Архитектори,
виконроби,
робітники

ПРО КОГО І ПРО ЩО
ЦЯ КНИГА?
Ця книга про людей, імена
яких більшості з вас добре знайомі зі шкільних років.
Усі вони в різні часи жили,
працювали, а деякі навіть і народилися  свого часу на території сучасної України. України, яка в ті часи ніякою Україною не була. А були окуповані
у XVIII ст. Австро-Угорською
та Російською імперіями землі
«двоєдиної держави трьох народів». Була та держава феде-

лася Річчю Посполитою. Назва
цієї держави іншими, розповсю
дженими тоді мовами, звучала
так: латинською — Res Publica,
польською — Rzeczpospolita,
руською — Рѣч Посполита.
У перекладі українською
«Річ Посполита» — «Спіль-

Ця книга про
людей, імена яких
більшості з вас добре
знайомі зі шкільних
років.

рацією Королівства Польського
та Великого князівства Литов
ського, яка від 1569 р. назива-

Герб Речі Посполитої
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Політична мапа Європи. Поч. XVIII ст.
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Адміністративний поділ РП. 1615 р.

на справа». «Спільна справа» бояр, шляхту, міщан, селян та
трьох народів — польського, євреїв.
руського (тепер ми називаємо
Саме так! У ті, такі далекі і
себе «українцями») та литов- такі близькі часи люди не іденського. Усі вони, а також представники інших автохтонних
У ті, такі далекі і такі
національних груп числом
близькі часи люди
кілька десятків, згідно з діне ідентифікувалися за
національною ознакою.
ючими тоді законами, були поділені на 5 соціальних верств:
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тифікувалися за національною
ознакою, а виключно за соціальною, територіальною, конфесійною або (як у випадку селян, питома вага яких у загаль-

ній кількості населення далеко
перевищувала 90%) приналежністю до того чи іншого пана/
господаря. Усі інші були людьми «вільними».

Міське та сільське населення РП. 1650 р.
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ЩО НАКОЇЛИ В «УКРАЇНСЬКІЙ» ІСТОРІЇ
«ВІЛЬНІ ЛЮДИ»?

Ця книга не про всіх «вільних» людей, а тільки про деяких з них. Кожен, чиє ім’я ви
знайдете у глосарії, або народився, або працював, як мінімум, в одній із масонських
лож різних юрисдикцій, які
функціонували на території
сучасної України, або зробив
видатний внесок у розвиток
гуманітарних, просвітницьких та інших інституцій або
проектів, які працювали та
працюють до сьогодні в нашій
держ аві.
Ім’я їм — легіон.
До їх числа належать, наприклад, такі діячі, як генералпоручник, граф, сенатор Російської імперії, дійсний таємний князь Ілля Безбородько
(1756—1815 рр.). Між іншим —
уродженець м. Глухова, син

г енерального писаря Війська
Запорізького.
Саме він 1820 р. заснував
в м. Ніжин перший світський
університет на території сучас-

І. Безбородько. Худ. Д. Левицький.
Суспільне надбання
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