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Вступ.
Укра1нські землі роаположені у південно-схід
ньому куті Европи поміж 43° і 58° північної ши
рини та 21° і 45° східн~оі довжини, головне у ба
сейні Чорного моря. Положення уІ<раінських земель
Украіни типово межове. Украіна в межовою
країною Европи, лежить на переході Европи до
Ааії, на межах родини европейських народів і евроu

••

пеиськоt

в

культури.

По території українських південних степів, що
•u
•
•
продовженням ав1иських степІв t пустеJІЬ, прохо-

дили через цілі століття азійські дикі орди : tоти,
болгари, авари, хозари, мадяри, печеніrи, торки,
половці~і татари, Береги Чорного 1\tоря притягали
до себе експанвію грецьку, польську, турецьку і
особливо сильно російську. В нас;Іідок нападів цих
орд аі сходу,~ півдня, а особливо півночі, упала
українська держава, обезсилена в довгих і безпе
реривних боях.
Та Украіна виконала для Европи велику куль
турну місію: була віками оборонним валом Европи
проти :: ..диких 1\ азійських орд, а княжа украУнська
держава - ~аванtардом ~европейської цивілізації
в боротьбі а Ааібю.
Середнs висота України виносить тільки 207
метрів, на 123 метрів менше середньої висоти ці
лої Европи. Українська земля переважно рівнинна,
дуже~'. пригідна для роавитку сполучення. Лишень

1.5°/и наших земель лен<ить поверх 100 метрів,
ледве 3.5 °І 0 поверх 500; аж ~6.5 °І 0 лежить нижче
з

500

89.5 °/0

метрів, і аж

нижче

300

метрів. Мор

фолоtічно можна поділити наші аемлі на 4 смуги:
1. смуга великих загірських заг либин; 2. смуга
підгірських заrлибин ; 3. смуга українських ви со чин
від Карпат до Дону; 4. смуга низів, що оточують
українські височини від півночі.
3 гідроtрафічноrо боку характерним для У кра
їни в те, що їі водяна сітка зосереджена в основ
ному у Чорному і Оаівському морі сточище
Дніпра, Дону в части, а Дністра, Бога й Кубані
вповні. Тільки найдальше на захід висунуті окра
їни Украіни лежатьусточищах Балтійського і Кас•u
•
ПІИСЬКОГО MOpJB.
Кліматично займав У краіна теж самостійне ста

новище проти інших країн східньої Европи. Ії клі
мат можна назвати чорноморським континентальним;

що

на

заході

переходить

у

середньо

-

евро

ІІейський, а на межах Росії у східньо-европейський
u

континентальнии
u

СЬКИИ

с..

ПОСУШНИИ

Пересічна

та

•

на

сходІ

у

•

с.»

каспtисько-араль-

•

КЛІМаТ.

річна

температура повітря

досить

значна й вростав у східньому напрямі. Річна сума
опадів у більшості задовольняюча: пересіч но від
400 11.0 700 міліметрів річно.
Щодо рослинности Украіна обіймав майже ці
лу лугову і степову смуги східньої Европи равом
з її переходовими смугами. Тваринний світ уkраїн
ських земель мав менш індивідуальних рис, як
росли.нний, супроти інших краін східньої Европи,
але певні свої особливості теж зберігав. ТваринСо»

НИИ

•

СВІТ

лісову,

МОЖНа

•

ПОДІЛИТИ

лісово-степuву,
·u

траль но- авtиську.

на

•

ТаІ<І смуги:

середаемноморсьІ<У

•

ГІрСЬКу,

і цен-

Де JІежать украінськl аемлі ?
У країнські землі ваймають південно-східню об
ласть тіві частини світу, що іі називавмо Европою.
Ці вемлі замешкує наш нарід від непамятних днів,
ще мабуть жив тут перед Різдвом Христовим. Вже
u

•

•

наидавнtшІ
в

старих

•

•

ВІСТІ,

що

ІІисьмах,

доховалнея

подають,

що

про

наш

•

наш

•

нарІд

нарІД
жив

у

Карпатах, над Дністром, Черемошем і 11рутом, поза
Сяном і Бугом, над Припяттю, Дніпром, Богом, До
ном,. Чорним та О вівським мор,.ми, сягаючи аж по
Кавкаа. Багато води перейшло отими українськими
•

рІками

в

••

•

украtнськt

моря

•

вІд того часу,

u

як елавини

княаь Олег Віщий розширив Українську Державу
аж по Каспійське море, або як княвь Святослав
3авойовник опер свої кордони об Балканськіrори.
УкраУна. в цих перших віІ<ах нашої історіІ була ве
лика, могуча і славна. До У країни належали в той
час велитенські простори, малощо не ціла східня
Европа.
Всі володарі старалися заприязнитися

а У країною. Великі купецькі балки· переїжджали
українськими шляхами а далекого ааходу : Франції,
Італії, Німеччини в Азію, а з моря Балтійського
Дніпром на Чорне море аі Скандинавії до Ви
зантії. На Украіні перехрещувилися так ріанородні
культурні впливи. Киів належав у той час до най
більших міст на земській кулі, де можна було стрінути

u

•

u

•

наививначн1ших достонникІв

•

•

1 купцІв

•

усІх

ве-

ликих світових держав.
Наші землі не мають на всіх своіх окраїнах
природніх, добрих для оборони границь. На сході,

півночі і заході границі отверті, бо нема тут ані
високих гір, ані моря, що задержували б сусідів.

5

Тому на Украіну нападали, головно аі сходу, від
u

•

•

наидавнtших

• u

•

часІв аа1иськІ

•

степовІ кочовики:

пече-

ніrи, половці, а вкінці татари. Украіна аа кожний
раз хоробро відпирала ці напади й захищала перед

•

ними

u

цtлии

•

u

u

аахІдньо-европеиськии

•

свІт

череа

довгі віки. Поаа плечима У краінської Держави за
хідньо- европейські народи І<ріпшали й багатіли.
Коли ж Украіна впала внесиле~а боротьбою а ди
кими. татарами, то сусіди, що їх боронила Україна,
постаралися поживитися її коштом. Степи півден
ної Украіни заняли дикі татарські орди, а народ
схоронився в північну лісову полосу, в північну
Київщину, на Поділля, Волинь, Холмщину, Полісся
й Підляшшя. Щойно коли в 16. столітті повстала
нова

..

украtнська

•U

вtиськова сила,

козаччина,

U

и

коли

аорtаніаувалася УкраУнська Козацька Держава, за
чинають украінці назад відбирати втрачені аемлі
південної й східньої України. 3rодом, вже піц цар
ською кормигою а кінцем _18. і 19. століття, опер
лася українська етноtрафічна територія об давні
природні границі: Чорне й Оаівське моря та кав
казькі гори.

Коли в 1917-18. рр. відновлено Українську
Державу, її основою була ця ж таки територія, хоч
знач-но ущуплена, що й територія давніх1·~княжоі
u

и

••

коаацько1

держав.

Границі украТиських вемель.
Продовж довгих віків амінювалнея границі таІ<
украУнської державности, як і нашої національної
територіJ. Все ж таки підставою укрзінських ае-

мель є ці ж області тепер, що і були в цочатковій
добі нашої історії. щ,) більше- ва виїмком сходу
украінці межують від непамятних часів ів цими са

мими сусідами. Річ ясна, що на поrраниччях йде
невпинна боротьба не конечно кривава, проте
в своїх наслідках не менш успішна як авичайна
війна між народами аа побільшення своєї етно
tрафічноі території. В тій боротьбі украінці спранді
осягнули деякі здобутки, особливо на сході; нн ва
ході, навпаtси, стратиЛіІ багато свові етноrрафічноі

території в користь румунів, 1\'адярів, слов~нів і по
ляків. Ця боротьба, хоч повільна, тривав nостійно.
ПівдеІІНі границі українсьІ<их аемелt. є при
родні і їх творять Чuрне й Оаівське моря на про
сторі від устя Дунаю по І<авІ<ааькі гори. Ціле по
берен<жи анмеJuкане українr~ями, линtе в південній
частині Криму неаначну білhшість творять татари.
Доступ до Чорногt1 J\\Оря й панування над його бе
регом мало аанжди величеане значіння для Украіни.
Морем можна виїхати а Украіни у широІ<иЙ світ
на Середаемне море, а ввідтіль на Атлантійський
океан або черев Червоне море на Індійський ОІ<еан.
Пор 1·и Чорного моря в добрим пристановищем во
єнної й торговельної флоти.

Границя

в румунами

аачинавться

при усті

Дунаrо до Чорного моря й тягнеться на південному
ааході

продовж

около

800

км,

переходячи

череа

Басарабію, Буковину, 3акарпаття до міс~а Хуст.
В Басарабії мешкають украінці на nівденному аа
ході в хотинському повіті. Поза цим на цілому про
сторі між українською південною і nівнічною ча
стиною границя переходить вздовж Дністра. Однак
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в середині Басарабії в багато чисто українських
сіл, а по украУнському боці є кільканадцять румун
с~:ких місцевостей. Ці місцевості а більшістю ру•
u
МУНСЬІ<ОГО населеННЯ ВИДІЛИВ СОВ6ТСЬІ<ИИ уряд 3 МеЖ
т. з~. Украінської СоввтськоУ Соціялістичної Рес
nубліки й утворили а них о~<рему молдавську Авт.
Область t~ід Могилева над Дністром вавертав укра
їнсько-ру.\\унсhка границя на nівденний аахід, пе
реходить на Буковину попід Чернівці a>k до голов
ного карпатського хребта на аахід від І<амnулу_нtа.
Потім пробігав головниА\ карпатським хребтом.
ОпісJІЯ переходить на південний бік І{арлнт, біжить
вздовж ріt<и Тиси аж до Хусту, де стрічаються три
етноtрафічні території: уt<раінсьІ<а, румунська і ма
дярська.

УкраУнсько - мадярська границя є довга
около 100 км і тягнеться від Хуста аж до Ужго
роду.

УкраУнсько- словацька границя. І а слова
ки ми сусідують українці на відтинку 200 км -- від
Ужгорода аж до Татер, де над Попрадом аачина
вться сусідство а поляками.

Границя а поляками належить до найдовших,
бо виносить понад 600 км. Від Попраду етноtра
фічна границя пробігає ввдовж північних склонів
Карnат поnри міста Грибіе, Коросно, до Сянока,
оп-ісля вавертав на північ поаа Перемишль, Ярослав
до Лежайська. Відсіль сr<ручув на північний схід на
Білгарай і Томашів. Дальше етноrрафічну границю
можна повести рікою Вепр до Любартова, а відсіль
до Берестя над Бугом. Від Берестя до Дорогичина
границю

твориrь

Буг,

а

потім

вона

скручув

на

9

північ до Більська. Тут кінчиться етноtрафічна гра
ниця а поляками й вачинав в білорусами.
Границя а білорусами nереходить від Біль
ська на схід до Виrонівського О3ера, а потім пів
нічною частиною ПоJІісся до старинного княжого
города Турова над Припяттю Дальшу границю
можна вести адовж Припяті до їі устя в Дніnро.
Відсіль аавертав на північ, біжить якийсь час Дніп
ром, а від міста Лоєва скручує на північний схід
до міста Mr лина. Тут сусідство в білорусами кінчиться

u

и

сковська

аачинав

u

наидовша

з

•
yctx,.

-

украtнсько-мо-

границя.

Границя в москалями тягнеться майже 2000
км. Від Мrлина скручує вона на південний схід на
місто Рильськ до Білгорода, а відсіль на Остро
гожськ і Батурлинівку до Новохоперського над Хо
пером, що вливається до Дону в лівого боку. Від
Новохоперського

границя

скручує

на

південь на

Мороаівську, Шахти до Ростова над Доном. Від
Дону границя біжить на схід адовж допливу Дону
Салу до границі Калмицької Авт. Області. (Над
Доном сусідують украінці а т. зв. донськими коза
ками, що значно різняться від москалів).

Границя в калмиками й кирrіаами. В над-

• u

каспtиських

степах

•

..

•

•

сусІдують украІНЦІ а рtаними на-

родами перева)кно монІ'ольськоrо походження. 3по•

МІЖ них

u

•

•

•

u

•

наизамtтнtшt калмики и кирr1ви, що мають

на кордонах Совєтського Cotoay свої автономні об
ласті. Українська національна територія межує
з цими областями здовж JІініі, що лучить джерела
ріки Сал, місто Елісту, перетинав ріку Східній Ма-
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НИЧ і ріку f<уму та ДОХОДИТЬ ДО ріКИ rерек неда
леко міста Грозний. Тут кінчиться східня границя
України, а вачинається границя в кавкааькими
народами: кумиками, кабардинцями, абхаацями,
чеченцями, карачаївцями і багато іншими. Тут гра
ниця йде північним.,І склонами Кавкаву до місце
вості Сочі над LІорним морем.
Так перешли ми границі тих земель, на яких
мешкають украінці вбитою масою і які творять
основу нашої національної етноrрафічної територіУ.

Однак поаа цими границями мешкає ще кілька
мільйонів українців і в Европі і в інших частинах
світу: Ааії, Америці, а навіть в Африці і в Австра
лії. В деяких краях украінці поселилися так густо,
що вони мають· перевагу над населеи:ням інших на
ціональностей. Найбі;1ьші таІ<і нові етноrрафічні

українські аемлі . колоніі лежать в Ааіі: 3елений
Клин, Східній Сибір над Великим океаном; Кааак
стан, на південь від сибірського залізничого
ху і ін.

шля

Як повстали українсьІ<і землі?
•

На повстання українських
u

•

•

•

гір,

височин,
•

низів

1 Т. П. ЗЛОЖИЛИСЯ наирІЗНІШІ СИЛИ, ·ЩО ДІЯЛИ ВПрО-

ДОВЖ довгих мільйонів літ. У різних tеолоtічних
ерах украУнські землі інакше виглядали. Рав були
морями,

то

внову

виринали

над

поверхню

вод,

вкривали ся буйними лісами. то бу ли пустинями.

В давніх ерах: архейській і палеоаойській
були українські аем.лі в більшості суходолом. Мо-
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рем було залите тільки Поділля й Басарабія. Там
утворилися на морському дні грубі верстви піско
вика. Тоді повстав ананий будівельний теребовель
ський пісковик. Наприкінці палеоаой~ько1 ери в т.
вв. карбонській, або вуг левій добі, море залило Доu

нецькии

кряж,

на

якому

росли

передтим

великан-

ські праліси. 3алиті водою ліси утворили там ба•

гатІ

поклзди камяноrо

•

вуrtлля.

В мевоаойській ері всі українські землі були
знову суходолом із сухим підсонням. Мала кіль
кість дощів вплинула на це, що більшість украУм
ських вемель була пустинею. Море, що азлило було
в карбонській добі Донецький кряж, амаліло й ви
сохло. На його місці полишилися грубі верстви

соли й

rincy.

Всередині меаоаойськоУ ери вкрили

морські води майже всі І українські вемлі. В морі
утворилися тоді грубі верстви вапняконих скап:
білої глини) крейди, опоки і т. п. При кінці тіsі ж
ери проявилася на уІ<раінських аемлях вульканічна

діяльність. Вулькани вибухали на Волині, Кримі й
Кавказі.

В кеновойській ері море уступило. Лише над
Дніпром і над південніми нивами були води: мор
ські аатоки й озера. Вода в цих оаер в більшості
випарувала й полишила багато tіпсу й соли. Сіль
видобувають сьогодні на цілому Підкарпатті, або
камяну сіль або й солону воду, а якоУ виварюють
сіль. Крім соли багато на Карпатському ПідгірУ
нафтової ропи. Вона повстала правдоподібно
в товщу морських риб. І<еноаойська ера ааа на чи
ла ся на наших землях великими рухами земської
кори. На півдні двигну ла ся земля й там встали гори :
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Карпати, Кримс11кі гори й Кавкав. Води, що
заливали українські південні землі, зібралися у двох

великих збірниr<ах: Чорнім і КаспійсьІ<ім морях.
Підсоння на наших землях булu дуже тепле. РосJІИ
тоді такі дерева, що поднбувмо їх тепер лише
в міжзворотниІ<ових околицях. Однак з кінцем кеu

-

НО30ИСЬКОІ

ери,

В

Т.

ЗВ.

•

•

•u

Д1ЛЮВ1ЯЛЬН1И

•

еПОСІ

на

українських вемлях появилася зима, а агодом стало

в нас так зимно, як у підбігунових краях. Гори
Европи, а між ними й Карпати, вкрилися вічними
сніrами. Сніг вбивався в зернистий лід і спливав
у долину великими льодовими ріками, т. зв. льо
довиками. (Такі льодовиІ<и поднбувмо сьогодні
лише в дуже високих горах, в Европі лише в Аль
пах і на Кавказі). На Скандінавському півострові
(в північно-аахідній Европі) льодовиІ<и розвинулися
u

•

наисильнtше

u

и

утворили

велике

льодовиrце

--

су-

холід. (Сьогодні стрічаемо такі сухольоди на А трак

тнді і ( ренляндіі). Цей сухолід сунувся на полудне

й ааня& собою цілий північний простір земель, по
лінію: Перемишль, Самбір, Сокаль, JІуцьк, Жито
мір, Бердичів, Кремінчуr<, Полтаву, Суми і Брянськ.
На Півдні сухолід топився, а вода спливзла вели
кими ріками в Чорне й Каспійське моря, які лучи
лися ще тоді протокою. Під кінець ці6і доби ста
вало тепліше й лід таяв щораа більше. 3під нього
покааува;Іася внищена ним земля, нетелена камін
ням, піска~Аи, r лин ою. Місцями льодовик потворив

горбки. Це т. вв. морени, часті на Поліссі. В ін
Іuому місці вижолобив землю й потворив ями, а ті
ВИПОВНИЛИСЯ ВОДОЮ. Це ПОЛЬОДОБИКОВі озера, ЩО
ще й сьогодні їх поднбувмо в північніх наших зем
лях. Вміру того, як зростало тепJІо, вкривалися
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українські землі лісом. У лісі жили різні звірята,
півніше люди. 3 кінцем льодової доби відбувався
на українських землях великий підаемний рух. Гори,
аокрема Карпати й Кавкаа, двигнулися дуже значно
вгору. Двигнення обхопило також і інші височини,
головно Поділля й Подніпрянську височину. Інші
вемлі остилися на мірі, або й запались і дали по
чаток

ниаам.

Коли настала остання т. вв. алювіяльна до-
ба

будова українських земель була вже подібна

-

до сьогоднішньої. Клімат ст.ався JІаrідніший та вог•

u

к1шии

u

и

уможливив

життя

•

1 працю

першим

посе-

ленцяl\1 на українських землях.

УкраінсьІ<і моря.
Від полудня обливають Украіну моря
Озівське й Каспійське.

:

Чорне,

1. ЧОРНЕ МОРЕ - це найбільше і найкра
ще українське море. 3 ним вяжеться ціле історичне
життя нашого народу. В давному минулому ївдили
по ньому кораблі наших :княаів, що часто ви
правлялися на далекий Царгород і на nівнічні бе
реги Малої Ааіі. Від І б. століття уносяться по
ньому

•

коаацькt

u

чаики,

що

•

.ntдпливають

аж

•

пtд

саму султанську столицю Стамбул, на багаті ту
рецькі й татарські міста: Синопу, Трапеаунт~ Кафу
і ін. Не одна козацька чайка поринула у синіх
хвилях Чорного моря чи ·то в боротьбі а великими
турецькими кораблями-rалерами, чи серед страшної
морської бурі. Чорне море це місце славних
подвигів українськоі абr•ої, яка рятувала христіян
"із землі турецької, неволі бісурменськоі" та ви-
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провзжала

..

tx

•

"на тихІ

води,

на

•

•

яснІ зорІ,

u

у краи

веселий, між мир хрещений",- як співається в на
ших старих коаацьких піснях думах. Це море
дороr_е для

нас

так,

як

u

u

дорогни нам кожнии

nлаток

нашої батьківщини. Коли ж у 1917. році повстала
Українська Держава, аорtанівовано на Чорному морі
украінську военну флоту, в головними приста
нями у СевастопоJІі і Миколаввj. [Jобіч цієї була

й торговельна українська флота. На корабJ1ях ма
яли тоді українські національні жовто-блакитні пра
пори. 3 упадком нашої держави опанували Чорне
море,. разом а двома іншими, Совети. Найваж
нішу вовнну пристань, Севастопіль, відлучено ра
зом а кримським півостровом від УСРР (Україн
ська Соціялістична Радянська Республіка) й віддано
під безпосередну аалежніст~» від Москви. Однак
українська морська традиція живе. На берегах Чор-
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ного моря мешкав

густо1о

масо1о

українське

на

селення.

Простір Чорного моря виносить 412.000 км 2 •
Щодо величини воно майже рівне морІо Балтій
ському (т. зв. Варяаькому), однак rлибиноІо пере
вищає його вдесятеро. Середньо Чорне море rJІІt

боке на півтора кіJІометра, в· найглибшому місці

воно осягає r либину 2.618 м. На півночі плитше,
на полудrіі і сході глибше.
Чорне море а усіх сторін акружене суходолом.
Від півночі і ааходу Европою, від полудня і сходу
Азією. Вузькими лише протоками Босфором і Дар

данелями лучитьс'я Чорне море в Середземним мо
рем, що обливав Европу від полудня, і морем
Оаівським - 11ротокоІо І<ерченськоІо. Тому виміна
вод між морем Чорним і Середземним відбувається
дуже повільно. Наслідком цього вода в Чорному
морю, хоч солона, то не така, як в Середземному.
Великі українські ріки : Дунай, Дністер, Бог та
Дніпро несуть до· нього багато несолоної - прісної
води та його раз-у-раз висолоджують. Більше води
•

цt

•

рІки

приносять

на

•
веснt,

коли

тають

•

снІги,

1•

вчасним літом. Тоді поаем моря вищий о пів метра
від позему в зимі (в лютому), коли ціла Украіна
вкрита снігом і ріки небагаті у воду. Вода в морі
дуже

тепла

чиста

-

u

и

npoaopa,

••

синьо-веленоt

краски,

все

літом на поверхні теплота води доходитІ,

до 27° Ц , аимоІо обнижується до 5° Ц. В часі ви
імково гострих зим вода при північному березі аа
мераає.

Вода в Чорному морі, як і всякому іншому
переважно стоУть. В часі гарноУ тихої погоди· вона
мов непорушне зеркало. Але це лучається рідІ<о.
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Звичайно вже малий вітер піднімав на морі хвилі.
В часі бурі піднімаються вони навіть на 20 м. і
більше. Великі rори-хви.пі несуться в сторону бе~
реrів і там ро3биваються. Ці хвилі дуже небезпечні
для кораблів, що находяться блиаько~береrа. Хвиля
ааносить їх на мілину або розбивав об підводні
скеJІі. Крім цих авичайних хвиль в ще. у Чор
НОl\ІУ морі, подібно, як і в інших~ морях; морська
струя, що пливе здовж українських берегів зі сходу
на аахід. Однак ця струя мала й не можна ії по
рівняти зі струями на великих отвертих морях.
Тому, Lцо Чорне море замкнене, нема тут і праБИЛЬНИХ
ПрИПЛИВJВ 1 ВІДПЛИВІВ МОрЯ, ЯК Це Є На

.

. .

.

інших морях. де вода правильно що:~ шість rодин
підноситься (приплив) і опадає (відплив).
У.краі·нсьІ<і береги Чорного моря аачина
Іоться від дельти (роаrалу}І<ення устя ріки) Дунаю
на заході й кінчаться при високому береві аахід
нього Кавкаву на сході Не ідуть ·вони рівною· лі
нією, але крутою. Місцями земля висувається да
леко в Atope і творить півостров (якщо велиІ<ий).
або ріг (малий); там знов вода втискавться в су
ходіл це затока. Малу ватоку називають сагою.
Сага, якщо вона досить довга й заслонена вjд от
вертоrо моря, дав добре схоронище для кораблів.
Тут по·встае пристань або порт. НайІ<ращі пристані
на українському березі це: одеська, микол~їв
ська й севастопільська, вже на Кримі, одино
кому великому українському півострові. Між Кри
мом і дельтою Дунаю беріг вгинається на північ і
'rворить найбіJІьшу українську затоку, що зветься
дунайсько-дніпровська. Українські береги переваж
но низинні. Між Дунавм і Дніпром доходить до са-

17

мого моря рівнинний степ. Над морем беріг ури
вається і стрімко спадав до моря,:tлишаючи над
самою водою вуаьку береговину, вкриту піском або
ruутром. Лише там, де до моря впадає річка, стрім
ка круча берегу переривається. Тут майже перед
Сас\\ИМ

ВСТУПОМ

ДО

МОрЯ

.

рІКа

рОЗЛИВаЄТЬСЯ

у

ВеЛИ-

КИЙ став, відділений від моря ниаькою греблею піску.
Цей велИJ<ИЙ прибережний став ріки навиваємо ли
маном. Иого гребля аоветься коса або пересип.
Вода з лиману продиравться до моря гирлами.
Коли річка, що вливається до лиману убога в воду,
тоді Уї saAt~лo, щоб могла пробити собі гирло-до

рогу до моря. Тоді лиман цілковито замкнений.
Вода в ньому сильно парує і в солонава. Вода й
болото цих лиманів дуже помічне на всякі хвороби.
Тут повстали великі лікарсьні заведення -- сана
торії, в яких кожного літа лікується багато людей.
Кримські береги вищі і сильніше повиріву
вані. Тому тут багато добрих на пристані заток.
Найкраtца з них це глибока а~ тока севастопільська.
fliвJJ-eннi береги Криму дуже високі й належать до
найкращих. Це українська Рівівра (так назива
є rься гарне побережжя у Франції й Італії над Се
редаемним морем, куди зіаджаються багатирі цілого
світу на купелі й забави). Гарне поеітря, краєвиди,
сонце і "rепла морська купіл_ь. Туди приїздить баrато

u

людеи,

sоІ<рема

'

таких,

що

•

JІtкуються

на

ча-

хатку (сухоти).

Також і сх.ідній підкавІ<ааьІ<иЙ беріг висо
кий і дуже гарний. ·Прибережні міста, як Новоро
сійськ, Таупсе і Сочі мають дуже лагідне підсоння.
В зимі майже ніІ<ОJ1И нема снігу і дерева nічно зе
лені. Між Кримом і кавказьким берегом Чорного
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моря находиться т. ав. Керченська притока, що
лучить Чорне море а морем Оаівським.

2. 031ВСЬІ<Е МОРЕ веJІике на 38.000 км 2 лу
читься а Чорним морем Керченською притокою.
Глибина його мала. В. найглибшому місці 15 мет
рів. Береги низькі і плоскі а багатьома оаерами і
лиманами. Найбільший лиман творить ріка Дін.
3довж північно-східнього берега Криму тягнеться
довга на 111 км Арабатська коса, яка відділює
частину Оаівського моря і творить веляку ватоку
Сиваш або Гниле море. r·ниле море дуже мілке.
Лі том вода у великій части висихав, а море пере
мінюється в багно а дуже солоною і вонючою во
дою. Відсіль назва "Гниле море п.
Над Оаівським морем положені важні пристані :
Маріупіль і Таганріг. Над Доном лежить важне
місто Ростів, до якого ваіаджають морські кораблі.
u

З. КАСПІИСЬКЕ МОРЕ щодо величини не
уступав Чорному (440.000 км 2 ). Однак його зна
чення мале, бо воно а усіх сторін аамкнене сухо
долом і а нього не можна кораблем виїхати на
океан. Тому Каспійське море в великанським оае
ром. Глибина його сягає 946 метрів. Поаем води
в морю в 25 метрів нижчий від повему Чорного
моря. Позем вагається. В літі, коли великі ріки:

Волга, Ураль, Кума і Терек вливають багато водІ'~,
позем nідноситься, аимою, коли ріки замерзають і
менше доносять води, веркало моря обнижується

більш як на метер. В Касnійському морю живе ба
гато риб

і

тюленів.

Рибне

багацтво і риболовля
u

сталися головним джерелом прожитку тисячен людности.
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Гори, височини й ниви УкраінсьІ<их
Вемель.
Наша батьківщина - це край переважно рів
нинний. Височини й ниаини ваннмають більше, як
девять десятих

u

частеи,

а

заледви

одна

десята

qа-

стина наших земель припадав на гори.

Гори стоять на південних межах аеАtель, аз
мешканих украУнцями. Вони називаються: Карпа
ти, Кримські гори і Кавкав.

КАРПА ТИ це найдовші наші гори. Вони
тягнуться вигнутим ланцом на південному заході
наших вемель. Украінці васелюють середущу тре
тину Карпат, довгу на 500 км. Висота Карпат на

наших землях доходить до 2000 м. Іх можемо по

ділити на чотири пасма. Західне називається НІtВЬ
RИЙ Бескид, ачерги іде БесІ<ид Високий, а даль

ше (орІ'ани і н~йвища між всіма Чорногора.
Найвищий шпил~ Чорногори- це Говерля. Його

беазглядна висота виносить 2.058 м.
На північ від Карпат простягається довга
лоса горбовини. Це Підгіря.

nо

КРИМСЬКІ ГОРИ ваннмають південну частину
Кримського півострова. Вони наЙАtенші в україн
ських гір. Найвищий іх шпиль Роман Кош пjд
німається до висоти 1544 ,_,_
На південному сході тягнеться найвища вер
ховина наших аемель КАВКА3. Верхи цих великих
-гір підіймаються до висоти понад 5000 м. Горн

покриті вічним сніГом і льодовиками. Найвищий
шпиль Кавказу це - Ельбрус, висоІ<ий на 5629 м.
Другий - Кавбек дещо нижчий 5043 м. На nівночі
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переходить І<авІ<аз, подібно, як
бовину. Це кавказьке Підrіря.

і Карпати,

в гор

ВИСОЧИНИ українсьІ<их земель тягнуться дов

.

гою полосою від Роаточа й Поділля на заході до
височин Слабожанеької й Донецької на сході. Між
ними лежать : на схід від Роаточа між ріками Ве
пром і Бугом Холмщина, на північ від Поділля
Волинь, на півдні від нього Басарабська височина,
між Поділлям і Дніпром Подніпрянська або Пра
вобічна височина. Найвищі а усіх височин це Поділля і Роаточа. Вони в кільІ,ох місцях nідніма
ються понад 400 At. Інші багато нижчі. Поверхня
височин легко хвиляста. Ріки пливуть звичайно гли
бокими долинами. Найглибші в долин це поділь
ські яри.

НИ3ИН на укра1нській території ще більше,
чим височин. Вони розділені височинами на дві по
лоси : північну і полудневу. Північні низини багни
сті і вкриті степами, полудневі сухі і степові.
До північної смуги низів належать (ідучи від
заходу): Підляшшя, що лежить на північ від ХолА\
щини і Роsточа, Полісся на північ від Волині над
рікою Припять, лівобіч Дніпра між Подніпрянськоrо

височино1о і Слобожанщин9ю лежить Наддніпрян-·.
ська або Лівобічна низина, між Слобожанською і
Донецькою височиною лежить низина Донецька, з
на схід від Донецької низина Донська.
До південної смуги ниаин належить великий
Чорноморський ниs. 3 ним лучаться на сході І<рИАі
ська низина, Кубанська низина над рікою Кубань
і 3апоріаька над Дніпром. На nівденному сході
украУнських аеАtель над Каспійським морем лежить
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І<аспійська низина. Місцями вона лежить понижче
позему моря (океану) і творить депресію.
У країнські низи це простори ду;ке рівні. На
південних степах одинокими більшими горбами в
•

могили,

висипанІ

в

•

рІзних

часах славного минулого

Украіни на вічну память своїм героям.

УІ<раіНСЬІ\Ї ріJ<И.
Українські
ріки
пливуть
переважно
до
Чо.рного. й Оаівськоrо t.topiв. Лише води частини
наших аахідніх земель спливають до Балтійського
моря,

а

/

u

•

нандальшІ

•

•

•

n1вденно-сх1дН1

•

рІки пливуть

до

Каспійського моря.
Першою від 3аходу в.r1ивавться до Чор-ного
моря ріка Ду най, що їі довжина виносить 2850 І<М.
Щодо довжини - це друга ріка Европи. Довшою
від Дунаю в лише Волrа (3650 км). Дніпро займав
.l\tiж европейськими ріками третє місце. Дунай ви
пливає в горах Чорного лісу в південно-3ахідній
Німеччині, і ПJІиве через багато країв: черев Ні
меччину, попри Словаччину, череа Угорщину, Юга
славію, Болгарію й Румунію. Дунай лише в свойо
му долішньому бігу належить до України. Над Ду
наєм вже недалеко Чорного моря мешка1оть нащадки

•

•

козакtв-аапорожцtв,

що

•

пtсля

u

вруинування

москалями Січі наЙШJІИ тут нову батьківщину. Ду
най одержує багато води в українських рік, що
пливуть до Дунаю. Найважніші з них: буковинсьІ<ий
Серет, Прут іа Черемошем і Тиса, що випливав
на nівденних збіччях Карпат і забирав всі ріки
І{арпатськоі України. Дунай вливається до tfopнoro
моря дельтою, цебто поділяється недалеко моря на

багато

рамен,

що кожне. окремо пливе до моря.
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Недалеко Дунаю пливе в Чорне море лиманом
річка Кундук.

·

Друга велика українська ріка, що пливе в Чор
не море це Дністер, довгий 1372 км. Він виnли

вав н Високім Бескиді
через Підrіря, ПодіJІЛЯ,
Басарабію і впадяв до
Поділлі пливе J(ністер

недалеко села Вовче, пливе
обливав від північного сходу
моря великим лиманом. На
великими закрутами, т. зв.

меандрами і творить глибокий яр. Яр це rJаи
бока долина річки а високиАІИ і стрімкими бере
гами. Тому, що Дністер не реrульований і не всюди
досить глибокий, не надається до плавби паропла
вами. В старину бу Jia ця ріка дуже важна. Над неrо
повстало одно а найбільших міст 1\НЯН\ОЇ держави
- І<няжий ropo~ Галич. Тепер це місто подібно
як і ріка в цілковитому занедбані.
3 правого подіJІьського й лівого І'арпатського
боку одержує Дністер багато допливів. 3 Карпат
пливуть до Днjстра: Стрий а Оnором, Свіча, Лім
ниця й дві Бистриuі: Солотвинська й Надвірнянська.

3

Басарабської височини несуть свої води до Дні

стра дві н _величн:і річки: Реут і Бик. 3 лівого боІ<у
впадають до Дністра: Стрииігор, Верешиця, Гнила
.:типа, Стрипа (славні а боїв УСС), Серет, Збруч,

Смотрич, Ушиця, Лядава, Мурахва, Яrорлик і І<у
чурган. Всі ці ріки небагаті в воду і пливуть гли

бокими ярами.
На схід від Дністра вливаються в свої лимани
ріки Куяльник і Тіліrул. Вони маловодні й невелинЇ,
тому не можуть пробитися з лиманів до моря.
Третя більша ріка, що пливе до Чорного мо

ря, Бог, (7q0 км). Він роамежовув Поділля вjд
Правобережної височини. Корито ,Боrа скалисте,
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води небагато як на довжину ріки, й тому ріка не
догідна для плавби. Доперва на Чорноморському
низу Бог став сп;tавний ·і творить r либокий лиман,
що лучиться а Дніпровим лиманом. Правобічні при
токи Бога це - Рів, Кодима і Чичиклея, лівобічні:
Соб, Синюха та Інгул - також бідні на воду.
Четвертою а ряду рікою, що вливається до
Чорного моря,
в Дніпро.
Дніпро це свята
ріка кожного у.краінця. 3 ним вяжеться ціла істо
рія украінського народу: над Дніпром повстала на
ша найстарша держава - княжа, над· Дніпром аор
tаніаувалася півніша козацька держава, а у Вели~
кій Революції над Дніпром кувалася доля молодої
Украіни. 1-Іад Дніnро~\ лежить найстарша сто;rиця
України - Золотоверхий Київ, а дальше на по
лудні стоУть висока могила найбі.,1ьшоrо нашого
Пророка Тараса tІJевченка.
Дніпро поділяв У країнські Землі на дві частини:
Правобережжя й Лівобережжя. Довжина Дніпра ви
носить 2.247 км. Він виnлива& на північ від Укра
інських Земель недалеко села І<лецева в болоти
стій околиці. Дніпро спочатку є малою річкою. 3а
течією вливаються до НІ ого маленькі струмочки і
більші допливи. Дніпро росте, ширшав і на Укра
їнські 3емлі входить як вже значна ріка.
Дніпро поділяІоть на чотири частини: горішній

Дніпро - від джерел до Киева, середній - від
Rивва до Дніпропетровського, порожисту частину
від Дніпропетровського до 3аІJоріжжя і долішній
Дніпро від Запоріжжя до Дніпро-Боаькоrо ли
ману.

6

горішньому й середньому бігу Дніпро одер
жув багато великих допливів. До найбільших нале-

25

жать: Березина, що впадає до Дніпра в правого
боку ще пова межами украінської території. В ме
жах Українських Земель першою вливається ве
лика ріка Припять, що вбирав всі води Волині й
Полісся. До Припяті впадають з правого боку: Ту
рія, Стохід, Стир а ІквоІо, Горинь зі Случею во
линською, Уборть і Уж. 3 лівого fоку пливуть Д()
неУ: Іlина, Ясеньда, поліська Случ і Птич. Іlри•
•
•u
пять -- це рtка низинна 1 сплавна; по нtи ходять
nароплави. Припять получена каналами 3 рікою
Бугом, що пливе до Висли, і 3 Німаном. В цей
спосіб получені аі собою ріки, що пливуть до ріа
них Аіорів. ц~ важне тому, що цілу українську те-

.

риторtю

можна

повязати

водяними

шляхами.

Дальші праві притоки Дніпра це: Тетерев,
Ірпень, Рось, Тясмин й ІнrуJ1ець з допливоАі Жоаті
води, річкою, памятною битвою гетьмана Богдана
Хмельницького 1648. року. fІайважніші лівобі'1Ні
приток11 Дніпра: Десна аі СеЙl\tом, Су11а а УдаЄl\1,
Псьол а Хоролем, Ворскла, Орел, Самара й Кін
ська.

Понижче м. Дні(Jропетровськоrо перебивається
Дніпро в кількох місцях через скелі, що аложиJІИ
ся впоперек Дніпрового pycJia, довгою лавою і вдер
жуІоть воду. Це славні Дніпрові пороги. Дніпро
пере;tивавться череа н~Іх в великим гуком. Вод·1
шумить, піниться, роабивавться на дрібні краплини.
Течія дуже швидка. Крім порогів, що загороджу
ють Дніпрові дорогу на цілу ширінь ріки, буваr{,ТЬ
ще аабори, які адержують течі1о лише при одному
а берегів. Порогів начи~люють девять. Всі вони
дуже небезпечні для суден. Найнебе3печніший - це
поріг Ненаситецький або Дід; вода пливе по ньому
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3 веJІикою швидкістІо і керманич мусить добре ува
жати, щоб вода не кинула його човна на скелю
або у великі вири. Дуже трудні до плавби в також
і пороги: Вовніаький або Внук, Старок~йдацький,
Лоханський, Сурський, Будилівський, Лишній та
останній Вільний або Гадючий. Треба вправних
І<ерманичів, 1цоб НИАІИ моrли проїхати. Мистцями
в плавбі по порогах були запоріжці, які нераз, на
коівши полякам в Украіні бешкету, ховалися перед

панами на Січі. Тут аа пoporal\tИ на великім Дніп
ровім острові Хортиці була найдавніша Січ.
Руїни укріплень, що їх козаки абудували ще в nо
ловині XVI. ст. за кошовurо князя ДАІитра Байді'І
Вишневецькоrо, задержалися до сьогодні.
Побі(І, на лівому береві Дніпра, між ним та
його допливом р. І<онко1о простерлася широІ<а під
мокла долина, частинно валіснена, т. ав. Великий
Луг. Тут аапоріи<ці полювали, ловили рибу, будува
ли човни; аніден Вltбиралися на Чорне море, Ухали
на турецькі міста Стамбул (Царrород), Синапу,
Трапеаунт і ін., ровбивали тюрми та вивваляли
братів українців, - як то співається в стародавній
•

думt

-

•

"на тихІ

води,

•

•

на яснt зор1,

u

у краи

весе-

лий, між мир хрещений". Тут аа порогами, у Ве
ликому Луаj, кувалася й давня дОJІЯ Укра1ни.

Тут

вбиралися козаки. авідси вирушив в похід СJІавний
гетьман Богдан ХмеJіьницький. Прегарне було жит
тя на Січі: воля, лицарство, заввяття. Та минуло
ся ... МоскаJІЯМ вдалося зруйнуватІІ Січ, а в упад
ком Січі упала й невалежність украінської держави.
Московські пани, як сарана, обсіли уІ<раінський народ,

•

закрtпостили

u

иого,

а нее,

що нагадувало волю

Украіни, понищили, 1\tогили поразкопували

...

Ко-
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заки поnлили частинно над Дунай, частинно посе
лилися на Кубані.
Понижче парогів пливе Дніпро широкою баг
нистою

долиною,

порослою

очеретом,

комишем,

вербами. Це т. ав. Дніпрові плавні; в них козаки
нераз ~:овалися, щоб іх у часі походу на Туреч
чину не завважили. Вливається Дніпро у великий
лиман, понижче міста Херсону. Рjка наносила ба
гато піску та все лиман аамулюв, тому тепер чер
паками вибирають. пісок~ щоб його поглибити та
уможливити переїзд кораблям. Роля Дніпра велика
не тільки тому, що над цією рікою кувалася дОJJЯ
украінського народу. Дніпро від давних давен був
важним торrовельниt\\ ШjІяхом. Ним іадили на Чор
не море, а відсіль

до

старої могучоУ

держави на

Балканському півострові, Візантії, І<упці не JІише а
Укра1ни, але і а північно-західньої Европи, головно

аі Скандинавії (шлях "а

варяг в греки"). Перево-

3ИJІИ вони до Візантії природні багацтва, привози
ли різні виробиJ як зброю, дорогі тІ<анини і т. д.,
а перш аа все культуру. Завдяки тісним авязкам
А\ і Ж давньою У І< раїною й Візантією, завдяІ<и Дніn
ру, Украіна сталася Р.Же в давнину висококультурною

державою,

вже

•

тод1,

коли

на

•

•

сусІднІх

землях

Заходу панувала беапросвітня темрява й І<ОJІИ дав
ні москвини жили в напівдикому стані. Дніпром
прийшла до нас і Христова наука. Культура й peJJitiя сталися у нас важними основами самостійно
го державного життя. Одначе роля Дніпра ще не
сRінчилася. Отвираючи шлях до Чорного моря,
.Дніпро
станеться для
украінської
нації
ТИА\
sвеном, що лучитиме в цілість всі УкраУнсьt<і
3емлі, а іх відтак а 1\·tорем і з світом. }{рім
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цього можна використовувати силу оливучої

води

Дніпра. Понижче його порогів вже тепер вбудували
великанську греблю, що піднесла рІвень Дніпрової
води над порогами на 37 м. На іх місці повстало
тепер великанське озеро на 80 км. довге й кіль
канадцять км. широке. По ньому можуть плисти
веJ1икі судна, а щоб проїздити череа rребл1о до до
лішньо1 частини ріки, побудовано при лівому бе
резі шлюзу. На правому береві стоїть велика елек
трівня, що перетворює силу спадаючої в греблі води
на електрику це Дніпрельстан. Побіч електрівні
побудовані великі фабрики, головне металурtічні.
На схід від Дніпра пливуть до Озівськоrо мо
ря менші річки. 3поміж них важні: ріка Молочна,
що вливається до безвідпливного лиману (над нею
лежить місто Мелітопіль) та ріка І<алміюс- давня
Калка, над якою в 1223. році українські княжі
війська вперше звели боротьбу з татарами. Біля
гирла тієї ріки роаложилося місто Маріупіль.
Найважніша й найбі~ьша ріка східніх Украін
ських 3емель ·- це Ді н. Українські княжі війська
І

виправлялися

поза

88

неІ

на

•

схІд

у

8

воєннІ

Сьогодні над горішньою й середньою

.
рІки

розжилися

стиною

·

ріки

.

походи.

течіею

.

цієї

москалІ, а лише над долІшньою ча-

живуть

українці.

3а це найбільший

доплив Дону, ріка До Іі е ц ь, пливе

no

чисто укра

їнсьІ<ій територіУ. Донець обливав від Сходу дуже
важну частину У .краін ських 3емель, І\ о н е ц ь ки й
І{ р я ж, що з нього видобувають камяне вугілля,
валіану руду, манtан, олово, срібло, та інші важні
металі. Сама ріка має орегарні аалісн~ні ·береги.

Особливо виріаняється вищий правий беріг, званий
Святі гори. Дін вливавться до ОзівськG>го моря
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·

дельтою, цебто його гирло ділиться на кілька ра
мен, подібно як у Дунаю, і кожне з них окремо
ПJІИВе

ДО

МОрЯ.

На кавказькому підгірі пливуть три важні рі
ки, а саме: велика ріка І< у б ан ь, що пливе на за
хід до Чорного моря, та ріки І< у 1\' а і Т е р ек, що
пливуть на схід до І{аспійського. Всі ці ріки виті
кають а найвищих українськІІХ гір - Кавказу. Во
ди в них спочатІ<у багато, одначе на пjдгірі вона
у великій кількості випаровув. Над Кубанню меш
кають нащадки запоріжців українські кубансьІ<і
козаки.

Найдальшою східньою ріко1о, над якою в ба
гатьох місцевостях меrnкають українці, 6 величезна
ріІ<а Во.пга, що пливе до Каспійського моря. Мо
скалі називають ·11 своею "матушкою", уважаючи
ії аа чисто московську ріку. Та це все неправда,

бо над нею МРшкав й багато інших народів. Крім
українців мешкають над нею татари, ІlалмиІ<и й кір
tіаи.
Частина наших вемель налtжить вже до сто
чища Балтійського моря. Пливуть до нього декотрі
з наших карпатських рік, а саме: Дуна в ц ь а По
прадо~,, Висло к і Ся н та Б у r. Та пливуть вони
до моря не безпосередньо, але вливаються до р.
Висли; вона в своїй більшій ·частині пливе через
аемлі, вамешкані поляками.
Ті гірські цоnливи Висли, що пливуть іа на
ших земель, не різняться нічим вjд гірських допли
вів Дністра. Такі ж вони бистрі в горах, такі ж
вузьІ\і і скелисті мають долини. По виході в гір
розливаються широко по долинах, пливуть повіль
но, їхні береги низькі і не спиняють роанувданоУ
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хвилі, КОJІИ ця в часі аливи й громів зістрибне
вдjл. Розіллється тоді брудна вода широко по ни
вині й зруйнує дорібок тисячів працьовитих рук.
Найбільша з усіх тих рік - це срібнолентий Сян.
Ріка ПJІиве по замешканій уІ<раінцями території.
По одному й другому береві простяглися села, по
11ей і по той бік проживаtоть українці. Над Сяном
лежав

у

давнину

осередок

нашого

перемиського

~<нязівства .. там лежить сьогодні прастарий город
Перемишль, а недалеко і Аtі~то Ярослав, що його
вбудував киівський княаь ЯросЛав Му·дрий. Най
важніші допливи Сяну: гарна гірська річка Осла ва
та Вислік, що пливуть до . Сяну а лівого бо~<у, а
Вишня, Шкло, Любачівка і Танва а правого. Сян
вnадає до Висли вже на території, вамешканій по
ляr<ами. Від осени 1939. р. творить він в своїм го
рішнім току границю інтересів між Німеччиною й
Совєтами. 3 Роаточчя пливе до Висли ріка Вепр,
·що обливав від ааходу Холмщину, а а північних
рубців Поділля витікає велика ріка Б у r. Над Бу
Г()М JІежить велике місто Берестя, знане а історії,
бо в ньому ааключено в 1918. році між Україн
ською Державою й Німеччиною, Австрією, Туреч
чиною й Болгарією мировий договір, ЯІ<ИМ ці дер
жави признали Україні цілковиту самостійність в
усіх її етноtрафічних територіях. Ріка Буг це
велика ниаинна рі:{а; вона широка И rлибGка, пли•

ве noвtJJьнo,

інших
русло

тому нею

ріках,
•

як

напр.

невирtвнане,

•

куди JІtnшe

по Дністрі

скелисте

тому непридатне для

плавби.

u

и

плисти, чим по

і Богу,

що їх
u

порожисте

и саме

Найбільший

доплив

Буга, р. Нарва, пливе вжа по білоруських землях.
Українські ріки Балтійського сточиrца анані
ЗІ

а

того,

що

вони

весною

кожного

року

виливають.

Головна приtїина весняних повеней цsr, що ці ріки
розмервають скорше в свойому горішньому бігу,
як

при

•

гирлІ, так

що

вода

•

at•

сн1гу,

що ·став

в

го-

рішньому сточищі, не може рікою сплисти до мо
ря. На цих ріках бувають дуже часто т. вв. ватори,
КОЛИ

ТО

•

ЛЬОДОВІ КрИГИ

СПИНЯТЬСЯ В ОДНОМУ ЧИ

дру-

ГОМУ місці й загородять ріці дорогу. Щоб. не до
пустити до повені, роасаджуеться льодові криги
динамітом або окремими пароплавамн "кригола
мами".

Тому, що головний вододіл між сточищем Чор
ного й Балтійськоrо моря переходить в більшjй
частині нивинами, то а того велика для краю ви
года. Ріки обох ріаних сточищ можна получити
nрокопаними

І<аналами

u

и

•

тодІ

легко

судноN&

пере-

іхати а одного моря до другого. Такі канали в
nрокопані між допливом Дніпра р. Припяттю і Бу
гом, між Дніпром та НіАіаном ·і між Дніпром і Дви
ною. Планувалось колись повести канал між Дні
стром і Сяном, але на плані і скінчилось.

Підвемні води.
Крім рік, озер і ставів, що
верхневими вод~ми,

і рослин мають

веJІике

води

іх

навиваємо по

аначення

для

людини

підземні. fрунтова вода

-

джерельна або з колодязів дуже ваЖна для насе
лення, бо по більшій частині вона с;Іужить до
пиття. Добрі джерела на У країнських Землях подибуються всюди, однак найбільше Ух в горах. Де
коли вода таких джерел бував тепла і тоді нази
вають 1ї теnлиною або термою, в інших виnадках
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в таких водах роапущені мінеральні речовини, як
сіль, tinc, вапно, сірка, заліво і т. п. і тоді навивавмо

..

JX

.

мІнеральними,

У нас найбільше мінеральних джерел на Кав
казі. Там повстаJІИ великі купелеві заведення, як:
3аліановодськ, Кисловодськ і ін. В Карпатах в кільІ<а
купелевих місцевостей, як : fІідлюте, Криниця, За
копане, а на Поділлі Черче і ін. Мінеральні води
А\ЗЮТЬ

•

•

ЦІЛЮЩІ

прикмети

u

И

тому

В

•

ТЗК1

•

•

МІСЦеВОСТІ

вибираються хворі на ліІ<ування.
3амаJІО доброї води до пиття мають наші пів
денні землі, як північний Крим, Херсонщина, Тав
рія, НадІ<аспійщина. Тут вода, навіть в колодязях,
бував солонувата .і не здатна не то для людей, але
й для скоту. В північно-східніх наших землях і в се
редущій Україні видістають воду а глибоких (нераз
до 600 м.) свердлених колодязів. Вода в тих коло
дязях nідходить nід поверхню, або витрискує фон
таном над поверхню tрунту. Колодязь, в якого ви•

•u

дІстається вода самочинно, називається артеаtиським.

Такі колодязі дуже важні там, де мало рік, з яких
можна брати до пиття воду. 3 таких криниць бере
воду Харків, Полтава, Київ, Луганське та інші ве
ликі міста У І<раіни. Львів і Чернівці беруть воду
або іа ставів (Львів в Янівських ставів 32 км.
від міста), або а рік (Чернівці - в Прута). ·Ц1о
воду перепускають ще через верстви пісків, щоб
їі nрочиститІІ від амулених частинок. Поділля та

Волинь мають питної води подостатком.

Підсоння УкраУнських Вемель.
Підсонням, або кліматом, називавмо пересіч
ний стан погоди на якомусь місці в більшій t<ільз
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кості літ. Підсоння аалежить від tеоrрафічноrо по
ложення та природи краю, від т. зв. його rеоtра
фічної ширини (віддалення від земського рівника).
Залежить теж і від сусідства в. великими мирями
-або І<онтинентами, а дальше, від того, чи цей край
u

u

ГОрИСТИИ, ЧИ

ВИСОЧИННИИ

ЧИ

u

ІіИВИННИИ.

УІ<раінські 3емлі положені в уміркованій по
лосі північної півкулі. Тому немае в нас великих
спек,

що

11анують

в

околицях

також великих, триваючих
всюди

в

литься

на

•

•u

умtркованtи
чотири

цілий
•

полосІ,

пори:

..

гарячоt

вим у,

так

.

полоси,

анІ

рік морозів. Як
•

1в

весну,

•

нас,
•

лtто

•

рІк
u

и

дІ•

осІнь.

3ИМА в нас кожного року буваб із снігом
і морозами. Та українські земJІі займають великий
nростір. Тому не всюди аима однаково гостра.
Найлагідніша вона в південному Кримі. Там сніг
падає дуже рідко, морозів не буває майже ніколи.
Вміру того, як переходимо на північ, вима стає
суворіша. Найгостріші зими бувають у північно
східніх землях у Вороніжчині й І<урщині. Там зима
тягнеться

.

в1д

половини

листопаду

до

по;tовини

І!вітня. Найбільші морози бувають у січні. Вони
доходять нераз до 35 стуnнів понижче О. На за
ході наших аемель аими -досить JІагjдні, з частим11
відлиrаl\\И. Тут віють в більшості західні вітри.

Вони приносять тепле повітрЯ ВІ-І ад Ат лянтійськоrо

Океану: До східніх наших меж ці вітри вимо1о не
доходять, і тому східні земJІі (поло~ені в тій самій
1·ео1Jрафічній ШІІрині) багато зимніші. Так приміром
середня температура січня у Львові вИносить 4.5°, в І<ивві - 6.0°, а в Харкові - 8.0°, цебто
Хариів мав зиму майже два рази гострішу від Льво
ва. Також і в горах: Карпатах і КавІ<ааі аими дуже
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суворі. Та хоч нераз давться зима взнаки людям,
а аокрема бідакам, то все ж таки мороsи в нас
багато менші чим у Московщині, де вони доходять
до -50°, а середня температура січня три або й
чотири разів нижча від температури у Львові. Та
u

и

не

така

млява

наша

зима,

-

як у краtнах

•

захІд-

ньої Европи, де небо аимою вічно захмарене й по
нуре. Така зима, як наша, ВІІливав дуже корисно
на адоровля

u

людеи.

По зимі наступав найкраща пора року ВЕСНА.
Температура nовітря зростав. СнігИ тають. Ріки
аривають .свої льодові окови. Прилітав жайворонок,
буаьок, соловій. Вертаються а полудня на далеку
nівніч дикі гуси, журавлі. 3емля розмерзається й
цідсихав. Селянин виїзджав в поле і вкидає в чорну
ріллю золоте зерно, цей скарб, який дав прожиток
А1ільйонам. Автім розвиваються д~рева, зацвітають
сади, абіжжя зачинає зеленіти й рости і весна
аближаеться до свого І<інця, щоб зробити місце
для літа.

ЛІТО в нас бував гдебільша гаряче. Найбільші
спе~и бувають в липні в полудневих і полуднево
східніх уІ<раїнських землях, де середня температура
того ж місяця виносить звиж 22°. 3ахідні ае млі є
дещо холодніші, чим східні. Вітри, що знад Атлян

тійськоrо Океану зимою приносили відлоrу і сніг,
тепер приносять холод і дощ, бо влітку повітря
над водами багато холодніше, чим над континен
тами (суходолом). 3ате в східніх наших землях
віють часті вітри з азійських степів. Ці вітри дуже
сухі. 3имою вони приносили великі морози, в літі
спеку й посуху. Ці східні сухі вітри, т. зв. суховії,
дуже шкідливі для

сільсько-господарських рослин.
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В часі такого вітру рослина тратить вогкість і сохне.
Нераз великі простори засіяні збіжжям ціJІковито
н~щаться,

а

населенню

грозить

•

марево

rолодовоt

смерти.

ОСІНЬ украУнська довга й погідна. Це час
збору збіжжя й підготовки рілі під засіви на слі
дуючий рік. Вона протягається аж до перших осін
ніх моровів і до першого снігу. Сніг випадав в гар
єьких околицях і на північному сході вже в листо.
паді, а на полудні щойно в половині грудня, або
•

НаВІТЬ

3

В

•

•

СІЧНІ.

цього загального огляду бачимо, що хід пор
зале ..
.
.
.
ПОВІТрЯ, ВІТрІВ 1 ат-

року і їх дФвrота в окремих наших
ЖИТЬ ГОЛОВНО

.

ВІД температури

землях

.

МОСфОрИЧНИХ опадів (дощів, граду, снігів і т. п.).
В січні найвищі температури на Кримі й на схід
ніх берегах Чорного моря. Найбільші морози па
нують на північному сході й на Кавказі. В липні
и

наннижчу температуру :,~ають

•

•

хtднt
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•

аемлt.

гори

u

и

•

•

ntвнtчно-аа-

. 3алучена

марта унаrЛЯДНЮ6 нам, де Й СКЇЛЬІ<И
аа рік впаде дощу або снігу. 3 неі можемо відчи
тати, що найбільше атмосферичних опадів одер
жують Карпати й Кавкав, бо понад 1 метр, най
менше полудневі УкраінсьІ<і Землі, боааледве при
блнано ЗО цм. Від кільІ<ости дощу та від його
розподілу на окремі місяці в році залежить і рос
линність. Бувають місця, де дощів мало та всі вони
ВИПадають

В

•

деКІЛЬКОХ

•

МІСЯЦЯХ,

•

•

а ІНШІ

•

•

МІСЯЦІ

за-

сушливі. Там не можуть рости дерева й землю
вкривають лише трави. Це степи. Вони простяглись

довгою

смугою

вадовж

•

•

пtвденнtх земель

над

Чорним Морем. Над Каспійським Морем настільки
мало · дощів, що навіть трава не може рости. Це
- пустиня. Гори й північно-західні У країнські Зем
лі одержують найбільше дощів. 1'ам великі прос
тори вкрилися лісами. Найбільше дощів в північно•

•

•

•

•u

аахtднtх вемлях випадав в липнt, в ntвденнІи у чер-

вні, найменше в зимових місяцях. Такий розподіл
опадів на місяці дуже корисний. Найбільші дощі
випадають літом, якрав тоді, коли збіжжя Ух най
більше потребують. Полудневі побережжя Криму

й східні береги Чорного Моря (ПідкавІ<авая) одер
жують найбільше дощів зимою. Jliтo там поrідне
u

и сухе.

'

Карти температури й оnадів вказують нам, що

на Українських 3емлях заходять навіть вначні ріа
ниці в підсонню. 3огляду на І<лімат можна поділи
ти У країнські 3емлі на такі області :

ГІРСЬІ<ИЙ КЛІМАТ .обіймав наші гори : Кар

пати, Кримські гори й Кавказ. Тут літа хонодні й
аима сувора. Через цілий рік падав багато дощу
З7

або сніrу. Темnература повітря маліє з висотою.
Найвищі вершки КавІ<аву мають температуру дуже
ниаьІ<у й тому вкривав їх вічний сніг. 3біччя гір
вкриті лісами, на вищих поаемах полонинами.

КЛІМАТ ПОЛІССЯ віданачується холодним
літом. Дощів досить і тому роавиваються ліси. Цей
клімат мають північні й західні наші землі: Поліс
ся, Підляшшя, Холмщина, Волинь. В тих областях

.

. . .

.

ВІють

переважно

захІдНІ вtтри.

КЛІМАТ ЛІСОСТЕПУ. До нього зачисляємо
підсоння Поділля, північно-західної Басарабії, По
дніпрянської височини й ХарІ<івщини. Тут дощів
менше. Літо й аима тепліші. Лісів, вміру TOJ:'O, ЯІ<
посувавмось
реходить

на

•

nІвдень,

щораа

менше

u

и

u

краи

пе-

у степ.,

КЛІМАТ СТЕПІВ. fІівденні

наші аемлі одер

жують так мало дощів, що вони не внетарчають
для розвою дерев. Найбільше дощів випадає в чер
вні. В серпні посуха. Ці простори вкриті степами.
Полудневі береги Криму й Чорноморські бере

ги Кавказу мають клімат с~редаемно-морський,
таІ<иЙ, як Італія та Греція. Дощі випадають пере
важно в зимі. Літа сухі й гарячі, аими теплі.
Карта унаг ляднює нам Jtише звичайні умови
JіИ, обчислені на оt:нові темпера1·ур і опадів, за
багато минулих років. Однак окремі місяці й роки
дуже різняться від ціві норми. 3ими бувають ви
імково лагідні, або дуже морозні, літа надто гаря
чі, або захолодні. Звичайно, липень найтеплі
ший у нас місяць. Але б,ував часом і так, що від
нього тепліший червень або серпень. ТаІ<ож в ат
мосферичних опадах бувають великі аміни. Деколи
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роки занадто мокрі, іншим разом посуха. Тому
карта й цей опис підсоння необовявуючі _для кож
ного

оІ<ремого

року,

це

лише каже нам, як повин

но би бути. Також і в довгих rеолоrічних ерах
підсоння У країнських 3емель змінялося дуже знач
но. Бу ло в· нас і гарячо, але й бу ли морози такі,
як на бігуні. Від кількох десяток роІ<ів СJІідно, що
клімат наших земель стається дещо тепліший. Яке
підсоння матимуть Уr<раінські 3емлі аа І<ілька со
ток або кілька тисяч літ сьогодні важко перед
бачити.

rрунти

у І<раінсьІ<ИХ Вемель.

Побіч І<лімату· (nідсоння) мають великий вплив
на розвій рослинности rрунти. 3 І'рунтів у краін
ських 3емель найважніший чорновем, він займав
три четвертини простору і в найбільшим природ
нім баrацтвом. Це ж ті врожайні І'рунти, що дали
вмогу УкраінІ бути "шпихлірем Европи".

ЧОРНОЗЕМ завдячує свою назву темній, чор-

• (.)

•

няв1и І<расцt легкого

cyrлинка

т.

u

•

зв. лєсу, якиц змІ-

шався ·а перегнилими останками рослин. Чорно
земні tрунти тягнуться широким поясом від f1оділля
аж по Волrу й займають цілу середущу й півден

ну частину наших земель. На Чорноморській ни3и
ні чорнозем прибирав каштановату красІ<у. На Во•

u

линІ и

•

•

••

ПІВНІчних укра1нських низах чорнозем пере-

ходить в менш урожайні піскуваті і глинясті rрун
ти. В Херсонщині та над КаспійсьІ<им Морем появляються

неврожайнj,

•

солонцюватІ

В

горах

:

•

•

ntсковатt

tрунти,

•

сухІ

u

и

І{арпатах, Кримі і І<авкааі
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tрунти мілкі й мало врожайні. Однак неврожайні
tрунти займають невеликі області, а назагал дуже
мало на наших аемлях tрунту, який був би цілком
u

•

•

вепридатнии ПІд управу сІльсько-господарських рос-

лин, під ліс або пасовисько. Цілковитих невжитків
найбільше на поліських багнах, але й ці можна б
по осушенні замінити на добрі пасовиська.

РОСЛИННИЙ СВІТ УКРАЇНСЬКИХ 3ЕМЕЛЬ.
Кожна рослина, щоб жити і розвиватися, потребує
tрунту, щоб на нім рости, повітря, щоб його вди
хати, тепла й вогкости, щоб тягти із землі пожи
ву. Найбільше аначення має теnло й вогкість. Де
jx багато, там рослини буйно розвиваються, де Ух
мало, там рослинний світ бідний.

rруНТИ Й ПіДСОННЯ Іі8ШИХ аемедЬ наааrал ВПОВ
Ні надаються· до розво1о рослин. Тому рістня на
наших землях багата й буйна. Але тому, що наші
землі ваймають великі області й часто різняться
між собою і rрунтами і підсонням, заходить різни•
u
•
ця 1 в рослинах, що виступають tІаичастJше громадами_

Найгарніша громада рослин - це ліс. Високі
й широкі дерева стоять побіч себе густою грома
доtо. Іlоміж ними земля поросла гущавою корчів;
там і сям бачиN1О отверті місця, що вкриті травою
і всіляким зіллям. Це поляни.
Ліси на наших sемлях бувають різні. На ви
щих абіччях і хребтах Карпат ростуть шпильІ<ові
ліси. Поднбувмо тут велетенські смереки й ялиці,
денеде І<едрину. На обногах гір ростуть мішані лі
си, цебто шпилькові всуміш з листковими . 3 лист
кових дерев виступають тут : бук, rраб, береза, дуб,
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а зі шпилькових, побіч ялиці і смереки, модрина і
сосна. Лісові полоси сягають в Карпатах до около
1.500 метрів над рівень моря. На границі лісу рос
туть корчі т. ав. косодеревини. Над лісом прости
раються гірсьІ<і пасовиська половини.
КарпатсьІ<і

ліси

адебільша

винищені. Найгу

стіші задержалися в toptaнax. Тут можна стрінути
ще дійсні праліси, де ще ніколи не вирубували де
рева. В кримських горах лісів небагато. Переважа
ють мішані лісиJ в яких ростуть сосни, дуби і граби.

Найбільші й найбуйніші ліси ростуть на Кав
казі. Надморські уа б і чч я гір вкриті в більшості
листковими лісами. В них росте дуб, бук, клен,
•

явІр, липа,

каштан,

•

диІ<t

•

овочевІ дерева,

а

•

навtть

волоський горіх та оливні і фіtові дерева. В біль
шості - це ліси вічно зелені й на виму не губ
лять листя. Дальше вгору йдуть : граб, липа, вільха,

.

явІр,

а

ще

дальше:

сосна, смерека,

~

ялиця и

інші. В більшості це праліси. Густо подибу
ється дерева грубі в промірі пня на три й більше
метрів. Серед лісів ростуть кущі поричок та аtре
сту. Понад лісами розкинулися гарні альпейсьІ<і
полонини а рtвноманtтними травами 1 зІллям.

.

. .

.

На височинах і нивах лісів не дуже багато.
Найбільше даховалося його ще на Полісеї й Під
ляшші. Найчастіше дерево в цих лісах це сос
на. Побіч неУ росте береза, осика, вільха і інші
Поліські ліси творили колись густі праліси. Рабів
нича господарка винищила ліси й на Ух місці по
лишалися лише nустарі багна або пісІ<и, там
навіть і трава
.

не росте.
•

Щоб заховати памятку,
u

•

як виглядав колись полІськии пралtс,

валишили т.
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зв. резервати, цебто ограничені простори лісу, в
яких не вільно стинати дерева ані полювати. Най
кращий реаерват простягся около місцевості Біла
Вежа на Поліссі, т. зв. Біловеsька Пуща.

На Ровточчі, Волині, Поділлі, в Київщині є
більше листкових лісів. Одначе лісів тут небагато
і чим дальше йдемо на полудне, тим більше отвер
тих піль, а згодом простирається вже бевкраїй
чистий степ. Головна nричина такої малої І<ілько
сти лісу та, що чоловік винищив його, щоб діста
ти більше rрунту під управу збіжжя, а друга це брак досить великої для розвою дерев кілько
сти атмосферичних опадів. В JІисткових лісах рос
туть дуби, буІ<и, граби, ясені, клени, берези, осиІ<а,
тополя, кущі ліщини і ін. Найбільш не витривалий
на брак води бук, тому він ограничується лише до

.

.. .І ПІВДеННО-ЗЗХ1ДНЬО1
.
.
..

3аХІДНЬО1

ЧаСТИНИ

..

укрЗІНСЬКИХ

земель та rip, що мають досить naraтo дощу. 3а
те посуху переносить найкраще дуб і він заходить
нераз досить далеко на полудневий схід. Він за
пускає своє коріння r либо ко в землю й може пе
ретривати посуху довгої українськоі осени.
Ліси на украіІІських аемлях були вдавнину
багато густіші. Вони вкривали цілу північну ча

стину

Украіни,

110

Чернівці~ Камянець, Київ. На

лівобічній низині, на пра.вобічній височині, на схід
ньому Поділлі і Басарабії ліси чергувалися в луга
ми, цебто просторами, що nоросли буйно1о тра
вою й віллям, та засіяні громадами дерев та біль
шими гаями. Дальше на південь простягалися вже
степи великі простори беа дерев, вкриті тільки
високою травою. Але і по степу були островами
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ліси, головно над ріками, tJистий cтert nростягався
тільки над самим берегом Чорного Моря. Лісів
було тоді на уІ<раїнських землях довоJІі.

Однак людина nоробила тут великі переміни.
Давно було людей менше і ці сиділи рідкими осе•

•

лями серед ЛІСІВ,

а

в

•

степах також рtдко,

u

звичаино

понад ріками. В степу було небезпечно сидіти, бо
по степу волочІ-Ілися тоді різні півдикі орди пече
нігів, половців, татар. Ці завдно нападали на оселі
українців, які хоронилися в ліси.· Тоді почали сте
пові народи винищувати ліс. Згодом, коли ставало
в УкtJаїні людей щораа більше, винищували ліс і
наші люди, щоб адобути простір під управу збіж
жя. Але найбільше знищила ліси чужа влада в часи
довгої неволі. Лише в деяких областях, як в горах
і на Поліссі, лісів доволі. Всюди інде ліса мало, а
u

ного

u

и дальше

не

шанується.

А ліс дуже важний. Не тільки іааа цього, що
від дав нам опал і будівельний матеріял. 3 деяких
r1ричин ліс ще вашпіший для нас. Ліс перш за все
злагоджує підсоння : влітку спеку, а аимою мороз.
Він спинюв вітри, що так часто шкодять засівам,
втягав вогкість і довше її задержує. В лісових око
лицях дощі перепадають правильніше, чим у без
лісних околицях. Тому в лісових сторонах і дже
рела бють постійно й обильно, і криниці не виси
хають, і ріки мають доволі води. В лісах розмно
жується пожиточна звірина, а зокрема
винищує всякі шкідні комахи.

птиця, що

Через анищення лісів українці терплять вели
І<і шкоди. Не тільки, що дров щораз менше, але
що важніше підсоння сталося більш континенталь ..
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не, багато криниць і джерел висохло, в ріках по
яких могли плисти більші судна, висохли і амалїли
так,

•

що

u

сьогоднІ а трудом

малин

човен

прохов-

внеться. До того .часті бувають виливи рік; вони
приносять великі шкоди. Земля українських нив
зробилася менш родюча, а дощева вода щорік но
вими балками-водориями нищить цілі лани. Тому
українець повинен шанувати ліс. Це не тільки прикраса

наших

перед

іх

•

лtси, але

земель,

запустінням.
u

и

u

але

Не

насаджувати

u

и

•

наилtпша аахорона

лише треба захищати

"

tx

там,

де

•

вони давнІше

росли, а аокрема по всіх невжитках.

Цілу південну і східню частину наших земель
займають
степи. КолИсь бу ли вони
покриті
густою

~

и

високою траВ(>ю,

що

•u

ховався у нtи козак

з конем. Тут і там блистіли степові озерця і річ

ки. Іх береги оброслі

були густим очеретом, шу

варом або й лісами це т. ав. плавні. Найкра
щі наші степи на весні, коли окриваються прегар
ним килимом зеленої трави й зілля. Піаним літом
спека

u

и

•

рудІють,

недостача

аж

ось

дощу

спалюють

приходить аима

u

и

траву, степи

покривав

все

білим сніговим настилом. Сьогодні степи вже май
же всі оооран і. На їх місці простяглися лани збіжжя

:

•
пшеницІ,

кукурудан
плекають

й

жита,

ін.

гречки,

або

кавуни,

проса, ячменю,

•

вtвса,

різної ярини. По баштанах

гарбузи,

дині,

огірки.

В садах

ростуть яблуні, груші, вишні черешні, сливи, в пів
денних землях виноград, а над Чорним Морем
•
навІть

рослини.

що

вимагають теплого

оливні й фіrові дерева, тощо.

•

пІдсоння

:

Ввіривний світ.
3вірята також аалежні від підсоння, але в ба
гато меншій мірі від рослин. Вони скорше можуть
приавичаїтися до
з

них засипляють,

аміни

. .

ІНШІ,

погоди.

На аиму декотрі

а зокрема

.

птицІ,

. .

ВІдлtта-

ють на зимівлю до теплих країв.
Щодо пород звірят, то ці можемо поділити
на лісові і степові. В лісах живе ще й дотепер
багато авірні. Найбільше живе диких ввірят там,
де ще задержалося досить лісу, а це: на Кавкааі,
в Карпатах і на Поліссі, Тут живе дикий кіт, рись,
медвідь. В кавказьких пралісах і в Біловезькій Пу
щі на Підляшші задержався аубр. Подекуди в по
ліських лісах живе лось, в Карпатах і на Кавказі
олень. Лише на Кавказі поднбується козиця й ко
аоріг. По всій Украіні живуть вовкJ серна, ааяць,
дик, борсук, тхір, куна, горностай, видра й інші.
Серед багон Полісся і в деяких гірських ріках Кав
казу задержався бобр (колись частий у нас). Хи

жа птиця задержалася гдебільша в горах. Орли
й соколи живуть майже тільки в Карпатах і Кав
казі, а І' о тури, .орябки, тетереви задержалися лише

серед найгустіших
•

•

лісів.
u

Над водами й багнами
•

•

гнІвдяться дикІ качки и rуси, журавлІ, чаал1,

водя-

ні курочки й інші. На степах живуть дрохви,
ропатви,

u

ку-

•

и 1н.

Риб доволі в Дніпрі і Доні. Тут живуть: щу
ка, карась, короп, лин, окунь, головатиця, сом, та

раня, судак і т. д. В бистрих гірських потоках живе
•
ncтpyr 1 головатиця.
Одначе вдавнину було звірят на укрзінських

аемлях багато більше, чим тепер. Ще двісті літ
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назад було на ·степах багато диких коней. турів,
диких кіа, кабанів, а в ріках стільки риб, що ще
козаки-запоріжці кормилися переважно звіриною
й рибою. В нинішніх часах звірят стало мало.
Люди винищили Ух разом з лісами. Та люди по
ступають

дуже

нерозумно, що

винищують

дичину

без розбору та виловлюють найменшу рибку в рі
ках. Багато звірят в пожиточних і в західніх евро
пейських краЯх їх штучно розмножують. Головну
увагу звертають_ на рибу і штучно годують її в
окремих ставах і ріках для зиску.
Винищуючи дичину, розмножують люди до
машні ввірята. На наших землях вже адавна
розводять

в

u

рогатии

скот,

•

конІ)

південній Украіні буйволи і
•

s

•

•

вtвцt,

•

кови,

•

свинІ,

верблюди.
u

домаruньої звtрнt, а головно свинеи,

а

Багато
•

скота 1 ко-

ней нивазять аа границю~ Крім цього вивозять ба
гато nтиці: гусей, качок, індиків. Та однак годівля
домашніх звірят не стоіть у нас ще на досить ви
сокому рівні. МоЖна було б краще поставити го•

•

д1влю

кор1в

та

молошне

господарство,

яке

у де-

яких краях, як nрим. в Голяндії, принQсить людям

. доходи.

великt

. 3 давен

давна завелося у нас пасічництво. В

новІших часах зачинають

лях
а
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•

шовкІвництво;

важних

u

галуаеи

розводити

воно

зможе

господарства.

по

.

всtх

гем-

статися одною

Карпати.
Україноькі землі в більшостj нивинні й висо
чинні. Лише одну десяту частину цілого простору
занимають

гори.

Найважніші з них : .Карпати, .Кримські гори
й .Кавкав. Це - гори ланцюхові, що тягнуться
зі заходу на схід. адовffі південноj границі нашої
території.

Гори Карпати тягнуться довгим луковатим лан
цюхам від Дунаю недалеко Відня, через Словаччи
ну, Карпатську Україну, Семигород до південної
Румунії_ На БалІ<анському півострові находять вони
своє продовження в ropax Балкан.
Довжина карпатського ланцюха вИносить около
1300 кілометрів ; а цього наша частина займає од
ну третину. Тягнеться вона від ріки Іlопраду, що
обливає від заходу найвищі rори Словаччини Ви
СОІ<і Татри, на заході, до Золотої Бистриці в Бу
ковині на сході. Нашу частину Карnат можемо

nоділити

на НІ-tвький або Лемківський Бескид

(від рjки Попраду й Торисина заході по ріку Сян,
Ославу, Лупківський провал і ріку Лаборець на·
сході), Високий або Бойківський Бескид (сягає
від Лупківськоrо nровалу по долину ріки Стрия,

Опору до Верецькоrо провалу), (орtани (від Ве

рецькоrо провалу до долини Прута й Чорної Тиси
та Яблоницького провалу) і Чорногори (від до
лини Прута до ~олотоі Бистриці).
1. НИ3ЬІ<ИИ БЕСІ<ИД. Це пасмо зачинається
від долини р. Попраду, допливу Дунайця, що обли
вав найвищу карпатську гірську tpyny Татри.

Ііиаький Бескид в цілості заселений одним а укра-
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інських племен, що називав себе лемками. Гори
тут не дуже високі (найвища Яворина 1100 м.),
їх збіччя лагідні й легко доступні. Всю,аи на по
верх ні бачимо грубу верству r лини, каміння поди
бується рідко. Долини рік широкі й вирівнані.
Колись вкривали Ниаький..:_Бескид великі пра
ліси; тепер ліси винищені. Брак лісу стався не
щастям для краю, бо коли прийдуть дощі, вода
швидко спливав вдолину й забирав з собою тонку
верству урожайного tрунту. На rірсьІ<их узбіччях
простягаються бідні пасовиська,

де-не-де

ниви, на

Яких родиться дрібна картопля та на пядь високий
вівсик. Тому наші лемки це найбідніше україн

ське племя. Поле не може людей виживити й лем

ко мусить тинятися по широкому світі аа заріб
ком. Іlеред світовою війною виївдив до Америки
або анаходив r.Jаняття в сусідніх краях Австрії,
опісля шукав праці в багатіших українських зем
лях, головно на Поділлі, де працював на ланах аа

двадЦятий сніп. Збіжжя внетарчає заледве на кіль

ка місяців; цілу зиму живиться картоплею, а на
весні гдебільша голодує.

Впарі а біднотою йде і духова безпросвітність.
ІІольська влада старалась використати темноту населення,

а

.. u

1и

на

руку

u

•

u

•

ишли _москалІ и амосковщенt

попи, закладаючи свої "общества", що іх ціллю
було руйнувати морально й матеріяльно наше на
селення. Видано було дJІЯ леАtківсьІ<их дітей спе•
u
•
Ц1ЯЛЬНИИ
ПІдруЧНИК
8 МОСКОВСЬІ<ИМ nраВОПИСОМ,
створено спеціяльну духовну лемківську адміністратуру,

славні
~

а

•

врештІ

старинні

на1вдника:
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по

лемко

варварськи

святині.
по

Та
u

u

руиновано

даремна

героиськи

право-

була праця

•

перенІс

•

всІ

ану-

щання й тепер, по розвалі fІольщі, ввявся до но
вого відрадженого життя.
Міст на Лемківщині нема. Населення ааспоІ<о
юв свої потреби в сусіцніх містах і r,1істочках на
Підгірj, як наnр. : Новий Санч, Горлиці, Грибів і
Ясло, а по словацькій стороні в Любовлі й Бар
дієві, 3 важніших місцевостей Лемківщини слід
підкреслити І<упелеві оселі, як І<риниця, Жеrе
стів, Івонич і Риманів. Деяке значіння в торгів
лі мають малі місточка : Дукля, що лежить nри
важному карпатському провалі, Сянік в фабрика
ми валізних вовів, МуuІина й Буківсько.
u

ВИСОКИИ БЕСКИД. На схід вjд ЛупківсЬкого
провалу гори щораа вищі й біJІЬШ стрімкі. Гірські
верхи піднімаються до висоти · около 1500 м (Га
лич 1335 м, Гостра Гора 1408 м, Полонина Рівна
1482 м). ДолИни рік в глибші й вищj, чим в НизьІ<ому Бескиді. На південь тече більша ріка Уж, на
північ ріки : Сян, Стривігор, Дні~тер, Стрий з Опо
ром. На полудні від Високого Бескиду тягнеться
гарне гірське пасмо Виrорлят. Тут було колись
багато ву льканів ; тепер вони вигасли, а їх крате
ри виповнила вода й утворилося багато малих
озер.

Лісів у Високому Бескиді багато більше, як у
Низькому і н~.селення - багатіше. Тут в кілька
гарних містечок~ Найважніші: Місько над Сяном,

Старий Самбір над Дністром, Турка над Стри6М1 СІ<олв над Опором та ін. 6 тут багато тартаІ<ів, а над Опором находяться копальні нафти.
Населення бойки, під національним or ля

дом свідомі.

4

Tyr

аадержаласsr більше, чим де будь
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традиція боротьби Українських Січових Стрільців.
На стрілецькому кладовищі на горі МаІ<івці зби
раються рік-річно непроглядні народні маси, щоб
поклонитися тінням Героїв.

fОР(АНИ. На схід від Верецькоrо провалу по
чинається одна 8 найкращих частин І{арпат ор
rани,

що

тягнуться

на

полудневий

Яблоницького провалу. fорrани

-

схід

r

аж до

це гори стрімкі

й дині. Найвищі нерхи це Сивуля (1805 м),
Бливниця (1883 м), Попадя й Добошанка. На
шпилях поднбувмо намінюІ<и-цекоти. Склони rjp
вкриті густими лісами, у підніжжя міruаними,
вище шпиJІьковими (смереки і ялиці). Д~-не-де
поднбуються гарні кедрові ліси. На більших висо
тах дерева карловатіють) нидіють. Понад смугою
лісів простираються широкі пояси І<осодеревини

(гнучких шпилькових корчів). Тому, що в (орrанах
багато лісів, ааховалося там до сьогодні багато диІ<ИХ 8Btp18: медведІВ, рИСІВ, ОЛеНІВ,
ВОВКІВ 1 ІНШИХ.

..

3

.

.

rорtанів пливуть" на північ

.

. ..

великі допливи Дні

стра ріки : Свіча, Лімниця і дві Бистр~ці Надвірнянська й Солотвинська. На полудне пли~
вуть допливи Тиси: Тересва, Теребля, Ріка, Бор
жава. Річні долини r либокі й вузькі ; в час по гідний
води в них мало, але по зливі- вода в них прибу
вав і потоки стаються грізні .. В сто чи щі Солотвин
ськоі Бистриці над р. МанявкоЕо стоять руїни слав

ного Манявського манастиря,
ног~

u

и

наших

На

нультурного

вогнища

І(ОЛИШНЬОГО реліtійпоJ1уднево

-

•

•

аахtднtх

земель.

полудні

від

. І.~орrанів, . в

аахідній частині

Карпатської України, тягнеться гірська група Ве-
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ликий Діл. Ці гори ни11<чі від fорtанів (найвищий
верх Бужори сягає 1086 м), однак дуже гарні й
стрімкі, аокрема коли or лядавмо іх від полудня.

( орtани заселені, так само як і Високий Бе
скид, бойками. Головне заняття JІюдности - це
випас худоби: овець і ялівнику, та праця в лісі
qри вирубі дерев у великих тартаках. 3емлі, що

-надавалася б під управу збіжжя

-

дуже мало. Де

не-де в міжгірських котловинах управляють трохи

жита, вівса й бульби. Але кількість збіжжя не за
спокоює навіть в частині потреб населення і бойко
мусить майже цілий рік жити купованим хлібом.
Щоденна їда населення це кукурувяна кулеша
й овече молоко. 3 нього виробляють буда, бринд
зю,

жентицю.

Багато бриндаі

відсіль вивозять на

доли. Торгівля худобою і моло~ними виробами була
до недавна майже виключно в руках жидів. В міру
зросту свідомости населення торгівля переходить
в

укра їнські

Осель в

руки.

( ор1'анах мало і всі вони невеликі.

Серед гір над Лімницею
роаложилась купелева
місцевість Підлюте во славною санаторівю. Пре
гарні краєві'Іди, гірське адорове повітря стягають

туди багато літників. На горі "Яйце" виділено ве
лику частину на т. ав. резерват, заповідник. Там
не вільно полювати та. стинати деІ>ева, а все мав
лишитися в первісному стані.

На . закарпатській бойківщині бачимо кілЬ1<а
важніших місцевостей, як Ужок, Верецьки, Волове,
а на полудне біля сточища Ріки й Тиси Хуст,
що був столицею І<арпатської УІ<раУни по втраті
Ужгороду. БіJІЯ Хуста в березні 1939. р. велись
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ааввяті й криваві бої Січовиків а мадярами,· що
займали Карnатську УІ<раіну.

ЧОРНОГОРИ - це останне східне пасмо на
ших Карпат. Воно найвище і найкраще. Окремі
верхи піднімаються nонад 2000 метрів (Говерля
2058 м, Піп Іван 2026 м, Півтрос 2020 м). Вер
хи тут аа округ лені, І< о nу ля сті, і не такі стріА\КЇ та

ДИКі,

ЯК у roptaнax,

· ВІ<риті

гарНИМИ

ПОЛОНИНЗМИ.

Нижчі узбіччя покриті лісаr-Іи в долинах міша
ними, вище шпильковими. На південному сході
від Чорногорів тягнеться Мармаросько - Буко
винсьІ<а верховина. Це пасмо нижче від Чорно
горів, але більше дике, вкрите пралісами. До
лини чорногірських рік ІJруту, Черемоша, Тиси і
ін. належать до · найкращих. Дно рік каАtянисте,

невирівняне.

Ріки

них водопади
Яремча.

т'ворять

Прута· під

водопади : найбільші в

Говерлею та

неда11еко

Населення Чорногорів і східньої частини (ор
tанів - це гуцули. Займаються вони, подібно як
і бойки випасом овець і корів ("маржини"),
вирубом та сплавом дерева. Серед rуцу лів ро ави
ну лося високо мистецтво різьба, ткацтво і вишивки.

.,

В гуцульській частині І{арrіат поJІожені літни
ськові місцевості - в долині Прута : Ворохта, Та
тарів, Микулин, Яремче, Дора, в долині Черемоша:
Вишенька. Осередок Гуцульщини це велике се
ло Жабе. Свої торговельні потреби полагоджують
гуцули в сусідніх підгірських містах: Косові, І{у
тах, Надвірній і Телятині. Осередком аакарпат

~ькоі
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Гуцульщини

в

-

Ясіння,

І<васи

(купелева
._

Верх 1>Шппліс в t.Іорногорі

(1866

1\І.).

місцевість) і Рахів. Трохи на полудне находиться
Бичків та Мармароський Сиrіт, що аа нього ве
лись заваяті бої в румунами в 1919. році,
ГуцуJІьщина це о~на а найкращих наших
земель. Преrарні краєвиди і підсоння спровадя<у
ють сюди літників з даJІек~Іх околиць. Гуцул кріп1<0 дерЖИТЬСЯ
авичаї в.

.

..

рІДНОІ

..

..

украІНСЬКОІ

МОВИ

.

та праДІДНИХ

І<арпатсьJ<е підгіря.
По північній стороні Карпат nростягається
широкою смугою горбовина, що нааивається Під
І<арпаттям. Ця І<раїна поділена карпатськими рі
ками. Вислою, Стриєм, С.вічою, Jlімницею, обома
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Бистрицями та рікою Прутом на цілу ниаку оІ<ре
мих областей. Найвище піднімається на сході мі»<
Бистрице1о і Прутом; в вахідньому напрямі вона
ни>І<ча. Над ріками Сяном і Дністром простяrаІоться

l-Іафтовп1і Іnиб у Борпслаnі.

rпироІ<і долини, болотисті, в повінь заливані водою.
Вищі місця вкриті лісами та врожайними полями.
Підкарпаття це одна а найбагатших на під
аемні копалини частина уІ<раінських аеl\\ель. Най
ван<ніші продукти це нафта і сіль.
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НАФТУ подибувться здовж цілого карпатського
підrіря. Вона повстала а решток давніх тварин,
передусім риб, що колись жили в морі, що зали
вало наші аемлі. Під високим тисненням і при ви
сокій температурі без доступу повітря 3 решток
заму лених риб виділювався товщ, "ропа", і ви пов•

U

нював щtлини

r либині.
аемлю

и

Щоб

аж до

пори

скал,

видобути

аложищ

нераа

ропу,

ропи

u

и

tU

на дуже

аначнtи

просвердлюється

випомповується при

помочі окремих помп. Нафтову ропу перечищуєть
ся в рафінеріях, де виділюбться: rааоліну, бензину,
нафту і всякі смари. Примінення всіх цих нафто
вих продуктів ріа не: їх уживається для порушу
ваннЯ моторів, особливо літаків, самоходів, паро
nлавів, фабрик, для освітлювання .помешкань та
вулиць, для ВІІробу tааів і т. д. Найбільші гір
ничі нафтові осередки- це Борислав, Тустано
вичі, Витьків і ін. Рафінеріі находяться передусім
в Дрогобичі. -· flродукцію нафтової ропи розпо
чато в 1890. р. і вона змінюється з роІ<у на рік
в дуже широких границях; пересічна кільІ<ість хи
тається около пів мільйона тон (в р. 1909. вино
си.!Іа поверх 2 мільйонів тон).

ДругИй важний гірничий продукт Лідкарпаття
це сіль. 3ложища кухонної солі находяться на ці
лому карпатському підrірї: на західному Підкар
патті видобується їі як камінну сіль в місцевостях
Величці і Бохні, на східньому видістається вона
на пQВерхню у виді солоних джерел і по відпару
ванні ВОДИ одержується кухонну СЇЛЬ. І<рім КУХОН

НОЇ солі вйдобувають на Підкарпатті т. зв. пота•

сову сtль,

що

служить

для

наважування

робу трійливих tавів і тим вона важлива

•

•

у

вовн-

р1лл1,

ви-

55

ному промислі. В оІ<олиці Делятина, Дрогобича
і в інших місцевостях видобувають аемнІ,ІЙ віск.
Буре вyriJIJIЯ, аалінна руда, манrан, І<аолін наХОДЯТЬСЯ

В

малих

•

КІЛЬКОСТЯХ

u

•

маиже ПО ЦІЛОМУ кар-

ПаТСЬКОМУ Підгірї.
,/··· .

... _~

~

- ·--

----- ·-

·--...--~~-~- - ~

.;, '

Гора св. Миколи з r.rанастирем в 5Ірослаnі, де стояв за:моІ<
Ярослава Мудрого.

Наше Підкарпаття простягається від рjки Ду
найця на заході аж по Буковину на сході. Села
тут невеликі, хати ближче гjр будовані а д~рева,
оподалік а глини. В містах і містечках мешкав
багато жидів. Міста беs більшого промислу,
осеред:ки дрібноУ торrЇвлі, що до сьогоднішніх . ча
сів спочивав головно в руках жидів. Внаслідок цього
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~

украtнсьІ<а

.

торгtвля

роавиваеться

дуже

.

nовІльно,

хоч українська кооnерація здобула собі була твер

ди~

tрунт

знІвечили

і
всю

гарно

розвивалася,

працю

та останні подіі

...

Печерп в скалах біля с. Бубнпще.

До найважніших міст Підкарпаття належать~:
Ярослав над Сяном, що його побудував князь
Ярослав Мудрий. Колись славився торгівлею; сьо
годні став одним а культурних осередкjв украі·н
сьІ<их волостей на захід від Сяну. Мав українську
rімнавію й учительську семінарію. Над Сяном ле
жить також Перемишль, колишня столиця уІ<ра
Унського князівства. Подіями в 1939. р. аістав по
ділений на дві частини: меншу - німецьІ<у й біль
шу соввтську. В сточищі Дністра лежить Сам-
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бір

-

рідне

місто

гетьмана

Петра

І<ошашевича

Сагайдачного, над Тисьменницею Борислав осередок нафтового промислу, Дрогобич в ра
фінеріями нафти, Стебник в якому відкрито
великі поклади камяноі солі, Трускав~ць а мі

неральними джерелами. Над р. СтриЄм лежить одно

з
з

найкращих
головних

міст
•

осередкІв

Підкарпаття

Стрий

молочарського

u

-

один

и деревляноrо

rІромислу. При підкарпатській валіани ці лежать:
купелева місцевість Морщин, а дальше Болехів іа
солеварнями. Надалеко від Болехова лежить Гошів
іа славним чудотворним абрааом та манастирем.
В Долині і Калуші находяться. теж солеварні.
При спливі двох Бистриць роаложилося най
більше місто Підкарпаття - Станиславів, що був
яІ<ийсь час столице1о уряду Західньої ~'країнської
Народньої Р~спубліки, тепер столиця греко-като
Jtицького еnископа і важний заліаничий вузол. Мі
сто має значну тор~івлю і промисл. Над Дністром
лежить м. ГалІІЧ, КОJІишня столиця українських
князів ГалицьІ<оі держави. Колись кіль«асот тисячне
місто, сьогодні брудне аажидівлене міс·течко, хоча
має дуже гарне і догідне положення.
В сточищі Прута найважніше місто Коломия
з великою торгівлею і гончарським промислон.. На
буковинському ·Підкарпатті лежить над Прутом ве
лике місто Чернівці, столиця українського пра
вославного еnископа, осідок університету. 3 інших
міст слід агадати : Сторожинець, Сучаву і Радівці.
Не вважаючи на це, що Підкарпаття це
одна в найбагатших наших аемель, уt<раінцям тут
живеться дуже але. Причина лежи1·ь в тому, що

майже всі багацтва дісталися в руки чужинців.
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Роаточчя.
північ від Підкарпаття і наддністрянської
й надсянсьІ<ої ниаини простягаються височини Роs

tfa

ТОLІЧЯ й Поділля.
Розточ ..ІЯ

що обА\е)І<ена

простягається

від

нешироІ<ою смуrоІо,

ааходу нивинами над Иислою й

Xpa~r св. ІОрія у Львові.
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Сяном, від сходу Надбужжям,

на півдні лучиться

а Поділлям, відділюючись від нього долинами Полт
ви і Старої РЇки. На північ тягнеться Роаточчя аж
до Томашова. Ровточчя стрімко опадав до ниаовин
надсянськоі й надбужанськоj, до півночі похилю
вться лаrідн9. Внаслідок цього ріки ровипиваються
з Ровточчя на захід і схід та порівали його гли
бокими вузькими ярами, надаючи цілій області
вигляд гірської країни. Окремі горби піднімаються
понад 400 м. над рівень моря, вищі на півдні, як
на півночі. Горби вкриті лісами й полями.
:Роаточчя майже в цілості заселене українцями.
Села великі й широко роаІ<инені, А\іст небагато.
Найважніше місто Роаточчя - це Львів, валоже
ний українським королем Данилом в половині ХІІІ.
століття на головному торговельному шляху, що
JІучив східні у·краінські землі з вахідньою Европою.
Місто лежить на перехрестю шляхів, що ведуть ві
сходу на вахід та в півночі на полудне. Тут абігається

девять

•

залІаничих

•

великий летунський майдан.
мав

першорядне

значення

•u

ЛІНІИ,

3

•

•

•

в кtлька дв1рцtв та

цієї
•u

причини Львів
.

для .вtиська.

Для українців Львів був у всіх часах· осеред
ком реліtійного й культурного життя 3. У. 3. Де
які. старі церкви, як церква _св. Пятниць, св. Ми
колая й ін. побудовані ще аа украУнської княжої
держави. [Іо упадку Галича Львів стався осідком
українського митрополита. УІ<раінське шкільництво
у Львові розвинулося було ще в дуже давніх ча
сах. І<оли ж Львів враз ів ціJІОЮ Галичиною ді
стався в половині XIV. століття в межі Польщі,
щойно під кінець XVI. століття sорtанівувалися
тут школи -при міщанському Ставропіtійському
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Брацтві Церкви У спення Пр. Діви.

одну а перших друкаренЬ.

Тут

заложили

Свідоме українське мі

щанство відпирало заваято всякі удари, що поси
палися на украінсьt<у церкву й ку льтуру. Пізніше

міщанство збідніло й занепадало або переходило
в польський табор. До міста напхалося багато чу
жинців, 11оляків та жидів, а число украУнського на
селення маліJІО. Сьогодні на 1ОО мешканців Львова
припадав лише приблиано 15 українців.
3 українських установ, що існували у Львові
до відомих подій в осені 1939. року, слід агадати:
Товариство Просвіту, Наукове Товариство ім. Т.
Шевченка, що мало найбільшу на наш·их аахідніх
землях бібліотеку і 1\Іуаей, Національний Музей,
Народній Дім, УкраінсьІ<у Народню Лічницю, кілька
украінсрких tімнааій, фахових шкіл, буре і т. д. У
Львові гуртувалась також укра,інсьІ<а торгівля й
промисл, що був ще в початках, але здобував со
бі значних осяrів, що давало запоруку гарного
розвою. Новий режим на 3. У. 3. багато в цих
установ роавязав, багато автоматично розпалося,
а інші були перемінені в інші товариства чи установи,

а

•

ненашою 1девю

u

и

проводом

...

Інші міста Роаточчя невеликі. До них нале
жать_: Жовква а старим василіянсьІ<им манасти
рем і друкарнею, Рава Руська, Яворів, а на ІІів
нічнол\у Роаточчі стародавній город-столиця воло
дарів Галицько- Волинської Дерщави - Холм, далі
Томашів, Білгород, Вамістя, колись сильна твер
диня, що її облJІгав у 1648. році гетьман Богдан
Хмельницький. Північна частина Роаточчя т. ав.
Холмщина це окраїнна· волость, що увійшла в

склад rенеральної (уберніУ, ЩО є частиною Вели-
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І<онімеччини. За довгі століття ворожого ярма
Холмщина улягла сиJІьній поJІоніаації. В насJІідок

.

поJнтики

царського

уряду, що І<олись насильно ста-

рався анищити уні1о, а аавести православіє, багато
українців приймало JІатинсьний обряд, а рааом в
тим поJtьщилися. Польська ПОJІітика аа часів 20-ти-

.

лІтнього

панування

теж

посилила

ЛОІІіааr~іі ХоJІмщини. Кінець цьому

намагання

по-

винарадовленні

~3агальнпіJІ внд Собору в Холмі.

ароби.пи події в осені 1939. р., J<ОJІИ ,Холмщина по
роавалі Польщі опинилась в складі Великонімеч
чини.

Для

Холмшини

настала

національна весна

відродження. Княжий город Холм став столицею
архиєпископа УкраїнсьІ<ої АвтоІ<ефальноі Право
славної Церкви, по селах відкрилися уІ<раінські на
родні школи, закипіла жива праця над освjдомлен
ням українського населення цих аемеJІЬ. Це дає
запоруку, що украінсьІ<е населення Холмщини аі-
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стане у вірності для свого народу, як теж повер
нуть до рідного народу й віри і ті ааблудші овечки,
що відцурались були свойого народу.

'

Поділля.

На північ від Дністра простяглася височина
Поділля. На аахід сягав Поділля до Ровточчя і
надсянсьІ<ої ниаовини, на північ опадав стрімко до
нижче положеної Волині, від північного сходу об
JІивав його ріка Бог, а на nівденному сході пере ..
ходІІть лагідно в Чорноморський Низ.
Поділля

-

це п;1ита,

похилена до південного

сход;у, куди пливуть ріки Бог і Дністер. fеолоrічні
верстви Поділля упожилися на собі майже поаеА\О.
Поверхня його майже рівна, поперетинана лише
r либокими ярами лівобічних допливів Дністра: Ве
рещи ці, Гнилої Лиnи, 3олотої Липи, Стрипи, Сере
ту, 3бруча, Ушиці, Мурахви і ін. На аахідньому
Поділлі долини рік ширші, а в нас;Іідок того кра
їна більше хвиляста, горбr<овата носить назву
Опілля.
півночі на полудне переходять череа Поділ
ля низькі вапнякові rори, т. зв. Товтри, що тяг
нуться від Збаража аж по І{амянець .. Північний
рубець Поділля, що опадав до Волині) розмитий

3

ріІ<ами, оrляданий

s півночі мав вигляд гір~ Захід

не Поділля одержує більше опадів і там моrли
розвинутися ліси. Східня частина ІІоділля сухіша,

степова.

rрунт

на ПодіJJЛЇ

- врожайний . черноsем,

тому Поділля в більшості ааняте під управу р~ллі.
Міст на Поділлі мало і всі вони ненеликі. На
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західньому Поділлі Городок, місце героїчного чи-·
ну Біласа й Данилишина, далі Любінь з сірчаними
купелями, Рогатин, а недалеко вjд нього село Чер
че а сірчанимJf й боровпновими купелями, над 3о
лотою Липою розложилися Бережани, над Стрипою
3борів і Бучач, над Серетом найбільше місто га
лицького Поділля Тернопіль, по нижче· давня
княжа столиця Теребовля в руїнами замку княвя
Василька, і Чортків, nідома місцевість а славних
боїв Украінської Армії (Чортківська офенаива). Над
допливом Серету, р. Гнівною, лежить старинний
Збараж з руїнами давніх аамків. Над р. Смотри-
чем в дуже гарному положенні Камянець по
дільсьІ<иЙ, що був якийсь час осідком уряду
Украінської Народньої РесnублиІ<и й тут був від
J(ритий украінсьІ<ий університет. Тут находяться
руїни давнього аамку. В ярі Дністра лежать Валі
щики, а дальше Жванець, Могилів і Ямпіль .. В ·
сточищі Бога лежить Проскурів, недалеко Пилявці,
де 1648. р. гетьман Богдан Хмельницький роабив
польське військо. Найбільше місто східнього по

.

ділля

-

.

це Вінниця над Бугом, ·іа замком слав

ного ковацьІсого полковника Івана БоrуІіа, оборон
ця самостійности У кра і ни. 3 інших міст васлуго
вують на згадку: Хмільник, Літин, Бар, Жмеринка,
Брацлав, Балта й ін. ,
Поділля від найдавніших часів бу ло вистав
ле не на грабіжницькі наnади татар, турків та
поляків. До оборони будували тут над рікамІі
замки, які аберегJІися й до нинішніх днів. Насе
лення ПоділJІЯ густе; виносить около 120 людей
на 1 І<Вадр. - кілометр. Люди аанимаються в біль
шості управою ріллі.

Волинь.
На північ від Поділля й на схід від Роаточчя
nростягнулась широкою смуrо1о ВолинсьІ\а висо
чина. За східню межу Волині приймавмо ріку Те
терев, аахідню Буг. До півночі краіна лагідно спло
щується і переходить у багнисту ниаину Полісся.
Границю між обома країнами трудно повести тому,
що поліські багна втчскаються вадовж річних до
лин r либоко на південь, а окремі гряди Волині ва
ходять на північ. Найвираані ша в півден.на границя:
Поділля обнижується до Волині стрімкоrо стіною,
роамитою ріками. Рубець Іlоділля, огляданий від
півночі, мав вигляд гір. Він витворився доперва

в новішій tеолоrічній ері, вже по т. в в. JІьодовико
·вій добі. В давніших ерах Волинь лежала навіть
вище віц Поді"ля, а волинські ріки плили на південь.
Будова підложжя Волині не всюди в така са
ма. На сході в невеликій глибині подибуємо старі
І<ри.сталічні скелі: tраніти і rнейси, попереривані

СІ<ЗЛаМИ вулкаН.ЇЧНОГО ПОХОДЖеННЯ, базальтами (KOJIO Берестівця,

Горошок, Полиць і ін.). Бааальти
достарчають сьогодні дуже доброго будівельного
матеріялу. На заході підложжя складається в оса
дових СК3ЛJ ГОЛОВНО ОПОКИ і Г JІИН. 8 часі .ЛЬОДОВИ
КОВОЇ доби цілу Волинь ВІ<рила груба верства льо•

дІв,

що

пасувалися

•

вІд

•

•

пІвночІ,, ааноси;Jа

u

краи

ка-

мінням, рінню, піском і глинами. Do уступленні
льодовиків земля буJІа цілком знищена. На поверхні

витворилися були вижолоблені льодовиком
ями,. що

tx

-

виповнила

вода

и
u

там

повстали

плиткі
оаера.

Місцями нанесене каміння й пісок у ложили ся в не
високі горби, т. ав. морени. Сьогодні давні озера

5
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вже в більшості висохли; лише
які склада1оться а накопиченого
•

мtння

u

и

•

ntcкy,

•

u

ntскуватии,

а

•

горбки, морени,
без порядку ка-

мІсцями

u

rлинкуватии,

І'рун1 є свідками колишньої льодової пустині.
Між долинами рік Буга і Стира Волинська ви
сочина в найнижча, бо підноситься мало що понад
200 м. Тут вона рівна, але легко хвиляста, місцями
багниста, ааліснена й цілком нагадує Полісся. В
околиці Володимира Волинського й Луцька tрунти
в навіть урожайні, лесові (лвс це навіяна ро
дюча r линка), а дальше на північ переважав багни
стий поліський краевид. Тому північна частина Во
лині носить назву Волинського Полісся.

Друга частина Волині між долинами рік Стиру
И Горині в дещо вища. Але й тут поднбувмо на
полудні низькі й багнисті ІІростори, на яких роа
ложилося славне з Богунової побіди Берестечко.
О диак дальше на північ в околиці Дубна простя
гається гарний горбкуватий край т. ав. ПелчансьІ<і
гори, яких винесення над рівень

300

моря

переходить

м. До nівночі ця горбовина сплощувться И об

нижується

..

Східня Волинь є найнижча. На північний схід
від Поділля тягнеться між Інвою і Вілією висока
до 400 м. горбовина, розмита ріками. Вона носить
навву І<ремянецько-остроаько·го кряжа. Горби най
вищі коло І<ремянця (ок. 407 м.). На північ від
Рівного нраіна сплощується.

Дальша крайня східня частина Волині між
Случею і Тетеревом це. плоска гряда, винесена
над морсьІ<ІІЙ рівень на около 360 метрів.
Волинські ріки пливуть широкимІ-І багнистими
долинами ; течія іх дуже повільна, лінива. Внаслібб

док дуже малого похилення терену творять ріки
великі закрути, часто діляться на рукави та потім

знову лучаться. Найважніші з рік це Стохід,
Стир а Іквою, Горинь зі Случчю, Тетерев. Всі во
ни сплавні, а по Стирі й Горині можуть плисти й
великі човни.
Поміж ріками
сухі, т. вв. гряди.
управу ріллі.

1

простягаються терени вищі й
В більшості вони ааняті під

Волинь це країна дуже густо заселена (на
квадратовий кілометр припадав около 100 меш

канців). Населення по народности

'украУнці . По

-

біч українців живуть у малій кількості польські
колоністи. По містах живуть у більшості жиди.
Де-не-де поднбувмо посеред украУнських сіл чеські
й німецькі колонії, aJie ці останні вже сильно амен
шилисв, бо багато німців повернули зимою 1940.
.року додому. - Населення замимається передусім
•

рІЛЬНИЦТВОМ,

В

• u

•

МеНШІП

•

МІрІ

•

ГОДІВЛеЮ

СКОТа

u

•

И ЛІ-

СОВИМ господарством. Промисл майже нероавинеu

нии,

торговля

в

чужих

руках.

Села на Волині_ невеликі. Містечок в багато,
але всі вони брудні, неrзрні, ведуть дрібну торrов
лю, головно хліборобськими продуктами. До важ
ІІіших міст ІІалежать: Броди, Володимир ко
лишня столиця нашого Волинського князівства.
Місто, знищене частими нападами татарів, турків і
поляків, вубожіло та стратипо цілком свое давив
велике аначення. Луцьк

-

колись княжа столиця,

тепер комунікаційний вузол шляхів над Стиром;
в ньому розвивається торговля збіжжям і деякий
промисл (гарбарство). Рівне важна твердиня;
•

м1сто

щораз

краще

розвивається

u

и

веде

досить
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значну

торговлю.

-

Кремянець

був

.княжої держави сильнею твердинею,

за

чого

нашої
свідком

в старинний замок. В 1918. р. був короткий час
осідком УІ<ра~нсьr<ого Уряду. В околиці Кремянця
видобувають буре вугілля. Вишневець рідне
місто родини Вишневецьких, а якої вийшов наш
великий герой княаь Дмитро Байда-Вишневецький,
орtанізатор козацтва й основник Січі; в цієї ж
родини
походить і найлютіший ворог України
князь Ярема Вишневецький, що підляг полонізації
й воював проти Хмдльницькоrо. Остріг, положе
ний над Горинню, давня резиденція княаів Остро
аьпих, що в XVI-XVII. ст. удержували високі
jкраїнсьІ<і школи і друкарню, в якій між ін. була
видрукувана й славна "Острозька Біблія". Остріг,
як і теж дуже старий 3аслав, сьогодні мале місто,
що веде малу торгівлю збіжжям. Житомір, най
більше місто східньої Волині, важний адміністра•U

U

цtинии

•

1

V

торговельнии

осередок;

•

в

•

МІСТІ

розвинув-

ся Аеякий промисл, головно гарбарський, тютюн
ний і конфекційний. Корець а гончарським про
мислом, Шепетівка, Іlолонне й· Коростень важні
тим,

що

лежать

на

•

n,epexpecтt

•

аалJsничих

•

• u

лtнtи.

Волинь це одна з найстарших наших зе
мель. В передісторичних часах заселювали її ста
роукраїнські племена деревлЯн, дулібів і бужан. В
час князювання Ігоря і св. Ольги, в половині Х.
століття, волинські землі увійшли в склад ВеJІико
го КиУвського Князівства.
В ХІІ. столітті Волинь творила окреме княаів
ство під пануванням князів а бічної лініУ династії

Рюриковичів-Мстиславичів. Іх столи·цею був город
Володимир, побудований князем св. Володимиром
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Великим. 3 волинських князів прославився головно
войовничий князь Роман Мстиелавич ; його хоро-

Острозька Біблія.

брість увійшла в прислівя. По смерти князя Рома
на володів на Волині .І<няаь Василько ; за його па-
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нування напали на У країну татари й цілковито
зруйнуваJІИ Володимир та інші міста. Після ви
мертя наших ВОJІинських князів Волинь увійшла
у склад Великого Литовського Княаівства. Литов•

ськ1

•

князt

..

приняли

украtнську

мову

u

и

-

•

украtнськІ

авичаї й опікувалися нашо1о культурою. Від 1569.
року по т. зв. Люблинській унії Волинь прилучено
безпосередньо до польської держави. В той час
наші князі Василь і Констянтин Острозькі зало
жили в Острозі Академію, основували церкви, дру
кували книжки, м. ін. тут бу ла видрукована в 1581.
р. Остроаька Біблія (гляди обр.). Завдяки старан
ній опіці цих князів Волинь зберігала довго наці~
ональну

.

.

свtдомtсть

.

1

устоялася

твердо

при

..u

своtи

вірі. 3а Хмельниччини, в половині XVII. століття,
Волинь входить на короткий час у склад І<оааць
коі Держави, а відтак знову поnадає в границі
польської держави. По розборах давньої шляхет
ської Польщі Волинь попалася в московську нево
лю. Москалі бевпощадно вмосковщили· шкоJІУ й
церкву,

насилали

московс~ких

.

.

урядовцІв, якІ нищи-

ли всяRу національну свідомість. Однак руїнницька
робота москалів припинилася в час револ1оціі 1917.
року: Волинь відродилася й увійшл·а у сІ<лад У кра
Унської Народньої Республіки. 3 упадкоJ'' Україн
ськоі Держави західня частина Волині анайшлася
в границях

польської

держави,

а східня

частина

Волині ввійшла у склад т. зв. "Украінської Соція
лістичної Советеької Республіки". Поляки в західній
Воли~і розпочали наступ і нагінку на все україн
ське, а натомість прищеплювали польське. Навіть
заборонили були посилати українське друковане

слово на ці землі
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...

Та полоніааційна праця поля-

ків припинилася восени

1939, р., коли вся Волинь

опинилася під Совєтами. Однак і тут вона не ааз
нала всесторонньої свободи, бо під українським
плащиком прип~еплювались
ідеї ...

большевицькі поrубні

ПоІ<уття й Басарабія.
По другому боці ПодіJІЛЯ, на південному схо
ді за Дністром простягається височина, якої одна
частина, що до осені 1939. р. входи11а в скJ1ад б.
польської держави, носить назву Поку:гтя, поза
нею, що входила під· румунське пануваtІня до 1940.
р., назвається па північному ааході Буковиною,
на південному сході Басарабівю. Ціла височина
облита від півночі Дністром, від південного заходу
Прутом, на аахід сягає а>к до Бистриці, на півден
ний схід аж до Чорноморської· низини.. Цjла висо
чина дуже подібна до Поділля, а над самим Дні
стром не аавважувмо майже ніяко У рі ани ці. Щойно
подальше від Дністра розвиті сильно т. зв. красаві
явища . Так називавмо підаемві печери й й округлі
оаерця, які повстали в той спос.іб, що tрунтова
вода вимнла й винесла nідземні вложжя tіпсу й
вапна

•

1 так утворилися

•

•

пtдземнt

•

хІдники,

коридори, яких крівля агодом западалася,

нори

u

и

а аапа

дину вип о врила вода. ТаІ<их печер та оаерець .най
більше на ПоІ<утті (знані печери в ЛоRітках коло
Товмача). Покутська височина дещо нижча від
Поділля і лише в кільІ<ОХ місцях осягає беаг лядну
висоту 370 до 380 м. Воно похиJІювться н~ схід
до заглибини між І<іцманеА\ j 3аліщиІ<ами.
На схід від Покуття височина підвищується й
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доходить до 515 м.

h

характер горбоватий, кра1на

заліснена. Височина спрощується й опадав лагідно
до південного сходу. Тут ааліснення меншав і кра
їна прибирає степовий характер.
Південно-східня й північно-аахідня частина ви
сочини васелена українцями, середущу Басарабію
аамешкують в більшості молдавани.
Головним заняттям населення є рільництво. Із
збіжжя УІІравляють найбільше пшеницю й куку
рудау. Побіч рільництва роавинулося огородниц
тво, головно виноградарство й ба1птанництво.

Села всюди великі;

містечІ<а малі й бідні, за

жидівлеm, з незначною торгівлею. 3 nо«утських
міст заслуговують на увагу Городенка, Снятин і
Кіцмань. На ДністроАt лежитЬ старинний Хотин,
колись важна твердини я, під якою в 1621. році
гетьман Петро І<онашевич Сагайдачний роабив тур
ків. Найбільше місто Басарабії І<ишинів, JІежить
вже на молдавській етноtрафічній тери,торіі.
Ціла Басарабія й Покуття входили колись у
склад нашого ГаJІицькоrо княаівства. По уnадку га••

лицько1

держави

•

аахtдня

частина

u

переишла

раао~1

а Галичиною в межі Польщі (в половині XIV. сто
ліття), південну частину заво1овали татари (їх nле
мя зв. буджацька орда), а· агодом турки. В ча
сах Українськоі Держави в XVII. ст. входила Васа
рабія на короткий час у склад Украіни, потім
знову Туреччини. По останньому розгромленні тур
ків у XVIII. ст. заняла Басарабію Росія, Буковину
й галицьке Покуття (від Польщі) Австрія. 11о сві
товій війні 1918. р. Покуття прилучено до Захід
ньої Области У~раїнської Народньоі Ресnубліки,
натомість БасарабіюJ а агодом і Буковину ваняли
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румуни, що панували над цими землями до 1940. р.,
коли перейшли під панування Москви. Західне По
ділля в 1919. р. опинилось під польською владою,
а в осені 1939. р. рааом а іншими аахідніми укра

їнськими землями припало Совєтам.

Правобережжя.
На схід від Поділля й Волині лежить велика
земля, ЯІ<а носить назву Правобічна височина,
або коротко Правобережжя. Назва походить від
цього, що край лежить на правому береві Дніпра.

Виr ляд

Правобережжя

нагадув

Поділля· і рааом

а ним, ВоJІинню, Роаточчям, Покутrям і Басарабіє1о
входить у склад т. ав. Чорноморськоr Плити.
Правобережжя мав форму правильного чоти
ринутника. Від південного ааходу, тобто від Поділ
ля відділює його р. Бог, від північного ааходу р.
Тетерев (вjд Волині), від північного сходу Дніпро.

а на південному сході переходить в 3апоріаький
ни в.

Височина не являє собою суцільної площі ;
ріки поділили її долинами на більше число обла
стей, які впрочім краввидно поміж собою не ріа~

няться.

Підложжя Правобічної височини творять tра
нітові скелі, вкриті не дуже товстою верствою
чорнозем.у. Лише на північному сході Правобереж
жя виступають ·в підложжі осадові скали такі ж,
як і . на лівому березі Дніпра .
Піднесення країни на~ рівень моря дуже ріане.
Найвище піднесена вона на північному заході в око-
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лиці Бердичева. Чим дальше на південний схід, тим
вона

нижче

.

1 переходить в ниви ну.

На південний _схід течуть також більші ріки
Правобережжя. Більшість іх, як Тетерев, Ірпень
і Рось вливаються до Дніпра, інші, як Соб і Си
нюха впадають До Бога. Долини рік глибокі і вуаькj.

Навіть малі річки пливуть в більшості rлибоІ<ими
яругами. Тому, що опадів, в міру того ЯІ< посуваемось

на

•

.

u

nІвденнии

•

схtд,

в

щораз

u

менше, а краи

переходить в бездеревний степ, малі річки в за
сушливий час цілІ<овито висихають. Натомість в часі
алив виповнюються водою і нищать береги. fІли
вуча вода в час дощів вижолоблюв вувькі й довгі
глибокі яри т. зв ..балки, що нищать поля. Деколи
розвій балок поступав так швидко, що коли не
хорониться піль, то цілі велиІ<і лани можуть пе
ремінитися в безкорисний пустар.
До Дніпра опадає височина стрімІ<Ою стіною,
яку

•

порtаали

•

рtки

u

.. u

и надали tи гористого характеру.

Особливо гарні Київські гори, вкриті лісами. Вони
піднимаються круто від ру~ла .Дніпра, що почина~·
ючи від Києва є вже могутньою рікою, що ·11 ши
рина ДОХОДИТЬ ДО 1 КМ.
Ріка Дніпро стояла і стоіть все в тісному
звязку з життям Правобережжя. Завдяки Дніпру,
що вже від найдавніших часів був дуже вежливим
водяним шляхом, яким можна було переїхати з да
лекої півночі на Чорне море, роавину ли ся на його
береаі великі торговельні осередки, з · поміж яких
на перше місце вибився Киів. Дніпро ще й до

·

•

сьогоднІ

не стратив

u

своиого

великого

значення, як

водяна дорога. 3авдяки тому, що получено його
І<аналами з ріками, що впадають до Балтійського
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моря, можна проїхати ним а Чорного у .Балтійське
море.

Правобічна височина це. одна з найста
ріших українських земель. Тут повстала найстарша
українська культура, тут створився

аавяаок

укра

інської цержавности. Своє аначення у старині вав

дЯчуе Правобережжя в першу чергу догідним шля
хам, що провадили з країв західньої Европи до
Ааіі, та іа Скандинавського півострова Двиною
і Дніпром до Чорного моря і далі до ба га того Царгороду,

•

столицІ

..

могутньо1

•u

••

вивантtиськоt

держави.

В тому місці, де перетиналися оці найважніші шля
хи, н·овстав Киів, столиця У країни, що па~ував
. .
ДОВГІ
СТОЛІТТЯ
над
ЦІЛОЮ
середНЬОЮ
1 СХІДНЬОЮ
Евро пою.
Киів розпожився на правому береві Дніпра
серед орегарної горбкаватоі й залісненої околиці.
Вже н старині числив він І<ількасот тисяч населен
ня. Прегарні будівлі, зокрема церкви й княжі па
лати та їхні багацтва сталися славні на цілий то
дішній світ. В Києві гостили українські князі чу
жосторонніх монархів і послів, до І<ивва зіадилися
багаті купці. Вони привозили дорогоцінні вироби,
а в заміну аа це вивозили а України дорогі футра,
збіжжя, рибу, мед і т. д. Однак багацтва І<иsва
ставались причиною і його нещасть. Дикі й напів
дикі сусіди бажали поживитися чужим добром і від
часу до часу урЯджували напади. Так нападали

.

.

.

дикі печеніги, половці, хозари й інші. Та україн
ська хоробра дружина завжди відппрала ворожі
атаки й нераз добру науку дала своїм ворогам.
Од'нак коли в ХІІ. столітті наша держава поділи
JІася на нивку малих князівств, оборона сталася
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щораз трудніша. Користали з ослаблення Києва й
напів дикі москалі та під проводом княая Андрія
Воголюбеького нищать і грабують КиУв (в 1139. р.).
Та найгрізніші показалися татари, що напали на

Храм св. Софії в І<иеві, sбудова·ний князем Ярославом
Мудрим. Вежа - давіниоця абудована гетьманом Іваном

-

Киів
рона
лили
Киів
коли
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·

Мазепою.

зимою 1240-41. р. Не помогла · хоробра обо
війська й населення; татари Киів здобу ли і спа
місто й вирізали мешканців, Від цього часу
не міг піднятися довгі віки. Щойно в XVl. ст.,
·на Дніпрових порогах аорtаніаувалося ко-

ааць:ке військо, І<иів піднімається в руїн і ста ..
ється

анаву

осередком

культурного

u

и державниць-

кого життя У країни, а після виступу гетьмана
Богдана Хмел~ницького в 1648. році стає сто
лицею українськоі козацької Держави. Після битви
під Полтавою в 1709. році Україна тратить вповні
свою самостійність, але ана чення І<ивва як духо
вого осередка не паде. Тоді в Києві в тяжких го
динах шукають украінці духової потіхи, туди звер
тають усі сво1 думки. В час вибуху рево;Іюції
в 1917. році Киів стається знов осередком віднов
леної У країнської Держави. Тут аорІ'аніаувалися
•

наШІ

u

•

НаИВИЩ1

урЯДИ

•

•

ПОЛІТИЧНІ,

•u

•

ВІИСЬКОВІ

u

И

•

•

ІНШІ,

тут зїаджаються представники всіх наших земель,
тут вирішуються найважніші державні справи. 3
упа,І(ком певалежности України в боротьбі в боль•
шевицькою Москвою, столицею т. ав. "Української
Соціялістичної Совєтської Республіки'' на якийсь
час зроблено місто Харків, положене поблизу м.о
сковської границі на Слобідщині, однак т. зв. "Уряд
УССР" перенесено анову до Киева..
·
Київ числить сьогодні nонад 750.QOO населення.
Місто ровложилося на ,,горах", цебто на високому

· ~ереаі

Дніпра і на "Подолі", на ІІизині над рікою.

Дуже живописною є частина міста на горах. Б·еа
ліч церков, памятників, городів, гарних будівель
поставили Київ нарівні а найкращими городами
Европи. Ось, наприклад, один а американців, що
побува~ в Укра1ні, пише:
'\

"Ніколи я не був так зворушений, як тоді,
коли вїадив до Києва, цього старезного, чудового
города, найбільш радісного з усіх міст соввтів.
Славетний Киеве!. Хто ж аі селян· не чув про те-

77

бе·, святий городе, український Кентербері?

Тут

*)

могучий княвь Володимир навернув своіх громадян
на христіянство. Тут аорtаніаували першу церкву
і школу і бібліотеку. Тут канонівували перших свя
тих. Тут у гробах і катокомбах славних печер
ських манастирів переховалися тлінні осстанк·и

ба

гатьох святих мужів. Хто ж із селян на старі літа,
коли

•

u

стр1нуло

иоrо

нещастя,

котра

•

ж

хора ЖІНІ<а,

дитина, сліпець, каліка, хтобудь прибитий горем,
не ішов на _прощу до цього святого місця, щоб
поставити свічку перед чудотворним образом, щоб
•

аложит~

поцІлунок

питися

ВОДИ

сіння?

3

лодь,

ку

а

•

на мощах
••

ЗІ

СВЯТОІ

святих,

u

·-

КрИНИЦІ, ПОВНИИ над11

на-

на СПа-

цілої У~раїни ішли мужчини, жінки, мо•

сотнями,

тисячами,

палицею

в руці

u

u

плечах,

великих

•

кожнии

повнии

u

мильионами,

і а важкими
•

вtри,

u

кожнии

кожного ро-

клунками на
u

я<аднии чуда.

Киів мрія і слава давньої України, надія, при
стань для розбиткі в. Киів - душа христіянетва!

Навіть підчас

жорстокої

rромадянськоі війни

пощадили його війська. Його горби й долини, його

узбіччя й печери, парки й городи потапають,
як
u
.
і давно, в соняшних проміннях і блеску. ИorQ Хре~
ща тик це найкраща ву лиця в цілій східній Ев-
ропі. Вона ввичайно весела. Особливо у вечірніх
годинах,

як

•

1 до

•U

вtини,

проходжуються по

•U

н1и тов-

пи людей кожного стану, найкраще убраних і най
ліпше виr лядаючих у цілім Сеюзі, аокрема жінк~
не мають собі рівня. І{иУв це одно а міст, пов
них дійсноУ сили і краси, що ані рука чоловіІ<а,
Кентербері - місто в Анrлії, знане
церков і гробів ·святих і славних мужів.

*)
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а багатьох

ні сила

природи

не може

іі

знищити,

ні

змен

шити.

Однак

руїнницька

руІ<а большевиків

дасться

доглянути на кожному кроці.

Я удався до Печерської Лаври, ціеї старинної
святині, де здвигнені найсJІавніші манастирі Укра
їни. Коли я обійшов святе місце і переступив бра
му, я відчув пустку.- По подвірі ходила домашня
птиця і кови, що скубали траву, якою поросли
хідники і стежки. Не чути побожних пісень, нема
паломників~ Лише tpynкa схуділих монахів в об

дертій одежі підносить щоденно молитви до Все
вишнього, щоб рятував від погибелі Батьківщину

... "

Не інакше в і в іншими церквами й манасти
рями, що іх большевики поруйнували, або навіть
перемінилИ на безбожницькі музеї, чи на іх місці
абудували ПЛОЩі ДЛЯ. nМЇТЇНtів".
Дещо краще представляються школи, але в:них
-панував наїздником накинутий жидо-большевицький
дух. 6 в Києві і найвища. наукова інституція, Все
українська Академія Наук, заснована

ще

в

~1асах

самостійної У країнської Держави, в рр. І 918-1919.
При ній міститься одна з найбільших бібліотек
світу, Всемародня Бібліотека Украіни, що має по~над 2 мільйони томів. В Киеві в також багато
наукових інститутів, як: Державний Медичний Ін
ститут, Інститут Народнього Господарства, Полі
техніка, інститути: Художній, Муаично-Драматич ..
ний, Фільмовий, Астрономічна Обсерваторія й баr.
інших. Ще до 1930. року працювали в цих науко
вих заведеннях найкращі українські вчені. Та мо
скалям не подобалось, що украУнські вчені працю-

ють для української науки й народу.· Багатьох
університетських професорів поаасилали в далеку
Московщину, де вони й померли (історик М. Гру
шевський), або й досі скитаються на чужині. Ба
гато таки на місці розстріляли, або посадили в тюр
ми, а на іх місці посадили услужників Москви,
жидів або москалів, що. працювали над анищенням
того, що надбала українська наука.
Національний склад мешканців Киева є досить

мішаний. На І<ОЖНУ тисячу мешканців майже по
ловина украУнців, бо

421,

москалів

244,

жидів

273,

поляків 7, інших 35. іеоtрафічне положення Києва,

хоч догідне а уваги на важні шляхи і оборонність,
недогідне, як на столицю Украіни: Київ не лежить
по самій середині української етноrрафічної тери•

торtя,

•

ВІН

u

висунении

аадаJІеко

•

•

•

на ПІВНІЧ пІд москов-

ську границю J а це не добре відбилося в часі вови
а московськими большевиками.
Недалеко І<ивва багато міст, що важні

історією

або

господарством.

.Цо

таких

своєю
належить

ВидубицьІ<иЙ і Межиrір~ький манастирі, до яких
вступали на старі літа козаки-запорожці. Около
І ОО км на півден» від Києва лежить старе козацьке
місто Біла Церква, анане в часів Богдана Хмель
ницького і в 1918. р. Місто .тепер важне а уваги
на вианачну торгівлю абіжжям, на цуІ<роварні й ви

ріб машин. Над річкою Рось лежить Корсунь,
під котрим в 1840. р. Хмельницький розбив поля
ків. Недалеко Корсуня лежать села Моринці й
І<ирилівка, де родився і проживав свої дитячі літа
Тарас Шевченко. Над Дніпром положений також
старий козацький город Канів, що біля нього ани
мається висока могила з домовиною Тараса Шев-
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•

ченка. Дальше на полуцні .над Дніпром лежать Черкаси, історичне місто, тепер важне з уваги на
ааліаничу лінію й міст понад Дніпром та велику
пристань для річних кораблів. Місто має оживле•

ну торгІвлю,

.

u

деякии

промисл, як:

u

цукровии,

дере-

вообрібний і мащинобудівельний. Над правобічним
допливом Дніпра, р. Тясмином, лежить колишня
І'етьманська столиця Чигирин, колись величаве
місто, в якому ще Богдан Хмельницький приймав
чужосторонніх послів. Місто, знищене москалями,
підупало й числить заJІедви около 10.000 мешкан
ців. Виглядав воно мов велике село, а крутими й
заболоченими вулицями. Недалеко від Чигирина
Субутів, що в ньому була моrи!Jа Богдана Хмель
ницького, яку пізніше поляки розкопали, а тлінні
u

•

останки гетьмана спалили и попІл по степу розсипали.

Дальше на півдні лежать міста Олександрія і Вер
хнвдніпровське. На заході в сточищі ріки Бога ле
жить велике місто Умань, славне з часів Гайда
маччини, оспіване в творі Тараса Шевченка "Гай
дамаки". Тут розвинувся промисл сільсько-rоспо
дарськкй, машиновин і будівельний. На пограниччі
з Волинню лежить Бердичів, важний заліаничий
вузол, де збігаються ааліаничі шляхи а Києва, Він
ниці, Коростеня, Рівного й У ман ня. Тут розвинув:..
ск важкий машинобудівельний, цукровий, шкіряний,
дервний промисл. На самому півдні. Правобережжя
- на пограниччі зі Запоріжжям лежить велике
місто Кірове, колишніИ 6лисавет, з великим про
мислом машинобудівельним і деревним, торгівлею
збіжжям і вовною. Місто нове, бо засноване щойно
1754. року, але зростав дуже швидко. -

6
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Правобережжя це одна а найважніших
українських областей. Густота людности дуже ве
л_ика, бо на І км 2 живе від 100 до 200 мешканців,
майже в 100°/0 украУнців. Природній приріст насе
лення, аа виУмком невеликої области коло Киє~а,
доволі значний і виносить 20 до 24 людей на кож
ну тисячу. В останніх десятках літ зростав н·аплив
сільського населення до міст. В північній частині
ще в доволі багато лісів, що стаJІися основою де
ревного промислу. На південь від лініУ, що лучить
міста Киів-Бердичів, простираються дуже урожайні
чорновемні поля, що майже в 100°І 0 використані
під управу збіжжя, головно nшениці, ячмен1о, вів
са, жита і гречкц. 3 інших рослин управляють ба
rато цукрових буряків, картоплі, на півночі Пра
вобережжя льону й конопель, на півдні со
няшників.. На корисні копалини Правобережжя
багате. В околиці 1\ивва, Кіровоrо, НовоІ Праги
видобувають дещо бурого вугілля, недалеко Кири
лівки руду олива й цинку, над р. Синюхою на
схід від У манн я видобува~ть заліану руду ,та
1·!1афіт. Промисл розвинений слабо, лише у біль
ших містах. Переважає перерібка рільничих і ліс
них продуктів. 3 металюрrії розвинувся краще ви
ріб сільсько - господарських _приладів і машин. У
фабриках аанятих в около 15°/0 всіеі людности,
решта працює переважно на ріллі. Комунікація
роввинена доволі добре, в порівманні з іншими
областями. Найбільше значення мав залізниця Він
ниця-Київ-Брянськ-Москва і водяна дорога
Дніпр·ом.
3 уваги на теперішню адміністраціrо Право

бережжя в більшостj .~алежить до київської окру.в~

ги, аа виїмком південно- західньої надбожанськоі
смуги, що належить до округи вінницької, і пів
денної, що поділена між одеську, харківську і дні
пропетрівську округи.

\
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ДонецьІ<ий Кряж.
На схід від Дніпра, в коліні Донця, nростира
ється височина, т. ав. Донецький Кряж. Від схо
ду й північного сходу обливає її р. Донець, від
полуцня і полудневого сходу ОаівсьІ<е море і ріка
Дін, на ааході сплощувтрСЯ й обнижувться до Чор
номорського та 3аnорізькоrо ниву. Донецький І<ряж
мав виrJІЯд плити, яку сильно порізали ріки. Най
випца частина плити тягнеться 3 nівнічного заходу
на південний схід рівнобіжно до течії Донця. Вісь

ціеі найвищої гряди йде від м. Сулин, попри міста
Красний J!yr, Рикове, Констянтинівку. Останні від
приски цівї гряди бачимо на північному заході від
м. СJІовянське над Донцем. Тут височина опадав
І<руто до ріки. Поріваний долинами і ярами правий
беріг, вкритий де-не-де лісами, дуже живописний.
На однім 3 горбів піднімаються мури Святоrіц
ськоrо манастира. Однак поза берегом Донця

краввид монотонний, безлісний, в більшості рівнин
ний. Урізноманітнюють його лише внеомі могили
а давніх- давніх часів. Одна з найбільш знаних,
оспівана в коаацьких думах· - це Савур-.могила,
положена в сточищі ріки Міюса. ІІопри неі про
вадив у старині шлях з Оаова в Україну. Ріки:
Молочна, Калміюс і Міюс, що вливаються до Овів
ського моря, допливи Дніпра : Конка і Вовча та
допливи Донця, що ділять височину на цілу низку
rр~д, маловодні і в часі літньої посухи висихають.
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Та більш

.

інтересна tеолоrічна будова Донеч

чини,_ Долішнім підложжям є всюди rранітові скали.
На них упожилися скали осадові найдавнішої ар

хейської
що

та

в тому

палеозойськоі
•

часІ

ери.

уложилися,

u

3

осадових скал,
•

•

ІІаиважнtшІ

в скали

т.

зв. карбонеької або вуглевої добИ. В той час клі
мат Донеччини був теплий і вогкий. Краіну вкри
вали велитенські праліси, що в них росли величен
ні папороті, дерева, евкаліпти й ін. Та згодом ціла

область обнивилась так дуже, що її залило
а великанські рослини вкрилися

грубою

море,

верствою

мулу. Так пролежали вони під ним цілі мільйони
років. Вкриті мулом і водою, сильно стиснені, пе•

ремtнились у

•

вуnлля,

що

в

•
пtдставою

•
сьогоднІш-

нього промислу й аначення Донеччини.
.
Іl~біч вугілля велике значіння мають рівно

манітні рудИ заліза,

цинку,

міді, олова, срібла,

а навіть аоJІота. Ці всі руди й вугілля не лежали
ціJІі довгі роки споІ<ійно. Підземні сили поломили
~

Іх,

.

.

повиrинали поаемt ·колись верстви, а рtки нано-

СИЛИ

ЩОраз

u

•

НОВИИ

матерІЯЛ,

•

ПІСКU, ГЛИНУ Т.

••

ІН.

u

И

щораа більше засипали давніші спідні верстви. Але

й морю прийшов кінець. При кінці архейської ери
земля почала двиrатися, вода спливала. ПоJІишали
ся були лише великі солоні озера, що агодом ви
сохли, а на іх дні лишилася груба верства солі.

Ії присипали навіяні ві тр ом глини. А коли вдруге

країна обниаилась і її залляли морські хвилі, сіль
була глибоко під поверхнею дна і не розпустила
ся наново у воді свіжого моря. В часі цих пізні
ших морів дно вкрилося наново мулом і піском,

що сьогодні лежать як грубі верстви пісків, піско- ·
викового каміння, rлин і т. д. В останній найновішій
~

.r ~:·:
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tеолоІ'ічній ері Донеччина днигнулася вгору, а ко
пишне

морське дно сталося

височиною.

В часі довгих передісторичних віків використо
вуваний був родючий rрунт Донеччини та й буйна

трава їУ степів. Люди замешкували ДонеЧчину цілі
тисячі років до Христа. По цих первісних поселен
цях полишалнея до сьогодні згадані могили. Однак
в перших віках нашої ери, тому більш чим півтора
тисяча років ці землі замешкували народи, що ко
лись замешкували Азію. Ці нові. народи, войовничі,
дикі, підбили або винищили давне населення та по
селилися на місці своіх попередників. Але і ім не

довго судилося побувати в нових землях. Іх ви.:
ганяли свіжі орди. І так переходили одні по дру
гих: rоти, авари, ·мадяри, відтак хозари, печеніги,

половці. Коли ж у ІХ. столітті зорІ'анізувалас~ силь
на київська княя<а

держава, наші

предки

прими

рили й покарили кочовиків і запанували над До
неччиною. Гірше бу~о, коли в ХІІІ. столітті прий
шли .татари. Ці поселилися на півдні Украіни й
держали Донечч~ну під своею владою аж до XVII.
століття. Від цього часу ІІід охороною козацького
•U

Н

U

вtиська украtнськии

селянин

щораа дальше

запус-

кається в степи і вже в початках XVIII. століття
українці заселили майже цілу Донеччину.
Однак населення тут було дуже рідке. Степо
вий клімат, брак доброї води, не сприяли поселен
цям. Згодом, коли вже у ХІХ столітті відкрито в
Донеччині великанські підземні багацтва, населення
зростає а року на рік дуже значно. Краіна вкри
лася ·вертничими вежами, фабриками, містами, що
зрівняли ії а найбільш промисловими краями за
хідньої Европи.
1.

'
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Минеральні багацтва Донецького
Басейну.
Донецький Басейн представлявся ще до І<інця
XVIII. століття як рідко залюднена степова :країна.
Аж від 1797. року розпочали видобувати І<амяне
вугілля, а впарі а цим· наплив населення стався
щораз більший. Одначе видобування цього важ
ного минералу вугілля було в по~атках ду
же незначне, а навіть ще в 1860. р. видобуто аа
ледве 98.000· тон. Видобування посилилося щойно
після вибудування валіввичних шляхів, що полу
чили Донецький КрJІж з Чорним та Оаівським мо
рями і з цукроварнями середущої Украіни. Запо
требування на вугілля вростало а кожним днем і
вже в 1880, році видобуто 1,400 тисяч тон, а в
1913. р. навіть понад 25 мільйонів тон. Всетаки в
порівнанні в іншими державами продукція вугілля
Донбасу в дововпний час бу ла дуже низька, а дав
ня Росія Мусїла довозити вугілля із заграниці.
Також з уваги на техніку видобування камяного
вугілля стояло далеко позаду всіх держав заходу
Европи та Америки. Для порівнання наводимо
числа для І<ЇJІькох передових держав та для До
нецького Басейну.
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Як видно з табелі видайність праці робітника
з причини браку механіа~ціі була в Донбасі б ра
зів

менша,

• u

ВlИНИ

чим

у Злучених

•

•

продуКЦІЯ

ВУГІЛЛЯ Не

Державах.

•

ТІЛЬКИ,

ЩО

не

В

часа·х

ПОСИЛИ-

лася, навпаки впала дуже ниаько, в 1917. р. до
24 мільйонів тон, а в 1920. р. саме тоді, коли
большевики опанували краУну, продукція виносила

заледве 4.5 мільйонів тон. Цей низький стан про
дукціі пояснюється тим, що технічне анаряддя бу
ло цілковито понищене, шахти занедбані, робіт
ники масово валишили копальні. Нападнання видо
бування вугілля ішло спочатку дуже пиняво і аж.
в 1928. р. осягав передвоєнний стан. У слідуючі
роки

(в
в

продукція

вугілля вже

перевищує дововнну

1929. р. - 30.7 мільйонів тон, в 1930 - 36.2,
1931
- • 40.3, в 1932 - • 54
мільйонів тон. Про•
u
•
•

дукцtя

вуrtлля завдячує

св1н

вр1ст

вкладовІ

вели-

ких· капіталів у будову нових шахт і модернізації
праці. Одначе величина продукціі ніколи не осягла
своєї плянованої висоти. Простір занятий ска;Іами,

ЯІ<і криють в собі вугілля, в доволі великий і ви
носить приблиано 23 тисяІJі квадр. км. Побіч ка
мяного вугіллR виступає залізна, цинкова, оливяна
і срібляна руда. На них упожилася грубими верствами

камяна

•

сtль.

В у«раїнській частині Донецького Кряжу най
більші міста в: Сталине (106 тис. мешкав.), Дмит
ріввськ (52 тис. мешкав.), ЛугансьR (72 тис. меш
кав.) і Артемівськ (38 тис. мешкан.). Всюди побіч
українського населення мешкають москалі, молда
вани, жиди, німці, татари й білоруси. · Число на
селення міст в останніх часа~ арастав дуже значно.

3а пять літ (від

88

-1927

до

1932)

населення майже

подвоУлося.

3

усіх околиць України напливав го

ловно робітництво, що шукає тут спромоrи вапра·
цювати

на

прожиток.

УІ<раінські нивини
Дотепер. ровг ля дали Аtи у~tраїнські височини,
що nростягалися широкою смугою між Розточчям
і Поділлям на заході - до Донецького Кряжу на ехо-=
ді. До nівночі і полудня, заходу і сходу височини
обнижуються і переходять в дві смуги низин: сму
гу низин полудневих, що простираються на північ
від українських морів, і низини північні. Північна
смуга нивів відмежовує українські височини від
плоских височин білоруських і московсьІ<их земель.

Підляшшя. Першою від заходу в nівнічній
смузі низів в Підляшшя. Ця :країна положена при
самій північно-аахідній межі українських етноtра
фічних земель, на пограничі з поляками. Від цьо.:..

го й пішла назва области "Підляшшя". Підляшшя

аанимав землі, що JІежать по обох сторонах
р. Буга, на відтинку відм. Володани до гирла р. Ну
рець. На півночі сягав Підляшшя , до Білоруської
височини, західню границю можна би попровадити
вододілом між Бугом та Вислою, а дальШе на північ на лінію гирла р. Нурець, м. Брянськ і Більськ.
На півдні сусідує Підляшшя а Холмщиною, на схо
ді з ІІоліссям. За східню границю Підляшшя мож
на уважати· вододіл між Бугом і Припяттю.

Ціле Підляшшя в країною низькою (середнв
винесення над рівень моря виносить 150 м.)
і лише в_r .кількох місцях легко хвилястою. Деякі
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·

горбки піднімаються навіть понад 200 м. над мор
ський рівень. Найнижча ця І<раіна в· долині р. Бу
га, який коло Берестя пливе на поземі 127 м. над
рівнем моря. Так Буг, я.к і його допливи пливуть
повільно, широІ<ими долинами, часто розливаються
на qaraтo рукавів і вються широкими закрутами.

Важнjші ріки, що вливаються до Буга, це : Красна
(або Жна), яка пливе від ваходJу, s правобічних

допливів треба згадати: Мухавець, ЛісІ<у й Ну
рець, а поза нашими землями вливається до Буrа
найбі;Іьший з його допливів р. Нарва. - На Під
ляшші поднбувмо також кілька,Р.есять озер, що роз
кинулися кількома громадами, Найбільшу в таких
озерних громад стрічаємо на півдні від Підляшшя
в околиці м. Володави (оае ра: Свитяаь, Пудь
мецьке, Луцемірське, Тур, Оріхове й інші). Ба
гато а озер амалили ріки і перемінили в багна.

f рунт

на Підляшші,

переважно піскуватий,

аавдячув свов повстання льодовикові, що колись
вкривав північні наші землі. Лід наніс аі собою а
півночі багато каміння, шутру, піску, глин тощо, а
~оли стаяв, ці всі нанесені матеріяли полишалнея
на місці, часто агорнені в невисокі горби т. ав.
морени. По уступленні льодовика була поверхня
землі сильно знищена. Місцями полишилися пли
ткі широкі заглибини, їх виповнила вода, місцями
морени, а ціла краіна позбавлена родючого tрунту,

на його місці прослалися піски. Пізніше по дов
гих тисячах літ, як льодовик уступив, могли роз
винутися ліси. В них замешкали дикі тварини, а
вслід ва ними прийшла людина. Багато літ минуло
з того часу. Люди в міру цього як роагосподарю
валисJІ, витинали або випалювали ліси, а аемлю
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забирали під уnраву збіжжя. Ще за панування
наших князів на Підляшші ця земля бу ла вкрита
великими пралісами. Сьогодні вони в більшості
винищені. Лише в деяких

околицях

доховався до

сьогодні первісний ліс. Найкращий а лісів це
славна Біловеаька Пуща. "Тут можна бачити
праліс у його величній дивній красі. Кілька метрів
високими

звалами

-

.

.

ВІтроломами вкриють

землю

спорохнявілі,. гнилі пні старих дерев, звалених бу

рею. Іх коріння

сторч~ть угору, здіймають своУ

коряві ломаччя високо понад глибокими долами,
що наповнені рудою водою, зарослою болотяним
зіллям. У ее довкола вкрите грубим шаром гнилих
рослинних останків: гилля, листя, билля, ча тиння ...
Над цим багнистим ломищем здіймаються ст~рунківисокими

пнями

неначе

велетенська

кольонада

.

ВІ-

кові сосни й смереки, дуби й липи, осики й ясені.
Високо над аемлею починається їхне галувая, все
пнет~ася угору, до сонця, бо на долині царить віч
на темрява. Кущі й аіJІЛЯ розвиваються майще
тільки на полянах, так само й трави небагато.
3емлю крив сухе торіutнв листя, чатиння й поро
хно, що світить у ночі тавмицчим блакитним сві
тJtом. Всюди. царює мертва тишина, переривана
тільки деколи ковтанням дятлів чи полохливим

голосочком· лісної пташини.

Тим могутніще ділае

велетенський шум праJІісу підчас бурі"... Так опи
сує український reorpaф Ст. Рудницький праліс
Біловеаької Пущі. 3вірят у лісах Підляшшя ба
гато: вовки, _лиси, ааяці, дики тощо. До часів вели
кої війни жив у Біловезькій пущі дикий віл
жубр. В часі війни вистріляпо жубрів військо.
Щойио по війні спроваджено жубрів ів Шлеську.
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Щоб

охоронити

решту диких звірят від заглади,

як також, щоб охоронити рослини, залишили кіль

канадцять
••

веаько1

квадратних
•

пущІ

в

кілометрів

•

первІсному

•

станІ

пралісу
u

Біло-

и утворили

ре-

аерват, в якому не вільно полювати, ні стинати
дерев, будувати домів, доріг і т. п.
Людність Підляшшя це українці, в більшо
сті це православні. Коли в половині 14. століття
наша княжа держава впала, Підляшшя дісталося
під панувамня Литви, а від І 7. століття під пану
вання Польщі. Тоді високо розвинена українська
культура, школи і церкви та церковні брацтва
щораз більше занепадали, не бу110 таких людей,
щоб дбали там про українську культуру. Настав
u

великии

занепад

•

1

часом затрачувалася

...

и

•

нацІо-

нальна свідомість. 3ачинаючи від 1815. року укра
їнське Забужжя дістається під вnлив москалів.
Російський уряд давав тут римокатолицьким ксьо
ндаа·м на початку велику свободу в церковних
справахJ і вони вели сильну аtітацію серед насе
лення за переходом на римокатолицивм, хоч під
ляські украінці від початну XVII. ст. були уніята

ми. Щойно в 1864. році по здавленні москалями
польського повстання, в якому брали участь 'На
віть українські греко .. католицькі духовні, пішла на
гінка проти греко- католицької церкви. Москалі
позамикали

•
•
•
василІянськІ манастирt та стали

стро-

гіше наглядати всіх духорних. В перших роках
в дечому впливи москалів не були проти наших
інтересів, бо вони, не ва торкуючи обрядова У, спра
ви,

звернули

головну

увагу

на

т. ав. душехватство

(себто підступне хрещеннJІ ксьондзами украТиських

. ...

дtтеи· в
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костелах та записування

.1х

на римокато-

•
лицьку реліtію ). Обставини змінилися, коли росій
ський урад віддав церковні справи Холмщини і
Підляшшя кацапам, що по 1866. році гуртами
переносилися з Галичини до Росії. Ці то галицькі
•

кацапи

•

ВІддали

тодІшньому

•u

росtиському

•

урядовt

медвежу прислугу, а українцям наробили багато
пакости. 3амісць хоронити населення і греко - ка
толицьку церкву перед небажаними впливами,зве
рнули головну увагу на зовнішню обрядову сто
рінку. Вони стали домагатися від священиків усу
нення католицьких добавок (як: рожанця, орtанів,
тощо) і відправлювання богослужень по уставу
східньої церкви. Немудрі зарядження видані холмською

•

консисторІєю

•

пІд

впливом

галицьких

каца-

пів дали якнайпоганіші наслідки. В кількадесятьох
підляських парохіях головно в повітах: Більсько
му, Володавському, Константинівському, Радямсько
му і Соколівському повстали аабурення селян. ІІа
рохіяни, головно жінки, боронили своїх парохів і
церков та ставили опір новій кацапській течії. 3
уваги на

u

сильнии

•

опІр

•

консисторІЯ

звернулася

поміччю до адміністраційних властей.

аа

Ці зо своєї

сторони розпочали люте переслідування українців
греко-католиків, а забурення 8адавлювали в пото

ках крови. По короткій передишці розпочались в
1873. році нові переслідування греко- католиків.
Цим рааом аавідатеJІЬ холмськоі епархії галицький
кацап Попель виразно змагав до цього, щоб на
місце греко-католицької реліtіі впровадити право
славну та змосковщити населення. 3абурення і пе
рес!Jідування людей державними властями бу ли ще
більш криваві, чим в 1867. 1868. роках. Римський
папа видав для украінців уніятів Підляшшя окріему
•

.,
енцикліку, в JІкій благословив їх аа непохитну вір
ність католицьІ<ій церкві та взивав до дальшоУ бо
ротьби а православям. Однак дальша боротьба
була неможлива. Москалі внесли унію, а греко ..
католиків проголосили православними. Священики
у.ніяти частинно перейшли на православ", частин
но виеміtрували в Галичину. На місце прогнаних
•

~

украtнських священикІв уряд

спроваджував

u

JІюдеи

з чисто російських tуберній, що не знали ні укра
Унської мови, ні звичаїв. Людність відносилася з
цілковитим недовірям до москалів і більшість люu

•

•

•U

ден тtльки назовнІ удавала православних, а дtисно-

., сті

держалися твердо греко-католицької реліtіУ. Не
маючи змоги вианавати греко- католицьку реліtію,
я~<а по 1875. році була формально анесена, рівно~ часно ненавидячи московське православя, багато
мешканців ПідJ'Іяшшя спочатку· неявно, а коли в
1905. році проголошено указ про свободу совісти
і віроісповідання, 200 тисяч українського населен
ня Підляшшя визнало себе римо-католиками. По
над 20 парохій православних прийшлося знести, в
деяких парохіях полишилося валедви по кількох
людей при православію. Внаслідок такого стану
ціле аахіднs Підляшшя сталося римо-католицьке .
Внаслідок цього польська мова~вачала добиратися
з костелів до сільських хат і родин і щораа біль
ше апоміж місцевого населення стало навивати себе
поляками. Цей стан зростав в року на рік, головно ж
з повоєнних часів, коли Підляшшя дісталося в межі
польської держави. В міру того, як поступав цей
вплив на підляських українців наша етноtра
фічна границя пересувалась на схід в напрямі
р. Буга. Підчас ·коли границю українськоі етноtра-
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І

І

/

фічної території можна було ще перед війною по
провадити далеко на заході від Буга через місце
вості Дубова І<олода, Во гинь (Княжий Во і нь), Ме
жиріччя. Лочичі до Мервич наZІ. Бугом, то перед
роаваJІом Польщ-У восени 1939. р. ця границя дій
шла. була до самого Буга, полишаючи на заході
менші чи більші острови в переважаючим україн
ським населенням. По розвалі Польщі ці наші за-

.. .

. .

.

хtднt охраІННІ землІ знов

.

ВІдродились

завдяки

не-

втомній nраці украУнців, що имушені були втікСіти
а рідних аемель перед большеницькою навалою.
В багатьох

ceJiax,

що вже розговірною мовою була

польська, були відкриті українські школи, кооперативи,

•

читальнІ,

тощо,

такщо

•

u

сполонtаовании

•

ntд-

ляшан повертав знов до матірнього пня.

Найважніше місто Підляшшя

-

це Берестя.

Місто розложилося на правому березі р. Мухавця,

на

50

кілометри від його устя до Буга. В місті живе
тисяч мешканців. Берестя - старе місто, однак

2

давнє історичне місто лежало над самим Бугом
при гирлі Мухавця. Перед 100 літами московський
цар Микола І. казав абурити місто. Мешканці по
селилися 2 км дальше на сході, а на місці дав
нього міста абудували твердиню. В давньому місті
в домах, що ще досі аберіrлися, відбулися історичні
•••

под11,

що

мали

1

велике

аначення

для

••

украІнського

народу й держави. В однім а домів твердині, ко
лись церкві, ааключено Берестейсьну Унію, якою
украінці привнали голоаою Церкви Римського Папу.
В інш~му домі, т. as. Білій Палаті, колишньому
василіямському манастирі, заключили в 1918. р.
представники УкраУнської Народньоі Республі~и

мировий договір а Центральними Державами :
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Німеччиною,
яким

•

цt

Австрівю.

чотири

Туреччиною й Болгарією,

держави

•u

визнали

•

самостtинtсть

Української Держави. - Нове Берестя має в біль
шості торговельний характер. Берестя важне го•
ЛОВНО ТОМу, ЩО 8 ОДНИМ В ПерШИХ ЗаJІ18НИЧИХ ву•

злtв,

в

якому

сходиться

пять

•

залtаничих

•

• u

лtнtи.

Туди проходить ·rакож дуже важна водяна дорога
Бугом. Від Буга до Припяти прокопано канал, яким
можна передістатися до Дніпра і Чорного моря.
В 1918-19. рр. в Бересті було тут кілька
украjнських rімнааій і кільканадцять ·народніх шкіл.
3а Польщі не було тут ніодноі українсьІ<оі шкоJІИ.
Інші мі~та · Підляшшя такі: · повітове місто
Більськ. положене в самому північно-аахідньому
вуг лі наших вемел_ь; Дорогичин над Бугом знаний
з коронації rалицьІ<оrо короля Данила; в південі й
частині Підляшшя в сточищі р. Нарви лежить місто
Біла Вежа, анане а гарноУ залісненоі околиці (за
повідник Пуща); над р. Красною при залізночому
ШJІяху Берестя-Варшава лежить місто Біла (Під
ляська), що мав ок. 20.000 населення. В цім місті
роави~увся деякий дрібний про ми сл (фабрика мила,
кілків тощо) .

.

'

Полісся.

На схід від Підляшшя, обабіч ріки l]рипяті,
розложилася велика й багнИста низина Полісся.
На схід сягав аж поза Дніпро й обіймав Чернігів
щину, на південь граничить з Волинню, а на півно
чі лагідно переходить в Білоруську озерну пло
щину.

Саме ж Полісся

-

це розлога рівнина, що Уі

серединою пливе лінивою течією ріка Припять,
найважніший і найбільший правобічний доплив р.
Дніпра, 3 обох боt<ів несуть до Припяті свої води
правобічні допливи: Туря, Стохід, Стир, Горинь,
Ствича, У борть, Славечна й Уж, а лівобічні: Пина,
Ясельда, Цна, Лань, Случ і Птич. Всі вони пли
вуть дуже повільно, крутяться по низині, розціп
JІюються на безліч рамен, що обливають різні ос
трівці, то знову лучаться в широкі і плиткі аабаг
нені русла. Внаслідок малого спаду рік, а тимса
мим і повільного відводнення Полісся, трапляються
там дуже часто повені. Найбільші вони весною,

І<ОJІИ роатають сніги, і літом у часі літніх злив.
Ріки виступають в той час із своїх берегів і заЛи

.

вають цілу околицю, що амінюється на велике
плитке озеро. Над поверхнею води видно тоді ли•
•
•
u
ше
ВИЩе
ПОЛОЖеНІ
МІСЦЯ 8 ЛІСаМИ И ЛЮДСЬКИМИ
оселями. Сухопутня лучба на той час перерива•

вться,

u

а МІЖ окремими

скомунікуватися
тривав

нераз

лише

•
КІЛЬКа

кілька тижнів.
І{оли уступлять

поліський rрунт

-

селами

и

човном.
•

•

МІСЯЦІВ,

весняні

хуторами

•

можна

Весняна розтопа

ЛІТНЯ

води,

•

ПОВІ~~

•

•

ІНОДІ

відкриває:rься

піскуватий і багнистий. 3а·

глибини, що з них не відпливав вода, полишають
ся оаерами широкими і плиткими. Найбільші
озера в над горішньою Припяттю (Оріхове, Во
лянське, ·Біле, Піщане, Любянське, Нобельське й
ін.) та на північ від Ясельди (Біле, Чорне, :Бобро
вицьке, Вигонівське, Погостське і ін.).
Серед поліських багон дадуться вирізнити два
типи : торфовища (їх багато на півночі й на за

ході. Іх заливав щороку вода й вони порослі сос-

7
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новим низеньким лісом), і гала (багнисті луки,
вкриті скупою рослинністю, травою або корчами
л9аини й рокити). Найбільше простору займають
багна над горішньою Припяттю, над Ясельдою, між
Цною і Ланню, між Случчю і Птиччю над Горинню,
Ствичою й Убортю.
· Сухого tрунту на Полісеї небагато. Він ровкиu

нении

неправильними

платами

серед

непроходимих

багон, або втискавться між багна довгими півостро
вами. Сухі терени це невисокі піскові горбки,
порослі лісом та ваняті під управу збіжжя та під
оселі. Іноді сухі острівці такі невеликі, що на ньо
му в трудом може розбудуватися OJJ.ИH одніський
хутір. Декотрі сухі острови великі на кілька або
кільканадцять квадратових кілометрів. Найбільші а
нрх це : Вагороддя між Пиною і Ясельдою, Варіч

чя між Припяттю й Горинню, Війтівські висоти
над Сновом, Заведення правобіч Десни і ін.).
. Зверхній вигляд Полісся мав свою причину в
будові підложжя_ Воно знову ж авяаане s rеоло
rічною історією ціві нашої країни. На основі не
дуже ще багатьох дослідів можна цю історію собі
відтворити. На досвітках нашої землі в т. зв. па
леоаойській ері зайшли тут великі забурення зем

ної кори. (ранітні скелі, що творили тоді верхню

·

верству

.

земл1,

.

потрtскали,

.

.

а .зпІд них, видІсталися

назовні вулканічиї лави розтоплені скеJІі, що
по остигненні утворилися в тверді скелі порфіри й
rабро, що сям і там виступають на поверхню по
руч а рудими і сірими І'ранітами. Мабуть вже в тих
давніх часах увігнулася земна кора на Поліссі. В
пізнішій ері, т. ав. зеаойській,. Полісся було валите
морем. На його дні осаджувалися наношувані рі-
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•

ками

nІски,

•

намул,

•

розмитІ

вапняковІ

скали, що

u

и

утворили верстви опоки і глин так rцільні, що во

ІІН цілковито не пропускають води. В останній tе
олоtічній

добі

(в

т.

зв.

ділювіяльній)

внаслідок

сильн'оrо погіршення клімату вкрилося Полісся сні
гами й льодами.
•u

_стІином у
собою,

.
рtнь,

•

pyct

Лід був у повільному, але й по•

з

•

ПІВНОЧІ на полудне

.під 1.собою

ntcoк

і ніс на собі

глину,

нераа

нпр .. із СкандинавсьІ<оrо
•

•

1

rорнув

перед

великі камінюки,

з дуже

півострова.

полtпшувався, льодовик танув, а на

далеких

..

краtв

Коли клімат
u

•

•

своиому м1сц1

полишав принесені колись із собою скали, каміння
й піски, та знищений І<рай. Все це каміння, рінь,
глина· і пісок поагортані безладно у великі вали,
(
Т.
ЗВ.
МОреНИ,
ЩО 6 СЬОГОД~l
ОДИНОКИМИ сухими
місцями на Поліссі. В інших місцях льодовик по
вижолоблював плиткі долини, що виповнилися во
дою й дали початок поліським озерам. 3rодом плив
ка вода й вітер амінили первісний вигляд Полісся.
Вагато оаер ·засипав вітер піском, ріки занесли на
мулом. Озера змаліли і зміліли, з деяких вода
сплила і на їх місці повстало багно-гало, ще інші
поросли торфовищем. Над сумною, зимною і мо
крою пустин~ю, якою було тоді Полісся, буяли

.

•

вІтри,

що

•

горнули

пІсок та усипувала з нього над-

ми. Згодом Полісся
стю

-

•

•

п1дмоклt
u

•

почало

мtсця

-

вкриватися рослинні-

комишем,

чами лозини и карловатою

шуваром, кор-

деревиною,

•

•

сухtшІ

аа-

няли дерева сосна, береза, вільха, осика і ін.,
що сплелися в буйний праліс. У ньому анайшли
захист дикі авірята : жубри, медвідь, дик, рись,
вовк, лось, серна, бобр й ін. На багнах розмно
жилося болотне птацтво, в ріках риба. 3а звіри-
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ною пішов у праліс і чоловік. Там міг знайти аахист

перед

ворогом,

а

•

лtс

•

1

•

рtка

u

давали ному про-

житок.

Все це можна відчитати а самої аемлі а
укладу скель та з ріаних предметів, що тут і там
полишилися в землі по давніх мешканцях країни.
3 людських споминів про Полісся валишилися до

наших часjв ваписки грецького історика Геро
дота, що nодорожував по У країні около 500 ро.
ку перед народженням Христа. Цей подорожній
згадує про поліське море. Мабуть ще аа його часів
більша частина Полісся була вкрита водою. 3 на
родів, що замешкували Полісся, Геродот вичислюв
будинів, rетонів і неврів. Ці останні були правдо
подібно словянами. Тому пізніші tеоrрафи і істо
рики,. головно римські fІліній і Тацит назвали По
-!Jісся колискою словян. Олександрійський reorpaф
в другого століття. по ~ристі, Птоломей, нарисував
перщу карту Полісся. Иоrо столицею й торговель
ним осередком мав бути город Леіпон, положений
на місці нинішнього Пинська. На ·території Поліс._
ся аааначив цей teotpaф багато ріаних племен, як:
венетів, костобоків, ставапів або словенів, tіліонів
й ін. Більшість а них були напевно словяни. Це
потверджують новіші досліди rеоtрафів та істори
ків. Тому саме краї між Бугом та середущим
Дніпром, отже наші аемлі, в І(ОЛИСІ<ою сло

вянських нароДів. Відсіль ровійшлися rрупи сла
вян в різні напрями, даючи початок окремим сла
вянським

.

народам.

На Полісеї полишилися господарі- наші давні

~~nлемена

•

кривичІв

1• деревлян,

що

про

них

агадув

вже наща історія. За часів Панування князя Ігоря
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і княгині

Ольги

Полісся

увійшло в склад нашої

Княжої Київської Держави та ділило іі долю до
XVI. століття. Після розвалу Княжої Держави під
ударом монголів і наших словянських сусідів По
лісся дісталося с9очатку ІІід панування Литви. У
мови стали не відрадні. У суне но українську мову а
•

урядІв

дили

та

•

шкІл,

панщину,

u

приишли
..

•

чужІ
u

украtн~ьІ<ии

пани,
•

нар1д

що

попав

аапрова•

на довгt

віки у беапросвітну. темряву і матеріяльну нужду.
Після якогось часу знову ж Полісся попало під
панувпння Москви, а ця почаJІа маскалівувати наш
нарід. Доперва 1917. рік приніс поліщукам довго
ожидану волю. В час відродження УІ<раїнської Дер
жави Полісся увійшло в її склад. У своїй дер
жаві Полісся відродилася; а поліщук стався сам
господарем на своїй землі. Та серед нової вовиної
хуртовини,

у

кривавих

амаганнях

в

.

недавнІми

гно-

бителями "почервонілими" москалями наша дер
жава впала, а Полісся увійшло в склад двох дер
жав : східня частина припала москалям, західня
увійшла в межі Польщі. Тепер Полісся знов при
лучене до матірнього пня до Украіни.
~ Як же виглядав життя поліщука? Годівля нуж·
денного скота, управа ялового tрунту, риболовля
та лихоплатна праця при нарубі дерева в лісіJ це
головні заняття поліщука. Господарка на Полісеї
примітивна й не приносить господареві побажано
го хісна. Поліські корови дрібні й маломолочні,

хоча й відпорні. Їхня годівля
просторами лук і пасовиськ.

авяаана з великими
На дуже

ялових лу

ках випасаються отари' овець. В аимі годують
худобу сіном, що, аа літо збере його поліщук та
звеве човном домів або і в зимі саньми. Рільниц-
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тво приносить мало хісна, бо ріллі небагато та й
та лихої якости. Хліба й бульби вистарчав полі
щукові заледве на кілька місяців. Голод на Поліс
сі - це явище звичайне. 3а те важним джерелом
nрожитку в риболовля. Риба в там не лише щоденною

nо»<ивою,

але

u

и

важним

предметом

тop-

Але нажаль вона майже виключно в жидів
ських руках. Ліс достарчав великої кількости ягід,
грибів, звірини і птацтва. Вируб ліса дав змогу
аароботи дещо гроша. Крім того працюють люди
в смолярнях і тартаках. Деревний промисл нава
гал розвинений слабо, а дерево вивозять ів Поліс
ся переважно в сирому стані.
Населення старається бути самовистарча~ьним
під кожним оглядом, а зокрема в одягах. Майже в
кожній хаті подибувтьс~ ткацький варстат, що на
ньому виробляють льняне й коніпне полотно на
сорочки, рушники, свити, спідниці або сукно на
жіноче й мужське одіння. 3имою служить за одін
ня кожух та шапка, адебільша власного виробу.
Свою одежу прикрашує поліщук вишивками й

riBJii.

гаптами

•

•

ІНОДІ

Поліські
згадано,

на

•u

д1исно

се;Іа

мистецькими.

невеликі,

розбудовані,

невеликих клаптях

як вже

сухого rрунту

-

на моренах КОJJишнього" .льодовика. Хати й госпо
дарські будинки побудовані в дерева, криті соло
мою, тростиною або rонтами. Міст мало й ті неве
ликі. Столичне місто західнього Полісся - Берестя
- JІежить на Підляшші. Одинокий більший міський

о серед о І<

властивого

Полісся це Пинськ

(ок. 25

тис. мешк.), положений над лівобічним допливом
Припяті, Пиною. Відсіля зачинається правильне
пароплавство по Припяті, туди переходить важний
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водяний шлях Дніпро-Буг. В місті працюю1ь ве
ликі гарбар ні, тартаки, фабрики тютюну .й сірни
ків, корабельні варстати, броварі, медаситні фабри
ки. Пинськ в головним осередком торгівлі деревом.
При устю Горині лежить друга важна пристань
Полісся Давидгородок, де виробляють човни, вуд
жепиці й сири. Над долішньою Припятю лежить
старинний город Турів - колишня столиця на
шого Турово-ГJинського Князівства, сьогодні зубо
жіле місточко. Мешканці Турова ваймаються хлі
боробством і сплавлюванням дерева.. Дальше на
схід роаложився старинній Мовир з важною при
станню і корабельними варстатами. 3 інших міст
слід. вгадати положений над Припятю Чорнобиль,
Річицю й Лоїв над Дніпром. Міста .Ковель, Луни
н~ць і Сарни важніші заліаничі вуали.
Комунікація на Полісеї представJІявться дуже
нужденно. Ціла країна майже цілковито позбавле
на добрих доріг, бо будова шляхів стрічав великі
теренові труднощі. 3алічничих ліній в три: одна
пробігав самою серединою ПоJІісся і лучить міста:
Берестя, Пинськ, Лунинець, Турів і Гомель, та два
шляхи поперечні: один Барановичі Лунинець
Сарни, другий Мозир - Коростень. Інший важний
шлях: Ковель Коростень Київ, пробігав вже
на пограничі між Поліссям і Волинню. - Для міс
цевої комунікації мають· найбільше аначення водя
ні річкові шляхи. На Припяті, Горині і Ясельді
ходять

пароплави,

•

•

•

•

ІНШІ рІки сплавнІ

u

•

маиже вtд

са-

мих джерел. Побіч рік в важні канали : один Дні
про-Бужський, другий. той, що лучить Припять з
Німаном. Побудовані канали перед 100 літами, те
пер занедбані і вимагають norли(Sлення.
ІОЗ

Щоб піднести господарський стан Полісся,
планується вже від 1870. року м~ліорацію, себто
висушування болот, щоб увискати через це більше
tрунтів на рілю. Одначе меліорація цуже повільна
та й користи а неї небагато для місцевого наее
лення.
а

,

на

..

tx

Крім того великі ліси
•

•

МІСЦІ

вирубувться в пень,
•

полишаються самІ

•

пустар1

u

и неужит-

ки. Денеде полишавться ліс в первісному стані й
утворюється заповідники, де мають захист ·виrиба
ючі вже звірята. Один а таких адоовідників в в
околиці Давидгородка правобіч ['орині.

Полісся замешкують два народи: українці й
білоруси. Границя між українською· й білоруською
національними територіями переходить на північ
від Припяті від Більська до Турова, дальше ·ri
можна

nопровадити

вдовж fІрипяті аж до ії устя

в Дніпро, дальшу границю творить Дніпро до Ло
ева, а відтак р. Сож.
На схjд від Полісся терен підноситься, стаєть
ся сухіший, ріки пливуть вже глибокими долина
ми. Ця краУна носить назву від найбільшого міста
1
Іернігова Чернігівщина. 3емля
урожайна,
людність густа. Осередком землі в Чернігів, дав
ня столиця нашого князівства. Місто положене над
Десною. В околиці багато історичних памяток, цер
ков, могил, урочищ і ін.
Полісся переходить на сході в низину, що
простяглася лівобіч Дніпра й тягнеться на південь
аж по Дніпрові пороги. 6 це Лівобічна ниаина або
Вадніпровя. 3ахідню границю Лівобічної низини
творить ріка Дніпро, на схід простяrавться аж до
осередньоі височини.
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u

u

Низина ~аинижча над Дніпром. Иоrо води заливають кожного року великі простори. Оподалік
від Дніпра краввид стається дещо інакший - кра
їна підноситься в східньому наІІрямі, аамісць піс
ків1 що вкривали долину Днjпра, поднбувмо чор•

ноаем,

гаУ
-в

й

мtсце

ліски,

темних

що

•

•

u

лtаtв

дальше

.

ванмають

на

•

перериванІ

південь

переходять

степи.

Головніші
старе козацьке

міста
•

мІсто,

Лівобічної
u

важнии

низини:
u

торговни

Ніжин,

осередок;

недаJІеко заЛіаничий вуаол І<рути, памятний а ге

ройської оборони горстки українськоі студенської
молоді проти здичілих кацапських большевиків,
над Трубежем (Трубайлом) і Алтаю лежить кня
жий город Переяслав, заложений Володимиром

Великим, знаний з "Тарасової· ночі" 1630. р., а в
1654. р. заключив там украінсьІ<ий гетьман Богдан
Хмельницький договір з москалями, як рівнорядна
з нею держава. Тепер місто маJІе і колишив своє
аначення стратило. В сточищі Сули лежить місто
Ромен, над У даєм козацький город Пирятин і

Луби\. В сточищі Псла над Хоролем роsложилося
гарне козацьке місто Миргород. В околиці поди
буються мінеральні джер~ла. Недалеко ПсJІа· в міс
то Гадяч, в якому гетьман Іван Виговський аа
ключив був в 1656. р. договір а поляками. Повище
устя Псла в Дніпро розпожився город Кременчук
(бО тис. мешк.), важн.а пристань над Дніпром і за•

u

ЛІЗНИЧИИ

вузол.

Найбільше місто JІівобічноУ низини - це Пол
тава (12 тис. мешк.), розбудована над Вореклою.·

'
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Південна смуга украУнських нивин.
На південь від Басарабіі,

ПодіJІля, Правобіч

ної височини й Донецького Кряжа аж ген по
Чорне й Озівське моря простягну ла ся довга і ши
рока смуга низин. Краєвид їх одноманітний і сте
повий. Лише в місцях, де пливе річка, поверхня
прорізана r либокою долиною або балкою. Тут мож
на подибати деревину, тут примістилися села й
хутори. Ще кільканадцять літ тому назад степи
були незаселені, використані під випа~ скоту. Та
аrодом

у

u

степи ваншов

селянин

•

1 розорав ненару-

шену ще землю й посіяв на ній збіжжя. Сьогодні
хвилюють на степах безкраї лани пшениці, проса,
гречки й інших збіж, а цілинних степів щораз
менше. 3адержалися вони хіба там, де або rрунт
менш родючий, або замала І<ількість дощу не спри
яв зростові збіжжя.
А дощів ту небагато що раз менше, коли
переносимося на південь. От приміром у І<иєві чи
Харкові дощів випадає в загальній сумі около 600
мм на рік, а над Чорним морем в Одесі чи в Хер
соні дощу майже два рази менше~ бо лише ·яких
300 мм: До того бувають на півдні роки посушли
ві. Дощу іноді так мало, що все збіжжя на пні
висихає, а населенню грозить го.цод. Посухи тим
•

•

•

•

•

•

частІшІ

1 rpt~HІШt,

А вже

країна

одержує

так

чим

дал~>ше

положена
мало

на

•

u

nІвденнии

над Каспійським

дощу,

що

u

и

трава

•

схІд.

морем

не може

рости. Місце травястих степів займають полинні,
а то й цілком без рісні пустелі, на яких бушу.

ють

.

лиwе

СНІГОМ.
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•

ВІтри

u

и

-

•

метуть· ·nІском,

як у

нас

:

•

в зимІ

3
га

огляду на це, що ціла низинна степова ему-

не всюди

окремих

однакова, можна

.

подІлити

....11

.

на кtлька

низин, а саме;

Чорноморський ниs, ·що простягається від
устя Дунаю до устя Дніпра й Інгула.
Запоріаький, між Інгулом на заході ір. Каль
міюсом на сході, від півдня обливає Чорне й Оаів
ське море, ~на півночі сусід-ув з Правобічною висо

чиною, Лівобічною нивиною й Донецьким Кряжем.

Долішньо-донський

ниа,

що простягається

над долішньою течією ДонуJ на схід . від долини
Кальміюса. Цей низ сягае аж по т. зв. гори Ерtені;

Кубанський нив, що простягнувся надр. Ку
банню, між Долішньо-донським ниаом, підrірям Кав
казу і Ставропільською височиною ;
• u

І<аспійський низ, що простягнувся над Кас-

пtи~ьким морем

·

Кримський

•

•

1 врештІ
пив, що зайняв північну часину

Кримського півострова.
u

u

ЧО_РНОМОРСЬКИИ НИЗ. Чорноморськии ниа
це велика прибережна рівнина, легко похилена на
південь до Чорного моря. Долина Дністра ділить
цю країну на дві ~ерівні частини, західню Буджаць
ку нивину і східню Херсонську . Ниа опадав до
моря стрімким високИм (яких 60 м) берегом, що
часто обсувається й там робить великі UJкоди го
ловно в набережних містах. Долини рік у·сусідстві
моря валиті водою і творять лимани. Опадалік від
моря долини рік стаються що раа глибші. Навіть
малі річки творять r либокі яри та балки, що силь
но розвиваються в мякому чорноаемі і тнм нищать
І
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/

поля.

Людність

забезпечує

їх

в цей спосіб, що

існуючі вже балки обсаджує деревиною й не до
пукав до пошире·ння · балок. Балки творяться лише

.

на .веснt,

коли

до

.

рtчок

спливають

води

в

талого

.снігу, або по більших зливах. Тоді всі долини за
повнюються водою. Однак в більшій частині року
балки сухі, а ріки іноді висихають, а nринайменше
в маловодні. Декотрі в них, як Куяльник й ін. тра
тять на степу так багато води, що не можуть дій
ти до моря й кінчаться в беавідпливових, непалу
чених а

морем,

солоних

лиманах.

Люди поселилися на степах веJІикими селами)
головно при важніших шляхах і над ріками, де
можна мати воду. Хати неначе тимчасово по(fудо
вані. Криті очеретом. Брак дерева змушує людей
щораз більше будувати хати а цегли, щораз час
тіше трапляються хати криті черепицею чи бля
хою. Головне заняття людности ріJІьництво і ско- ·

тарство.

Над

морем ро а вину лося мореплавство і

риболовство. В околицях, багатих на мінеральні
багацтва залізо, фаянсова r линка тощо - ро а
вину лос~ гірництво і промисел. Над морем добу
вають

сtль.

Міста розложилися головно
над морем. В
дельті Дунаю лежать важні прИстані Івмаїл (30
тис. мешк.) і Кіліяw Ці міста в важними осередка
ми рибальства. Над Дністровим Лиманом лежить
Акерман -- старинний княжий Білгород (40.00(}
мешк.). Місто в одною з важних пристаней і тор
говельним осередком. Веде торгівлю рибою, сіллю,
салом, вовною, тощо. Над Дністром лежать Дубо
сари (10.000 мешк.) Місто положене в гарній око
лиці, серед· винниць, городів, садів, тютюневих піль.
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Тут ведеться торгівля тютюном, Bl.fHOM, худобою,
збіжжям. Оподалjк ро3ложилося анане з історіі
місто Бендери (ок. 40.000 ме шк.) ; сюди аа їхав
був по невдатній битві під Полтавою Гетьман Ма
зепа і шведський король. Карло ХІІ. Недалеко над
Дністром місто Тираспіль, а важною залізничною
станцією і великою абіжевою торгівлею.
Найбільша пристань України Одеса положе
на 32 км на північ в.ід устя Дністра над досить
глибоким ааливом. Одеська пристань штучно по
r либлена і забевпечена греблями. Море замервав
тут пересічна на два місяці. Місто валожене 1794.

року. Від тоrо часу роввиваетьсt воно дуже скоро

і сьогодні числить яких 600.000 мешк. Місто роз
кинуJІОС>f на рівному нагому степу, де лише з тру
дом удалося розвести ПJІантації і сади. Місто мав
(.)

модернии

u

u

европеиськии

характер,

з

•

рtвними

u

и ши-

рокими вулицями, багато поверховими домами. Іс
торичних памятників тут немае. 3ате в тут бага
то фабрик: цукроварень, млинів, фабрик металюр
rічних, хемічних тощо, тут в університет і багато
ріаного типу шкіл. Та найважнішою в пристань.

Через Одеську пристань вивозиться головно абіж
жя, дерево, цукор, рибу, товщі та інші сільсько
господарські продукти. До війни Одеса була дру
гою по Ленінграді пристанню російської імперії.
Тепер поруч Одеси адобувають собі аначення й
інші пристані.
t
,
Над р. Богом (над лиманом) лежить -Еелике
місто Миколаїв (яких 90.000 мешк.), важна воєн
на пристань. Відсіль вивовиться також багато збіж
жя. Тут находяться великі варстати машин, кот

лів, тощо. Повище над Богом лежить Вознесенськ

109

місто

промислове

й торговельне J а далі

Першо-

u

маиське.

Над р. Інгульцем розбудовалося місто :Кривий
Ріг, що є осередком украУнського валівного
•
nриицтва.

ЗАПОРІЗЬКИЙ Низ. Цей низ простягся оба
біч долішнього Дніпра. Північна частина цього ни
зу виглядом небагато ріаниться від Правобічної
височини. Ріки пливуть r либоІ<ими долинами. д·ні
про саме тут творить свої пороги, пробиваючися
крізь І<ристелічні скали. Корито рІки аакидане ве
летенськими скаламиJ перегороджене камяними греб
лями на цілу ширінь (це т. вв. пороги) або вйо
го частині т. зв. забори. На Дніпрі ров~инулися
тут то там невеликі острови. Зпоміж них знаний
а історіі острів Хортиця, що на ньому була колись Запорізька Січ. 3араа аа порогами на лівому
береві Дніпра простяглася широка забагнена й за
лісена та поперетинана ріками нивина авана Вели

кий

Луг.

Тут

серед

недоступного терену були

роабудували запоріжці міцні кріпості, тут вони ор
tаніаувалися, відсіль виnравлялися в похрди на ту•. u

рецькІ

и

•

•

татарськІ землІ,

•

•

вtдсtль

вирушив

гетьман

Богдан Хмельницький на війну за волю й незалеж
ність нашої батьківщини. Минуло а того часу ба
гато літ. Січ зруйнували москалі, запоріжці пере
селилися на Кубань:. степи заорали, а Дніпрові
пороги залиті водою. Бо понижче порогів побудо
вана велетенська гребля, що підняла воду Дніпра
на ·яких 40 метрів і в цей спосіб удоrіднена плав
ба на Дніпрі безпосередньо з І<ивва аж до Чорно
го моря. Понижче порогів Дніпро пливе повільно
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,

широченною долиною, порослою камишем. Оце
Дніпрові плавні, валивані рік річно на весні водами
Дніпра. А дальше розлився широченний Дніпровий
лиман,

u

плитІ<ии

•

1 тому

u

НР,Приступнии

для

великих

морських кораблів.
Країна, обабіч Дніпра, степова і чим дальше
на південь, степ сухіший, бідніший на воду і траву.
Міст на 3апорізькій низині доволі багато. Всі
вони молоді, розбудовані головно Ііад Дніпром.
При с~мому вході в країну порогів лежить Дні
пропетрівське (колишній Катеринослав, відтак
Сі чеслав), що мав тепер яких 200.000 мешканців_
Місто завд~чув розвій своему положенню. Туди
через Дніпро провадять важні валівничі лінії а Ми
колаєва над Чорнйм морем до Харкова і з Донець
кого Кряжа до Кривого Рога. Місто має також
важну річну пристань_ В місті роввинувся на ши
року скалю фабричний промисл, головно металюр
І'ічний. Недалеко Дніпропетровського находиться
село Лоцманська Камінка на місці, де колись
була твердиня Кодак, що берегла переходу аа по
роги. При виході з порогів над Дніпром лежить
дуже важне місто Вапоріжжя (давній Олексан
дрівськ яких 100.000 мешк.) - дуже важний
u
•
•
u
промисловии
осередок, пристань 1 залІаничин
вузол Далі на південному ·ааході над Дніпром лежить
Никопіль. В околиці того міста видобувають rАан
І'ан. Понижче над Дніпром лежить Берислав. Неда
леко від нього була колись твердиня І<иаикермен,
анана а того, що в тому місті турецька залога
замикала щоночі Дніпро ланцюгами, щоб захисти
ти Чорне море від козацьких чайок.
Недалеко устя Дніпра в лиман роаложився
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Херсон (яких 50.000 мешк.), важна прис~ань для
річкових і морських кораблів. Місто нове, мав роз
винений великий промисл. При вході в лиман Дні
пра лежать дві твердині Очаків і Кінбури.
Інші

важніші

місцевості

лежать

Сл.ід агадати такі важні_ nристані, як
Мелітопіль, Бердянське і ін.

над морем.

Маріюпіль,

u

ДОЛІШНЬО-ДОНСЬКИИ НИ3. Ця країна простяглася над долішнім Доном, між Оаівським мо
рем і ДонецьІ<им Кряжем. Край прорізаний Доном
і його багатьома притоками, назагал небагато різ
ниться від сусіднього Запорізького ниву. Дін ПJJиве
тут широченною долиною і щороку на весні аа
ливав іі. 3 допливів Дону слід~ ·згадати р. Сало і
Манич, що випливав з Кавкавького підrіря під наз
вою Калаус, а на низині ділиться на дві ріки одна а них пливе на захід до Дону, друга на схід
до Каспійського моря.

Найбільше місто Долішньо- донського ниву в
Ростів, положене при устю Дону. Місто числить
тепар понад 200 тисяч мешканців. Перевагу ма
ють москалі, але й українців тут не мало. В мі~ті
розвинувся промисл, головно металюрrічний, тю
тюневий, корабельний. Тут важна пристань. Недалеко лежить славниИ з козацьких
походів
Оаів, що тепер є важним осередком рибальства
на Озівському морю і на .Цону. На захід від устя
Дону над Овівським морем лежить велике місто
Таганріг, колись один а важніших торговельних
осередків. Над допливом Дону р. Тузлів лежить
Новочеркаськ.
·
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u

І<УБАНСЬКИИ НИЗ. Над Кубанню і іі допли-

вами простягнувся рівнинний і дуже родючий Ку
бансьІ<~Й. ниа, І<раїна сколоніаоваиа українським
населенням. Догідний кпімат і родюча земля ста
лися основою багацтва країни. Беамежні ·лани абіж,
головно пшениці, виноrрадниІ<ів, баштанів, садів,
поруч з чистими вибjленими хатами надають цілому

•

краввІ

u

питомии

••

u

украtнськии

характер.

Найбільше місто і столиuя
Кубаншини Краснодар. Мав тепер ЯІ<ИХ 200,.000 мешканців.

Побіч нього важні міста: Майкоп і Армавір. Ку

банськиЦ низ, подібно як і Долішньо- донський,
І<римський і Надкаспійський прилучено було ворост
до Російської Совєтської Республики, а не до
У краУнськоі.

КРИМСЬІ<ИЙ НИЗ. Цей низ займав цілу пів
нічну частину Кримського півострова. Є це країна
степова,

засушлива

u

и

назагал

не

•

рІзниться

•

•

ВІд пІв-

денноУ 3апоріжчини. Рік тут дуже мало.

Всі вони

маловодні і в. літі рідко котра

до моря.

доходить

Найбільша річка Салrир пливе на сх~.дній частині
півострова. За це багато тут овер ів солоною во
дою. Степи замеJ.Uкалі в більшості українцями надаються головно на пасовиська. Землі управлst

ють тут небагато. Оселі тут рtдІ<і. ОдиноІ<е більше
місто Евпаторія (давній Козлів) положене на мор
ському березі. Тут видобувають найбіль~е на l{ри•
•
МІ МОрСЬJ<У СІЛЬ.

НАДКАСПІЙСЬІ<ИЙ НИ3~ Останній найдаль
ше на схід висунений український ниа, це Надкас
пійщина. В більшості це рівнинна пустиня, то знов
засушливий стеn занятий на пасовиська. У кра-
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інці мешкають головно над ріками, де в вода й
родючий tрунт. Між іншим sамешкують країну
калмики, що випасають тут свої стада. Побіч укра••
•
•
•
•
u
•
•
tнцtв
1 калмикІв живуть москалІ, татари и ІНШІ.
Осель тут небагато і всі вони невеликі.
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