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Відколи московський нарід загарбав історичне імя нашого 
народу „Русь, руський4*1, відтоді не може воно вже бути 
виключною власністю нашого народу. Та він сам найшов собі 
нове імя, неменше старе, як тамто: свої землї став прози¬ 
вати „Україною44, а себе „українським44 народом, „Укра¬ 
їнцями44. „Україна44 означала первісно пограниче (погра- 
ничні землї). Первісне значіннє сього імени пояснив 
нам польський історик Ґрондский, котрий, пишучи 
в 1672 р. про козацько-польську війну, ось так поясняє 
чому вони зовуть ся „українськими44 (ІТкгаіпзсіі): „Так 
вони зовуть ся, бо живуть у землях, положених наче на 
березї Польського Королівства з огляду на инші держави, 
як Волощина, котру відмежовує Дністер і Дикі Поля, в су- 
сїдстві татарських .посїлостей. Бо беріг по польськи край: 
звідси Україна наче земля, положена на границї Королів¬ 
ства44.2 Коли одначе для Польщі „Україною44 були тільки по- 
граничні землї, які сусідували з Волощиною й Татарщиною, 
то для цілої Еврони „Україною44 повинні були бути й були 
всї землї нашого народу. В українській народній пісні, 
приписуваній то Хмельницькому, то Мазепі, то Кальнишев- 
ському, в котрій представлена образово доля України, спі- 
ваєть ся: 

1 Костомарів: Историческія монографій, І, С.-Петербург 1872, ст. 61 

„У южно-русскаго народа какь будто бнло нохиїдено его ирозвище.“ Тільки 
в виді* „Русин“ (декудп ,,Руснак“) заховало ся воно ще до сьогодні яко виключна 
власність нашого народу в Галичині, на Угорщині й Буковині. До сеї справи є 
окрема моя розвідка під з. „Історичний розвій імени українсько-ру¬ 

ського народу“. Львів 1909. Вона появить ся по війні в новім обробленню. 
2 О г о п (1 8 к і: Нізіогіа Ьеііі созасео-роіопісі, вид. в Пештї 1789. р. ст.19: 

„8іс сіісіі іЛео, чиосі сіе^апі іп ліз ртоуіпсііз, чиае зеті зііае, циазі асі таг§і- 

пет Ке§пі Роїопіае, гезресіи аііогит ге§погит, иіроіе УаІасЬіае, чиат сііз- 
Іітіїаі Тугаз, еі сатрогит (іезегіогит уєгзиз сІШопез Таіагісаз. Маго-о епіт 
роїопісе Кгау: іікіе II к та.) па, чиазі ргоуіпсіа асі і'іпез Ке§чіі розііа“. 
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„Ой, біда, біда чайці небозі, 

Що вивела дітки при битій дорозі“3. 

І справді, як упить нас історія, всї землї нашого народу 
лежали при тій „битій дорозї“, куди „хто не йшов, той 
скубнув Переливали ся крізь них в Европу від непамятних 
пасів дикі азійські орди; скубали їх цілими віками то Поляки, 
то Угри, Литва й Москва, Татари й Турки. Тож імя „Укра¬ 
їна** на ознаненнє всіх земель нашого народу, се не видумка 
новійших пасів, се імя, визнапене для них історипною до¬ 
лею цїлих столїть. І в устах нашого народу не зараз імя 
„Україна** стало ознапати всї землї, ним заселені, як не озна- 
пало їх зразу й імя „Русь**. Щораз то ширше знапінне здо¬ 
буває собі воно поволі', аж укінці* стає загально-на¬ 
роди їм іменем, для зазнапення окремішности від московського 
народу, що став прозивати себе рівнож „руским**, а свої землї 
„Русю**. 

Імя „Україна** стріпаємо здавен-давна в історії й ґео- 
ґраФІЇ, в народній і штунній поезії.4 

Та вже в найдавнїйших пасах, не вважаюпи на те, що 
зразу ознапало справді* тільки погранинні землї, є воно 
пимсь незвипайним. „Україна** виступає деколи як уосо- 
бленнє (персоніфікація), вона є пимсь живим, що вміє пла¬ 
кати над своєю недолею. Таке найдавнїйше уособленнє, най- 
давнїйшу персоніфікацію України можна бапити в звістці* Ки¬ 
ївської літописи про смерть князя Володимира Глїбовина 
в р. 1187: „О нем же Оукраина много постона**.5 Ся 
Україна не ознапає всіх земель нашого народу, як то ми сьо¬ 
годні* розуміємо, а є тут іще погранипем і ознапає Пере¬ 
яславщину. Те саме знапінне погранина мають і инші літо¬ 
писні згадки про Україну в XII і XIII ст., хоп уже без пер¬ 
соніфікації. І так та сама Київська лїтопись оповідає про 

3 Максимович: Украинскія народння пісни. І. Москва, 1834, 
ст. 108. 

4 Звертаю увагу на цікаву статейку д. В. Черевка: „Руський1* і „укра¬ 
їнський" в „Діді", 1914, ч. 92, 94 й 96. 

5 ГІолн. Собр. Русск. Лі топ., II, 2 вид. (1908 р.), ст. 653. 
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князя Ростислава Берладничича під 1189 р.: „При'Ьхавшю же 
емоу ко Оукраинй Галичькои“ (галицьке їїонизе)6. Га¬ 
лицько-Волинська лїтопись пише (під 1213 р.), як князь Да¬ 
нило „прия Берестин, и Оугровескт», и Верещинь, и Столшье, 
Комовт», и всю Оукраиноу“7, або (під 1282 р.), як то князь 
Лєшко взяв був у князя Володимира Васильковича „село на 
Вт>краиници именемт> Воинь“8 9 (в обох разах галицьке За- 
буже, пограниче з Польщею). 

Зате частїйше вже виступає Україна (Наддніпрянщина) 
як персоніфікація в часах козаччини. З часів татарських на¬ 
бігів походить пісня, що зачинаєть ся словами: 

і 

Зажурилась Україна, що нігде прожити, 

Ґей, витоптала орда кіньми маленькії дїти119. 

В думі про смерть гетьмана Свірговського (1574 р.) чи¬ 
таємо знов: 

„А Україна сумувала, — 
Ой, Україна сумувала, 

Свою гетьмана оплакалаи.10 11 

А в одній пісні, що відносить ся до подій 1648 р., спі- 
ваєть ся: 

„Гей, у лузі червона калина, гей, гей, похилила ся, 

Чогось наша славна Україна, гей, гей, засмутила ся. 

А ми-ж тую червону калину, гей, гей, та піднімемо, 

А ми-ж свою славну Україну, гей, гей, та розвеселимо“п. 

З 80-их років ХУІІ ст. походить вірша п. з. „Лямент 
України^, де Україна являєть ся рівнож персоніфікацією.12 
Вірша зачинаєть ся так: 

6 іЬій. ст. 663. 7 іЬісІ. ст. 732. 8 ІЬМ. ст. 889. Тутже під р. 1268 назване 
пограничне польське населеннє на Забужу „Ляхо ве Оукраинян,Ь“ (ст. 864; 
так в Іпатськім кодексі, Хлєбнїковсько Поїодінський кодекси мають ,,оукраинянеи). 

9 Антонович і Драгоманів: Іїсторическія пісни малорусскаго 
народа, І, ст. 73. 

10 іЬій. ст. 161. 
11 ІЬМ. II, 1, ст. 50. 
12 Франко: Студії над українськими народнїми піснями (Записки На¬ 

ук. Тов. ім. ІІІевч. т. 78 ст. 137—8). 
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„Ляментуетг Оукраина изг великіїмь жалежь, 
Же будучи наполиена смуткомь и печалевь“. 

Одначе найвиразнїйше виступає Україна як персоніфі¬ 

кація в драмі з 1728 р., приписуваній то ТеоФану Прокопо- 

вичеви, то ТеоФану ТроФимовичеви, п. з. „Мил ость Божі я, 

Украйну отт> неудобчь носимьіхт» обидт, лядскихь чрезь Бог¬ 

дана Зиновія Хмельницкаго . . . свободившая . . .“.13 Тут ви¬ 

ступає Україна як особа, „о помощь и пособіе Божіе Хмель- 

ницкому во брани той просить“14 і „радуется Богу, помощни- 

ку своєму, и благодареніе возснлаеттЛ15 

В ХУІ ст. усталюєть ся вже імя „Україна“ та прихо¬ 

дить звичайно на означеннє середнього й нижнього ІТо- 

днїпровя, хоч напр. ще й у самих початках ХУІІ ст. зга¬ 

дують ся „зїагозішуіе икгаіпу ^е^іегзкіе]“ та „икгаіпа §та- 

піс д^е°;іег8кіс1і“ попри „пкгаіпе кі]олузка а озоЬіілуіє ро- 

(Іпіергзкі кга]'и.16 Як колись імя „Русь“, звязане первісно тїсно 

13 Антонович і Драгоманів, ор. сіі. II. 1, ст. 144—165. 
14 ІЬІД. ст. 149. 
15 іЬМ. ст. 159. Кошовий говорить: „Відаемь, яко всімь намь Украйна 

мати14 (ст. 147). 
16 Р і ата 81ап і 8 Та лу а Йбїкіетузкіе^о. \Уу<1. Аи^изі Віе1о\У8кі. 

Львів., 1861, ст. 507 545 і 547. Годить ся завважити, що хоч і в Московщинї 
прийняло ся імя „Україна44 на означеннє пограничних земель, то одначе 
поза значіннє погранпча воно ніколи не вийшло. Се видно ясно з усіх 
північних лїтописей, у котрих згадують ся все лишень „украйньїе міста44, 
„украйнне люди44, „Украйна44, але ніколи в значінню всіх етноїраФІчних 
московських земель, ніколи в значінню народнього імени, як напр. у нашого 
народу. 

Ось вибір літописних згадок про „московську Україну44. В IVНовго¬ 
родській лїтоп. (П. С. Р.Л. IV, ст. 154) згадано під р. 1481 „украйна за Окою44; 
в Воскресенській літ. (ібісі. VIII, ст. 207) згадана під р. 1480 „Украйна44 за 
рікою У грою; під 1512 р. читаємо в ній „на украйну, на Білевскіе и на Одо- 
евскіе міста44 (ст. 252), під 1513, „украйнне міста44 (ст. 253); під 1517 р. „при¬ 
гледь на великого князя украйну, около Тули и Беспутн44; „пішіе люди 
украйнне44 (ст. 261); під 1518 р. „на великого князя украйну, ко Псковскому 
пригородку кь Опочкі44, „на украйну на ихт> вотчину на Путивльскіе міста44 
(ст. 261); під р. 1532 „великому князю Василію и его енну князю Йвану п 
ихь украйна мь лиха никоторого не чинити44 (ст. 279); під р. 1541 „на 
Рязань, и на Угру, и вь Серпуховь и но всей украйні44 (ст. 296); в І Со¬ 
фійській лїтои. (П. С. Р. Л. V, ст. 197) згадана під р. 1271 „украйна Псков- 
ска44 „взяша сь украйнн ніколико Пьсковскихь сель44. 
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з землею Полян і її осередком Київом, розширяєть ся по¬ 
волі на щораз дальші землі, здобуваючи собі замісць дотепе¬ 
рішнього ґеоґрафічного, етнічне (народне) значіннє, то б то, за¬ 
місць означати одну частину земель нашого народу н її по¬ 
селенців розширяєть ся на всї його землї й їх поселенців 
уже в значінню народу, а не якоїсь пограничної людности, 
так само й імя „Україна44 здобуває собі поволі те саме 
значіннє та стає народнім іменем. І як колись князь Олег 
сказав про Київ: „се буди мати городомт, Рускнмт»44,17 
так само й козаки вважали Київ серцем України (теїго- 
роїів ІІсгаіпае). В письмі з 1711 р., котре мали предложити 
Туреччині, написали вони: „Як чоловікови без душі, так 
Україні годї жити без Київ а4418. 

Рішучий зворот у розумінню значіння імеяи „Україна44 
спричинили війни Хмельницького. Наш нарід став почу¬ 
вати себе великою одиницею й відчувати спільну приналеж¬ 
ність поодиноких земель, а старе історичне імя „Русь44 стає 
відтоді не тільки тожсамим з іменем „Україна64, але навіть 
починає йому уступати місця. Відживає стара память, котра 
сягає X ст. й котра не завмирала й у XVI ст., про те, що 
Русь і православє сягають по Вислу, по Краків („Ппез 
Киззе ехіепсіепіе і^ие іп Сгасоа4419; „Киззіа топїез 8агша1і- 
со8 Ьаисі Іоп^е а Сгасоуіа айіп^іР420; „Вохоїапіа, ^иае Сагра- 
Яііо8 топїез поп Іоп^е аЬ игЬе аВіп°ї1 Сгасоуіа44 21). Хмель¬ 
ницький уживає ще, правда, зарівно імени „Русь44 і „Укра¬ 
їна4', але одного й другого в тім самім, етнічнім (на- 

17 Поли. Собр. Русск. Лктоп. П. ст. 17. 
18 Колесса: Матеріали до історії Козаччини^, з рр. 1709—1721, зібрані 

в Шведськім Державнім Архіві в? ІІІтокгольмі. Львів, 1910, ст. 12. „Тапщиат 
иііі тогіаііит аЬзчие апіта, ііа диочие ІІсгаіпае аЬІаїа Кіоуіа уіуєгє езі; 
ігаро88ІЬі1е.и 

19 Запис Оди, вдови Метка І. з 995 р. Мопига. Роїопіае Ьізіог, І. 449 
20 НегЬегзіеіп: Кегига Мозсоуііісагит Соттепіагіі (Ніаіогіае КиіЬе- 

пісае йсгіріогез ехіегі заес. XVI. ей. 8іагс2Є\узкі, І, ст. 4). Г. послував до 
Москви в рр. 1517 і 1525. Перше виданнє його твору 1549 р. 

21 Кга8Ій8кі: Роїопіа (Мігіеті йе Коїої Нізіогіагит Роїопіае еі Ма§пі 
Висаіиз ЬіПшапіае Соїіесііо Ма^па, І. Уагзауіае, 1761, ст. 418). Уперше на¬ 

друковано твір каноніка Яна Красїньского (ї 1612 р.) в 1574 р. 
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роднїм) значінню. Деколи зі слів гетьмана бачимо його по¬ 

гляд, що „Русь“, се виключно т. зв. „полуднева Русь“, 

то є виключно землї нашого народу, а не зарівно землі 
нашого, московського й білоруського народу. Його слова: „Аіе 
ті 1о Во£ йаі, геш ]'езі; ] е йполуїайгс а зашойгіеггса 
Визкіт“22 мають історичну основу, бо ще в XIII ст. га¬ 

лицький літописець назвав князя Романа Мстиславича „са¬ 

модержцем усеї Руси“23 через те, що сей зібрав у своїх ру¬ 

ках сливе всі українські землї, котрим одиноко прислугувало 
імя „Руси“. Й тому то Хмельницький міг підписувати ся 
„ІІеїшап луоузка 2ароголузкіе£о у тузгузікіск Втізі“ 24. По ста¬ 

рім переданню й у Хмельницького сягала ся Русь аж по 
Вислу: ,ДУуЬі]^ 2 Ьаскіе] піє\уо1і пагой Визкі туз2узі;ек“, 

каже він. „Ротове ті Іе^о сгепї тузгузіка ро ЬиЬІіп, ро 
Кгакочу“25. Річ ясна, що не про політичні (державні), але 
про етноґраФІчні (народні) границі26 думав тут Хмельницький, 

скоро рахував на поміч черни, що замешкувала землї по Люб- 

лин і Краків. І хоч уживає Хмельницький деколи імени 
„Україна“ в тїснїйшім значінню, в значінню провінції (одної 
частини земель нашого народу, Подніпрова) попри Поділлє, 

Волинь, уживає його й у ширшім значінню, етнічнім, у тім 
'самім, що в иншім місці імени „Русьа: „А з І ап а лузгу пай 
ЛУізІа, ролуіет йаізгут Васіюиі: „8уйі1е і тотусгіїе, ЬасЬу“. 

І Оик6\у і Кпіагіоту іат гаЬопіе; а Ьейаіі 2 2атуіз1а кггу- 

кас, 2па]йе ]*а іск іат релупіе. Хіерозіоі ті по^а 2ай- 

22 Міа8ко\У8кі: Буагушг робгбйу По Регеа8Іа\уіа 1649. (МісЬаїогу- 

8 к ї: Кві<?£а рапЩІпісга, ст. 374). 

23 П. С. Р. Л., II., ст. 715. 

24 Лист Хм. до султана з 14 X. 1648. (АгсЬ. акї,. Палу. т. Кгако\уа. Асіа 
РиЬІіса, І, збірник Ріпоссі). Цитат у Липинського: 81апІ8Іа\у МісЬаІ Кггу- 
С2Є\У8кі. (2 сІ2Іе.іб\у ІІкгаіпу, Кубтг, 1912, ст. 181, пр. 2). 

25 Місйаїолузкі: Кзі^^а раш., ст. 375. 

26 Значіннє політичних і етнографічних границь таке: в полі¬ 
тичних границях якоїсь держави містять ся й землї, заселені також пншим па-” 

родом, як сей, до котрого дана держава належить; етнографічні границі озна 
чають землї, в котрих живе лиш один нарід, або бодай має переважаючу 
більшість. 
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пе°;о Кпіагіа і згЛасЬеікі ІІкгаіпіеа27. Річ ясна, з зі¬ 
ставлення змісту (з контексту), що та Україна, де не буде 
нїодного польського князя та шляхтича, то всї українські 
землї по Вислу28. 

Погляд, що етноґраФІчна Русь, Русь яко нарід, сягає но 
Вислу, найшов вислів рівнож і в проектах поділу Польщі 
1657 р. „А договорено ся де у гетмана у Богдана Хмель- 
ницкого ст> Ракоцею Венгерскимт, на томь: городи но 
Вислу рРку и вт> которнхь жили Рускіе люди благо- 
честивие и церкви бнли“29, а в статях Дорошенка з 1669 р. 
читаємо: „Рускій народт, розділи ся нині вь различнне 
страни людей . . . изь единше странн Премншля, Самбора и 
отт, града Шева и дале даже на 12 миль, и ст, другіе 
странн отт, ріки Вислн“30. Тожсамість імен „Русь“ і 
„Україна^ вже в тих часах (ХУІІ ст.) маємо стверджену до¬ 
кументально. В однім уступі інструкції гетьмана Петра До¬ 
рошенка для послів від Запорозького Війська з 2 жовтня 
1670 р. на сойм читаємо таке: 

„Метрополиту Києвского аби того которого всЬ духовний 
и свРцкиє руского Православ.ьного украиньского Народу 
стани зт, Гетманомт, и войскомт, Запорозкимт, волною Елєкциєю 
оберуть Пастнремь потвержано“ 31. 

27 МісЬя1о\У8кі: Кзщ&а рат. ст. 376. В грамоті для київо-братського 
монастиря з 11. І. 1651 р. говорить Хм., що Бог поміг йому „Ляховь згь Укра- 
иньї вт> Польщу далеко прогнати14 (Актьі южн. и зап. Россіи III, ст. 444). 

28 Лиш один одинокий кодекс діярія Мясковского, виданий у „Пам. 
врем. комм. кіевск.44 І. 3., ст. 333 має „Іи гу ІІкгаіпіе44, що могло-б указувати 
на Україну в тїснїйшім значінню. Але такій' думці противить ся, як кажу, кон¬ 
текст, а крім сього инші кодекси, у Міхаловского (ст. 375), Шетсегуісга: 
21зібг Ратщіткбуг ІіізіогусгпусЬ о с1а\Vпе^ Роїзгсге (ІУ, ст. 362), 2ггбсІїа сі. о 
сІ2Іе^б\у роїзкісії (вид. їрабовским і Пжездзєцким, І, ст. 9) мають „\у Икга- 

іпіе44 без „іи“. 

29 Актьі южной и зап. Россіи III., ст. 557. 

30 іШ. IX, ст. 167. 

31 Оригінал інструкції в Архіві кн. Чарторийских у Кракові М8. 402, 

ст. 736. Фотографічну знимку згаданого уступу зложив я в „Музею Наук. Тов., 

ім. Шевченка44. Перший звернув на нього увагу Липинський у книзі „2 <І2ІеІб\т 
ІІкгаіпу44, ст. 159. 
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Старий переказ, що етноґраФІчні границі українських 
земель сягають по Вислу, переховав ся і в народи їх думах 
і піснях з часів Хмельниччини і в штучній поезії. Що 
більше, імя „Русь44 заступлене тут уже новим етнічним іме- 

нем „Україна4*. 

В одній думі так відзивають ся Жиди-втїкачі до мешкан¬ 

ців города Полонного: 

„Ей, Полоняче, полонинська громадо І 
Колиб ви добре дбали, 
Од Польгці ворота одбивали, 

Да нас за Вислу річку хоч у одниЬс сорочках 
пускали! 

То-б ми за річкою Вислою пробували, 

Да собі дїтей дожидали, 

Да їх добрими ділами наущали, 

Щоб на козацьку Україну і кривим оком не по¬ 

глядали“32. 

І тут видно з зіставлення змісту, що та „козацька 
Україна44, на котру Жиди не.мають поглядати оком ізза Висли, 

сягає по Вислу. Бо хоч Зборівський договір установив гра¬ 

ниці козаччини по Случ, хоч мусів тим удоволяти ся наш на¬ 

рід, співаючи: „Ой, чи бач, Ляше, що по Случ наше44 33, то 
одначе властивими границями вважав нарід ріку Вислу, 

як бачимо з отсеї думи. Поляки благають козаків: 

„Ей, козаки, 

Ріднії брати! 

Колиб ви добре дбали, 

Да нас за річку Вислу хоч в одних сорочках 
пускали!“ 

На те відповідають козаки: 

32 Антонович і Драгоманів, ор. сії. II, 1, ст. 24. 

33 іЬі<І. ст. 40. 
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„Ей, Ляхи-ж ви. Ляхи, 

Мостивії пани! 

Колись наші дїди над сїєю річкою козакувалии 34. 

Що Україна в думах і піснях нашого народу, то землї 
по Вислу, видно зовсїм ясно. Нанр. : 

„То Лях до козака словами промовляє: 

— Лучче-б, козурю, могли мої очі на потилиці стати, 

Так би я міг ізза річки Висли на Україну по¬ 

глядати! “35. 

В піснї про Перебійноса говорить ся, що як Поляки не 
хотіли згодити ся на те, щоб козацькі границі сягали по 
Случ, козаки збунтували ся й Поляки „утеряли Вкраїнуи. 
І тут з зіставлення видно, що Україна то землї по Вислу, 

бо зараз дальше в тій піснї співаєть ся: 

„Загнали Ляхів за річку Вислу, 

Що не вернуть ся і . в три роки“36. 

34 іЬі<1. ст. 112. 
35 іЬісі. ст. 115. 
36 ЇЬЇсІ. ст. 40. В тій піснї читаємо в однім місці: 
„Заженім Ляшка, вражого сина, 

Аж за той Дунай глибокий44. 
На основі сього пише п. 8осЬапі еіуісг: „ХІкгаійвко-гизкаЗ рта\ус1а 

Ягіе^осуа \у й\уіеі1е йгбйеі МзіогусгпусЬ44, Львів, 1913, ст. 11, що „гблупіе Ьоіуіет 
боЬгге тб§4 рап В. (себ то я), ІиЬ ^ети робоЬпу Ііізіогук иботуайпіас, 2е 
ІТкгаіпа сгу Роїзка гогсщ&аіу зі$ еіпо^гаіїсгпіе ай ро Випар*. Вже з дальшої 
части піснї, де сказано, що козаки „загнали Ляхів за річку Вислу44, міг був п. С. 
здогадати ся, що тут поетично названа Висла, як велика ріка, Дунаєм. А коли 
нї, то міг був повчити ся дечого з розвідки проФ. Яґіча: Випау-Вш^ іп йег 
8ІауІ8сЬен Уоікзроезіе (Агсіііу 1“. 8Іау. РЬіІоІ. І, 1876), де на ст. 310-11 чи¬ 
таємо: „Іп іііг (в українській поезії) зріеіі Внпа^ еіпе зо Ііегуогга^епсіе Еоііе, 
ІП ІЬг І8І СІІЄ £ИП2Є ЕЄІ)ЄП8£Є8СЬІСМЄ ЄІПЄ8 Козакеп обег ЄІПЄ8 к1ЄІП1Ч188І8СЬеп 
МайсЬепв 80 уіеііасй тії (Пезет Гкі88 уег8сЬ1ип§,еп, йазз ісЬ ЬеіигсМеіе, ез 
луіігсіе йаз ТоіаІЬіИ пісЬк гесМ сІеиШсЬ гиг Ап8сЬаиип§- коттеп, іуепп ісЬ 
8Іе пісЬі аЬ§'Є80П(1егі; ЬеЬапсІеІп Ьаііе44. „Ез ЬгансЬі пісМ егзі аизсігнскІісЬ 
Ьетегкі 2іі туєгйєп, сіазз Ше зо Ьаиіі§е Епуакпип^ без Випа^ сііевет Катеп 
гиіьїгї йіе £апге аіі^етеіпе Векеиіип^ еіпез Еіиззез осіег аисЬ пиг Укиззегз 
ііЬегЬаирі уегІеіЬеп коппіе44. Що в нашій піснї названа Висла поетично Ду¬ 
наєм, знаємо, як сказано вище, вже з самої піснї, де дальше виразно про Вислу 
говорить ся. Але міг був п. С. пересвідчити ся про стійність своїх „аргументів44, 
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По старому переказу переховав ся погляд, що Україна 
сягає по Вислу, також і в штучній поезії. В одній вірші 
з XVII ст. говорить ся: 

„ Честь Богу хвала. Навіки слава війську дніпровому, 

Що із Божої ласки загнали Ляшки к порту Бисля- 

ному. 

Арод проклятий жидівський стятий, чиста Україна11*'. 

З зіставлення змісту знову виходить, що Україна „чиста44 

аж по Вислу! 

Те саме бачимо в згадуваній уже драмі з 1728 р., „Ми- 

лость Божія“. Там „Вість“ відзиваєть ся так до України: 

„Далгь, Украйно, все Богданг твой ступаеть, 
Отг Львова до Замосця скоро приступаеть. 

А по Вислу границу тебі закопавши4138. 
В часах Петра Великого вже зовсім виразно вживаєть ся 

імени „український нарід44. І так сам царь Петро писав: 

„Народь украинскій зіло умент., но ми можемт» бити отт. 

отого не вт. авантажі . . ,“39. Гетьман Пилип Орлик у листі 
до Запорожців з 23 квітня 1734 р. так писав: „Поблажала 
вправде Москва зт. початку всему нашему народу Укра- 
инскому“40. Той самий Орлик у письмі до короля Карла XII 
(без року, але між 1711 й 1713) пише: „зіпе сопзепзи отпіит 
іат зрігііиаііит сріат заесиїагіит ІіпІУЄГ8ае ІІСГаІпае 
огсііпит ас зШиит“ (без згоди всїх духовних і світських 

заглянувши й до польської народньої поезії, де Висла називають ся 
деколи Дунаєм, папр.: 

„Казіа гуієсі гу ІАПзЦ, лу іеп Випар*. 
(КоІЬегд: Ріебпі Іисіи роїзкіе^о, І, 1857, ст. 258). 
37 Антонович і Драгоманів, ор. сії. II, 1, ст. 140. 
38 іЬісІ. ст. 153. Ь читай як ї 
39 Цитат у статі д. Черевка („Дїло“, 1914, ч. 96). 
40 Скальковскій: Филишгь Орликт, и Запорожцьі (Кіевская Старина, 1882 

апркль, ст. 112). 
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чинів і станів усеї України), а наш нарід зве „Рориіиз 
УсгаіпвП8І8и (український нарід), „депз ипіуегза ІІсга- 
іпеп8І8“ (весь український нарід41. Що Україною звали ся 
(коли ходить про поодинокі землї) не тільки погранидні землі, 
як напр. у XII ст. Переяславщина та галицьке Понизє, в XIII 

ст. галицьке Забуже, а від ХУІ ст. постійно середнє та нижнє 
Подніпрове, то й на се маємо приклади. Україною була для 
нашого народу й Волинь, бо в одній піснї співаєть ся, як 
Татари, пограбивши Волинь: 

„Везут Волиночку, 
Молодую Вкраїночку“42. 

А Поділлє зоветь ся рівнож в одній піснї „Україна 
Подольська“43. 

Згадати-б тут ще й нро карти України, що появляли 
ся протягом XVII й XVIII ст. Славний Французький інжінєр 
Боплян (Веаиріап), що довший час пробував на службі 
в польського короля Яна Казимира й подорожував по Україні, 
видав у 1651 р. та знову в 1660 р. твір п. з. „Безсгірідоп 
б’ІІкгапіе, ^ш зоні ріизіеигз ргоуіпсез би гоуаише бе Роїо^пе 
сопіепиез бериіз Іез сопііпз бе 1а Мозсоуіє зиздиез аих Н-, 

41 бнсен: Орлик у Швеції (Зап. Н. Т. ім. III., т. 92., ст. 114 і 116). Пор. 

ще гравюру (ритовину) Голяндця Гондіюса з 1654 р., де Хмельницький назва¬ 
ний „Совассогшп еІ Р1ебі8 ІГкгаупеп (з і 8) Бих“. (Гетьман козаків і україн¬ 

ського поспільства). Антонович і Бец: Историческіе дйятели юго-западной 
Россіи. Кіевь 1885, між ст. 12 й 13. Форму „Українці44 в етнічнім значінню ба¬ 
чимо на инпіій Гравюрі з XVII. ст., де Хм. зоветь ся „Созассогшп еі ІІкгаі- 

пуеп8Іиіп Бих“ (гетьман козаків і Українців, ібісі, між ст. 20 й 21). Чернигів- 

ськийархиепископ Лазарь Баранович у своїй „Іліїпіа Аро11іпо\уа“ (Київ, 1671 

ст. 419) пише: 

„ІІкгаійсогуі дейіі ггес2Є82 „сЬІоріе4*, 

Ха йгиоіт \уіег82іі іо ровіувгувг „сЬорі<Г‘. 

42 Антонович і Драгоманів, ор. сік І. ст. 84. 

43 ібісі. II., 1, ст. 25. „ІІкгаіпа РойоІ8ка“ згадуеть ся напр. в 1585 р. 
в „РуагуивгасЬ 8е.іто\уусЬ г. 1585“ (Всгірк гег. роїоп. XVIII), ст. 321 і 1671 р. 
в 81аго\уоІ8кі: Робийка аібо гайа па гпіезіепіе Та1агб\у регекорзкісії (вид. 

Туровского, Краків, 1858)', ст. 3. 
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тіїез Ле 1а Тгап8у1уапіе“44 (опис України, то б то великого числа 
земель, що сягають від границь Московщини до границь 
Семигороду), а крім того ґенеральну (загальну) і спеціяльні 
(подрібні) карти України. І хоч ґенеральна карта Бопляна 
з р. 1648/51 має заголовок „Веііпеаііо §епега1І8 Сатрогит 
Везегіогит уи1§-о ІІкгаіпа сит аЛіасепІіЬиз ргоуіпсіІ8“ 

(Загальний нарис Диких Піль, звичайно званих Україною, 

з сусїднїми землями), то одначе заголовок спеціальної карти 
України з року 1650 „Реііпеаііо зресіаііз еі ассигаїа ІТкга- 

іпае сит зиіз раІаїіпаІіЬиз ас ЛізІгісІіЬиз ргоуіпсііз- 

цие асІіасеп1іЬи8а (подрібний і докладний нарис України 
з її воєводствами, повітами й сусїднїми землями) вказує на 
зовсім щось инніе: імя „Украінаа обіймає тут усї етяоґра- 

фічні землї нашого народу, представлені на картї під пови- 

щим заголовком. 

Зверну увагу й на голяндські репродукції (відбитки) 

карт Бопляна з 2-гої пол. XVII ст. На них маємо представ¬ 

лені отсї части з цілої України: 1. ІІкгаіпае рагз, ^иае Ро- 

Лоїіа раїаііпаїиз уиі^о Лісіїиг; 2. ІТкгаіпае рагз, ^иае Вга- 

сіауіа раїаііпаїиз уи1°'о Лісіїиг; 3. ІТкгаіпае рагз, ^иае 
Кіоуіа раїаііпаїиз уи1°’о сіісіїиг; 4. ІТкгаіпае рагз, ^иае 
Рокиїіа уиі^о (Іісіїиг (Части України, звані звичайно воє¬ 

водствами Подільським, Брацлавським, Київським і Покутем). 

Ся остання карта для нас особливо цікава. На ній ви¬ 

ступають як міста України (назвемо тут що важнїйші): Га¬ 
лич (котрий дав імя Галицькому князівству й нинішній Га¬ 

личині), Коломия, Богородчани, Болшівцї, Букачівцї, Бур¬ 

штин, Войнилів, Городенка, Делятин, Добрилів, Журавно, За- 

болотів, Єзупіль, Калуш, Коросятин, Космач, Косів, Кіцмань, 

Коршів, Купольники, Кути, Микуличин, Молотьків, Надвірна, 

Обертин, Підгайцї, Снятин, Тисьмениця, Товмач, Устє і т. д., 

44 Основну студію про Бопляна з перекладом його твору й репродукцією 
карт видав Ляскоронський: Гильомь Левассерь-дє-Боплант. иегоисторико-гео- 
граФическіе трудьі относительно Южной Россіи. Кіевь, 1901, а репродукції карт 
і вступну студію дав Кордт у „Матеріал-ах но исторіи русской картограФІи“ 
вип. II, Київ, 1910, ст. 16—23 (карти І—IX). 
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і т. д. На Французьких копіях спеціальної карти України Бо- 

пляна, зладжених братами Сансонами в Парижі 1655 р. пред¬ 

ставлені поодинокі землі „великої України" (сіє 1а Сггапбе 
Икгаіпе), то б то України в етнографічних границях. 

Бачимо з карт Бопляна, що в половині XVII ст. 

„Україна", се вже не якесь пограниче, не само Подніпрове, а 
великі земельні простори від Московщини аж до Семигороду. 

А навіть коли взяти під увагу ґенеральну карту Бопляна, де 
Україна означена тільки яко часть земель нашого народу (то 
б то деякі українські землї Польщі), то одначе инші землі на¬ 

шого народу на сій картї се „Русь" (Еиззіа) в противенстві 
до „Московщини" (Мовсоуіа). І саме тут (пор. також вище 
Дорошенкову інструкцію з 1670 р. про „руський православний 
український нарід") у тім рівноряднім зіставленню назв 
обох половин земель нашого народу, „Руси" й „України", 

можна бачити історичну основу до вживання в новійших 
часах подвійного імени в видї „Україна-Русь", „україн¬ 

сько руський" 45. Вжеж і Хмельницький робив докори Полякам, 

„Пкгате І Ви§ паїтеї; іузгузіка Ьаскот лууролуіасіа]ас“46. 

Але що цїкавійше, на одній картї України між „ІТгЬез 
шаіогез ІІкгаіпае" виступає „БеороіІЗ (Ьшуолу зеи Беш- 

Ьег^)", а на Французькій картї з 1719 р. читаємо: „Ьа Киззіе 
Кои£е ои Роїопоізе, ^ш сотргепсі Іез рГ0УІПСЄ8 СІЄ За Ви§8ІЄ 
Воиде, СІЄ Уоіііуше ЄІ СІЄ Росіоііе, уиі^аігетепі; соппиез 
зоиз 1е пот сі‘ Іікгаіпе ои рауз без Созадиез". (Червона 
Русь, або польська, що обіймає землї Червоної Руси, Волині 
й Поділля, звичайно знана під іменем України або землї ко- 

45 Цікаво порівняти з іменем „Україна-Русь м се, що син царя Івана Гроз¬ 
ного підписав ся „Пресвітлий царь и великій князь Москво-Россіи Оеодорь 
Пвановичь бшсть благодітель церкви44. Напись у головній бані Волоської церкви 
у Львові. Ол. Барвінський: Ставропигійске Брацтво Успеньске у Львові, 
Львів, 1886, ст. 55. 

46 Діярій Мясковского в МісЬаіо\У8кі: К8І§£а рат., ст. 374 (ІІкгаііщ 
па\уеі іувгувікз і Еи6“), в Ко^поіуіскі: 2усіа 8аріе1іб\у, III, ст. 138 („ТІкга- 

іп§ і Кий иа\уе! \У82у8ікаЛ), в Памятники кіевск. комм. І, 3, ст. 327 
(„ІІкгаіпз і Еиб палуеі тувгувік^44), в Шетсеїуісг: 2Ьібг рат. 1іІ8Іог. ІУ. 

ст. 359 („ІІкгаііщ і Еиб палуеі іувгузікіе44). 
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заків). Отже Україна тут і Червона Русь (Галичина) 

і Поділле й Волинь!47 

Хоч може й занадто пересадним було-б не тільки в XVII 

ст., але й коли небудь ранїйпіе числити етноґраФІчні границі 
Руси по Вислу, все-ж-таки з усього сказаного вище бачимо, 

що від XVII ст. істнує нове народне імя „Україна", 

котре вже тодї обняло всї етноґраФІчні українські зем- 

лї (Україну в тїснїйшим значінню, то б то Подніпрове, Гали¬ 

чину, Покутте, Волинь і Поділле). 

47 Отсї карти находять ся в бібліотеці „Бритійського Музею44 в Лондоні, 
а в катальозї (всіх є 20) відмічені назвою „ТІкгаіпе44. Гл. про те в статі По¬ 
долянина: Псгаіпа зеи іеїта Созассогиш. (Рада 1912, ч. 219, передруковано 
в Ділі 1912, ч. 233). 


