беларускіх зямель была 
ліквідавана ўніяцкая царква.

Мерапрыемствы царскага ўрада не спынілі развіццё польскага нацыя-
нальнага руху. На Правабярэжжы ў 1838 г. была раскрыта дзейнасць «Саюза 
польскага народа» Ш. Канарскага. Мэтай гэ та га таварыства з’яўлялася пад-
рыхтоўка новага паўстання з актыўным удзелам не толькі шляхты, але і ся-
лян. Дзейнасць саюза была спынена паліцыяй. Ш. Канарскага расстралялі 
ў Вільні. Суровая расправа закранула студэнтаў Кіеўскага ўніверсітэта (191 ча-
лавек), якія падтрымалі дзейнасць са ю за: частка з іх была адпраўлена ў салда-
ты. Такім чынам, універсітэт, створаны ўрадам у якасці галоўнага апірышча 
палітыкі русіфікацыі, праявіў сябе як новы цэнтр апазіцыйнай думкі.

Напачатку 1840-х гг. у Кіеве група студэнтаў і маладых прафесараў ствары-
ла нелегальны гурток, члены якога лічылі неабходным змагацца супраць пры-
гону і за нацыянальнае вызваленне ўкраінскага народа. Сярод іх былі будучы 
гісторык М. І. Кастамараў, гісторык права М. І. Гулак, этнограф і пісьменнік 
П. А. Куліш, этнограф А. В. Марковіч, журналіст В. М. Белазерскі і інш. 
Маральным аўтарытэтам таварыства стаў Т. Р. Шаўчэнка. У той час ён быў 
у зеніце славы як выбітны паэт і мастак. Акрамя таго, у эпоху рамантыз-
му біяграфія Шаўчэнкі най леп шым чынам адпавядала ідэалам моладзі: ён 
выйшаў з прыгонных сялян, пераадолеў шмат цяжкасцей, таленавіта ўва со-
біў у творчасці народныя думы пра подзвігі казацтва і гайдамакаў.

У 1846 г. кіеўскі гурток аформіўся ў таварыства, якое атрымала на-
зву «Кі рыла-Мяфодзіеўскае брацтва». Само аз на чэн не «брацтва» і выбар 
заступнікамі святых асветнікаў пад к рэс лі ва лі яго характар: у брацтве не было 
прадстаўнікоў арыстакратыі, яго члены былі пісьменнікамі, навукоўцамі, 
дзецьмі сярэдніх і дробных дваран. Сябры брацтва марылі пра перабудову 
грамадства на аснове хрысціянскіх запаветаў, ліквідацыю прыгону, саслоўяў, 
лічылі магчымым аб’яднанне славян у адзінай федэрацыі, дзе кожны народ 
захоўваў бы сваю сва бо ду. Сталіцай федэрацыі павінен быў стаць Кіеў.
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Праграма брацтва была сфармулявана ў «Кнізе быцця ўкраінскага наро-
да» і «Статуце Славянскага брацтва Святога Кірыла і Мяфодзія» М. І. Каста-
марава, напісаных пад відавочным уплывам месіянскіх ідэй Адама Міц кевіча. 
У аснову дакументаў былі пакладзены прынцыпы ўкраінскага на цы янальна-
га адраджэння і панславізму. «Кірыла-Мяфодзіеўскае брацтва» не пас пе ла 
разгарнуць ак тыў най практычнай працы. Напачатку 1847 г. па даносе аднаго 
са студэнтаў універсітэта членаў брацтва арыштавалі і выслалі ў розныя 
гарады еўрапейскай час т кі Расіі. Самае цяжкае пакаранне вы па ла на долю 
Т. Р. Шаў чэн кі: яго аддалі ў салдаты, саслалі ў Аранбург без права пісаць 
і маля ваць. Толькі праз дзесяць гадоў пасля смерці Мікалая I сябры брац-
т ва змаглі вяр нуцца да літаратурнай і навуковай дзей нас ці. Няг ледзя чы 
на непрацяглае існаванне, значэнне брацтва было ве лі зар ным. Яго ідэі і праг-
ра ма на многія гады вызначылі ас ноў ныя мэты ўкраінскага нацыянальнага 
адраджэння.

Нацыянальнае адраджэнне ў Заходняй Украіне. Першая хваля адраджэн-
ня ў Галіцыі звязана з дзейнасцю Перамышльскага культурна-асветніцка-
га гуртка, які сфарміраваўся ў 1820–30-х гг. вакол галіцкага мітрапаліта 
М. Лявіцкага. У Заходняй Украіне ўніяцкае духавенства ўяўляла досыць 
кан салідаваную групу з даўнімі традыцыямі. Шматлікія сем’і святароў слу-
жы лі ў адных і тых жа месцах на працягу стагоддзяў і былі глыбока звяза-
ны з жыццём сваіх прыходаў. Духавенства рэзка выступала супраць спроб 
схіліць уніятаў перайсці ў каталіцтва і ў выніку апынулася на піку бараць-
бы супраць лацінізацыі ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Удзельнікі гуртка 
ў Перамышлі выяўлялі вялікую цікавасць да айчыннай гісторыі, жыцця на-
рода, яго мовы і вуснай народнай творчасці. Нямала яны зрабілі для развіцця 
ўкраінскіх школ. Актыўны член гуртка І. В. Магільніцкі стаў аўтарам пер-
шай у Галіцыі «Граматыкі» і навуковага трактата «Ведамасць аб рускай мо-
ве», у якім даказваў самастойнасць украінскай («рускай» па вызначэнні  
аўтара) мовы.

У 1830–40-х гг. цэнтрам нацыянальнага руху на тэрыторыі Украіны, па-
дуладнай Аўстрыйскай імперыі, стаў Львоў, дзе з 1833 па 1837 г. дзейнічаў 
гурток рамантыкаў «Руская трой ца». Заснавальнікі гуртка М. С. Шашкевіч, 
І. М. Вагілевіч, Я. Ф. Галавацкі ў той час былі студэнтамі Львоўскага ўні-
версітэта. Яны глыбока перажывалі падзел Украіны, лічылі сваёй галоўнай 
мэтай «падняць дух народны», што можна было ажыццявіць толькі з да-
памогай друкаванага слова на роднай мове. У 1837 г. выйшаў у свет збор-
нік іх літаратурных прац «Русалка Днястровая» – першая народная кніжка 
ў Галіцыі як па форме (жывая народная мова, грамадзянскі шрыфт), так і па 
змес це (паэтызацыя подзвігаў казацтва, узвялічванне нацыянальна-вызва-
ленчай барацьбы). Нягледзячы на тое што «Русалка Днястровая» была заба-
ронена цэнзурай, яна атрымала шырокае распаўсюджанне сярод адукавана-
га насельніцтва. У далейшым лёсы піянераў нацыянальнага ўкраінскага 
адраджэння склаліся па-рознаму. Толькі М. С. Шашкевіч застаўся верным 
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сваім перакананням,  але ён памёр у галечы ва ўзрос це 31 года. Яго тава-
рышы змянілі свае погляды: І. М. Вагілевіч перайшоў у польскі лагер, 
Я. Ф. Галавацкі – у расійскі.

Рэвалюцыі 1848 г., якія шырокай хваляй пракаціліся па еўрапейскіх 
краінах, у вялікай ступені тлу ма чы лі ся імкненнем народаў да нацыяналь-
нага вызвалення. Цэнтрам украінскага нацыянальнага руху стала Усходняя 
Галіцыя. 2 мая 1848 г. у Львове была заснавана першая ўкраінская палітычная 
арганізацыя – «Галоўная Руская Рада», якая ўзяла на сябе ролю прадстаўніка 
інтарэсаў украінскага насельніцтва перад венскім урадам. У Раду ўвахо-
дзілі 30 членаў. Узначаліў яе перамышльскі біскуп Р. Яхімовіч. Галоўнай Ра-
дзе падпарадкоўваліся малыя рады (каля 50), якія тэрытарыяльна супадалі 
з цар коўнымі адміністрацыйнымі адзінкамі. Адзначым, што менавіта старое 
царкоўнае дзяленне было пакладзена ў аснову новай палітычнай арганізацыі. 
Кожная правінцыяльная рада мела ў «Галоўнай Рускай Радзе» свайго рэфе-
рэнта (прадстаўніка). Друкаваным органам арганізацыі стала «Зорка галіцкая» 
(«Зоря галицька») – першая газета на ўкраінскай мове. З ініцыятывы Рады 
ў якасці нацыянальнай сімволікі ўкраінцаў абралі сіне-жоўты сцяг і герб з вы-
явай залатога льва на сінім полі. На добраахвотніцкай аснове быў створаны 
Батальён рускіх стральцоў, які размясціўся ў Закарпацці.

У якасці найважнейшай палітычнай задачы «Галоўная Руская Рада» вы-
сунула падзел Галіцыі на дзве адміністрацыйныя часткі: украінскую і поль-
скую. Петыцыю па гэтым пытанні падпісалі каля 200 тыс. чалавек. Свае 
палітычныя планы «Галоўная Руская Рада» ажыццяўляла ў пастаяннай ба-
рацьбе з польскай «Радай Нарадовай», якая імкнулася ператварыць Галіцыю 
ў правінцыю з панаваннем польскага элемента ў кіраванні і знаходзіла ў гэтых 
намерах падтрымку мяс цо ва га насельніцтва. У барацьбе з «польскай пагро-
зай» «Га лоўная Руская Рада» спрабавала абаперціся на супрацоўніцтва з ды-
настыяй Габсбургаў. У 1848 г. кіруючыя колы Аўстрыйскай імперыі пагадзіліся 
на выкладанне на ўкраінскай мове ў галіцкіх пачатковых школах, а таксама 
на ўвядзенне гэтай мовы ў якасці абавязковага прадмета ў гімназіях. Напачат-
ку 1849 г. была ад крыта кафедра ўкраінскай мовы ў Львоўскім універсітэце. 
Яе першым прафесарам стаў Я. Ф. Галавацкі. Аднак асноўнае патрабаванне 
«Галоўнай Рускай Ра ды» – падзел Галіцыі на дзве асобныя адміністрацыйныя 
часткі – аўстрыйскі ўрад адхіліў.

У кастрычніку 1848 г. у Львове адбыўся першы з’езд украінскіх дзеячаў 
культуры і навукі «Сабор рускіх вучоных». У адпаведнасці з рашэннем з’езду 
было арганізавана таварыства «Галіцка-Руская Ма ці ца» («Галицько-Руська 
Матиця») для правядзення асветніцкай і літаратурна-выдавецкай дзейнасці. 
Галоўнай мэтай стала выданне падручнікаў для школ і кніг для на род ных мас 
на ўкраінскай мове.

Пад напорам рэвалюцыйных падзей аўстрыйскі імператар Ферды-
нанд I дазволіў стварэнне аднапалатнага выбарнага парламента – рэйхста-
га. Яго першы склад прыступіў да працы 10 ліпеня 1848 г. З 383 дэпутатаў 
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Галіцыю прадстаўлялі 96, у тым ліку 39 украінцаў (27 сялян, 9 святароў, адзін 
памешчык, адзін настаўнік гімназіі і былы намеснік Галіцыі Ф. Стадыён).

Украінскія прадстаўнікі высунулі патрабаванне падзелу Галіцыі на дзве 
адміністрацыйныя часткі, якое было падмацавана зборам 15 тыс. подпісаў. 
Дэпутаты-сяляне ў першую чаргу патрабавалі памяншэння выкупных пла-
цяжоў. Аднак ва ўмовах спаду рэвалюцыі 7 сакавіка 1849 г. імператар Франц  
Іосіф I распусціў парламент. Наступіла эпоха неаабсалютызму, якая харак-
тарызавалася аднаўленнем неабмежаванай улады імператара і звядзеннем 
да мінімуму рэфарматарскай дзейнасці. Аграрнае заканадаўства было пац-
верджана толькі часткова. Грамадскія правы і свабоды абмяжоўваліся, была 
адноўлена цэнзура. Навучанне на нацыянальных мовах дазвалялася толькі 
ў пачатковай школе. Пачынаючы з 1849 г. практычна ўся адміністрацыя 
ў Галіцыі апынулася ў руках палякаў. Новы намеснік Галіцыі граф А. Галухоўскі 
лічыў, што Батальён рускіх стральцоў можа стаць асновай украінскіх узбро-
еных сіл, таму распусціў яго.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Калі і ў сувязі з якімі падзеямі Правабярэжная Украіна ўвай ш ла ў склад 
Расійскай імперыі?

2. Каго называлі «апрышкамі»? Дайце азначэнне гэтаму тэр мі ну.
3. Ці можна пагадзіцца з тым, што рэформы «асветнага аб са лю тыз му» 

садзейнічалі развіццю эка но мі кі за ход неў к ра ін с кіх тэрыторый? Аргументуйце 
свой адказ.

4. Дакажыце, што ў сацыяльнай структуры Украіны ў пер шай палове 
XIX ст. адбыліся істотныя зме ны.

5. Назавіце прычыны хлебнага крызісу 20–30-х гг. XIX ст. і пра па нуй це 
магчымыя шляхі выхаду з яго.

6. Якая роля, на вашу думку, адводзілася ўніяцтву ў на цы я на ль ным 
адраджэнні ўкраінскага народа?

7. Дайце характарыстыку дзейнасці «Галоўнай Рускай Ра ды».
8. Інвентарная рэформа стала крокам да адмены пры гон на га права ці да 

кансервацыі сацыяльна-эка на міч на га стану ў вёс цы?
9. Калі вотчынныя мануфактуры былі выгадныя і мелі рэн та бе ль ную 

вытворчасць, то чаму па ды на мі цы развіцця яны сас ту па лі купецкім?
10. Які шлях развіцця з прапанаваных дзеячамі ўкра ін с ка га нацыя наль нага 

адраджэння можна выз на чыць як найбольш пер с пек тыў ны і рэа лістычны?
11. Погляды якога дзеяча ўкраінскага адраджэння для вас най больш пры-

мальныя і блізкія па ду ху? Абгрунтуйце.
12. Ваша меркаванне: якія падзеі маглі адбыцца і якія наступствы яны 

мелі б, ка лі б ваенныя фарміраванні ра сій с кай арміі на тэрыторыі Ук ра і ны 
падтрымалі паўстанне дзекабрыстаў?



13. Вядома, што спроба расійскага ўрада палепшыць ста но віш ча ўкра-
інскіх сялян на падставе Ін вен тар най рэформы бы ла рэалізавана толькі 
часткова і не прывяла да істотных змен. Прапануйце свой план паляпшэння 
становішча прыгонных ся лян у межах тагачаснай грамадска-палітычнай 
сістэмы.
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Р а з д з е л  2 

УКРАІНСКІЯ ЗЕМЛІ  
Ў ДРУгОй ПАЛОВЕ XIX – ПАЧАТКУ хх ст.

§ 1. Развіццё Украіны ў складзе Расійскай імперыі  
ў другой палове XIX – пачатку хх ст.

Адмена прыгоннага права. 19 лютага 1861 г. прыгоннае пра ва ў Расійскай 
імперыі было адменена. Сяляне перасталі быць уласнасцю памешчыкаў. Яны 
маглі самастойна гандляваць, адкрываць прадпрыемствы, купляць і прада-
ваць нерухомую маёмасць. Памешчыкі імператарскім указам абавязваліся 
перадаць у сталае карыстанне сялян надзел палявой зямлі і іншыя ўгоддзі. 
У абсалютнай большасці паветаў Украіны зямля мела высокую урадлівасць, 
таму на яе тэрыторыі ўсталёўваліся меншыя надзелы, чым у іншых рэгіёнах 
Расійскай ім пе рыі. Нормы сялянскіх надзелаў складалі ад 3 да 6,5 дзесяцін 
на рэвізскую душу ў паўднёвых губернях і ад 2 да 4,5 дзесяцін – у левабя-
рэжных. Памешчыкі атрымалі права вылучаць сялянам няпоўныя надзелы.

У выніку рэформы сяляне страцілі каля 15 % агульнай плошчы зямель, 
якія знаходзіліся ў іх карыстанні. Асабліва цяжкім было становішча ў Каця-
рынаслаўскай, Палтаўскай і Харкаўскай губернях, дзе сяляне страцілі ад 
30 да 37 % зямлі. Каля 200 тыс. сялян зусім не атрымалі надзелаў, 100 тыс.  
атрымалі меней за адну дзесяціну на рэвізскую душу. У цэлым 94 % былых 
памешчыцкіх сялян атрымалі надзелы меней за пяць дзесяцін, што было 
ніжэй нормы, якая забяспечвала пражытачны мінімум.

Інтарэсам памешчыкаў адпавядала таксама выкупная аперацыя. Сяляне 
павінны былі ўнесці выкупныя плацяжы, у ча ты ры разы большыя за рыначны 
кошт зямлі. Атрымліваючы надзелы, сяляне заставаліся часоваабавязанымі 
і працягвалі выконваць ранейшыя павіннасці.

У адрозненне ад Левабярэжжа і Паўднёвай Украіны, рэалізацыя сялян-
скай рэформы на Правабярэжжы прайшла па больш мяккім сцэнарыі. Па 
«Мясцовым палажэнні» для Валынскай, Кіеўскай і Падольскай губерняў ся-
ляне атрымалі тую зямлю, якая была за імі замацавана па Інвентарнай рэфор-
ме 1847–1848 гг. Шчодрасць імператара тлумачылася тым, што большасць 
памешчыкаў у рэгіёне былі католікамі і лічыліся палякамі, таму ўлада выра-
шыла абаперціся на «рускіх» сялян. З мэ тай раскалоць лагер удзельнікаў ма-
гутнага паўстання 1863–1864 гг. царскі ўрад рашыўся на новыя меры на ка-
рысць правабярэжных сялян: быў абвешчаны іх перавод на абавязковы 
выкуп і адначасова зніжана сума выкупных плацяжоў. У выніку, прырэзкі 
да сялянскіх надзелаў склалі ў Валынскай губерні – 15, Падольскай – 18, 
Кіеўскай – 21 %. Памер чыншу зменшыўся па Кіеўскай губерні на 41, па Ва-
лынскай – на 58 і па Падольскай – на 45 %.
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Для дзяржаўных сялян Правабярэжнай Украіны ўмовы рэформы былі 
яш чэ больш спры яльнымі. Яны атрымалі надзелы амаль удвая большыя, чым 
памешчыцкія сяляне.

Сялянская рэформа стала першай у шэрагу іншых. У 1862–1874 гг. у Ра-
сійскай імперыі праводзілася ваенная рэформа, у 1864 г. – судовая, было 
ўведзена земскае самакіраванне. Земствы ствараліся толькі на Левабярэж-
най і Паўднёвай Украіне. На Правабярэжжы яны з’явіліся ў 1911 г., што было 
выклікана недаверам урада да мясцовых памешчыкаў. У 1870 г. была праве-
дзена гарадская рэформа. 

Рэалізацыя Сталыпінскай аграрнай рэформы. У парэформенныя гады 
боль шасць памешчыцкіх гаспадарак Украіны перажывала заняпад. Да 1914 г. 
два ранскае землеўладанне скарацілася на 53 %. Пад уплывам развіцця капі-
талізму ішоў інтэнсіўны працэс расслаення сялянства. Нягледзячы на тое, 
што ў парэформенны перыяд украінская вёска перажывала складаныя ча-
сы, яе роля як «еўрапейскай жытніцы» працягвала ўзрастаць. Частцы па-
мешчыкаў і найбольш заможных сялян атрымалася арганізаваць буйныя 
аграпрадпрыемствы. Таварная збожжавая гаспадарка набыла найбольшае 
развіццё ў Кацярынаслаўскай, Херсонскай і паўночнай частцы Таўрычаскай 
губерняў. Напачатку XX ст. ва Украіне збіралі 43 % сусветнага ўраджаю ячме-
ню, 20 – пшаніцы і 10 – кукурузы. Але галоўнай таварнай культурай Украіны 
была не пшаніца, а бурак – у якасці сыравіны для вытворчасці цукру. На Ле-
вабярэжжы каштоўнай таварнай культурай з’яўляўся тытунь, які складаў 
50 % ад усяго тытуню, які вы рош ч ваў ся ў Расійскай імперыі.

У другой палове XIX ст. колькасць насельніцтва Украіны вырасла на 72 %. 
Наступствы дзвюх узаемазвязаных праблем – перанасяленне і недахоп 
зямлі – знайшлі адлюстраванне ў рэзкім павышэнні цэн на зямлю. У некато-
рых рэгіёнах, най перш у паўднёвых стэпах, напачатку XX ст. цэны перавысілі 
ўзровень 1861 г. у тры-чатыры разы. Радыкальным выхадам для шматлікіх сялян 
у гэтай сітуацыі была эміграцыя, але ў адрозненне ад заходніх украінцаў, якім 
у пошуках зямлі і працы даводзілася плыць за акіян, усходнія часцей рухаліся 
на незаселеныя землі ў басейне р. Амур і Прыморскага краю. У 1896–1906 гг. 
на Усход перасялілася каля 1,6 млн чалавек.

Пад націскам масавага сялянскага руху, які набыў найбольшы размах 
у гады рэвалюцыі 1905–1907 гг., расійскі ўрад зноў быў вымушаны заняц-
ца праблемамі вёскі. Старшыня Са ве та міністраў П. А. Сталыпін на праця-
гу 1906–1911 гг. ажыццяўляў аграрную рэформу, галоўнай мэтай якой было 
стварэнне значнай праслойкі заможных сялян, павелічэнне прадукцыйнасці 
сельскагаспадарчай вытворчасці. Кожны селянін атрымліваў магчымасць вы-
хаду з абшчыны. Сяляне мелі права патрабаваць аб’яднання прыналежных 
ім зямель у «водруб» ці ствараць асобную хутарскую гаспадарку. Сялянскі 
банк выдаваў такім аднаасобнікам крэдыты на ўладкаванне. Ва Украіне 
індывідуальнае сялянскае землеўладанне пераважала над абшчынным і ахоп-
лівала 96,5 % ся лянскіх гаспадарак Правабярэжжа, 82,1 – Палтаўшчыны, 
68 – Чарнігаўскай губерні. Сталыпінская аграрная рэформа  на тэрыторыі 
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Украіны мела станоўчыя вынікі. На хутары і водрубы выйшла ў стэпавай 
зоне 42 %, на Левабярэжжы – 17, на Правабярэжжы – 48 % усіх сялянскіх 
гаспадарак.

Рэформа спрыяла развіццю рынкавых адносін у сельскай гаспадарцы, 
больш шырокаму ўжыванню машын і ўгнаенняў, што забяспечыла рост яе 
таварнасці. З 1910 па 1913 г. пасяўныя плошчы ва ўкраінскіх губернях выраслі 
на 900 тыс. дзесяцін і склалі 22,9 млн дзесяцін. Доля Украіны ў штогадо-
вым экспарце сельскагаспадарчай прадукцыі Расійскай імперыі складала  
каля 25, а па вывазе збожжавых – каля 40 %.

Сталыпінская аграрная рэформа актывізавала працэс сацыяльнага рассла-
ення ў вёсцы. У 1912 г. беднякі ва ўкраінскай вёсцы складалі 57, сераднякі – 
31, заможныя сяляне – 12 %. Каб нівеліраваць негатыўныя наступствы рассла-
ення, расійскі ўрад распрацаваў комплекс мерапрыемстваў для перасялення 
сялян на Далёкі Усход, у Сібір, Казахстан. Да 1906 г. каля 30 % перасяленцаў 
складалі гаспадаркі сярэдняга дастатку. У адпаведнасці з законам 1906 г. 
заахвочваўся пераезд беззямельных і малазямельных сялян. На працягу 1906–
1913 гг. з украінскіх губерняў ва ўсходнія раёны імперыі выехала 1,2–1,4 млн ча-
лавек. Каля чвэрці з іх вярнуліся назад. Нязвыклыя прыродна-кліматычныя 
ўмовы, недахоп дапамогі з боку дзяржавы не дазволілі перасяленцам замаца-
вацца на новых землях.

Развіццё прамысловасці і гандлю. Рэкорднымі тэмпамі ва Украіне раз-
вівалася здабываючая прамысловасць. За 1861–1900 гг. здабыча каменнага 
вугалю ўзрасла ў 115 разоў і складала напачатку ХХ ст. 70 % усёй вуглезда-
бычы Расіі. Здабыча жалезнай руды павялічылася ў 158 разоў – да 50 % агу-
ль на ім пер с кай.

Апрацоўчыя галіны прамысловасці развіваліся больш па во ль на, чым зда-
бываючыя, але таксама дэманстравалі значны рост. У Кацярынаслаўскай 
і Херсонскай губернях за два апошнія дзесяцігоддзі XIX ст. з’явіліся 17 буй-
ных металургічных заводаў. Большасць з іх былі пабудаваны на грошы за-
межных капіталістаў: англійскіх – завод Джона Юзы ў Юзаўцы (сучасны 
Данецк); бельгійскіх – Дняпроўскі за вод у сяле Каменскім (сучасны Дне-
прадзяржынск); французскіх – Гданцаўскі завод каля Крывога Рога. Расійскія 
капіталісты сталі ўласнікамі Бранскага – побач з Кацярынаславам (сучасны 
Днепр), Дружкоўскага і Данецка-Юр’еўскага заводаў – у Данбасе. Крок на-
перад зрабіла сельскагаспадарчае машынабудаванне. Да канца XIX ст. пачалі 
працу Харкаўскі і Луганскі паравозабудаўнічыя заводы.

Значнае развіццё атрымалі традыцыйныя для Украіны галіны прамыс-
ловасці, звязаныя з перапрацоўкай сельскагаспадарчай прадукцыі, галоў ным 
чынам, цукровая. Найбольш буйнымі цукровымі заводамі валодалі польскія 
магнаты Браніцкія, Патоцкія і інш. Да «цукровых баронаў» Правабярэжжа 
адносіліся таксама рускія (Бабрынскія), украінскія (Цярэшчанка, Сімірэн-
ка, Яхненкі) і яўрэйскія (Бродскія, Гальперыны) уладальнікі. Дзякуючы 
тэхнічнаму пераабсталяванню прадпрыемстваў колькасць цукровых заводаў 
з сярэдзіны 60-х да сярэдзіны 80-х гг. XIX ст. паменшылася з 247 да 153. 
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Аднак  вытворчасць цукру ўзрасла ў 14 разоў і складала 84 % вытворчасці 
ўсёй Расійскай імперыі. Каб не дапусціць зніжэння цэн на ўнутраным рын-
ку, цукразаводчыкі Украіны ў 1887 г. аб’ядналіся ў цукровы сіндыкат – пер-
шае ў Расійскай імперыі манапольнае аб’яднанне ў галіне.

Найбольшы ўплыў на развіццё прадукцыйных сіл меў транспарт, у пер-
шую чаргу чыгуначны. Да канца XIX ст. працягласць чыгунак ва Украіне скла-
дала 1/5 усёй чыгуначнай сеткі Расіі. Найбольшым стымулам росту паўднёвага 
горнапрамысловага раёна стала будаўніцтва ў 1881–1884 гг. Кацярынінскай 
чыгункі, якая злучыла Крыварожскі вугальны басейн з Данбасам.

Нароўні з чыгуначным транспартам вялікае значэнне ва ўзмацненні су-
вязей паміж рознымі эканамічнымі раёнамі Украіны меў водны транспарт. 
Галоўнай воднай артэрыяй быў Днепр. Нямала грузаў перавозілі па Днястры 
і Паўднёвым Бугу. Самым значным портам на поўдні Украіны стала Адэса. 
Праз азоўска-чарнаморскія парты вывозілася 75 % агульнарасійскага хлеб-
нага экспарту.

Фактычна аднабокі, каланіяльны характар меў тавараабмен. У гэтым сэн-
се адносіны Украіны з Цэнтральнай Расіяй можна параўнаць з адносінамі 
Ірландыі і Англіі. Толькі 15 % украінскіх прамысловых прадпрыемстваў 
выраблялі гатовую прадукцыю, а астатнія давалі сыравіну для вырабу пра-
дукцыі ў Расіі. Акрамя таго, суадносіны цэн на перавозку грузаў рабілі выгад-
ным вываз прадукцыі за межы Украіны.

Сярод гарадоў Украіны ў канцы XIX ст. вылучаліся чатыры буйныя цэн-
тры – Адэса (400 тыс.), Кіеў (250 тыс.), Харкаў (175 тыс.), Кацярынаслаў 
(120 тыс.). Хутка развіваліся новыя індустрыяльныя цэнтры – Крывы Рог, 
Канстанцінаўка, Юзаўка, Марыупаль. У насельніцтве гарадоў дамінавалі 
рускія і яўрэі. Як правіла, чым большым быў горад, тым менш у ім пражывала 
ўкраінцаў. Так, у 1897 г. толькі 5,6 % жыхароў Адэсы былі ўкраінцамі, у Кіеве 
ўкраінскую мову лічылі роднай 22 % насельніцтва.

З паскарэннем эканамічнага развіцця адбываліся і сацыяльныя змены. 
Адной з найважнейшых з’яў ля ла ся фарміраванне рабочага класа. У 1897 г. 
колькасць прамысловых рабочых Украіны наблізілася да 425 тыс., пры-
чым амаль палова з іх канцэнтравалася ў цяжкай прамысловасці Каця-
рынаслаўскай губерні. Матэрыяльнае становішча рабочых было розным 
і ў значнай меры залежала ад прафесіі і кваліфікацыі спецыяліста. Да пачат-
ку ХХ ст. адносіцца фарміраванне ва Украіне першых рабочых прафесійных 
саюзаў, якія ў 1906 г. былі афіцыйна дазволены ўрадам.

Значныя змены адбыліся ў асяроддзі інтэлігенцыі. У 1897 г. у рэгіёне 
налічвалася каля 24 тыс. чалавек, якія мелі вышэйшую адукацыю. Калі на-
пачатку XIX ст. пераважную большасць інтэлігенцыі складалі дваране, то 
напачатку XX ст. іх удзельная вага скарацілася да 20–25 %. Хутка расла коль-
касць такіх спецыялістаў, як інжынеры, лекары, юрысты, настаўнікі. Ад-
нак украінцы не складалі і паловы з іх. Прадстаўнікі ўласна ўкраінскай 
інтэлігенцыі пражывалі галоўным чынам у сёлах і невялікіх гарадах.

Грамадска-палітычнае жыццё. «Кіеўская грамада». У канцы 1850-х гг. 
украінскае грамадскае жыццё засяродзілася ў Пецярбургу, дзе пасля вяртання 
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з вы сылкі пасяліліся кірыла-мяфодзіеўцы: Т. Р. Шаўчэнка, М. І. Кастама раў, 
П. А. Ку ліш, В. М. Белазерскі. Яны стварылі ў сталіцы імперыі «Украінскую 
Гра маду». Усе, за выключэннем Т. Р. Шаўчэнкі, сышліся на тым, што ў сва-
ёй дзей насці Грамада павінна быць апалітычнай і засяродзіцца на асвеце 
на родных мас. Грамада здолела адкрыць друкарню, дзе выдаваліся творы 
І. П. Катлярэўскага, Р. Ф. Квіткі-Аснаўяненкі, Т. Р. Шаўчэнкі, П. А. Куліша. 
У 1861 г. пад рэдакцыяй В. М. Белазерскага стаў выходзіць штомесячнік 
«Асно ва».

Напачатку 1860-х гг. на Правабярэжнай Украіне з’явіліся «хлопаманы» – 
так памешчыкі Правабярэжжа называлі моладзь шляхецкага паходжання, 
якая выяўляла ўвагу да інтарэсаў «халопаў». «Хлопаманы» лічылі сваім абавяз-
кам актыўнае служэнне народу. Калі сярод студэнцкай моладзі ў Кіеве пача-
лася падрыхтоўка да паўстання 1863 г., «хлопаманы» адмовіліся браць у гэтым 
удзел, па ко ль кі лічылі, што іх месца не ў «польскім табары», а з украінскім 
народам. Група студэнтаў Кі еў с ка га ўні вер сі тэ та на чале з У. Б. Антановічам 
заснавала са мас той ную арганізацыю – «Грамаду». На аб ві на вач ван ні по ль с-
ка га боку ў здрадзе Антановіч адказаў артыкулам «Мая спо ведзь», дзе пісаў, 
што для шлях ці чаў-палякаў ёсць толькі два шля хі: павярнуцца тварам да 
ўкраінскага народа, працай якога жы лі іх прод кі, ці заставацца паразітамі, 
якім рана ці позна прый дзец ца бегчы ад народнай помсты ў Польшчу.

Сам У. Б. Антановіч выбраў першы шлях: вяртанне да веры продкаў 
(праваслаўе), стваральную працу на карысць свайго народа. Вакол «Грама-
ды» аб’ядналася каля 200 чалавек. Аналагічныя арганізацыі ўзніклі ў Харка-
ве, Чарнігаве, Палтаве, Адэсе. Украінская моладзь стала апранацца ў сялян-
скае адзенне, спяваць народныя песні. Прычым аб’ектам іх ідэалізацыі былі 
не казацкія гетманы і старшыны, а свабодалюбныя запарожцы і гай дамакі. 
Такое спалучэнне рамантызму, ідэалізму і народніцтва ў выглядзе глыбокага 
ша на ван ня ўсяго ўкраінскага атрымала назву ўкраінафільства.

Грамадоўцы арганізоўвалі нядзельныя школы, выдавалі брашу-
ры на ўкраінскай мове, займаліся вывучэннем гісторыі Украіны. Спачатку 
расійскае грамадства і прэса прыхільна ставіліся да ўкраінскай нацыянальна-
асветніцкай працы. Ва ўкраінцах бачылі саюзнікаў у справе адукацыі сялянскай 
масы. Сітуацыя рэзка змянілася падчас паўстання 1863–1864 гг. На старонках 
расійскіх выданняў «Маскоўскія ведамасці», «Веснік Паўднёва-Заходняй Расіі» 
і «Кіяўлянін» праводзілася думка, што ўкраінскі рух з’яўляецца смяротнай не-
бяспекай для Расіі. Жа дан не насіць украінскую вышываную кашулю ці выкон-
ваць народныя песні стала тлумачыцца як падрыў грамадскіх асноў.

 У ліпені 1863 г. з’явіўся цыркуляр міністра ўнутраных спраў П. А. Ва-
луева, які забараняў выдаваць кнігі на ўкраінскай мове, бо такой мовы «не 
было, няма і не можа быць». Дазволена было публікаваць толькі ўхваленыя 
цэнзурай высокамастацкія творы. Галоўнай прычынай з’яўлення цыркуля-
ра стаў пераклад Ф. С. Марачэўскім Бібліі на ўкраінскую мову. Нягледзячы 
на тое што пе рак лад высока аца ні лі навукоўцы Пецярбургскай акадэміі 
навук, яго публікацыя бы ла забаронена. Прад с таў ні кі вышэйшай расійскай 
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улады зразуме лі, што публікацыя тэксту Евангелляў на ўкраінскай мо ве фак-
тыч на вяла да прызнання яе раўнацэннасці з рускай, да пус ка ла магчымасць 
існавання са мас той на га ўкраінскага на ро да.

У выніку дзейнасці цыркуляра Валуева ў 1863–1872 гг. ва Ук ра і не выйшла 
толькі адна кніга на ўкра ін с кай мове, а ва ўсёй Ра сій с кай імперыі: у 1864 г. – 
12 кніг і брашур, у 1865 г. – 5, у 1866 г. – ні вод на га выдання. У 1863–1864 гг. 
прайшлі арышты і ссыл кі ўкраінскіх грамадскіх дзеячаў, у розных гарадах былі 
рас пуш ча ны «грамады», зачынены нядзельныя школы. Пад уплывам па лі тыч-
най рэакцыі нямала ўкраінцаў адыш ло ад руху: адны вы му ша ны былі хаваць 
свае нацыянальныя сімпатыі, іншыя прыйшлі да выс но вы, што ўкраінскі 
народ не мае патрэбы ва ўласнай шко ле, літаратуры, а павінен развівацца 
на падставе рус кай ку ль ту ры. Такіх людзей сталі зваць масквафіламі.

Украінскі рух ажывіўся ў 1870-х гг., калі ў Кіеве аформілася «Кіеў-
ская Грамада», або «Старая Грамада», членамі якой бы лі М. П. Драга манаў, 
П. І. Жытэцкі, П. П. Чубінскі (аўтар на цы я на ль на га гімна «Ще не вмер-
ла Україна»), Ф. К. Вовк, А. А. Ру саў, С. А. Падалінскі і інш. Узначаліў та-
ва рыс т ва У. Б. Ан та но віч. З 1874 г. друкаваным органам «Старой Грамады» 
стала газета «Кіеўскі тэлеграф». Члены арганізацыі, якіх называлі ўкра і на-
фі ла мі, адстойвалі федэратыўныя ідэі, жадалі аб’яднання ўсіх украінскіх 
зямель у складзе Расіі, шырокага земскага і грамадскага самакіравання. 
Украінафілы ўсталявалі цесныя кантакты з суайчыннікамі ў Галіцыі і сталі 
выкарыстоўваць галіцкую прэсу для распаўсюджання поглядаў, забароненых 
у Расіі. З 1872 г. за кошт «Кіеўскай Грамады» і з актыўным удзелам яе членаў 
выдавалася львоўская газета «Праўда». У 1873 г. у Львове на сродкі ўсходніх 
украінцаў – арыстакраткі Л. І. Скарападскай-Міларадавіч і цукразаводчыка 
В. Ф. Сімірэнкі – было заснавана Літаратурнае таварыства імя Т. Р. Шаўчэнкі.

Тым часам у Пецярбург паступалі даносы на ўдзельнікаў украінскага руху. 
Былы член «Кіеўскай Грамады» багаты памешчык М. У. Юзэфовіч сцвярджаў, 
што ўкраі на філы дамагаюцца стварэння самастойнай рэспублікі на чале з гет-
манам. У 1875 г. была склікана спецыяльная камісія па «ўкраінскім пытанні». 
Вы нікам яе працы стаў так званы Эмскі ўказ, падпісаны Аляксандрам II у маі 
1876 г.: забараняліся публікацыі на ўкраінскай мове, выкарыстанне яе на сцэ-
не і ўвоз украінскіх выданняў з-за мяжы; было зачынена кіеўскае аддзялен-
не «Геаграфічнага таварыства» і прыпынена выданне «Кіеўскага тэлеграфа». 
У 1881 г. царскі ўрад мадыфікаваў Эмскі ўказ: дазволіў публікаваць украінскія 
слоўнікі, тэксты для нот і ставіць украінскія п’есы.

Украінская моладзь папаўняла шэрагі народніцкага руху ў Расіі. Так, ся-
род арганізатараў забойства Аляксандра II былі народавольцы ўкраінскага 
паходжання С. Л. Пяроўская, А. І. Жалябаў і М. І. Кібальчыч.

Стварэнне ўкраінскіх палітычных партый. Напачатку 1890-х гг. у Кіе-
ве, Кацярынаславе, Адэсе, Харкаве, Палтаве, Херсоне ўзніклі марксісцкія 
гурт кі. У 1895 г. у Пецярбургу У. І. Ленін аб’яднаў сацыял-дэмакратычныя 
гурткі ў «Саюз барацьбы за вызваленне рабочага класса». Па яго прыкладзе 
ў 1897 г. ана ла гіч ныя арганізацыі былі заснаваны ў Кіеве і Кацярынаславе. 
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Аднак марксісты сканцэнтравалі ўвагу на сацыяльных праблемах, яны не 
абмяркоўвалі магчымасць нацыянальнай незалежнасці Украіны.

Першай палітычнай арганізацыяй, якая выступіла за самастойнае раз-
віццё Украіны, стала «Брацтва тарасаўцаў», арганізаванае ў Кіеве ў 1891 г. 
Сярод членаў брацтва былі пісьменнік І. Л. Ліпа (псеўданім Пятро Шэлест), 
паэт-мадэрніст М. К. Вароній, прафесар Кіеўскага ўніверсітэта А. Р. Чар-
няхоўскі, браты М. І. і Ю. І. Міхноўскія. Свае палітычныя погляды тарасаўцы 
выказалі ў 1893 г. у львоўскай газеце «Праўда»: яны патрабавалі дзяржаўнай 
незалежнасці Украіны. У 1898 г. паліцыя раскрыла іх дзейнасць, і арганізацыя 
была разгромлена.

У 1899 г. у Харкаве членамі студэнцкіх гурткоў, у прыватнасці Д. У. Анта-
новічам (сын У. Б. Антановіча), была заснавана Рэвалюцыйная ўкраін ская 
партыя (РУП). Партыя адпрэчыла апалітычнае культурніцтва папярэдніх 
арганізацый. Праграмай РУП стала брашура М. І. Міхноўскага «Самостійна 
Україна» (1900), у якой прагучаў лозунг «Адна, адзіная, непадзельная, сва-
бодная самастойная Украіна ад Карпат да Каўказа!». Яркі публіцыстычны 
твор Міхноўскага фактычна стаў першым трактатам пра незалежнасць ва 
ўкраінскай палітычнай думцы.

З 1902 г. лозунг самастойнасці Украіны быў заменены патрабаваннем 
нацыянальна-культурнай аўтаноміі ў складзе імперыі. У 1903 г. фактычным 
кіраўніком РУП стаў М. У. Порш. Ён падрыхтаваў праект новай праграмы, 
арыентаванай на заходнюю сацыял-дэмакратыю, дзе адсутнічала патраба-
ванне ўсталявання дыктатуры пралетарыяту як неабходнай умовы перамогі 
сацыялістычнай рэвалюцыі. Гэта абумовіла разыходжанне РУП з Расійскай 
сацыял-дэмакратычнай рабочай пар ты яй (РСДРП).

Напачатку 1902 г. ад РУП адасобілася група нацыянал-максімалістаў 
на чале з М. І. Міхноўскім і стварыла Украінскую народную партыю (УНП). 
Палітычнае крэда партыі было сфармулявана ў так званых дзесяці запаве-
тах, якія абвяшчалі першачарговай барацьбу за самастойную дэмакратыч-
ную рэспубліку. Лозунг «Украіна для ўкраінцаў» тлумачыўся такім чынам, 
што толькі ўкраінскі народ можа быць гаспадаром на ўласнай зямлі. Сярод 
лідараў УНП былі браты У. і С. Шэметы, А. і С. Макаранкі і інш. Пасля 1907 г. 
дзейнасць Украінскай народнай партыі практычна спынілася. У 1917 г. былыя 
члены УНП стварылі Украінскую партыю сацыялістаў-федэралістаў. Частка 
партыі, якая групавалася вакол Загранічнага камітэта, патрапіла пад уплыў 
РСДРП і абвінавачвала членаў РУП у «самасційнасці». У студзені 1905 г. гру-
па Загранічнага камітэта на чале з М. Ю. Мелянеўскім выйшла з РУП і ства-
рыла «Украінскі сацыял-дэмакратычны саюз» («Спілку»).

У снежні 1905 г. па ініцыятыве М. У. Порша, Д. У. Антановіча, С. В. Пят-
люры, У. К. Вінічэнкі РУП была перайменавана ва Украінскую сацыял-
дэма кратычную рабочую партыю (УСДРП). У аснову праграмы партыі быў 
пакла дзены праект РУП 1903 г. Украінская сацыял-дэмакратычная рабочая 
партыя была самай шматлікай (каля 6 тыс. членаў) сярод украінскіх партый 
сацыялістычнай арыентацыі. Найбольшым уплывам яна карысталася сярод  
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рабочых-чыгуначнікаў і сельскагаспадарчых рабочых. УСДРП выступала за 
актывізацыю стачачнага руху, не прызнавала ўзброенага паўстання як формы 
рэвалюцыйнай барацьбы, а зямельнае пытанне прапаноўвала вырашыць дэ-
макратычным шляхам: на спе цы я ль на скліканай усенарод най радзе.

Уздым грамадскага руху напярэдадні рэвалюцыі 1905–1907 гг. пад штурх-
нуў да арганізацыйнага аб’яднання прадстаўнікоў памяркоўнай інтэлігенцыі. 
У 1904 г. была створана Украінская дэмакратычная партыя (УДП). Праграма 
УДП прадугледжвала ліквідацыю абсалютызму ў Ра сіі, увядзенне канстыту-
цыйнага ладу, аўтаномію Украіны, пераход школ на ўкраінскую мову навучан-
ня. Сярод лідараў УДП былі С. А. Яфрэмаў, Я. Х. Чыкаленка, Б. Д. Грынчанка. 
У канцы 1904 г. ад УДП аддзялілася левая група, якая стварыла Украінскую 
радыкальную партыю. У 1905 г. гэтыя пар тыі зноў аб’ядналіся ва Украінскую 
дэмакратычна-радыкальную партыю (УДРП). Праграма партыі была пабу-
давана на прынцыпах парламентарызму і федэралізму. У сацыяльна-эка на-
мічным плане УДРП прадугледжвала прымусовы выкуп у прыватных улас-
нікаў зямлі і прадпрыемстваў, якія з часам маглі быць нацыяналізаваны. 
УДРП мела агульныя рысы з агульнарасійскімі партыямі кадэтаў і эсэраў. 
Характэрна, што частка членаў гэтай партыі ўваходзіла і ў кадэцкую партыю, 
супрацоўнічала з яе выданнямі.

Рэвалюцыя 1905–1907 гг. У 1905 г. у Расійскай імперыі ўспыхнула рэва-
люцыя. Незадаволенасць мас вылілася ў забастоўкі рабочых і выступ лен ні ся-
лян. Народныя пратэсты падтрымліваліся рознымі парты ямі – як украін скімі, 
так і агульнарасійскімі. Сярод агульнарасійскіх партый ва Украі не мелі ўплыў 
«Саюз 17-га Кастрычніка» (акцябрысты) на чале з А. І. Гучковым; Канстыту-
цыйна-дэмакратычная партыя (кадэты) на чале з П. М. Мілюковым; Народна-
сацыялістычная партыя (энэсы); Партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў (эсэ-
ры); Расійская сацыял-дэмакратычная ра бочая партыя (РСДРП). У перыяд 
рэвалюцыйных падзей на прамысловых прадпрыемствах з’явіліся Саветы 
рабочых дэпутатаў. Першы Савет быў арганізаваны сацыял-дэмакратамі 
ў Кацярынаславе.

Крайні левы фланг усіх палітычных сіл уяўлялі анархісты, якія пра-
водзілі так званыя эканамічныя тэрарыстычныя акты, рабавалі банкіраў 
і фабрыкантаў. Яны мелі поспех на поўдні Украіны. На крайнім правым флан-
гу знаходзіліся партыі, якія патрабавалі аднаўлення самадзяржаўя ва ўсёй 
паўнаце, выступалі за барацьбу з яўрэямі, палякамі і іншымі «нярускімі» 
народамі. Да іх можна аднесці Рускую манархічную партыю і «Саюз рускага 
народа». У 1908 г. у Кіеве быў заснаваны «Клуб рускіх нацыяналістаў».

Падчас рэвалюцыі 1905–1907 гг. ва Украіне актыўна баставалі рабочыя 
Данбаса, Кіева, Адэсы, Харкава, Мікалаева, разгараліся сялянскія паўстанні. 
Сялянскі рух у першай палове 1905 г. ахапіў 64 % паветаў Украіны. Не за-
сталося ў баку і войска. Так, паўстанне на флоце пачалося на браняносцы 
«Пацёмкін-Таўрычаскі», але яго не падтрымалі іншыя судны, і карабель 
сышоў у Румынію. У кастрычніку 1905 г. успыхнула паўстанне ў Кранштацкай  
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флатыліі. У той жа час пачалося паўстанне на Чарнаморскай эскадры: ма-
тросы абралі лейтэнанта П. П. Шміта камандуючым флотам. Паўстанне па-
цярпела паражэнне, яго кіраўнік і шматлікія матросы былі пакараны смер-
цю. У лістападзе 1905 г. у Кіеве паўсталі сапёры. По тым былі выступленні 
ў вайсковых частках Палтавы, Харкава, Чарнігава, Белай Царквы, Умані. 
Усе яны не мелі поспеху, але сведчылі, што войска перастала быць надзей-
ным апірышчам урада.

Ва ўмовах уздыму рэвалюцыі Мікалай II 17 кастрычніка 1905 г. падпісаў 
Маніфест, які абвяшчаў «свабоду слова, сум лен ня, збораў і саюзаў», аб’яў-
ляў аб скліканні Дзяржаўнай думы. У выбарах першага расійскага парла-
мента ўзяла ўдзел толькі Украінская дэмакратычна-радыкальная партыя, 
астатнія партыі байкатавалі выбары. У склад дэпутатаў Дзяржаўнай ду мы 
ўвайшлі І. Л. Шраг, У. М. Шэмет, П. І. Чыжэўскі, М. Ф. Беляшэўскі. У Ду-
ме пад іх кіраўніцтвам была арганізавана ўкраінская парламенцкая гру-
па ў складзе 44 чалавек. Да групы далучыліся амаль усе дэпутаты-сяляне. 
У арганізацыі першых палітычных выступленняў украінцаў найбольшую 
ролю адыграў гісторык М. С. Грушэўскі, які прыбыў у Пецярбург з Льво-
ва. Пры яго актыў ным удзеле была падрыхтавана дэкларацыя аб аўтаноміі 
Украіны, якую збіраліся ўрачыста абвясціць у Думе. Гэтым намерам не на-
канавана было ажыццявіцца, бо I Дума была распушчана, праіснаваўшы 
ўсяго 72 дні. У II Думе таксама склалася ўкраінская парламенцкая група  
з 47 дэпутатаў. Аднак і II Дума была неўзабаве распушчана. Прыняты 3 чэр-
веня 1907 г. новы выбарчы закон фактычна зводзіў выбарчыя правы шырокіх 
мас насельніцтва да мінімуму. У дзейнасці наступных III і IV Дум удзельнічалі 
асобныя дэпутаты-ўкраінцы, і парламенцкія групы не засноўваліся.

З усіх палітычных свабод для ўкраінцаў найважнейшай была свабода 
друку на роднай мове. Падчас рэвалюцыі да чытачоў вярнулася ўкраінская 
прэса. З’явілася штодзённая газета на ўкраінскай мове – «Грамадская дум-
ка» (са жніўня 1906 г. – «Рада»). Актыўна ствараліся таварыствы і бібліятэкі, 
арганізоўваліся канцэрты. Асабліва папулярнымі сталі аддзяленні таварыства 
«Просвіта», названага так у знак яднання з галіцкімі ўкраінцамі.

Расійскі ўрад разглядаў культурна-асветніцкі рух як пе ра ход ную сту пень 
да сепаратызму Ук ра і ны, пасля паражэння рэ ва лю цыі пачаў ся сапраўд ны «па-
ход» супраць украінскіх устаноў: клу бы і біб лі я тэ кі зачы ня ліся, заба ранялася 
арганізоўваць кан цэр ты і выставы, прадаваць кнігі на ўкра інскай мове.

Рэпрэсіі ўрада прывялі прадстаўнікоў розных украінскіх пар тый да разу-
мення неабходнасці аб ’ яд нан ня. У 1908 г. ядро УДРП аб’ядналася з рознымі 
ліберальна-нацыяналістычнымі гру поў ка мі. Паў с та ла новая арганізацыя – 
Таварыства ўкра ін с кіх прагрэсістаў (ТУП). Штогод абіралася рада ТУП. 
У роз ныя га ды ў яе ўваходзілі М. С. Грушэўскі, С. А. Яфрэмаў, У. К. Ві ні чэн-
ка, Я. Х. Чыкаленка, І. Л. Шраг, С. В. Пятлюра, Д. І. Да ра шэн ка. У 1913 г. 
атрымалася дабіцца пагаднення паміж ТУП і дум с кі мі фрак цы я мі трудавікоў 
і кадэтаў. Прадстаўнікі фракцый узя лі на сябе абавязацельства падтрымліваць 
ук ра ін с кія пат ра ба ван ні ў сферы культурна-нацыянальнага самавызначэння.
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§ 2. Заходнеўкраінскія землі  
пад уладай Аўстра-Венгерскай ім пе рыі

Прамысловасць і гандаль. Актывізацыя венгерскага нацыянальнага руху 
ў 1848–1863 гг., паражэнне Аўстрыі ў вайне з Пру сі яй у 1866 г., якое пак ла ла 
пачатак працэсу аб’яднання Германіі, вымусілі аў с т рый с ка га імператара Фран-
ца Іосіфа I у 1867 г. пайсці на кам праміс з вен гер с кай элітай. Аўстрыйская 
імперыя была пераўтворана ў дву адзі ную дзяржаву – Аўстра-Венгрыю са 
стварэннем асобных за ка на даў чых органаў у Аўстрыі і Вен г рыі. Абедзве часткі 
імперыі ўзна ча ліў Франц Іосіф I, які правіў Аўстра-Венгрыяй аж да 1916 г.

У канцы 1860 – пачатку 1870-х гг. у Заход няй Украіне назіраўся эка-
на мічны ўздым. Тым не менш большасць з 869 прадпрыемстваў Усход-
няй Галіцыі па-ранейшаму складала дробная вы твор часць (з 5–10 працоў-
ных). Яна пераважала таксама ў Букавіне і Закар пацці. Найбольш актыўна 
развіваліся мукамольная, лесапільная, нафтавая галіны, у якіх да сярэдзі ны 
1860-х гг. завяршыўся прамысловы пераварот.

Нафтавая прамысловасць, з’явіўшыся ў Галіцыі як сялянскі промысел, 
хутка прасунулася да перадавых метадаў бурэння з дапамогай паравых машын. 
Былі пабудаваны першыя нафтаперапрацоўчыя заводы ў Ясле, Львове, Драго-
бычы. Хуткі рост здабычы нафты тлумачыўся прытокам замежнага капіталу ў 
галіну. У канцы XIX ст. у нафтавай прамысловасці выявіліся манапалістычныя 
тэндэнцыі, што прывяло да стварэння акцыянерных таварыстваў, картэляў, 
абсалютная большасць якіх належала замежным капіталістам.

У 1870–80-х гг. адбываўся працэс канцэнтрацыі вытворчасці і ўка ранення 
перадавых тэхналогій у лясной прамысловасці Галіцыі і Закарпацця, чаму 
спрыяў рост попыту на драўніну і прадукцыю з яе на сусветным рынку. 
Развіццё гэтых галін стымулявала чыгуначнае будаўніцтва. У канцы 1860-х – 
пачатку 1870-х гг. заходнеўкраінскія землі былі злучаны чыгуначнымі шляхамі 
з цэнтральнымі раёнамі Аўстра-Венгрыі. Чыгуначнае будаўніцтва ў рэгіёне 
ажыццяўлялася, у першую чаргу, з ваенна-стратэгічных меркаванняў. Ад-
нак новая транспартная сетка аб’ектыўна спрыяла росту эканомікі. У канцы 
XIX ст. на заходнеўкраінскіх тэрыторыях пачалі развівацца металаапрацоўчая 
і машы набудаўнічая галіны.

Уваходжанне ў сістэму рынкавых адносін абумовіла змены ў сферы ганд-
лю. Паступова адпадала неабходнасць у шматлюдных кірмашах і штодзён-
ным гандлі. Дробны і аптовы гандаль набываў пас та ян ны штодзённы харак-
тар. Аптовы гандаль усё больш канцэнтраваўся ў руках замежных кампаній. 
У сістэме міжнароднага падзелу працы за заходнім рэгіёнам Украіны замаца-
валася роля пастаўшчыка сыравіны і паўфабрыкатаў. Перад пачаткам Першай 
сусветнай вайны каля 90 % экспарту краю складала сыравіна і толькі 10 % – 
гатовая прадукцыя, якая вывозілася галоўным чынам на Балканы.

Становішча рабочых і сялян. Масавая эміграцыя. Заходняя Украіна заста-
валася земляробчым краем. Асноўную масу насельніцтва складала сялян-
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ства. У вёсцы ўзмацніліся працэсы маёмаснай дыферэнцыяцыі. З аднаго боку, 
зямля была засяроджана ў руках памешчыкаў і разбагацелых сялян (4–5 %), 
у гаспадарках якіх усё актыўней ужывалася тэхніка, вырошчваліся новыя 
культуры, выкарыстоўвалася вольнанаёмная праца. З іншага боку, на мяжы 
XIX–ХХ стст. у Галіцыі і Закарпацці колькасць малазямельных і беззямельных 
сялян дасягала 90 %. Становішча заходнеўкраінскага сялянства рэзка пагор-
шылася па прычыне эканамічнага крызісу 1870–80-х гг. Дадзеныя афіцыйнай 
статыстыкі сведчаць, што па ўзроўні смяротнасці насельніцтва Галіцыя ў гэты 
перыяд займала першае месца ў Еўропе.

Цяжкім было становішча і заходнеўкраінскіх рабочых. У 1885 г. аўстра-
венгерскі ўрад выдаў закон пра абмежаванне працоўнага дня 11 гадзінамі. На-
самрэч ён працягваўся 12 і больш гадзін. Заработная плата рабочых Заходняй 
Украіны была самай нізкай у імперыі Габсбургаў. Львоўскі рабочы атрымліваў 
за аналагічную працу ўдвая менш, чым венскі. Акрамя таго, у краі шырока 
выкарыстоўвалася жаночая і дзіцячая праца, якая аплочвалася значна ніжэй 
за мужчынскую.

Маруднае развіццё эканомікі не дазваляла забяспечыць рабочымі месцамі 
ўсё сельскае і гарадское насельніцтва, што выклікала ў канцы XIX – пачат-
ку ХХ ст. масавую эміграцыю. Сярод асноўных прычын эміграцыі выбітны 
пісьменнік і грамадскі дзеяч Іван Франко назваў перанасяленне, прале-
тарызацыю і паўперызацыю большасці сялян, мізерныя заробкі рабочых. 
На мяжы стагоддзяў у межах Аўстра-Венгрыі пражывала 3 млн галічан, 
300 тыс. букавінцаў, 400 тыс. кар па та-русінаў. На працягу 1890–1914 гг. 
больш за 500 тыс. галіцкіх ук ра ін цаў пакінулі радзіму. У Закарпацці колькасць 
эмігрантаў знач на перавышала натуральны прырост насельніцтва. Велізарны 
маш таб набыла сезонная міграцыя насельніцтва ў Аўстрыю, Гер ма нію, Шве-
цыю, Францыю, Данію, Румынію, Расію.

Хуткаму росту эміграцыйнай хвалі спрыяла за ці каў ле насць урадаў Кана-
ды, ЗША, Бразіліі і іншых дзяржаў аме ры кан с ка га кантынента ў таннай ра-
бочай сіле. З мэтай прыцягнення эміг ран таў транспартныя кампаніі шырока 
рэкламавалі выгады пе ра ся лен ня, абяцалі разнастайныя прывілеі. Афіцыйныя 
ўлады Аў с т ра-Венгрыі негатыўна ставіліся да пашырэння эміграцыі і пе раш-
кад жа лі распаўсюджанню інфармацыі пра жыццё ў іншых дзяр жа вах.

Гнаныя за акіян галечай, украінскія сяляне марылі пра новае годнае 
жыццё, але шлях да гэтай мары быў няпростым. Непісьменныя, не знаёмыя 
з правіламі пераезду сяляне дабіраліся да партоў Гамбурга, Брэмена, Ратэрдама, 
Антверпена. У партах іх чакаў медыцынскі агляд і праверка дакументаў, пасля 
чаго можна было патрапіць на карабель. Для пераезду за акіян прызначаліся 
галоўным чынам ціхаходныя судны, у якіх у Еўропу перавозілі жывёлу. Цесна-
та, антысанітарыя, дрэннае харчаванне з’яўляліся спадарожнікамі эмігрантаў. 
Шматлікія перасяленцы захворвалі на марскую хваробу і прыбывалі на маця-
рык зусім знясіленымі.

Першыя ўкраінскія эмігранты прыбылі ў Бразілію яшчэ да афармлення яе 
як дзяржавы – у 1872 г. Масавая іміграцыя ў Бразілію пачалася ў 1895 г., калі 
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там пасяліліся каля 15 тыс. галічан. Нязвыклыя кліматычныя ўмовы, цяжкая 
пра ца, варожае стаўленне мясцовага насельніцтва і высокая смяротнасць з-за 
ад сутнасці элементарнай медыцынскай дапамогі прывялі да таго, што перася-
ленцы вярталіся ва Украіну ці адпраўляліся ў іншыя краіны амерыканскага 
кан тынента. Тым не менш іміграцыя ў Бразілію працягвалася. У 1908–1910 гг. 
укра інцы ўдзельнічалі ў будаўніцтве чыгункі Сан-Паўла – Рыа-Гранда-ду-Сул. 
Напачатку ХХ ст. у Бразіліі з’явіліся ўкраінскія культурна-асветніцкія тава-
рыствы і аб’яднанні. Адным з першых стала таварыства «Просвіта», заснава-
нае ў 1902 г. Тады ж былі створаны ўкраінскія школы, а ў 1913 г. – асацыяцыя, 
якая згуртавала 35 школьных устаноў.

Яшчэ адной краінай, якая прыцягвала ўкраінцаў, была Аргентына. Пер-
шыя ўкраінскія эмігранты ступілі на аргентынскую зямлю ў 1890 г., і ў на-
ступныя 50 гадоў гэты працэс праходзіў даволі актыўна. Пачаткам масавай 
іміграцыі ў ЗША лічаць 1877 г., калі група ўкраінцаў з Закарпацця прыбы-
ла на шахты Усходняй Пенсільваніі. У 1899–1912 гг. у ЗША прыбыло каля 
155 тыс. украінцаў, а да 1914 г. гэта лічба паднялася да 700 тыс. чалавек. 
Рассяляліся ўкраінскія эмігранты галоўным чынам у штатах Пенсільванія 
(52 %) і Нью-Ёрк (20 %), дзе лягчэй было знайсці працу. На амерыканскім кан-
тыненце ўкраінцы сутыкаліся з дыскрымінацыяй. Па дадзеных эміграцыйнай 
камісіі кангрэса ЗША сярэдні дзённы заробак украінца-шахцёра складаў 
1,8 долара, а карэннага працаўніка – 2,3 долара.

Паступова жыццё ўкраінскіх эмігрантаў паляпшалася. Больш дэмакра-
тычная, у параўнанні з самадзяржаўнымі рэжымамі Аўстра-Венрыі і Расіі, 
палітычная сістэма ЗША давала высокі ўзровень зарплаты, лепшыя ма-
тэрыяльныя ўмовы, адкрывала перад перасяленцамі новыя перспектывы. 
Кожны эмігрант мог атрымаць за 10 долараў гамстэд – участак зямлі па-
мерам 160 акраў (1 акр – 0,44 га) з умовай, што пражыве на ім не меней за 
тры гады і апрацуе яго. За некалькі гадоў перасяленцы пабудавалі хаты, га-
спадарчыя памяшканні, іх жыццё ўвайшло ў нармальны рытм. Дзякуючы 
настойлівай працы ўкраінскія эмігранты паступова пераадолелі як галечу, так 
і сваю «другасортнасць» у амерыканскім грамадстве. Ужо дзеці і ўнукі першых 
пасяленцаў адчувалі сябе паўнапраўнымі грамадзянамі ЗША.

У Канадзе першыя ўкраінскія эмігранты з’явіліся ў 1894 г. У 1896–1914 гг. 
у Канаду перасялілася каля 170 тыс. украінцаў, 95 з кожных 100 эмігрантаў 
былі выхадцамі з Галіцыі, Букавіны і Закарпацця. Рассяляліся яны галоўным 
чынам у правінцыях Альберта і Манітоба. Напачатку ХХ ст. у Канадзе і ЗША 
сталі стварацца ўкраінскія арганізацыі і аб’яднанні, дзейнічала таварыства 
«Просвіта», пачалі выходзіць газеты на ўкраінскай мо ве.

Грамадска-палітычнае жыццё. Рэформы 1860-х гг. Новы цыкл канстыту-
цыйных рэформ пачаўся ў Аў с т рый с кай імперыі з выданнем 20 кастрычніка 
1860 г. так званай Федэральнай Кан с ты ту цыі. Кан с ты ту цыя прадугледжвала 
размеркаванне за ка на даў чай улады паміж імператарам, рэйхстагам і пра він-
цый ны мі сой ма мі. 26 лютага 1861 г. яна была дапоўнена ў ліберальным духу. 
Галіцыя атрымала аўтаномію з уласным соймам. У тым жа годзе ўкраінцы 
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паслалі на сойм 49 дэпутатаў (усяго іх было 150). З гадамі суадносіны змя-
няліся не на карысць украінцаў: у 1877 г. налічвалася 14 украінскіх дэпу татаў, 
у 1883 г. – толькі 11.

Перыяд рэформ 1860-х гг. завяршыўся ператварэннем Аўстрыйскай імпе-
рыі ў Аўстра-Венгерскую і прыняццем канстытуцыі 1867 г. Канстытуцыя дэ-
кларавала недатыкальнасць асобы, сва бо ду слова і друку, раўнапраўе на-
цыянальнасцей і моў у школах і грамадскіх установах, давала абмежаваную 
аўтаномію асобным тэрыторыям. Заканадаўчую ўладу ажыццяўляў двухпалат-
ны парламент (рэйхстаг), у кампетэнцыі якога былі самыя агульныя пытанні 
дзяржаўнага жыцця, астатнія перадаваліся краявым соймам. Дэпутаты рэйх-
стага і краявых соймаў абіраліся на аснове высокага маёмаснага цэнзу ча-
тырма курыямі: буйных землеўладальнікаў, гандлёва-прамысловых палат, 
гарадоў і сельскіх таварыстваў. Такая сістэма на 50 гадоў забяспечыла пера-
вагу ў заканадаўчых органах, з аднаго боку, прадстаўнікоў буйной зямельнай 
уласнасці і багатага мяшчанства, з другога – пануючых нацый.

Курыяльная сістэма была адменена выбарчай рэформай 1907 г., якая 
ўводзіла прамое выбарчае права пры тайным галасаванні. Аднак краявыя сой-
мы фарміраваліся на аснове курыяльнай сістэмы аж да Першай сусветнай 
вайны. Фактычна ўся мясцовая адміністрацыя Галіцыі, суд, самакіраванне 
апынуліся ў руках палякаў-землеўладальнікаў. Львоўскі ўніверсітэт быў пала-
нізаваны, школы перайшлі пад кіраўніцтва Польскай краявой школьнай рады.

Нацыянальнае адраджэнне ў Галіцыі. У сярэдзіне XIX ст. вя ду чая роля 
ў куль турным і нацыянальным жыцці ўкраінцаў Га лі цыі па-ранейшаму 
належала святарам-уніятам. Барацьбу за на цы я на ль ныя інтарэсы прадстаўнікі 
духоўнага саслоўя ўсп ры ма лі як справу абрадава-царкоўную. Асноўная ўвага 
духавенства была звернута на барацьбу супраць лацінізацыі царкоўнага абра-
ду. Група кансерватараў трымала ў сваіх руках Львоўскі Стаўрапігійскі інстытут 
(створаны ў 1789 г. на базе Львоўскага Успенскага брацтва), культурна-аду-
кацыйную ўстанову «Народная Хата» і культурна-асветніцкае таварыства 
«Галіцка-Руская Маціца».

Старое пакаленне работнікаў нацыянальнага адраджэння не стварала 
палітычных арганізацый, не выкарыстоўвала пар ла мен ц кую трыбуну для 
абароны нацыянальных інтарэсаў, а ча ка ла, што аў с т рый с кі ўрад з часам 
па добрай волі «зробіць для нас усё неабходнае». Калі ж такія надзеі не 
апраўдаліся, кан сер ва тыў ны лагер падзяліўся на дзве группы: адна шукала па-
ра зу мен ня з палякамі, другая спадзя ва ла ся на дапамогу Расіі. У сваіх пе ра ка-
нан нях галіцкія русафілы (масквафілы) адрозніваліся ад чэ хаў і іншых славян 
тым, што заяўлялі пра тоеснасць украінцаў і рус кіх. Упершыню такі пункт 
гледжання быў прадэманстраваны ў 1866 г. у газеце «Слова», якая сцвярджала, 
што ніякіх ук ра ін цаў не існуе, ёсць адзіны рускі народ ад Карпат да Камчаткі.

Натхняльнікам маладых удзельнікаў нацыянальнага руху ў Заходняй 
Украіне быў Т. Р. Шаўчэнка. Моладзь падзяляла ары ен та цыю паэта на інта-
рэсы і патрэбы народа. Такіх маладых ук ра ін цаў называлі народаўцамі. Наро-
даўцы лічылі, што ўкра ін цы – асобы народ, які пражывае ад Каўказа да 
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Карпат, а леп шым спосабам народнага самавыяўлення з’яўляецца родная 
мо ва. Першымі прадстаўнікамі новага кірунку былі пісьменнікі-ра ман ты-
кі В. М. Шашкевіч, Ф. І. Зарэвіч, К. Р. Клімковіч і інш. На па чат ку 1862 г. 
яны стварылі ў Львове нелегальную ар га ні за цыю моладзі «Грамада» (па ўзо ры 
«Кіеўскай Грамады», або «Старой Гра ма ды»). Потым аналагічныя арганізацыі 
з’явіліся ў Беражанах, Пе ра мыш лі, Самборы, Цярнопалі. Арганізацыйнымі 
цэнт рамі но ва га руху сталі рэдакцыі літаратурных часопісаў «Вячэрніцы», 
«Мэта», «Ніва», «Русалка». Аднак з-за недахопу сродкаў яны хутка спынялі 
сваё існаванне. Калі ў Наддняпранскай Украіне ў 1863 г. было забароне-
на друкаваць кнігі на ўкраінскай мове, шматлікія пісьменнікі і навукоўцы 
(У. Б. Антановіч, П. А. Куліш, А. Я. Каніскі) сталі публікавацца ў галіцкіх вы-
даннях і дапамагаць народаўцам матэрыяльна.

Новай формай аб’яднання народаўцаў сталі таварыствы, якія дзейнічалі 
афіцыйна на падставе канстытуцыйных законаў. Першай у 1861 г. была засна-
вана «Руская Гутарка» (дзейнічала да 1939 г.). Яе члены ладзілі літаратурна-
музычныя вечарыны, канцэрты. У 1868 г. было заснавана таварыства «Про-
світа». Яго першапачатковай мэтай з’яўлялася выданне кніг для народа, 
пас ту по ва таварыства арганізавала сетку бібліятэк і здолела ахапіць шырокія 
пласты сялянства. У 1873 г. з дапамогай мецэнатаў з Наддняпраншчыны было 
арганізавана Таварыства імя Т. Р. Шаўчэнкі, ператворанае ў 1892 г. у навуко-
вую ўстанову.

Праца культурных устаноў умацавала пазіцыі народаўцаў, дазволіла ім 
адціснуць на другі план масквафільства і на мяжы 1870–80-х гг. пашырыць 
сваю палітычную дзейнасць. Непасрэднай пры чы най палітызацыі руху сталі 
вынікі выбараў у венскі парламент 1879 г., падчас якіх галіцкія ўкраінцы 
змаглі правесці толькі двух дэпутатаў. Для пашырэння сваіх поглядаў наро-
даўцы распачалі выданне часопісаў «Айчына» для сялянства і «Справа» для 
інтэлігенцыі. Найбольш актыўна ў гэтым кірунку працавалі юрыст і публі-
цыст В. Г. Барвінскі, эканаміст У. М. Наўроцкі, юрыст Е. М. Аганоўскі, 
настаўнік Ю. С. Раманчук.

У 1885 г. народаўцы стварылі сваю палітычную арганізацыю – «Народную 
Раду» на чале з рэдактарам «Айчыны» Ю. С. Раманчуком. «Народная Рада» 
абвясціла сябе пераемніцай нацыянальнай праграмы «Галоўнай Рускай Рады» 
1848 г. і паслядоўна дамагалася поўнай аўтаноміі для ўкраінскіх тэрыторый 
у межах Аўстра-Венгерскай імперыі.

У другой палове 1880-х гг., у сувязі з напружанымі адносінамі з Расійскай 
імперыяй, аўстрыйскі ўрад шукаў магчымасці нацыянальнага прымірэння 
ў Галіцыі. Граф Кароль Бадэні, новы намеснік Галіцыі (1888–1895), стаў 
ініцыятарам перамоў з удзелам галіцкага мітрапаліта Сільвестра Сембратовіча 
і наро даўцаў. У выніку, у 1890 г. у галіцкім сойме было ўрачыста абвешчана 
пагадненне, якое атрымала назву «Новая эра». Лідар народаўцаў Ю. С. Ра-
манчук заявіў пра вер насць галічан аўстрыйскай дзяржаве, дынастыі і неаб-
ходнасці сумеснай працы з палякамі. А граф Бадэні ад імя ўрада абя цаў воль-
нае развіццё ўкраінскай нацыянальнасці на аснове аўстрыйскай канстытуцыі 
і «яднання з каталіцкім светам і заходняй цывілізацыяй».
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«Новая эра» спрыяла стварэнню школ з выкладаннем на ўкраінскай мове. 
У 1894 г. была адкрыта кафедра ўкраінскай гісторыі ў Львоўскім універсітэце. 
У Галіцыі не знайшлося кваліфікаваных кандыдатаў на пасаду яе главы, таму 
з Кіева быў запрошаны 28-гадовы М. С. Грушэўскі. Ён таксама ўзначаліў 
гісторыка-філасофскую секцыю навуковага таварыства імя Т. Р. Шаўчэнкі, 
а з 1897 г. і ўсё таварыства. Да пачатку Першай сусветнай вайны членамі та-
варыства было выдадзена каля 300 тамоў навуковых прац, галоўным чынам па 
ўкраіназнаўстве, у тым ліку восем тамоў манументальнай «Гісторыі Украіны-
Русі» М. С. Грушэўскага.

У 1890-х гг. нацыянальны рух на заходнеўкраінскіх землях уступіў у но-
вую стадыю палітычнага развіцця. У 1890 г. у Галіцыі была створана Руска-
ўкраінская радыкальная партыя (РУРП) – першая легальная ўкраінская па-
літычная партыя еўрапейскага тыпу. Вядучае месца ў ёй занялі І. Я. Франко 
і М. І. Паўлік. У 1894 г. кіраўнікі РУРП адхілілі пагадненне з урадам і адмо-
віліся ад абавязацельстваў «Новай эры». Польскі лагер таксама перайшоў 
у наступ. Намеснік Галіцыі заявіў, што будзе ажыццяўляць свае паўнамоцтвы 
без украінскіх прадстаўнікоў. Новыя выбары ў сойм Галіцыі (1895) праходзілі 
са шматлікімі злоўжываннямі мясцовай адміністрацыі. У выніку большасць 
кандыдатаў-народаўцаў не змаглі стаць дэпутатамі сойма. У 1895 г. К. Бадэні 
заняў пост прэм’ер-міністра і прыступіў да рэалізацыі палітыкі «жалезнай 
рукі». Падчас «бадэнаўскіх выбараў» 1897 г. супраць украінцаў быў ужы-
ты сапраўдны тэрор: 8 чалавек забіта, 29 паранена, каля 800 арыштавана. 
У аўстрыйскі парламент прайшло толькі тры дэпутаты-ўкраінцы.

У 1899 г. сярод членаў РУРП адбыўся раскол. Прыхільнікі марксізму 
на чале з Мікалаем Ганкевічам заснавалі Украінскую сацыял-дэмакратыч-
ную партыю (УСДП). Правае крыло РУРП аб’ядналася з народаўцамі і ства-
рыла Украінскую нацыянальна-дэмакратычную партыю (УНДП). Узнача ліў 
новую партыю Юльян Раманчук (пазней – К. А. Лявіцкі). У яе склад увайшлі 
У. Ю. Ахрымовіч, В. Ц. Будзіноўскі, Я. Лявіцкі, І. Я. Франко, М. С. Грушэўскі. 
УНДП з’яўлялася найбольш шматлікай і ўплывовай у краі. Калі сацыял-дэма-
кратычная партыя выступала толькі за культурна-нацыянальную аўтаномію 
краю, то праграмы РУРП і УНДП у якасці асноўнай мэты высоўвалі барацьбу 
за нацыянальна-тэрытарыяльную аўтаномію Усходняй Галіцыі і Паўночнай 
Букавіны з уласным соймам і адміністрацыяй. Аналагічныя патрабаванні 
агучвалі букавінская Нацыянальна-дэмакратычная партыя (1907) і Рады-
кальная партыя (1906).

У сваёй працы ўкраінскія партыі імкнуліся абапірацца на народныя масы, 
актыўна працавалі над павышэннем узроўню іх самасвядомасці і арганізацыі. 
У канцы XIX – пачатку ХХ ст. разгарнулі дзейнасць спажывецкі кааператыў 
«Народны гандаль», таварыства хлебаробаў «Сельскі гаспадар», «Краёвы 
крэдытны саюз», «Краёвы рэвізійны саюз» і інш. Павышэннем узроўню 
пісьменнасці і адукацыі ўкраінцаў займалася таварыства «Просвіта». Да 
1914 г. яно мела ў Заходняй Украіне 78 філіялаў, 2944 бібліятэкі і больш за 
100 тыс. членаў. Фізічным выхаваннем займаліся арганізацыі «Сокал» і «Сеч».
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Нягледзячы на ціск з боку краёвай адміністрацыі, на мяжы стагоддзяў ва 
Усходняй Галіцыі дзейнічала шэсць украінскіх гімназій. Акрамя таго, у 1909–
1911 гг. былі адкрыты шэсць прыватных гімназій, адзін ліцэй і чатыры настаў-
ніцкія семінарыі. У Галіцыі налічвалася 2,5 тыс. украінскіх народных школ.

У 1905–1906 гг. значных маштабаў дасягнуў так званы вечавы рух, які 
праходзіў пад лозунгам дэмакратызацыі выбарчай сістэмы. 2 лютага 1906 г. 
па ініцыятыве Украінскай нацыянальна-дэмакратычнай партыі ў Львове ад-
былося на род нае веча з патрабаваннямі ўсеагульнага, роўнага, непасрэднага 
і тайнага выбарчага права. У веча ўзялі ўдзел каля 50 тыс. чалавек, галоўным 
чынам сяляне. Падчас выбараў 1907 г. (пасля ад ме ны курыяльнай сістэмы) 
украінцы здолелі правесці 27 прад с таў ні коў у венскі парламент і 29 дэпутатаў 
у краявыя сой мы Галіцыі (12) і Букавіны (17).

Нацыянальнае адраджэнне на тэрыторыі Букавіны і Закарпацця. Важ-
ным фактарам нацыянальнага адраджэння Букавіны была змена яе 
адміністрацыйнага статусу. У 1849 г. у сувязі са станаўленнем у Аўстрыі кан-
стытуцыйнага ладу Букавіна была аддзелена ад Галіцыі і набыла статус асобна-
га аўтаномнага краю. Румыны дамагліся яе далучэння да Сяміграддзя і Бана-
та, супраць чаго рашуча выступіў праваслаўны букавінскі біскуп Яўген Гакман, 
украінец па паходжанні, які не жадаў румынізацыі сваёй епархіі і падначален-
ня яе сяміградскаму мітрапаліту. У 1853 г. аўстрыйскі ўрад пацвердзіў рашэнне 
адносна статусу Букавіны. У 1860 г. яна зноў увайшла ў склад Галіцыі, але ўжо 
ў 1861 г. ёй вярнулі статус кароннага краю з правам аўтаноміі і ўласным соймам.

Украінскае насельніцтва, галоўным чынам сялянскае, праваслаўнае, пе-
раважала ў паўночнай частцы Букавіны. Акрамя ўкраінцаў і румын, на тэ-
рыторыі Букавіны жылі таксама яўрэі, немцы і іншыя народы. Бука вінскія 
сяляне былі найбольш заможнымі на заходнеўкраінскіх землях. У той жа час 
буйныя румынскія землеўласнікі Букавіны не мелі такога ўплыву ў Вене, 
як палякі і венгры. Палітыка аўстрыйскіх улад у краі зводзілася да выкары-
стання ўкраінцаў у якасці процівагі румынам. Таму ўкраінскае насельніцтва 
Букавіны ставілася досыць лаяльна да аўстрыйскай кароны.

У 1873 г. букавінская праваслаўная епархія атрымала статус мітраполіі і ста-
ла аўтакефальнай. Каталіцкая Аўстрыя забяспечвала праваслаўнае духавен-
ства Букавіны матэрыяльна нават лепш, чым каталіцкае, за што яно верай 
і праўдай служыла Габсбургам. Не скупіліся на падтрымку букавінскага ду-
хавенства і расійскія чыноўнікі, што, у сваю чаргу, садзейнічала ўмацаванню 
русафільскіх тэндэнцый сярод украінскіх святароў.

Яшчэ ў 1869 г. па ініцыятыве біскупа Яўгена Гакмана была заснавана 
русафільская арганізацыя «Руская Гутарка», якая адкрывала бібліятэкі і вы-
давала на царкоўнаславянскай мове газету «Букавінская зорка». У 1870 г. 
з’явілася палітычная група «Руская Рада», якая прадстаўляла інтарэсы бука-
вінскіх украінцаў на выбарах. Яна таксама дзейнічала пад уплывам руса-
філаў. Сітуацыя змянілася ў 1880-я гг. Галіцкія народаўцы ўзялі пад свой кан-
троль «Рускую Гутарку» ў 1884 г. і надалі яе дзейнасці кірунак таварыства 
«Просвіта». У 1885 г. украінафілы апы ну лі ся на чале «Рускай Рады». Газета 
«Букавіна» стала народаўскай.
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Важную ролю ў жыцці букавінскага грамадства меў універсітэт, адкрыты 
імператарам Францам Іосіфам I у 1875 г. у Чарнаўцах. Выкладанне ў ім вяло-
ся на нямецкай мове, але разам з кафедрай румынскай мовы была і ка федра 
ўкраінскай мовы і літаратуры. Яе ўзначальваў прафесар С. І. Смаль-Стоцкі. 
У 1912 г. ва ўніверсітэце навучалася амаль 1200 студэнтаў, сярод якіх было 
313 украінцаў і 312 румынаў. У розны час універсітэт скончылі вядомыя літа-
ратары і палітычныя дзеячы Украіны, у тым ліку І. Я. Франко.

Школьная справа была наладжана ў Букавіне лепш, чым у астатніх за-
ходне ўкраінскіх землях. Украінская народная школа іс на ва ла амаль у кож-
ным сяле. У 1911 г. са 120 тыс. дзяцей школьнага ўзросту толькі 3 % былі 
непісьменнымі.

Першым партыйным аб’яднаннем букавінскіх украінцаў стала ство-
раная ў 1906 г. Радыкальная партыя: лідары – Тэадор Галіп, браты Папо-
вічы, Напалеон Бігарый; друкаваныя органы – «Народная воля», «Народная 
спра ва», пазней ім на змену прыйшоў «Грамадзянін». Дзякуючы падтрымцы 
таварыства «Сеч», радыкалы мелі добра арганізаваныя маладыя кадры, ад-
нак іх уплыў у Букавіне быў слабым. У 1906 г. узнікла Сацыял-дэмакратыч-
ная партыя (лідар Восіп Бяспалка), якая складалася пераважна з рабочых; 
для сялян яе атэізм быў непрымальны, а лозунг «Пралетарыі ўсіх краін, яд-
най це ся!» – незразумелы.

У 1907 г. С. І. Смаль-Стоцкі, барон М. М. Васілька і іншыя актыўныя 
народаўцы стварылі Нацыянал-дэмакратычную партыю. Яна адрознівалася 
ад Радыкальнай партыі галоўным чынам сваёй тактыкай: тое, што радыка-
лы патрабавалі ад улады, нацыянал-дэмакраты прасілі. Менавіта Нацыя-
нал-дэмакратычная партыя стала вядучай палітычнай сілай у краі. Дзякую-
чы збалансаванаму палітычнаму курсу венскага імперскага ўрада, у Букавіне 
не існавала такой міжнацыянальнай напругі, як у Галіцыі. Тут палітычны 
кампраміс паміж румынамі і ўкраінцамі быў рэальным. Украінскія дэпутаты 
здолелі дамовіцца адносна квоты ад двух народаў у прадстаўнічых органах. 
Украінцам гарантавалася 17 з 63 месцаў у сойме Букавіны. У венскім парла-
менце квота складала пяць дэпутатаў.

Адной з назваў Закарпацця доўгі час была назва Вугорская (Венгерская) 
Русь. Тут, у адрозненне ад Букавіны, ні пра які палітычны кампраміс не маг-
ло быць і гаворкі. Венгры цалкам падпарадкавалі сабе гэты край, асабліва 
пасля 1867 г., калі Галіцыя і Букавіна ўвайшлі ў склад аўстрыйскай, а Закар-
пацце – венгерскай часткі імперыі. Жыхары Закарпацця аказаліся самымі 
бяспраўнымі з усіх украінцаў на тэрыторыі імперыі. Для апраўдання палітыкі 
нацыянальнага прыгнёту венгры распрацоўвалі філасофска-прававыя тэорыі 
па нацыянальным пытанні. У 1868 г. быў нават прыняты спе цы я ль ны За-
кон аб правах нацыянальнасцей. У ім сцвярджалася, што ўсе грамадзяне 
ў палітычным сэн се складаюць «непадзельную адзіную мадзьярскую нацыю».

Нацыянальная палітыка венгерскіх улад асабліва хутка вы я ві ла ся ў спра-
ве народнай адукацыі. Калі ў канцы ХIХ ст. у Закарпацці налічвалася каля 
500 украінскіх школ, то ўжо ў 1907 г. не засталося ніводнай. Перад Першай 
сусветнай вайной 60 % насельніцтва ў Закарпацці было непісьменным.
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§ 3. Украіна ў гады Першай сусветнай вайны.  
Лютаўская рэвалюцыя

Размежаванне палітычных сіл. Падчас суперніцтва за падзел свету афор-
міліся два асноўныя па лі тыч ныя блокі: Тра іс ты саюз з удзелам Германіі, 
Аўстра-Венгрыі, Італіі (у гады вайны за мест Італіі ў са юз увайшлі Турцыя 
і Балгарыя) і Антанта, у складзе якой былі Англія, Францыя, Расія.

Ужо ў першы дзень вайны, 19 ліпеня (1 жніўня) 1914 г., дзяр жаў ная мяжа 
паміж Расіяй з аднаго бо ку, Германіяй і Аў с т ра-Венгрыяй – з другога пера-
тварылася ў лінію фронту. Украіна ста ла не проста ад ным з плацдармаў 
кровапралітных баёў, але і мес цам, дзе рэалізоўваліся стратэгічныя задумы 
сус вет на га кан ф лік ту, прычым з удзелам украінцаў, якія былі вымушаны стра-
ляць адзін у аднаго.

У сваім стаўленні да вайны палітычная ўкраінская эліта падзялілася на тры 
лагеры. Большасць дзеячаў украінскіх партый на тэрыторыі Расійскай імпе-
рыі выступіла ў падтрымку царскага ўрада. Лідары Таварыства ўкраінскіх пра-
грэсістаў» увайшлі ў склад аддзяленняў «Усерасійскага саюза земст ваў і гарадоў 
(«Земгор»). У 1916 г. у гэты саюз уступіў С. В. Пятлюра і неўза баве заняў пасаду 
памочніка ўпаўнаважанага на Заходнім фронце. Большасць членаў Украінскай 
сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі (УСДРП), у тым ліку У. К. Вінічэнка, 
таксама падтрымалі расійскую арыентацыю.

Меншая частка УСДРП абрала арыентацыю на блок Цэн т ра ль ных дзяр-
жаў (Германія, Аўстра-Вен г рыя, Балгарыя, Тур цыя). У. В. Дарашэнка, А. І. Жук, 
Д. І. Данцоў, разам з іншымі дзе я ча мі ўкра ін с ка га руху, рэалізавалі агучаную 
яшчэ ў 1912 г. В. К. Ліпінскім ідэю: 4 жніўня 1914 г. стварылі ў Львове «Са-
юз выз ва лен ня Украіны» (СВУ) як пазапартыйнае аб’яднанне. Саюз выс-
ту паў за перамогу ў вайне кай зе раў с кай Германіі. У выпадку раз г ро му Расіі 
члены СВУ лічылі неабходным дабівацца дзяр жаў най са мас той нас ці Украіны. 
Адначасова не выключалася маг чы масць захавання ў складзе Аўстра-Венгрыі 
час т кі эт ніч ных украінскіх тэрыторый і стварэння ў такім выпадку спе цы я ль-
на га аўтаномнага ка рон на га краю. Падобныя планы ўт рым лі ваў і «Маніфест 
Галоўнай Украінскай Рады», створанай з прад с таў ні коў усіх палітычных партый 
Галіцыі. Да дзейнасці СВУ адмоўна ставіўся шэраг лідараў на цы я на ль на-
вызваленчага ру ху, у тым ліку М. С. Грушэўскі.

Члены СВУ вялі актыўную інфармацыйна-прапагандысцкую дзей насць, 
імкнуліся максімальна шы ро ка прадставіць інтарэсы Вя лі кай Украіны перад 
Цэнтральнымі дзяржавамі і ўсім еў ра пей с кім све там. У перадавым артыкуле 
першага нумара «Весніка Саюза вызвалення Украіны» чытачам па ве дам ля ла-
ся, што нацыянальна-палітычная платформа саюза – не за леж насць Украіны. 
У гады Першай сус вет най вайны членамі саюза бы ло выдадзена больш за 
50 кніг і 30 брашур на некалькіх еў ра пей с кіх мо вах.

Нарэшце, невялікая група членаў УСДРП на чале з Іль вом Юркевічам 
(псеўданім – Рыбалка) прыт рым лі ва ла ся асоб най, цэнтрысцкай, пазіцыі. 
Прадстаўнікі гэтага кірунку ад мя жоў ва лі ся як ад ру са фі лаў, так і ад герма-
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нафілаў. Прыхільнікі Юркевіча прыступілі да выдання ў Жэневе газеты «Ба-
рацьба», на старонках якой адстойвалі свае погляды.

Украінскія землі ва ўмовах вайны. Пачатак вайны на ўкраінскай тэрыторыі 
складваўся ўдала для расійскага войска. 23 жніўня 1914 г. разгарэлася Галі-
цыйская бітва, у якой з абодвух бакоў узялі удзел каля 1,5 млн чалавек. 
Атрымаўшы бліскучую перамогу, расійскія войскі занялі частку Букавіны 
(разам з Чарнаўцамі), Усходнюю Галіцыю (з Львовам), уступілі ў Карпа-
ты. Пасля чатырохмесячнай аблогі ў пачатку сакавіка 1915 г. была занята 
стратэгічна важная крэпасць Перамышль.

Падчас адступлення камандаванне аўстра-венгерскага войска разгарнула 
маштабныя рэпрэсіі супраць мясцовых жыхароў. Дзясяткі тысяч украінцаў 
былі адпраўлены ў канцэнтрацыйныя лагеры Талергоф і Цярэзін.

На заваяваных расійскім войскам тэрыторыях Галіцыі і Букавіны былі 
створаны чатыры губерні (Львоўская, Перамышльская, Цярнопальская, 
Чарнавецкая). Яны былі аб’яднаны ў адзінае ваеннае генерал-губернатар-
ства на чале з графам Г. А. Бобрынскім. Граф абяцаў «калёным жалезам» 
выкараніць «мазепінства» і ператварыць мясцовае насельніцтва ў «са праўд-
ных рускіх», а грэка-католікаў – у праваслаўных. Але гэтыя планы рэа лі заваць 
не ўдалося. У выніку контрнаступлення аўстра-нямецкіх войскаў вялікая 
частка згаданай тэрыторыі ўжо ў маі – чэрвені 1915 г. была вернута Аўстра-
Венгерскай імперыі.

Адступленне расійскага войска прынесла новыя выпрабаванні насель-
ніцтву Галіцыі. Пачалося масавае высяленне людзей з Холмшчыны, Валыні, 
Падолля, якое абцяжарвалася распаўсюджаннем тыфу. Цяжка ўстанавіць, 
коль кі людзей было выселена і загінула ў дарозе. Украінскія гісторыкі назы-
ваюць лічбу ў 6 млн чалавек. Вядома, што толькі ў Кіеўскім камітэце дапамогі 
было зарэгістравана 3 млн 306 тыс. бежанцаў.

У чэрвені 1916 г. расійскія войскі Паўднёва-Заходняга фронту пад кіраў-
ніцтвам генерала А. А. Брусілава нанеслі аўстрыйцам паражэнне і зноў занялі 
вялікую частку Галіцыі і Валыні. «Брусілаўскі прарыў» значна палегчыў 
становішча Францыі, войскі якой змагаліся з немцамі пад Вердэнам, але 
сама Расія не атрымала выгады ад гэтай перамогі. Два гады вайны дорага 
каштавалі Расійскай імперыі: было забіта 1,5 млн, паранена каля 4 млн, узя-
та ў палон каля 2 млн чалавек. На ўкраінскіх землях мабілізавалі каля паловы 
ўсяго працаздольнага мужчынскага насельніцтва: у Валынскай губерні – 49,9, 
Кіеўскай – 51,8, Палтаўскай – 49,4, Харкаўскай – 49,1, Чарнігаўскай – 50,6, 
у Кацяранаслаўскай – 34,2 %.

Уплыў вайны на гаспадарчае і грамадска-палітычнае жыццё. Вай на істотна 
падарвала эканамічныя сі лы краіны. На працягу 1914–1916 гг. ва Украіне 
зачынілася больш за 1400 прад п ры ем с т ваў. Рэзка ска ра ці ла ся вытворчасць 
чыгуну, металу, здабыча ву га лю. Значна паменшыліся пасяўныя плошчы, 
валавы збор збож жа ў 1916 г. у параўнанні з 1913 г. знізіўся на 27 %. Разарэнне 
эканомікі прывяло да хуткага росту цэн. Да пачатку 1917 г. сярэдні ўзровень 
цэн на прадукты харчавання ў параўнанні з 1913 г. вырас на 115–130 %, а на 
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асобныя прадукты (напрыклад, алей) нават на 170 %. Рост цэн на адзенне 
і абутак склаў больш за 200 %.

Стачачная барацьба пралетарыяту, якая з пачаткам вайны практыч-
на заціхла, паступова актывізавалася. У 1915 г. на тэрыторыі «расійскай» 
Украіны адбылося 113 забастовак (удзельнічала 48 тыс. рабочых), у 1916 г. – 
218 забастовак (193 тыс.), а на працягу толькі першых двух месяцаў 1917 г. – 
50 забастовак (50 тыс.). Антыўрадавыя настроі ўзмацняліся на фронце. Най-
больш лёгкай здабычай рэвалюцыйных агітатараў былі запасныя часткі, якія 
рыхтавалі для адпраўкі на фронт. Нарасталі сялянскія пратэсты, больш час-
ты мі сталі пагромы памешчыцкіх маёнткаў.

Сітуацыя ў краіне выклікала незадаволенасць урадавай эліты. У членаў 
царскай сям’і, прадстаўнікоў Дзяржаўнай думы, вышэйшага ваеннага ка-
мандавання сфарміравалася перакананне, што заставацца з такім царом 
нельга: неабходны пераварот. Напачатку 1917 г. у Петраградзе і прыгара-
дах знаходзілася каля 200 тыс. салдат, якія павінны былі вясной адправіцца 
на фронт, але ў большасці не жадалі гэтага. У горадзе практычна не было 
надзейных палкоў. З-за снежных заносаў прыпыніліся пастаўкі мукі. Узнік 
недахоп хлеба, што 23 лютага вык лі ка ла масавыя народныя хва ля ван ні. 
25 лютага цар пры пы ніў дзейнасць Дзяржаўнай думы, а ўжо 27 лютага быў ар-
га ні за ва ны Часовы ка мі тэт Дзяржаўнай думы пад кіраўніцтвам М. У. Радзян-
кі. У той жа дзень быў створаны Савет рабочых і сал дац кіх дэпутатаў. Так 
з’явіліся два цэнтры ўлады. 2 сакавіка 1917 г. чле ны Часовага камітэта пры-
ня лі ад цара акт аб адрачэнні і сфар мі ра ва лі Часовы ўрад.

На тэрыторыі Украіны органы царскай адміністрацыі бы лі ліквідаваны 
3–5 сакавіка. Уладу ат ры ма лі прызначаныя Ча со вым урадам губернскія і па-
вятовыя камісары. Як і ў Пет раг радзе, ва Украіне з’я ві лі ся Саветы рабочых 
і салдацкіх дэ пу та таў. Але калі ў расійскай сталіцы Саветы ўяўлялі сабою 
сур’ёз ную палітычную сілу і мелі рэальны ўплыў на Часовы ўрад, то ва Ук ра-
і не яны не ігралі вядучай ролі і на ўладу не прэтэндавалі.

Актывізацыя палітычнага жыцця ў 1917 г. Таварыства ўкра ін с кіх пра грэ-
сістаў выступіла іні цы я та рам стварэння адзінага цэн т ра, які мог бы аб’яд наць 
усе ўкраінскія сілы. 4 сакавіка 1917 г. прайшлі вы ба ры Украінскай Цэнт ральнай 
Рады (УЦР), гла вой якой быў абраны М. С. Грушэўскі. Перша пачаткова УЦР 
ме ла значэнне толькі ў якасці кіеўскай гарадской арга ніза цыі, яе па лі тыч ная 
платформа не была вы раз на сфармулявана. Выз на чыць праграму Цэнтраль-
най Рады і завяршыць працэс яе ар га ні за цыі па вінен быў Усеўкраінскі нацы-
янальны кангрэс. Пад рых тоў ка кангрэса акты віза вала ўкраінскія палітычныя 
сілы, якія вырашылі тэрмінова правесці свае партыйныя з’езды.

25–26 сакавіка 1917 г. адбыўся з’езд ТУП, які падтрымаў ідэю аўтаноміі 
Украіны ў складзе ра сій с кай дзяржавы і змяніў назву арганізацыі на «Саюз 
аўтанамістаў-фе дэ ра ліс таў». 4–6 красавіка 1917 г. у Кіеве адначасова прайшлі 
ўста ноў чы з’езд Украінскай партыі сацыялістаў-рэва люцыянераў і кан фе рэн-
цыя Украінскай сацыял-дэмакратычнай працоў най пар тыі. 6–7 красавіка 
аднавіла сваю дзейнасць Украінская ра ды ка ль на-дэмакратычная партыя. 
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У тыя ж дні ў Кіеве адбыўся з’езд дзеячаў украінскай вёскі, на якім быў ство-
раны «Украінскі ся лян с кі саюз».

Вядучыя ўкраінскія палітычныя сілы на сваіх з’ездах пра дэ ман с т ра ва-
лі адзінства па пытанні аўтаноміі Украіны ў рамках фе дэ ра тыў най расійскай 
дзяржавы і прыхільнасць са цы я ліс тыч ным ідэям. Кансерватыўнае крыло ва 
ўкраінскім руху было прад с таў ле на асобнымі палітычнымі дзеячамі, заклікі 
якіх па та ну лі ў хоры галасоў радыкалаў і сацыялістаў.

6 красавіка 1917 г. у Кіеве пачаў працу Усеўкраінскі Нацыянальны Канг-
рэс. На ім прысутнічалі 900 дэпутатаў ад палітычных, грамадскіх, куль-
турна-асветніцкіх і прафесійных арганізацый. Дэпутатамі Кангрэса былі 
прадстаўнікі Галіцыі, Букавіны, Холмшчыны, Кубані, Масквы і Петрагра-
да. Праца Кангрэса звялася да абмеркавання двух блокаў пытанняў: нацы-
янальна-тэрытарыяльная аўтаномія Украіны і выбары новага складу Рады.

8 красавіка новы склад Цэнтральнай Рады быў абраны ў колькасці 118 ча-
лавек. У яе, акрамя М. С. Грушэўскага, увайшлі такія вядомыя палітычныя 
дзеячы, як У. К. Вінічэнка, С. А. Яфрэмаў, Д. І. Дарашэнка, М. І. Міхноўскі, 
Л. М. Старыцкая-Чарняхоўская, І. Л. Шраг, Л. Я. Чыкаленка. Цэнтральнай 
Радзе было дадзена права кааптаваць новых членаў. Менавіта такім чынам 
у Раду былі ўключаны прадстаўнікі Саветаў ваенных, сялянскіх, рабочых 
дэпутатаў і група прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей (30 % ад усяго 
складу). Да сярэдзіны ліпеня 1917 г. у Раду ўваходзіла 822 члены.

Поўны склад Рады атрымаў назву Вялікая Рада. Паміж агульнымі зборамі 
дзейнічаў Камітэт Цэнтральнай Рады, які напачатку ліпеня 1917 г. быў 
рэарганізаваны ў Малую Раду. І Вялікая і Малая рады фарміраваліся на фрак-
цыйных (партыйных) асновах. Найбольш шматлікай была фракцыя ўкраінскіх 
эсэраў, але вядучую ролю ігралі сацыял-дэмакраты. У складзе УЦР пераважала 
моладзь. Намеснікам старшыні быў абраны студэнт другога курса Маскоўскага 
ўніверсітэта І. Л. Шраг (законы Рады выходзілі за подпісам студэнта!). А вось 
М. С. Грушэўскага сучаснікі звалі «старым», хоць яму быў 51 год.

Патрабаванні нацыянальна-тэрытарыяльнай аўтаноміі знайшлі адлю-
страванне ў рэзалюцыях I Усеўкраінскага ваеннага з’езда (5–8 мая 1917 г.), 
на які з’ехалася каля 700 дэлегатаў. Рэзалюцыі былі вострымі і адназначнымі: 
«Патрабаваць ад Часовага ўрада і Савета салдацкіх і рабочых дэпутатаў не-
адкладнага абвяшчэння асобным актам нацыянальна-тэрытарыяльнай аўта-
номіі Украіны». Рашэнні з’езда паклалі ка нец нерашучасці УЦР.

Украінская Цэнтральная Рада і Часовы ўрад: барацьба за Ук ра і ну. 16 мая 
1917 г. у Петраград прыбыла дэлегацыя УЦР на чале з У. К. Вінічэнкам 
і С. А. Яфрэмавым. Яна прадставіла Часоваму ўраду свае прапановы: за-
цвердзіць шырокую аўтаномію; заснаваць пасаду пастаяннага камісара пры 
Часовым урадзе па ўкраінскіх справах; прызначыць адзінага камісара для ўсёй 
Украіны; ажыццявіць украінізацыю войска і школы; вызваліць галіцкіх ва-
еннапалонных. Часовы ўрад адверг усе прапановы. У адказ на гэта 10 чэрве-
ня 1917 г. Цэнтральная Рада прыняла Першы Універсал, які абвясціў аўтано-
мію Ук ра і ны ў складзе Расіі. 15 чэрвеня Камітэт УЦР стварыў Генеральны 
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сакратары ят у якасці ўрада аў та ном най Украіны на чале з У. К. Ві ні чэн кам. 
У склад сакратарыята ўвайшлі С. А. Яфрэмаў, Х. А. Ба ра ноў с кі, С. В. Пятлюра, 
Б. М. Мартас, В. В. Садоўскі, М. М. Ста сюк, І. М. Сцяшэнка, П. А. Хрысцюк.

29 чэрвеня 1917 г. у Кіеў прыбылі міністры Часовага ўрада А. Ф. Керанскі, 
М. І. Цярэшчанка і І. Г. Цэрэтэлі для перамоў з Цэн т ра ль най Радай і Ге-
неральным сакратарыятам. Члены дэ ле га цыі заявілі, што яны не супраць 
аўтаноміі Украіны, аднак кан чат ко вае рашэнне неабходна вынесці на аб-
мер ка ван не Усе ра сій с ка га Устаноўчага сходу. У адказ 3 ліпеня 1917 г. Цэн-
т ра ль ная Рада выдала Другі Універсал, у якім заяўляла, што прызнае пра ва 
Усерасійскага Устаноўчага сходу зацвердзіць аўтаномію Ук ра і ны і не збі ра-
ецца адлучацца ад Расіі.

2 ліпеня 1917 г. у Петраградзе адбылося пасяджэнне Ча со ва га ўрада, прыс-
вечанае падвядзенню вы ні каў перамоў у Кіеве. Пра ект дэкларацыі, прыве-
зены А. Ф. Керанскім, М. І. Ця рэш чан кам, І. Г. Цэ рэ тэ лі, і іх заява, што па 
дамоўленасці з Цэн т ра ль най Радай тэкст дакумента неабходна прыняць без 
змен, вык лі ка лі пратэст міністраў-кадэтаў. Нягледзячы на гэта, урад бо ль шас-
цю галасоў ухваліў дэк ла ра цыю. У адказ міністры-кадэты па да лі ў адстаўку, 
што прывяло да ўрадавага крызісу. Сітуацыя аб вас т ры ла ся ў сувязі са спро-
бай бальшавікоў 3–5 ліпеня 1917 г. пад няць паўстанне ў Петраградзе і захапіць 
ула ду. 8 ліпеня быў сфар мі ра ва ны новы склад Часовага ўрада. Пост прэм’ер-
мі ніс т ра ў ім атрымаў А. Ф. Ке ран с кі.

Менавіта з новым складам Часовага ўрада ўступіла ў пе ра мо вы дэлегацыя 
Генеральнага сакратарыята на чале з У. К. Ві ні чэн кам. Дэлегацыя прывезла 
для зацвярджэння Статут, які выз на чаў Генеральны сакратарыят у якасці 
вышэйшага вы ка наў ча га органа на тэрыторыі Украіны. Часовы ўрад адхіліў 
Статут і 4 жніўня 1917 г. замяніў яго на «Часовую інструкцыю», у адпаведнасці 
з якой Генеральны сакратарыят фактычна ператвараўся ў мясцовы орган Ча-
совага ўрада і па сваіх функцыях не адрозніваўся ад губернскага камісарыята.

Радыкальна настроеныя ўдзельнікі шостага агульнага сходу УЦР, прад-
стаўнікі нацыянал-рэвалюцыянераў і часткі эсэраў запатрабавалі разрыву 
адносін з Часовым урадам і самастойнага ажыццяўлення Статута Генеральна-
га сакратарыята. Аднак большасць членаў Цэнтральнай Рады абрала тактыку 
палітычнага кампрамісу. На сходзе была ўхва ле на рэзалюцыя, якая канстата-
вала парушэнне Часовым урадам заключанай раней дамовы, але абыходзіла 
маўчаннем пытанне прыняцця альбо непрыняцця «Часовай інструкцыі».

Такім чынам, інструкцыя фармальна ўзяла верх над Статутам, аднак 
канст руктыўнага супрацоўніцтва паміж Часовым урадам і Генеральным са кра-
тарыятам (за выключэннем сумеснай барацьбы з мецяжом генера ла Л. Г. Кар-
нілава) не атрымалася. У кастрычніку 1917 г. успыхнуў новы канф лікт. УЦР 
заявіла аб правядзенні Украінскага ўстаноўчага сходу. Часовы ўрад успрыняў 
гэты намер як спробу падарваць дзяржаўную ўладу. У. К. Вінічэнку тэрмінова 
выклікалі ў Петраград. 22 кастрычніка 1917 г. ён выехаў з Кіева, аднак даваць 
тлумачэнні Часоваму ўраду яму не давялося. Кастрычніцкае паўстанне ў Пе-
траградзе адкрыла новую старонку ў гісторыі расійскай рэвалюцыі, у тым ліку 
на тэрыторыі Украіны.
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Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Падчас адмены прыгоннага права сяляне Валынскай, Кі еў с кай і Па-
дольскай губерняў ат ры ма лі зямлю на найбольш вы гад ных умовах. Рас-
крыйце прычыны гэтай з’явы.

2. Якія вынікі мела адмена прыгоннага права для ўкра ін с ка га сялянства?
3. Калі адмена прыгоннага права была прагрэсіўнай рэформай, то чаму 

адбываліся масавыя выс туп лен ні не за да во ле ных сялян?
4. Якая галіна прамысловасці – апрацоўчая ці зда бы ва ю чая – развівалася 

на ўкраінскіх землях у дру гой палове XIX ст. больш плённа? Чаму?
5. Ва ўкра ін с кім экспарце пераважала гатовая прадукцыя, а не сыравіна. 

Ці згодны вы з гэтым сцвяр д жэн нем? Ар гу мен туй це свой адказ.
6. Чаму цыркуляр Валуева аказаў негатыўны ўплыў на раз віц цё ўкра-

інскай культуры?
7. Назавіце членаў «Кіеўскай грамады» ў 1870-х гг.
8. Расшыфруйце абрэвіятуру «РУП». Калі была зас на ва на гэта партыя?
9. У пачатку ХХ ст. у Расійскай імперыі з’явіўся цэлы шэ раг украінскіх 

палітычных партый. Праг ра ма якой з іх уяўляецца вам найбольш пера-
канаўчай? Аргументуйце свой адказ.

10. Калі і з якой мэтай на тэрыторыі Украіны ажыц цяў ля ла ся Сталыпінская 
аграрная рэформа?

11. Абшчыннае ці індывідуальнае сялянскае зем леў ла дан не пераважала 
на тэрыторыі Украіны у па чат ку ХХ ст.?

12. Назавіце прычыны масавай эміграцыі з тэрыторыі за ход неў к ра ін с кіх 
зямель на мяжы XIX–XX стст.

13. Якіх лідараў Руска-ўкраінскай радыкальнай партыі вы ве да е це? Чаму 
лідары РУДП ад мо ві лі ся ад абавязанняў «Новай эры» 1890 г., якія дазвалялі 
развіваць адукацыю на ўкраінскай мо ве?

14. Калі быў адчынены ўніверсітэт у Чарнаўцах? У 1860–70-х гг. за гонар 
называцца ўні вер сі тэц кім горадам змагаліся не ка ль кі гарадоў Аўстра-Вен-
герскай імперыі (Зальцбург, Трыест, Брно і інш.). Ваш погляд: чаму імператар 
зрабіў выбар на ка рысць Чарнаўцоў?

15. Назавіце вядомыя вам партыйныя аб’яднанні бу ка він с кіх украінцаў 
у пачатку ХХ ст.

16. Раскрыйце прычыны канфлікту паміж Украінскай Цэн т ра ль най Радай 
і Часовым урадам.
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Р а з д з е л  3

КУльтУРа УКРаіны XIX – ПачатКУ ХХ ст.

§ 1. адукацыя і навука

У 1803 г. у Расійскай імперыі было выдадзена «Палажэнне аб уладкаванні 
навучальных устаноў», якое ўносіла новыя прын цы пы ў сістэму адукацыі: 
бессаслоўны прынцып, бясплатнае на ву чан не на ні жэй шых ступенях, пе-
раемнасць навучальных праг рам. Прадугледжваліся наступныя ўзроўні аду-
кацыі: пры ход с кія школы; павятовыя вучылішчы; губернскія гімназіі; уні-
вер сі тэ ты. У рамках рэформы тэ ры то рыя імперыі была падзе ле на на шэсць 
навучальных акруг, якія ўзначальвалі папячыцелі і на ву ко выя са ве ты ўні-
версітэтаў. Першы ў Расіі Універсітэцкі ста тут (1804) даваў вышэйшым на-
вучальным ус та но вам значную аў та но мію: выбарнасць рэктара і прафесуры, 
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права сцвярджаць праг ра мы і прызначаць нас таў ні каў у гімназіі і вучылішчы 
сваёй на ву ча ль най акругі.

Цэнтрам культурнага, грамадскага і навуковага жыцця ста лі ўніверсітэты 
ў Харкаве (1805) і Кіеве (1834). У першай па ло ве XIX ст. з’явіліся пры ві-
леяваныя навучальныя ўстановы для два ран: Гімназія вы шэй шых навук кня-
зя І. А. Безбародкі ў Не жы не (1820), Крамянецкі ліцэй, а таксама інстытуты 
вы са ка род ных дзяўчат у Харкаве (1812), Палтаве (1817), Адэсе (1828), Кер чы 
(1835), Кіеве (1838). Разам з тым у 1817 г. была зачынена Кіева-Магілянская 
акадэмія. У 1819 г. на яе базе стварылі Кіеўскую духоўную семінарыю.

Нягледзячы на прагрэсіўны змест асноўных заканадаўчых актаў, прын-
цып саслоўнасці застаўся асноўным у адукацыйнай палітыцы царскага ўра-
да. «Навукі карысныя толькі тады, калі, як соль, ужываюцца і выкладаюц-
ца ў меру, гледзячы па стане людзей», – сцвярджаў міністр народнай асветы 
А. С. Шышкоў. Статут гімназій і вучылішчаў 1828 г. замацаваў саслоўную 
палітыку ўрада ў сферы адукацыі. У прыходскіх вучылішчах мелі права навучац-
ца дзеці сялян і мяшчан, у павятовых – купцоў і мяшчан, у гімназіях – дваран.

Новы этап у развіцці народнай асветы пачаўся з адменай прыгоннага 
права. Па рэформе 1864 г. было дазволена адкрываць народныя пачатковыя 
вучылішчы грамадскім арганізацыям і прыватным асобам, развіваць формы 
пазашкольнага навучання (нядзельныя школы і народныя хаты). Першыя 
нядзельныя школы ва Украіне былі адкрыты яшчэ ў 1859 г. па ініцыятыве 
студэнтаў Харкаўскага і Кіеўскага ўніверсітэтаў.

У 1860–70-я гг. сфарміравалася сістэма падрыхтоўкі настаўнікаў для 
пачатковых школ. Былі створаны трохгадовыя настаўніцкія семінарыі: 
Карастышэўская (1869), Херсонская (1871), Акерманская (1872), Пераяслаўская 
(1878). На заходне-ўкраінскіх землях настаўнікаў для народных школ рыхтавалі 
Львоўская, Чарнавіцкая, Мукачаўская, Ужгарадская настаўніцкія семінарыі. 
Настаўнікаў для павятовых вучылішчаў, царкоўна-прыходскіх школ, вы-
шэйшых і гарадскіх вучылішчаў рыхтавалі настаўніцкія інстытуты. Першы 
настаўніцкі інстытут быў створаны ў Глухаве ў 1874 г. Да 1914 г. ва Украіне 
налічвалася 26 настаўніцкіх семінарый і 6 настаўніцкіх інстытутаў.

Патрэбы грамадства, упартыя намаганні прагрэсіўнай грамадскасці абу-
мовілі далейшы рост вышэйшай школы. У 1865 г. па ініцыятыве М. І. Пірагова 
на базе Рышэльеўскага ліцэя быў заснаваны Наварасійскі ўнівер сітэт у Адэ-
се. На базе Нежынскага ліцэя ў 1875 г. быў створаны Нежын скі гісторыка-
філалагічны інстытут. Напачатку XX ст. з’явіліся вышэйшыя навучальныя 
ўстановы для жанчын. У 1903 г. былі адкрыты Вышэйшыя жаночыя кур-
сы ў Адэсе, у 1907 г. – у Харкаве. У 1910 г. у Харкаве адкрыўся жаночы 
медыцынскі інстытут. У 1906 г. аднавілі працу Вышэйшыя жаночыя кур-
сы ў Кіеве (дзейнічалі яшчэ ў 1878–1886 гг.), медыцынскае аддзяленне якіх 
у 1916 г. было рэарганізавана ў жаночы медыцынскі інстытут.

Для асоб абодвух палоў у 1906 г. у Кіеве адкрылі Вышэйшыя агульна-
адукацыйныя курсы. Праз два гады на іх базе быў створаны камерцыйны 
інстытут, дырэктарам якога стаў ініцыятар і актыўны арганізатар, гісторык, 
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прафесар Кіеўскага ўніверсітэта М. В. Доўнар-Запольскі – выхадзец з бела-
рускай Рэчыцы.

У 1912 г. Кацярынаслаўскае вышэйшае горнае вучылішча бы ло ператво-
рана ў Горны інстытут. У 1913 г. адчынілі дзверы для слухачоў Кіеўская і Адэ-
ская кансерваторыі. Усяго на ўкра ін с кіх землях пад ула дай Расійскай імперыі 
да 1917 г. дзейнічала 27 вышэйшых навучальных устаноў з 35 тыс. студэнтаў.

На працягу другой паловы XIX ст. павялічылася колькасць пачатковых 
школ і гімназій. Тым не менш, па дадзеных перапісу 1897 г., ва ўкраінскіх 
губернях Расійскай імперыі на кожныя сто чалавек даводзілася ад 72 да 
85 непісьменных.

На тэрыторыі заходнеўкраінскіх зямель напачатку XX ст. дзейнічалі 
чатыры вышэйшыя навучальныя установы: Львоўскі і Чарнавіцкі ўніверсітэты, 
політэхнічны інстытут і акадэмія ветэрынарнай медыцыны ў Львове. Асобае 
значэнне меў Львоўскі ўніверсітэт, сфармаваны ў 1784 г. на базе Львоўскай 
езуіцкай акадэміі. Навучанне ў ім вялося на лацінскай і польскай мовах і мела 
свецкі характар. У 1787–1806 гг. пры тэалагічным факультэце ўніверсітэта 
функцыянаваў Studium Ruthenum – украінскі («рускі») інстытут з двухгадо-
вым навучаннем, які рыхтаваў настаўнікаў для рэальных і класічных гімназій. 
Выкладанне вялося на ўкраінскай мове. З 1805 па 1817 г., у сувязі з рэфор-
май адукацыі ў Аўстрыйскай імперыі, Львоўскі ўніверсітэт быў ператвораны 
ў ліцэй, скарачаўся тэрмін навучання, узмацнялася тэалагічная падрыхтоўка 
студэнтаў. Але ўжо ў 1817 г. універсітэту быў вернуты ранейшы статус.

Пад уплывам рэвалюцыйных падзей 1848 г. у Еўропе аўстрыйскі ўрад 
пачаў праводзіць больш ліберальную палітыку ў сферы адукацыі. У 1849 г. 
была заснавана кафедра ўкраінскай мовы і літаратуры пад кіраўніцтвам бу-
дучага рэктара ўніверсітэта Я. Ф. Галавацкага. У заснаваным у 1875 г. Чар-
навіцкім універсітэце таксама дзейнічала кафедра ўкраінскай мовы і лі-
та ратуры, якую амаль тры дзесяцігоддзі ўзначальваў С. І. Смаль-Стоцкі. 
Важ най па дзеяй стала адкрыццё ў Львоўскім універсітэце ў 1894 г. кафедры 
сусветнай гісторыі з асобай увагай да Усходняй Еўропы пад кіраўніцтвам 
М. С. Грушэўскага.

У 1869 г. урад Аўстра-Венгрыі абвясціў агульнае абавязковае пачатковае 
навучанне на заходнеўкраінскіх землях. Аднак з-за матэрыяльных цяжкас-
цей, адсутнасці школьных памяшканняў і кваліфікаваных настаўнікаў многія 
ўкраінскія дзеці не мелі магчымасці рэгулярна наведваць школу. Да канца 
XIX ст. сярод насельніцтва Заходняй Украіны было зарэгістравана больш за 
70 % непісьменных.

Нягледзячы на тое, што ў 1874 г. у Заходняй Украіне было дазволена 
навучанне на ўкраінскай мове ў сярэдніх навучальных установах, першую 
ўкраінскую гімназію адчынілі толькі ў 1887 г. у Перамышлі. У канцы XIX ст. 
украінскіх гімназій у Галіцыі налічвалася 6, а польскіх – 29. У Букавіне ў той 
жа час дзейнічалі дзве нямецка-ўкраінскія гімназіі. У іх украінская мова вы-
кладалася як асобны прадмет. У трох гімназіях Закарпацця ўкраінская мова 
не вывучалася.
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Нацыянальна-культурны рух ва Украіне ў першай палове XIX ст. знайшоў 
сваё выяўленне пераважна ў гуманітарных сферах навукі: мовазнаўстве, 
гісторыі, этнаграфіі, фалькларыстыцы. Украінскія песні і думы вывучаў 
прафесар Харкаўскага ўніверсітэта І. І. Сразнеўскі. У 1830-х гг. выйшаў яго 
фальклорны зборнік «Запарожская даўніна». Чатыры збор ні кі ўкраінскіх 
на родных песень выдаў першы рэктар Кіеўскага ўніверсітэта М. А. Максі-
мовіч. У 1843 г. М. І. Кастамараў апублікаваў, а ў 1844 г. абараніў дысерта-
цыю на суісканне навуковай ступені магістра, прысвечаную вывучэнню 
ўкраінскай народна-паэтычнай творчасці. Аўтар разглядаў яе як важную 
кры ніцу дакладных звестак пра гістарычнае мінулае Украіны. У другой па-
лове XIX ст. зборнікі ўкраінскага песеннага фальклору вы да лі У. Б. Антановіч 
і М. П. Драгаманаў. Запісы вуснай народнай творчасці, звычаяў і абрадаў 
украінскага насельніцтва Правабярэжжа, зробленыя ў 1870-х гг. навуковай 
экспедыцыяй пад кіраўніцтвам П. П. Чубінскага, сталі асновай ся мі том най 
працы Паўднёва-Заходняга аддзела Расійскага геаграфічнага таварыства.

У 1843 г. для збору і публікацыі дакументальных матэрыялаў пры 
канцылярыі кіеўскага, падольскага і валынскага генерал-губернатара была 
арганізавана Кіеўская археаграфічная камісія. Матэрыялы, сабраныя членамі 
камісіі, у 1852 г. былі пакладзены ў аснову Кіеўскага цэнтральнага архіва стара-
жытных актаў. Спачатку камісія выдавала акты пад назвай «Помнікі». З 1859 г. 
пачалася публікацыя «Архіва Паўднёва-Заходняй Расіі» – зборніка гістарычных 
дакументаў і літаратурных помнікаў па гіс торыі Украіны XIV–XIX стст. Работу 
па адборы крыніц і падрыхтоўцы іх да публікацыі ажыццяўлялі галоўныя рэ-
дактары «Архіва» М. Д. Іванішаў, У. Б. Антановіч, М. Ф. Уладзімірскі-Буданаў. 
Кожны том адкрываўся ўступ ным артыкулам, які з’яўляўся грунтоўнай 
навуковай пра цай па ад па вед най праблематыцы. Сярод аўтараў прадмоў 
і рэ дак та раў «Архіва Паўднёва-За ход няй Расіі» былі па ва жа ныя і вя до мыя 
навукоўцы. У тым ліку Ф. Г. Лебя дзінцаў, І. М. Ка ма нін, С. Ц. Голубеў, А. І. Ля-
віц кі, М. С. Грушэўскі і інш.

У XIX ст. фарміравалася літаратурная ўкраінская мова, ча му садзейнічалі 
напісаныя А. А. Па таб нёй і П. І. Жытэцкім на ву ко выя працы і навучальныя 
дапаможнікі па гісторыі і гра ма ты цы ўкраінскай мо вы. Пачалі выдавацца 
двухмоўныя слоўнікі: ва Усходняй Украіне – руска-ўкраінскія і ўкраінска-
рус кія; у Га лі цыі – нямецка-ўкраінскія і ўкраінска-нямецкія. Напачатку 
XX ст. выйшаў у свет шматтомны слоўнік украінскай мовы Б. Д. Грынчанкі. 
Намаганнямі І. Я. Франко і І. Р. Верхрацкага рас па ча ло ся выданне ў Галіцыі 
шматтомнай кніжнай серыі помнікаў украінскай мовы і літаратуры.

У Закарпацці грамадскія дзеячы вялі барацьбу супраць паглынання 
ўкраінскай мовы вугорскай. У 1830 г. упершыню ў Аўстрыйскай імперыі была 
надрукавана граматыка ўкраінскай мовы грэка-каталіцкага святара М. М. Луч-
кая. Ён падрыхтаваў шасцітомную «Гісторыю карпацкіх русінаў». Вялікай па-
пулярнасцю ў Закарпацці карыстаўся святар А. В. Духновіч, які падрыхтаваў 
і выдаў малітоўнік, буквар, падручнікі граматыкі, геаграфіі, дапаможнік па 
педагогіцы для настаўнікаў на ўкраінскай мове. Ён таксама звяртаўся да 
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гістарычнай праблематыкі: у 1853 г. выдаў працу «Праўдзівая гісторыя карпата-
росаў, ці вугорскіх русінаў».

Першымі абагульняльнымі працамі па гісторыі Украіны сталі чатырох-
томная «Гісторыя Малой Расіі» Д. М. Бантыш-Каменскага (1822) і пяцітомная 
«Гіс торыя Маларосіі» М. А. Маркевіча (1842–1843), у якіх мінулае Украіны 
асэнсоўвалася як самастойны гістарычны працэс. Заснавальнік народніцкага 
кірунку, выбітны гісторык М. І. Кастамараў аб’ектам манаграфічных дасле-
даванняў абраў асвятленне эпохі нацыянальна-вызваленчай і рэлігійнай ба-
рацьбы сярэдзіны XVII ст., якую назваў «казацкай рэвалюцыяй». У працах 
«Багдан Хмяльніцкі», «Руіна», «Гетманства Выгоўскага», «Гетманства Юрыя 
Хмяль ніцкага» даследчык акцэнтаваў увагу, з аднаго боку, на дэмакратызме 
сацыяльных інстытутаў казацтва, а з дру го га – на негатыўных наступствах 
для грамадскага жыцця ўплыву казацкіх нізоў. Кастамараў паклаў пача так 
вы вучэнню сацыяльна-эканамічнай палітыкі гетманскіх урадаў у 50–70-я гг. 
XVII ст., уплыву геапалітычнага фактару на развіццё казацкай Украіны, узае-
ма сувязі нацыянальнага і сацыяльнага аспектаў народнай барацьбы.

Прафесар Кіеўскага ўніверсітэта У. Б. Антановіч у даследаваннях аба-
піраўся на пазітывісцкі падыход, крытыку і аналіз крыніц. Вынікам яго на-
пружанай працы сталі каля 300 разнапланавых навуковых прац. Антановіч 
заклаў навуковыя асновы ўкраінскай археалогіі, распрацаваў уласную мето-
дыку правядзення раскопак. Ён даследаваў стаянкі перыяду палеаліту, неаліту, 
селішчы трыпольскай культуры; стаў арганізатарам і ўдзельнікам расійскіх 
археалагічных з’ездаў, міжнароднага археалагічнага кангрэса ў Лісабоне 
(1880). У. Б. Антановіч выхаваў цэлую плеяду выбітных даследчыкаў (Д. І. Ба-
галей, М. С. Грушэўскі, П. В. Галубоўскі, А. Я. Яфіменка, М. В. Доўнар-
Запольскі) і стаў заснавальнікам кіеўскай гістарычнай школы.

У 1873 г. па ініцыятыве членаў «Старой грамады» ў Кіеве было адкры-
та Паўднёва-Заходняе аддзяленне Расійскага геаграфічнага таварыства. Яно 
вяло інтэнсіўную працу па вывучэнні гісторыі, этнаграфіі, мовы, эканомікі 
Украіны. Вынікам гэтай працы стала серыя капітальных прац: «Гістарыч-
ныя песні маларускага народа» У. Б. Антановіча і М. П. Драгаманава, збор 
этна графічных матэрыялаў у сямі тамах П. П. Чубінскага, статыстычныя 
даследаванні.

Працэс нацыянальнага адраджэння ахапіў і заходнеўкраінскія землі. 
У «Гісторыі Галіцкай Русі» Д. І. Зубрыцкі на падставе дакументальных крыніц 
развенчваў устаноўкі польскай гістарыяграфіі, ні бы та Галіцыя спакон веку – 
польскі край.

Актыўную навукова-даследчую і арганізатарскую дзейнасць вёў гіс то рык 
М. С. Грушэўскі. Яго дзесяцітомная «Гісторыя Украіны-Русі» лягла ў асно-
ву сучаснай схемы ўкраінскай гісторыі. У сваіх працах Грушэўскі вы ступіў 
з крытыкай канцэпцыі агульнарускай народнасці, якая склалася ў расійскай 
гістарыяграфіі. Даследчык даказваў, што Маскоўскае княства не з’яўлялася 
пераемнікам Кіеўскай Русі, а вырасла са сваіх каранёў. Лічыў, што для 
аб’ектыўнай рэканструкцыі гісторыі Усходняй Еўропы варта  асобна разгля-
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даць гісторыі ўкраінцаў, беларусаў і рускіх. Пад кіраўніцт вам М. С. Грушэўскага 
ў 1897–1916 гг. значна актывізавалася дзейнасць Навуковага таварыства імя 
Т. Р. Шаўчэнкі ў Львове (НТШ). Толькі ў 1898 г. таварыства пад рыхтавала да 
выдання 18 тамоў навуковых матэрыялаў гістарычнага, філа лагічнага, юры-
дычнага характару. Пад кіраўніцтвам М. С. Грушэўскага НТШ фактычна пе-
ратварылася ў неафіцыйную ўкраінскую акадэмію навук.

Значную ролю ў развіцці тэхнічных, сельскагаспадарчых, медыцынскіх 
і іншых ведаў ігралі навуковыя таварыствы, створаныя пры ўніверсітэтах і буй-
ных вышэйшых навучальных ус та но вах. Даследчую працу ў галіне медыцыны 
разгарнула «Таварыства кіеўскіх лекараў». Практычныя рэкамендацыі ў сферы 
прамысловасці, сельскай гаспадаркі і гандлю давалі статыстычныя камітэты, 
арганізаваныя ва ўсіх губернскіх цэнтрах. На ўсю Расійскую імперыю пра-
славіліся ўкраінскія ву чо ныя-матэматыкі. Адзін з іх, М. В. Вастра градскі, 
быў абраны акадэмікам Пецярбургскай акадэміі навук, а трохтомны «Курс 
матэматыкі» прафесара Харкаўскага ўніверсітэта Ц. Ф. Асіпоўскага на пра-
цягу дзесяцігоддзяў выкарыстоўваўся як падручнік для вышэйшых наву-
чальных устаноў. Напачатку ХХ ст. ва Украіне плённа працаваў Д. А. Граве – 
заснавальнік Кіеўскай алгебраічнай школы.

У галіне фізікі вылучаюцца даследаванні А. М. Ляпунова, аўтара тэорыі 
ўстойлівасці раўнавагі і руху механічных сістэм, вызначаных канечным лікам 
параметраў. Яго працы паслужылі навуковым фундаментам для стварэння 
разнастайных аўтаматычных прылад і, у прыватнасці, сістэм кіравання па-
лётам самалётаў і ракет. Выбітным заходнеўкраінскім ву чо ным быў фізік-
эксперыментатар І. П. Пулюй, які працаваў у навуковых установах Прагі, 
Вены, Вюрцбурга. Ён зрабіў важны ўклад у адкрыццё выпраменьвання, 
названага рэнтгенаўскім па імені нямецкага даследчыка В. Рэнтгена. Аўтар 
работ па радыёфізіцы і радыёлакацыі Д. А. Ражанскі фактычна стварыў 
украінскую школу радыёфізікаў.

Заснавальнікам сучаснай фізічнай хіміі стаў прафесар кафедры хіміі 
Харкаўскага ўніверсітэта М. М. Бекетаў. Яго працы заклалі асновы новай 
навуковай галіны – металатэрміі.

Істотны ўклад у развіццё біялагічнай навукі ўнеслі працы вы хад ца 
з Харкаўшчыны І. І. Меч ні ка ва. Будучы на пасадзе пра фе са ра Наварасійскага 
ўніверсітэта ў Адэсе, ён стварыў першую ў Расійскай ім пе рыі і другую ў свеце 
бактэрыялагічную стан цыю, стаў адным з заснавальнікаў мікрабіялогіі і ву-
чэн ня аб іму ні тэ це. У 70-х гг. XIX ст. у сценах таго ж універсітэта працаваў 
І. М. Сечанаў – заснавальнік фі зі я ла гіч най школы. Напачатку ХХ ст. 
усеагульнае прызнанне атрымалі працы выбітных вучоных-ме ды каў – хірурга 
М. П. Трынклера, афтальмолага Л. Л. Гір ш ма на. Эпідэміёлагі і мікрабіёлагі 
М. Ф. Гамалея і Д. К. За ба лот ны многае зрабілі для барацьбы з чумой, халерай, 
тыфам, ту бер ку лё зам.

Важнай падзеяй стала адкрыццё ў 1828 г. у с. Мітчанкі на Чар ні гаў ш чы-
не першай ва Украіне (і ва ўсёй Расійскай імперыі) шко лы пчалярства. Яе 
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заснавальнік П. І. Пракаповіч першым у све це сканструяваў рамачны вулей, 
які даў магчымасць збіраць мёд, не наносячы шкоды пчолам. 

У 1908 г. у Адэсе быў створаны першы ў Расійскай імперыі аэраклуб. Яго 
члены С. І. Утачкін і М. Н. Яхімаў у 1910 г. здзейснілі палёты на аэраплане. Рускі 
лётчык П. М. Несцераў, член Кіеўскага таварыства паветраплавання, у жніўні 
1913 г. у небе над Кіевам упершыню прадэманстраваў «мёртвую пятлю».

§ 2. Літаратура

Украінскай культуры XIX – пачатку XX ст. уласцівы тры характэрныя 
рысы. Па-першае, зна ход жан не на скрыжаванні культурнай прасторы За-
ходняй Еўропы і Расіі, уплываў праваслаўнага і каталіцкага свету. Па-другое, 
развіццё на аснове народнага мастацтва. Па-трэцяе, актывізацыя нацыяналь-
на-вызваленчага руху, якая ў гістарыяграфіі атрымала назву «нацыянальнае 
адраджэнне». У гэ ты перыяд украінская інтэлігенцыя паставіла перад грамад-
ствам пытанні пра захаванне нацыянальнай мовы, даступнасць адукацыі, ства-
рэнне спрыяльных умоў для развіцця ўсёй разнастайнасці культуры.

У першай палове XIX ст. ішоў працэс фарміравання новай украінскай 
літаратуры з ярка выяўленымі нацыянальнымі рысамі. І. П. Катлярэўскі ў па-
эме «Энеіда» (1798) раскрыў розныя бакі ўкраінскага жыцця ў традыцыях бур-
леску. Нацыянальная афарбоўка і спачуванне лёсу простага народа абумовілі 
вялікі поспех «Энеіды» сярод сучаснікаў. Выкарыстоўваючы творчыя метады 
Катлярэўскага, прафесар Харкаўскага ўніверсітэта П. П. Гулак-Арцямоўскі па-
спрабаваў увесці ва ўкраінскую літаратуру шэраг новых жанраў (бала да, бай ка).

Сучаснікі Катлярэўскага выкарыстоўвалі «маларасійскую мову» найперш 
з гумарыстычнай мэтай. Таму пісьменнікі-рамантыкі імкнуліся адмежавацца 
ад традыцый «катлярэўшчыны». Яны лі чы лі, што неабходна выкарыстоўваць 
ук ра ін с кую мову ў больш шырокім стылявым і тэматычным дыяпазоне. Вы-
хадзец са шляхецкай казацка-старшынскай сям’і Р. Ф. Квітка-Аснаўяненка 
сваёй творчасцю пераконваў, што на ўкраінскай мове можна ствараць і ра-
маны, і аповесці, і апавяданні. Яго «Маларасійскія аповесці», выдадзеныя 
ў Харкаве ў 1834 г., ме лі велізарны поспех. Сучаснікі назвалі аў та ра баць-
кам ук ра ін с кай прозы. Р. Ф. Квітка-Аснаўяненка па-майстэрску апісаў быт, 
норавы, звычаі, па ве р ’і не толькі дваранскага, але і ся лян с ка га жыцця. Яго 
аповесці напісаны простай і яснай мовай, прасякнуты гуманным стаўлен-
нем да сялян.

Вакол Р. Ф. Квіткі-Аснаўяненкі гуртавалася харкаўская моладзь. Менавіта 
пад яго ўплывам пачаў пісаць на ўкраінскай мове М. І. Кастамараў. Ма-
ладыя патрыёты аб’ядналіся ў літаратурны гурток. Гістарычнае мінулае 
яны ўспрымалі праз прызму ідэалізацыі запарожскага казацтва, усхвалялі 
казацкія парадкі як ідэал грамадска-палітычнага ладу, праяву сацыяльнай 
справядлівасці. Усё гэта складала галоўны змест паэтычных твораў «харкаўскіх 
рамантыкаў» А. Л. Мятлінскага, Л. І. Баравікоўскага, А. А. Корсуна.
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Асобае месца ў гісторыі ўкраінскай літаратуры займае творчасць Т. Р. Шаў-
чэнкі. Яго творы мелі значны ўплыў на фарміраванне нацыянальнай 
самасвядомасці і палітычнай актыўнасці перадавой інтэлігенцыі і шырокіх 
народных мас. У 1840 г. у Пецярбургу быў выдадзены першы паэтычны збор-
нік паэта «Кабзар», створаны ў кантэксце рамантычнай эстэтыкі. Ад ра-
мантычнага захаплення казацкім мінулым Шаўчэнка эвалюцыянаваў у бок 
больш рацыянальнага погляду на ўкраінскую гісторыю, які выявіўся ў паэ-
ме «Гайдамакі» (1841). У паэмах «Каўказ» і «Ерэтык» паэт раскрыў не толькі 
«цёмнае царства» самадзяржаўя, але з агульначалавечых пазіцый выступіў су-
праць любога гвалту над чалавечай асобай.

У рэчышчы шаўчэнкаўскіх традыцый у 1850–60-х гг. пра ца ваў тонкі 
лірык і ўмелы байкапісец Л. І. Глебаў, які ў алегарычнай форме адлюстроўваў 
бяспраўе простых людзей, самавольнасць і крывадушнасць памешчыкаў. Да 
гэтай плыні належалі стваральнік арыгінальных балад і гістарычных паэм 
С. В. Руданскі, аўтар першага ва ўкраінскай літаратуры сацыяльна-псіха-
лагічнага рамана «Любарацкія» А. П. Свідніцкі.

Вялікае значэнне для развіцця літаратурнай мовы мела творчасць П. А. Ку-
ліша. На распрацаванай ім «кулішоўцы» – украінскім фанетычным алфа віце – 
быў выдадзены «Кабзар» Т. Р. Шаўчэнкі, выходзіў часопіс «Асно ва». Раман 
П. А. Куліша «Чорная рада» І. Я. Франко назваў лепшай гіста рычнай аповес-
цю ва ўкраінскай літаратуры.

Характэрная асаблівасць украінскай літаратуры другой паловы XIX ст. – 
дэмакратызацыя мастацкага асэнсавання, узмацненне крытычнага рэа ліз-
му ў прозе і паэзіі. Пакаленне пісьменнікаў-раз на чын цаў, якія прайшлі су-
ровую жыццёвую школу, адлюставала свой дос вед у літаратурнай творчасці. 
Цэнтральнай постаццю прозы Маркі Ваў чок (М. А. Вілінскай) упершыню 
стала жанчына. Дзве кнігі яе «народных аповедаў», аповесці «Інстытутка», 
«Кармялюк» уражваюць трагічнай праўдзівасцю карцін прыгоннага гвалту, 
праніклівымі вобразамі простых людзей.

І. С. Нячуй-Лявіцкі стварыў ва ўкраінскай літаратуры жанр сацыяльна-бы-
тавой аповесці, паказаў жыццё сялян, быт рабочых, праблемы ўзаема адносін 
інтэлігенцыі і народа ў парэформенны перыяд. Панас Мірны (А. Я. Руд-
чанка) вывеў украінскую літаратуру на новы ўзровень эпічнай про зы. Ён 
раскрыў вобраз так званага маленькага чалавека: чыноўніка, селя ніна, ганд-
ляра, інтэлігента-разначынца. Нечаканае праяўленне ў яго творчасці знайшло 
апісанне жаночага характару, перш за ўсё ў рамане «Гуляшчая». Крытыкі лічаць, 
што творы П. Мірнага сталі асобным этапам у развіцці ўкра інскай літаратуры.

У другой палове XIX ст. на заходнеўкраінскіх землях заявіў пра сябе 
паэт В. А. Фядзьковіч. Яго першыя вершы былі створаны на нямецкай мо-
ве, агульнапрынятай сярод інтэлігенцыі Букавіны, аднак неўзабаве паэт 
перайшоў на ўкраінскую мову. За кароткі час ён напісаў вялікую коль-
касць паэтычных, а таксама празаічных і драматургічных твораў з жыцця 
ўкра інцаў-гуцулаў Паўночнай Букавіны. Як адзначалі сучаснікі, творчасць 
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В. А. Фядзьковіча ў гэтым рэгіёне мела не меншае значэнне, чым творы 
Т. Р. Шаўчэнкі для ўсёй Украіны.

Як вучоны (аўтар навуковых даследаванняў па гісторыі, філасофіі, эка на-
мічнай тэорыі) і адначасова пісьменнік (аўтар паэм, апавяданняў і апо весцей, 
драматычных твораў) выявіў сябе І. Я. Франко. Ён першым ва ўкра інскай 
літаратуры ў празаічных творах паказаў жыццё і сацыяльна-па літычную ба-
рацьбу заходнеўкраінскіх рабочых. Верш «Гімн» заклікаў зняволеных усіх 
часоў і народаў да барацьбы. Акрамя літаратурна-мастацкіх і публі цыстычных 
твораў І. Я. Франко пераклаў велізарную колькасць твораў літа ратуры Ста-
ражытнага свету (Індыя, Грэцыя, Рым), Сярэднявечча (Англія, Шатландыя, 
Нарвегія, Іспанія, Партугалія, Албанія, Італія) і Новага часу (Германія, Расія, 
амаль усе славянскія народы).

Яркай з’явай ва ўкраінскай літаратуры стала творчасць Лесі Украінкі 
(Л. П. Косач-Квітка). Яна ўзбагаціла ўкраінскую паэзію і драматургію глыбо-
кімі мастацкімі абагульненнямі ў паэмах «Лясная песня», «Касандра», «У ка-
такомбах».

М. М. Кацюбінскі развіў жанр псіхалагічнай навелы і працягнуў трады цыі 
сацыяльнай аповесці. Адным з першых ва ўкраінскай літаратуры ён усвядоміў 
патрэбу яе рэфармавання ў кан тэк с це ак ту а ль ных еўрапейскіх кірункаў. Яго 
гістарычная аповесць «Дарагой цаной» (1901) адразу пасля першага выдання 
была перакладзена на некалькі замежных моў і атрымала шырокую папуляр-
насць далёка за межамі Украіны. У 1899–1903 гг. у Львове выйшаў трохтомнік 
яго твораў. Апошнія мастацкія нарысы М. М. Кацюбінскага «Хвала жыц-
цю!» і «На востраве», якія былі напісаны летам 1912 г., прасякнуты пафа-
сам трыумфу жыцця над смерцю, ідэяй бесперапыннасці, вечнасці чалаве-
чага быцця. Кацюбінскі – адзін з самых арыгінальных украінскіх празаікаў.

Таленавітым паэтам-лірыкам быў Б. С. Лепкі. Ён пачаў публікавацца 
яшчэ падчас вучобы ў Львоўскім універсітэце. Па колькасці напісанага ва 
ўкраінскай літаратуры паэт саступае толькі І. Я. Франко. Творчая спадчына 
Б. С. Лепкага складае больш за 80 кніг, сярод іх трылогія «Мазепа», аповесці, 
апа вя дан ні, казкі, успаміны, зборнікі вершаў і паэм, а таксама пераклады 
і літаратуразнаўчыя даследаванні.

На мяжы XIX–XX стст. украінскую паэзію ўзбагацілі творы Р. А. Чуп-
рынкі, здзіўляльную выразнасць і рытмічнасць якіх адзначаў Максім Багда-
новіч. Рэалістычны кірунак працягваў развіваць у сваіх апавяданнях і п’есах 
У. К. Вінічэнка. У ХХ ст. ён стаў аўтарам першых ва ўкраінскай літаратуры 
ўтапічных раманаў «Сонечная машына», «Новы запавет», «Вечны імператыў».

Напачатку XX ст. плённа працавала маладое пакаленне пісьменнікаў 
і паэтаў неарамантыкаў (П. Р. Тычына, У. Н Сасюра). Неарамантызм узнік 
як рэакцыя на рэалістычныя і натуралістычныя тэндэнцыі другой паловы 
XIX ст. Яго прадстаўнікі ўсхвалялі моцных духам герояў, абапіраліся на на-
родныя традыцыі. Неакласікі (М. К. Зераў, М. Ф. Рыльскі, П. П. Філіповіч) 
лічылі галоўнай пераемнасць з мастацтвам мі ну лых эпох, аддавалі перавагу  
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гісторыка-культурнай і маральна-псіхалагічнай праблематыцы, адмя жоў-
валіся ад так званай пралетарскай культуры.

У ХХ ст. у літаратурнае жыццё ярка ўварваліся сімвалісты (Якаў і Павло 
Саўчанкі, Дзмітрый За гул), якія імкнуліся да эк с пе ры мен ту і наватарства, 
выкарыстання ў творчасці намёкаў і не да ка за нас ці.

§ 3. Архітэктура і жывапіс

У архітэктуры XIX ст. на змену раскошы і пышнасці ўкра ін с ка га барока 
прыйшоў стрыманы, ака дэ міч ны стыль кла сі цыз му. Вялікая ўвага надавала-
ся не толькі знешняй прывабнасці бу дын каў, але і іх унутранаму ўбранству, 
камфортнасці (вы сокая столь, вен ты ля цыя, асвятленне). Пераход ад баро-
ка да класіцызму адбіўся на планаванні гарадоў, дзе абавязкова вылучаўся 
адміністрацыйны цэнтр горада. На галоўнай плошчы размяшчаліся будынкі 
ўрадавых устаноў, планаваліся прамавугольныя кварталы, пе ра ва жа лі кам-
пазіцыі архітэктурных комплексаў адкрытага характару.

Актыўна забудоўваліся новыя гарады на поўдні Украіны і ў Крыме – Ма-
рыупаль, Аляксандраўск (Запарожжа), Кацярынаслаў (Днепр), Міка лаеў, 
Адэса. Упрыгожаннем Адэсы стала Пацёмкінская лес ві ца, спраектаваная 
Ф. К. Бафо, А. І. Мельнікавым і К. І. Пацье. Адначасова адбывалася рэканст-
рукцыя старых гарадоў Слабажаншчыны і Падняпроўя. Архітэктурны стыль 
Кіева вызначылі працы А. І. Мяленскага. Па яго праекце былі пабудава-
ны помнік у гонар вяртання Кіеву магдэбургскага права, царква Святога 
Мікалая на Аскольдавай магіле, ансамбль Кантрактавай плошчы на Падоллі 
і Крыжаўзвіжанская царква.

У буйных гарадах Украіны для пастаяннага паказу тэатральных спек-
такляў узводзіліся будынкі тэатраў у стылі класічнай антычнай архі тэкту ры. 
Яны сталі ўпрыгожаннем Кіева (архітэктар А. І. Мяленскі) і Адэсы (архітэктар 
Ж.-Ф. Тама дэ Тамон). Выдатнымі помнікамі архітэктуры свайго часу з’яў ля-
юцца будынкі ўніверсітэта і Інстытута высакародных дзяў чат у Кіеве (архі-
тэктар В. І. Бярэцці), сабор у Кацярынаславе (архітэктар А. Д. Захараў), 
Успенскі сабор у Харкаве (архітэктары К. А. Тон і Я. А. Васільеў).

Лепшых архітэктараў прыцягвалі да будаўніцтва памешчыцкіх пала цаў: 
Разумоўскага ў Батурыне (Ч. Камерон), Галагана ў Сакірынцах (П. А. Ду-
броўскі). Працай прыгонных ствараліся шэдэўры ландшафтнага архі тэк-
турнага мастацтва, у прыватнасці паркі Александрыя ў Белай Царкве і Са-
фіеўка ва Умані.

У другой палове XIX ст. стылявое адзінства класіцызму разбураецца. 
Складаная парэформенная эпоха знайшла адлюстраванне і ў архітэктуры: 
з’явіліся новыя матэрыялы (бетон і жалезабетон, металічныя канструкцыі 
калон і перакрыццяў і інш.) і новыя заказчыкі. Папулярнай стала эклек-
тыка (змешванне). У кіеўскіх фасадах таго часу можна ўбачыць і готыку, 
і Рэнесанс, і раманскі стыль. Пошук разнастайнасці выклікаў цікавасць да 
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старажытных візантыйска-рускіх традыцый, што ярка прасочваюцца ў бу-
дынку найбуйнейшага ў Кіеве Кафедральнага Уладзімірскага сабора. Сабор 
будаваўся больш за 20 гадоў (1862–1886). Удзел у рос пі се сабора В. М. Васня-
цова, М. В. Несцерава, М. А. Врубеля зрабіў яго неардынарнай з’явай у ма-
нументальным выяўленчым мастацтве.

Поспехі архітэктурнага мастацтва канца XIX ст. знайшлі адлюстраван-
не ва ўзвядзенні будынкаў оперных тэатраў у Адэсе (архітэктары Ф. Фель-
нэр і Г. Гельмер), Кіеве (В. А. Шрэтар) і Львове (З. Гар галеўскі). Адэскі опер-
ны тэатр пабудаваны ў стылі новага венскага барока, а інтэр’ер яго галоўнай 
залы стылізаваны пад архітэктуру позняга французскага ракако. Смелае 
рашэнне падчас пабудовы Львоўскага опернага тэатра здолеў рэалізаваць 
З. Гаргалеўскі. Яго праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полт-
вы бетонным скляпеннем у якасці падмурка будучага масіўнага будынка.

Напачатку XX ст. у архітэктуры зацвярджаюцца ідэі мадэрнізму, звяза-
ныя з выкарыстаннем новых мастацкіх форм (чыгуначныя вакза лы Льво-
ва, Жмерынкі і Харкава). У стылі неакласіцызму пабудаваны Пе дагагічны 
музей у Кіеве (архітэктар П. Ф. Алешын) і Грамадская бібліятэка ў Хар каве 
(А. М. Бекетаў). Лепшым творам у нацыянальным украінскім стылі лічыцца 
дом Палтаўскага земства, спраектаваны В. Р. Крычэўскім.

Скульптурнае мастацтва першай паловы XIX ст. не абмяжоўвалася ўпры-
гожаннем архітэктурных будынкаў і стварэннем надмагільных помнікаў. 
Новыя скульптурныя формы ўзвялічвалі магутнасць імперый, пад уладу 
якіх патрапілі ўкраінскія землі. Так, у самым цэнтры Палтавы да стагоддзя 
перамогі Пятра I па праекце Ф. Ф. Шчадрына была ўзведзена дзесяціметровая 
чыгунная калона, увенчаная бронзавым арлом, як знак сілы і непераможнасці 
Расійскай імперыі. У Кіеве па праекце В. І. Дэмут-Маліноўскага ўзвялі 
помнік князю Уладзіміру – хрысціцелю Кіеўскай Русі. Шэдэўрам манумен-
тальнай скульптуры другой паловы XIX ст. стаў адкрыты ў 1888 г. у Кіеве 
помнік Б. М. Хмяльніцкаму (аўтар М. В. Мікешын).

У жывапісе пачатку XIX ст. пераважаў рамантызм. Да сярэдзіны стагод-
дзя вядучыя пазіцыі перайшлі да рэалізму, які найбольш адпавядаў духу эпохі. 
Але калі ў літаратуры ўкраінская мова сама вызначала нацыянальны вобраз, 
то ў выяўленчым мастацтве выпрацоўка нацыянальных форм адбывалася 
больш павольна. На ўкраінскіх землях пад уладай Расійскай імперыі можна 
казаць пра пэў нае руска-ўкраінскае адзінства, а пра Санкт-Пецярбургскую 
Акадэмію мастацтваў – як пра цэнтр мастацкай адукацыі.

Існуе мноства прыкладаў перапляцення лёсаў і творчасці ўкраінскіх 
і расійскіх мастакоў. У прыватнасці, В. А. Трапінін шмат гадоў жыў і працаваў 
у Падольскім маёнтку сваіх гаспадароў, дзе напісаў партрэты «Дзяўчына з Па-
долля», «Украінец», «Хлопчык з сякеркай» і інш. Украінскай тэме прысвяціў 
сваю творчасць В. І. Штэрнберг, які плённа працаваў у партрэтным, бытавым 
і пейзажным жанрах. Яго карцінам «Кірмаш у мястэчку Ічне», «Асвячэнне  
пасх у Маларосіі», «Млын у стэпе», «Пераправа праз Днепр пад Кіевам» 
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уласціва апісальнасць, што збліжае іх са стылістыкай літаратуры таго часу. 
Мастак-марыніст І. К. Айвазоўскі значную частку жыцця правёў у роднай 
Феадосіі. У яго жывапісе гучала і ўкраінская тэма: «Чарот на Дняпры каля 
мястэчка Алешкі», «Вяселле на Украіне» і інш.

Наватарскай у галіне пейзажнага жывапісу стала творчасць А. І. Куінджы 
(нарадзіўся каля Марыупаля). Мастак умеў тонка перадаваць на палатне свят-
ло і паветра. Яго праца «Месячная ноч на Дняпры» выклікала сапраўдны фу-
рор на выставе ў Санкт-Пецярбургу і набыла містычную славу. Многія не 
верылі, што святло месяца можна так поўна перадаць фарбамі, і зазіралі за 
палатно, адшукваючы там лямпу. «Ілюзія святла была яго богам, і не было 
мастака, роўнага яму ў дасягненні гэтага цуду жывапісу», – пісаў І. Я. Рэпін.

Сучаснікі высока цанілі талент Т. Р. Шаўчэнкі ў выяўленчым мастацт-
ве. Вучань знакамітага мастака К. П. Брулова дасягнуў значных поспехаў 
у жывапісе. Творчая спадчына Шаўчэнкі-мастака складаецца з больш чым 130 
партрэтаў, серыі карцін «Прытча пра блуднага сына» і «Маляўнічая Украіна».

У 1870-х гг. сярод расійскіх мастакоў аформілася «Таварыства перасоў-
ных мас тацкіх выстаў», кіраўніком якога стаў І. М. Крамской. Перасоўні кі 
нат хняліся ідэямі народнікаў, імкнуліся да рэалістычнага адлюстравання рэ-
чаіснасці, супрацьпастаўлялі сябе прадстаўнікам афіцыйнага ака дэ мічнага 
жывапісу. Ключавым пастулатам перасоўнікаў было «імкненне да рэальна-
га і паў сядзённага», яны арганіўзоувалі выс та вы ў розных мес цах Расій скай 
імперыі, вялі актыўную асветніцкую дзейнасць. Пад іх уплывам на мяжы 
XIX–ХХ стст. ва Украіне з’яўляюцца «Таварыства паў днёва рус кіх мастакоў», 
«Таварыства кіеўскіх мастакоў», «Таварыства мас такоў-кіяў лян» і інш.

Жыццё і творчасць шматлікіх перасоўнікаў былі звязаны з Украінай. 
М. М. Ге напісаў выдатны партрэт свайго сябра – гісторыка М. І. Кастама-
рава. Напачатку 1880-х гг. рэгулярна наведваў Украіну У. Я. Макоўскі, што 
знайшло адлюстраванне ў яго знакамітым «Кірмашы». Нарадзіўся, правёў 
дзіцячыя і юнацкія гады ва Украіне І. Я. Рэпін. Сярод яго шмат лікіх карцін 
на ўкраінскую тэматыку вылучаецца палатно «Запарожцы пішуць ліст ту-
рэцкаму султану».

Вельмі папулярным у мастацтве перасоўнікаў быў жанр пейзажа. Су-
час нікі высока ацанілі ўкраінскія пейзажы У. Д. Арлоўскага і С. І. Свя-
таслаўскага. Глыбокім лірызмам вылучаюцца працы П. А. Леў чанкі. Мастак 
быў надзвычай уважлівым да няўлоўных аса блі васцей украінскай прыро-
ды. У яго пейзажах адчуваецца ўплыў імпрэ сіянізму: лёгкія, на паў п раз рыс-
тыя фарбы перадаюць адчуванне ра ніш няй прахалоды і сму гі, свежасць 
вільготнага раніш ня га паветра.

Цалкам прысвяціў Украіне сваё майстэрства С. І. Васількоўскі. Мас-
так прайшоў пешшу ўздоўж Дняп ра да За па рож жа і стварыў пейзажы Пад-
няпроўя, Падолля, Сла ба жан ш чы ны, жанравыя карціны, гіс та рыч ныя па-
лотны, а так са ма вядомы партрэт Т. Р. Шаўчэнкі.

Кіеўская рысавальная школа М. І. Мурашкі, якая кі ра ва ла ся прын цы-
памі перасоўнікаў, дала пу цёў ку ў жыццё шматлікім мас та кам, у тым ліку 
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М. К. Піманенку, В. А. Сярову, А. А. Му раш ку, К. Я. Кры жыц ка му і інш. Сам 
М. І. Мурашка стаў май с т рам пейзажа. Найбольш хара ктэрным з’яўляецца 
яго па лат но «Над Дняпром», якое ўражвае сваёй рэалістычнасцю. Мастак пі-
саў пар т рэ ты, лепшым з якіх лі чыц ца партрэт М. М. Ге. 

Выбітным майстрам псіхалагічнага партрэта быў вучань І. Я. Рэ пі-
на А. А. Мурашка (палотны «Мастак М. І. Мурашка», «Мастак Ян Ста ніс-
лаўскі» і інш.). Падчас вандравання па Еў ро пе А. А. Му раш ка быў за чараваны 
працамі імпрэсіяністаў. У Па ры жы ён пачаў эксперы ментаваць з ігрой святла, 
а ў Мюнхене паг ру зіў ся ў свет мадэрну. Па вяртанні ў Пе цярбург мастак на-
пі саў карціну «Карусель» (1906), якая прынесла яму сусвет нае пры з нан не. 
На Мюнхенскай выставе 1909 г. яна атрымала залаты медаль. Украінскага 
майстра запрашалі на выставы ў Берлін, Кёльн, Вену, Парыж, Амстэрдам, 
Венецыю. Дзякуючы А. А. Мурашку ўкраінскае мастацтва выйшла са стану 
вузка нацыянальнага на сус вет ны ўзровень.

Віртуозам бытавога жанру з’яўляўся М. К. Піманенка. Большасці яго 
прац, напісаных на тэмы сялянскага жыцця, ха рак тэр ны глыбокая эма-
цыянальнасць і жывапіснае майстэрства («Калядная варажба», «Сваты», 
«Велікодная ютрань у Маларосіі», «Ахвяра фанатызму», «Суперніцы» і інш.). 
З 1907 г. М. К. Піманенка з’яўляўся ўдзельнікам выстаў у Мюнхене, Рыме, 
Лондане, Парыжы. У 1909 г. адзін з варыянтаў яго карціны «Гапак» быў ад-
значаны ўзнагародай і набыты музеем Луўра.

Рэалістычныя тэндэнцыі пераважалі ў творчасці заходнеўкраінскіх 
мастакоў, выпускнікоў Кракаўскай акадэміі мастацтваў В. П. Курыла-
са і А. І. Манастырскага. Падчас Першай сусветнай вайны Восіп Курылас 
служыў у вай сковым фарміраванні Украінскіх сечавых стральцоў, сабраным 
у Аўстра-Вен герскай імперыі з галічан. У гады вайны ён стварыў каля дзвюх 
сотняў парт рэтаў стральцоў, батальныя і жанравыя карціны.

Шматгранны талент А. І. Манастырскага праявіўся ў роз ных жанрах: 
пейзаж, партрэт, ілюс т ра цыя, гістарычны жывапіс. Род нае Прыкарпацце 
было галоўнай тэмай мастака, не вы чэр п най крыніцай нат х нен ня. Яго леп-
шыя творы – «Лірнік», «Два пры я це лі», «Дзячок» – поўныя глыбокай павагі 
да ўнут ра на га све ту простых людзей. Маючы ад пры роды музычны слых, 
Ма нас тыр с кі самастойна навучыўся іг раць на скрыпцы. Ен быў жаданым 
госцем на сельскіх святах, дзе запісваў народныя песні, абрады, паданні. 
Фальклорная тэматыка арганічна ўвайшла ў яго творчасць: ён стварыў цыкл 
своеасаблівых ілюстрацый да народных песень, казак і легенд. Паэтыч-
ныя творы Т. Р. Шаўчэнкі натхнілі Ма нас тыр с ка га на стварэнне палотнаў 
«У варожкі», «Па дуброве вецер вее...», «Кацярына».

І. І. Труш, вучань выбітных мастакоў Я. Мацейкі і Я. Станіслаўскага, за 
гады сваёй творчасці напісаў больш за шэсць тысяч карцін. Труш – адзін 
з украінскіх мастакоў-імпрэсіяністаў, арыгінальны каларыст. Да яго пейзаж-
ных шэдэўраў адносяцца «Заход сонца ў лесе», «Адзінокая хвоя», «У абдымках  
снегу» і інш. І. І. Труш стварыў нямала жанравых кар цін, якія вылучаюцца 
лаканізмам жывапіснай мо вы і прастатой кампазі цыі, а таксама цэлую 
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галерэю  партрэтаў (І. Я. Франко, Лесі Украінкі, П. І. Жытэцкага, М. П. Дра-
гаманава, М. В. Лысенкі, аўтапартрэт).

Жывапісная манера А. Х. Навакоўскага сфарміравалася на творчым 
засваенні прынцыпаў імпрэсіянізму, што знайшло адлюстраванне ў яго работах 
«Дзеці», «Каляда», «Вясна», «Аўтапартрэт». У 1913 г. ён заснаваў у Львове ма-
стацкую школу, якая стала значнай з’явай мастацкай культуры Галіцыі.

§ 4. Музыка і тэатр

Украінскі народ заўсёды славіўся музычнасцю. Важная роля ва ўкраінскай 
музычнай культуры належыць песні. Шырокае распаўсюджанне мелі ка-
ляндарна-абрадавыя песні: калядкі, вяснянкі, а таксама вясельныя, калы-
ханкі і інш. Грамадска-бытавыя песні звязаны найперш з працай ва ўсёй 
разнастайнасці яе праяўлення. З 1830-х гг. у фалькларыстыцы пачалі ўжы-
ваць тэрмін «гістарычныя песні», разумеючы пад ім творы, у якіх усхваля-
ліся найбольш значныя падзеі гісторыі Украіны. Своеасаблівымі летапісамі 
народ най барацьбы супраць прыгонніцкага гнёту і замежнага заняволен-
ня сталі народныя думы. Упершыню тэрмін «дума» напачатку XIX ст. ужыў 
М. А. Максімовіч.

З песнямі і думамі папярэдніх пакаленняў знаёмілі сучаснікаў кабза-
ры, бандурысты, лірнікі. У першай палове XIX ст. вельмі папулярнымі былі 
А. Шут, І. Крукоўскі, Ф. Грыцэнка (Халодны). Самы адметны кабзар XIX ст. 
А. Верасай (1803–1890), з с. Сакірынцы на Чарнігаўшчыне паходзіў з пры-
гонных. Застаўшыся ў чатыры гады сляпым, ён звыш 70 гадоў падарожнічаў 
з сяла ў сяло, выконваў пад акампанемент кабзы народныя песні і думы.

Распаўсюджанай з’явай песеннага быту ўкраінцаў у другой палове XIX ст. 
стала асваенне народных песень літаратурнага паходжання. Шырокай папу-
лярнасцю карысталіся песні-рамансы, створаныя на вершы Т. Р. Шаўчэнкі, 
С. В. Руданскага, М. Л. Крапіўніцкага. Час уводзіў новыя сюжэты ў музыч-
ную народную творчасць, з’явіліся песні «Хто на заводзе не бываў, той гора 
не відаў», «Шахцёр у шахту спускаецца – з белым светам развітаецца» і інш.

У 1862 г. С. С. Гулак-Арцямоўскі напісаў першую ўкраінскую оперу «За-
парожац за Дунаем». Прэм’ера оперы адбылася ў 1863 г. у Санкт-Пецярбургу 
і мела вялікі поспех. У 1897 г. М. М. Аркас напісаў оперу «Кацярына» паводле 
твора Т. Р. Шаўчэнкі. Опера была пастаўлена трупай М. Л. Крапіўніцкага 
ў Маскве, а пасля – у Мінску, Вільні, Кіеве.

Цэлую эпоху ў музычным жыцці Украіны складае творчасць М. В. Лы-
сенкі – таленавітага кампазітара, піяніста, дырыжора і педагога. У яго твор-
чай спадчыне каля 600 песень як прафесійна апрацаваных народных, так 
і напісаных на тэксты паэтаў. М. В. Лысенка – стваральнік рэпертуару ўкра-
інскай оперы: «Наталка Палтаўка» і «Тарас Бульба», першых украінскіх 
опер для дзяцей «Каза Дзераза», «Пан Коцкі», «Зіма і вясна». У 1904 г. му-
зыкант заснаваў у Кіеве музычна-драматычную школу, якая рыхтавала 
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дырыжораў, хормайстраў, выканаўцаў на народных украінскіх інструментах, 
а таксама спевакоў і рэжысёраў. Выхаванец школы К. Р. Сцяцэнка стаў 
прадаўжальнікам традыцый М. В. Лы сенкі ва ўкраінскай музычнай куль-
туры. Ён збіраў і прапагандаваў укра інскія народныя песні, пісаў музычна-
вакальныя творы на тэксты Т. Р. Шаўчэнкі, І. Я. Франко, П. А. Грабоўскага, 
Л. Украінкі, кіраваў дзейнасцю народных хораў.

На заходнеўкраінскіх землях былі вельмі папулярныя самадзейныя і пра-
фесійныя харавыя калектывы. Яны дзейнічалі ва ўсіх культурных цэнтрах 
Усходняй Галіцыі, Паўночнай Букавіны і Закарпацця. Найболь шую вядо-
масць атрымаў хор у Перамышлі. У Заходняй Украіне песні і раман сы для 
харавога выканання стваралі кампазітары М. М. Вярбіцкі, І. І. Вараб кевіч 
і Д. У. Січынскі. Кіраўнік Львоўскага музычна-культурнага таварыства 
«Баян», дырыжор і кампазітар А. К. Вахнянін, стаў аўтарам першай на за-
ходнеўкраінскіх землях оперы «Купала».

У 1903 г. на базе Львоўскай кансерваторыі Вахнянін заснаваў Вышэйшы 
музычны інстытут імя М. Лысенкі і стаў яго дырэктарам. Да майстэрскага 
ўзроўню сусветнага вакальнага мастацтва паднялася выхаванка Львоўскай 
кансерваторыі, ураджэнка Галіцыі С. А. Крушальніцкая. Сусветна вядомая 
спявачка давала канцэрты ў Пецярбургу, Адэсе, краінах Еўропы, Амерыкі, 
Афрыкі, але ў Кіеве ёй выступіць не давялося праз забарону царскіх улад.

Тэатральнае мастацтва Украіны ў першай палове XIX ст. развівалася га-
лоўным чынам за кошт аматарскіх труп, створаных у памешчыцкіх сядзібах 
з прыгонных. Шырокую вядомасць у сучаснікаў заваявалі хатнія тэатры: 
у с. Кібінцы на Палтаўшчыне ў маёнтку Д. П. Трашчынскага, с. Спірыдонава 
Буда на Чарнігаўшчыне ў памешчыка Д. І. Шырая. Вядомасць набыў пры-
гонны тэатр у с. Раманава на Валыні, дзе ставіліся класічныя оперныя спек-
таклі. У аповесці Т. Р. Шаўчэнкі «Музыкант» згадваецца прыгонны тэатр 
памешчыка Р. С. Тарноўскага ў с. Качаноўка на Чарнігаўшчыне, музыкантаў 
якога навучаў М. І. Глінка. Паглядзець тэатральныя імпрэзы ў Качаноўку 
прыязджалі М. В. Гогаль, М. А. Максімовіч, М. А. Маркевіч.

Напачатку XIX ст. у вялікіх гарадах разгарнулася будаўніцтва тэатраў. 
Сталі фар мі ра вац ца ама тар с кія і прафесійныя акцёрскія трупы. У 1795 г. 
у Львове, у бу дын ку былога касцёла езу і таў, быў адкрыты першы стацыянарны 
тэ атр ва Украіне. У Кіеве стацыянарны тэатр з’явіўся ў 1806 г., у Адэсе – 
у 1809 г., у Палтаве – у 1810 г.

Станаўленне ўкраінскай драматургіі звязана з імёнамі кіраўніка палтаўскага 
тэатра І. П. Катлярэўскага і заснавальніка мастацкай прозы Р. Ф. Квіткі-
Аснаўяненкі. Бурлеск і экспрэсіўнасць, каларытнасць і гумар, уласцівыя іх 
творам, надоўга вызначылі аблічча акадэмічнага ўкраінскага тэатра.

У другой палове XIX ст. на тэрыторыі Украіны распаўсюджваецца ама-
тарскі тэатральны рух. У аматарскіх гуртках пачыналі дзейнасць карыфеі 
ўкраінскага тэатра – драматургі і рэжысёры Міхась Старыцкі, Марк Крапіў-
ніцкі і Іван Карпенка-Карый. Эмскі указ 1876 г. спыніў тэатральную актыў-
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насць на Левабярэжжы. Толькі ў 1881 г. расійскі ўрад дазволіў працягнуць 
прадстаўленні.

У 1870-х гг. М. Л. Крапіўніцкі ўзначаліў тэатр культурна-асветніцкага та-
варыства «Руская гутарка» ў Львове, паказы якога мелі вялікі поспех у Галіцыі. 
Пасля адмены дзеяння Эмскага ўказа Крапіўніцкі разам з М. П. Ста рыц-
кім сталі заснавальнікамі, рэжысёрамі і вядучымі акцёрамі ўкра інска га пра-
фесійнага тэатра, створанага ў 1882 г. у Елісаветградзе (су час ны г. Кра піўніцкі 
Кіраваградскай вобласці). Заслуга хуткага развіцця тэатра належыць сям’і 
Табілевічаў, члены якой выступалі пад сцэнічнымі псеўданімамі Іван Кар-
пенка-Карый, Мікалай Садоўскі і Панас Саксаганскі. Кожны з іх стварыў 
уласную трупу і стаў выбітным рэжысёрам. І. Карпенка-Карый заклаў асновы 
ўкраінскай сацыяльнай драмы. У аснове яго драм «Бадзяга», «Няшчасная», 
«Служанка», камедый «Сто тысяч», «Гаспадар» – глыбокія псіхалагічныя 
канфлікты і сацыяльныя супярэчнасці. Славу ўкраінскаму тэатру таго часу 
прынесла акцёрская ігра Марыі Зань кавецкай.

На мяжы ХIХ–ХХ стст. у творах У. К. Вінічэнкі, Лесі Украінкі і Аляк-
сандра Олеся (А. І. Кандыба) выразна выявіліся новыя тэмы і формы ўкра-
інскай драматургіі. Леся Украінка напісала больш за дваццаць драматыч-
ных твораў, якія сталі новай з’явай ва ўкраінскай літаратуры. У яе творах 
асэнсоўваліся Егіпет фараонаў, Вавілон, Элада, Рымская імперыя часоў ран-
няга хрысціянства, сярэднявечная Іспанія, міфалагічныя сюжэты. Тэматыка 
п’ес Лесі Украінкі выйшлі за рамкі традыцыйнай для Украіны рэалістычна-
бытавой драматургіі.

Драматычныя творы У. К. Вінічэнкі «Чорная Пантэра і Белы Мядз-
ведзь», «Закон», «Хлусня» з поспехам шлі не толькі на ўкраінскіх падмост-
ках, але і ў краінах Заходняй Еўропы. Аўтар прыпадняў заслону над са мы мі 
патаемнымі рухамі чалавечай душы. Героем яго п’ес стаў новы тып інтэ-
лігента, а фонам дзеяння – XX стагоддзе з яго сацыяльнымі канфліктамі 
і маральнымі супярэчнасцямі.

У драматычных творах А. Олеся «Трагедыя сэрца», «Над Дняпром», 
«Ноч у даліне» выявілася неарамантычнае све та ба чан не. Герой драма-
тычнага эцюда «Па дарозе ў Казку», ахвяруючы сабой, павёў у сонечную 
краіну натоўп бязвольных людзей з цёмнага лесу. Але натоўп расчараваўся 
ў сваім героі і павярнуў назад. У гэтым сюжэце прасочваецца агульнасць 
творчасці А. Олеся з драматургіяй М. Метэрлінка, Г. Гаўптмана і рамантызмам 
М. Горкага.

На мяжы XIX–XX стст. у сусветным мастацтве адбылася сап раў д ная па-
дзея. Тэхнічны прагрэс адкрыў шлях новаму віду мастацтва – кінематографу. 
Яшчэ да вынаходніцтва братоў Люмьер у 1893 г. механік-канструктар Нава-
ра сійскага ўніверсітэта І. А. Тымчанка стварыў апарат для прайгравання 
на экране бесперапыннага руху людзей і прадметаў. Тады ж ён зрабіў першыя 
кіназдымкі – вершнікаў і кідальнікаў коп’яў, якія дэманстраваліся ў гасціні-
цы «Францыя» ў Адэсе.



236

Піянерам украінскага кінематографа стаў Данііл Сахненка. У 1911 г. ён 
зняў поўнаметражны нямы фільм «Запарожская Сеч», які лічыцца першым 
украінскім ігравым фільмам. Напачатку ХХ ст. у мясцовым кіно пераважалі 
экранізацыі папулярных спектакляў «Наталка Палтаўка», «Служанка», «Баг-
дан Хмяльніцкі». Выканаўцамі галоўных роляў у гэтых фільмах былі карыфеі 
ўкраінскага тэатра М. К. Садоўскі, М. К. Занькавецкая, І. А. Мар’яненка. Ка-
ралевай экрана ў Расійскай імперыі была ўраджэнка Палтавы Вера Халодная.

Пытанні і заданні з элементамі прагназавання,  
эў рыс тыч на га падыходу і пабуджэння да дэбатаў

1. Якія новыя прынцыпы ўносіла «Палажэнне аб улад ка ван ні наву-
чаль ных устаноў», вы дадзе нае ў Расійскай ім пе рыі ў 1803 г.? Пара зва жайце, 
якія з гэтых прынцыпаў дзей ні ча юць у су час най вышэйшай школе. Якіх 
падыходаў, на вашу дум ку, не хапае сучаснай вышэйшай школе, каб рых та-
ваць вы со как ва лі фі ка ва ных спецыялістаў?

2. Якія ўніверсітэты, акрамя Харкаўскага, былі адчынены ў той жа час 
у Расійскай імперыі?

3. Калі ўрад Аўстра-Венгрыі абвясціў агульнае абавязковае па чат ко вае 
навучанне на за ход неў к ра ін с кіх землях? Ці была рэ а лі за ва на гэта рэформа?

4. Паразважайце, якую ролю адыгралі даследаванні эт наг ра фіі і фальк-
лору ў развіцці ўкра ін с кай культуры.

5. Якія творы М. І. Кастамарава вы ведаеце? Якая іх ас ноў ная тэматыка? 
Заснавальнікам якога нап рам ку ў гіс та ры яг ра фіі ён з’яўляецца?

6. У чым, на вашу думку, рэвалюцыйная роля М. С. Гру шэў с ка га ва 
ўкраінскай гістарыяграфіі?

7. Што аб’ядноўвае два творы: «Энеіду» на ўкраінскай мо ве і «Энеіду 
навыварат» на беларускай? Што вы ведаеце пра аў та раў гэтых твораў?

8. Якія ідэі натхнялі «харкаўскіх рамантыкаў» у першай па ло ве XIX ст.? 
Які вядомы ўкра ін с кі аўтар аб’яднаў ва кол сябе таленавітую хар каўскую 
моладзь?

9. Раскрыйце ролю Т. Р. Шаўчэнкі ў развіцці ўкраінскай лі та ра ту ры. Якія 
творы гэтага аўтара вам вя до мы?

10. Хто першым ва ўкраінскай літаратуры паказаў жыццё і са цы я ль на-
палітычную барацьбу за ход неў к ра ін с кіх рабочых? Чым яшчэ вядомы гэты 
аўтар?

11. На мяжы XIX–XX стст. украінскую літаратуру ўзба га ці лі рэалістычныя, 
неарамантычныя, сім ва ліч ныя творы. Які кі ру нак бліжэйшы вашаму света ўс-
прыманню? Які з гэтых кі рун каў з’яўляўся вя ду чым у беларускай літаратуры 
адпаведнага пе ры я ду?

12. Якія асноўныя рысы, на вашу думку, вылучаюць ма дэр нізм сярод 
іншых архітэктурных сты ляў? Якія будынкі ў наз ва ным стылі на тэрыторыі 
Украіны вам вядомы?



13. Хто ўзначальваў Кіеўскую рысавальную школу? Якімі ас ноў ны мі 
прын цыпамі яна кіравалася ў сваёй працы?

14. Ці ведаеце вы ўкраінскіх мастакоў-імпрэсіяністаў? Якія рысы з’яў-
ляюцца адметнымі для гэ та га стылю?

15. Каго вы лічыце засанавальнікамі ўкраінскай дра ма тур гіі? Абгрунтуй-
це адказ.

16. Якія новыя рысы былі ўнесены ва ўкраінскаю лі та ра ту ру творчасцю 
Лесі Украінкі?

17. Якія праблемы асэнсоўваліся ў драматычных творах У. К. Вінічэнкі? 
Паразважайце, ці блізкія яны нашым сучаснікам. Ча му?
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