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На новім порозі. 

3 крівавих побоєвищ під МJRдевом і .4.во.ивок підиаАа св 

ве.авка пара; випари иїз, поту і .4юдської крови. 

І rовuи тую хмару ве вітри, а соромне почутте погрому, 

беsсuьва .4DІ'Ь і zадоба віАПАати: відшати кому будь, хто пер

ІПІІЙ вавинеть с.и пЦ руку, щоб ТЇJІьки ратувати честь і маву 

"вепоборимоrо ве.отвв" - иаву, пу розібраво до вага і ви-. . .. . . 
стаuево ва с111х 1 ва наругу ЦІ.Іоrо ку.1ьтурвоrо свtту. 

3ІІІІJІ& са: rpisвa хмара і .&етЇJІа ва sахЦ. 

Пересуву Аа ся вад тувдраки й тайгаки Сибіру, переповuа 

повц mдземе.4.4вми, в вких карають св мученики за во.4ю, до 

ОАJІОЇ тачв.в прикуті s вайбіАьm SJІоч:иввиІІи в:ярода11и деспо
тичної ку.&ьтури,- перевuиJІа с.и кріsь верхи Ypua і повима 

кіа Іtвївом і Петербурrо11 - ве.шка, rpisвa хмара. 

"Вийте в дsвів, бийте в дsвів ва трівоrу!" крикну .4И ті, 
ЩО · SAaBB& SВИLІИ борОТИ CJI 8 ТЬІІОЮ. 

"Бийте в дзвін!" - і могутвУй ro.1oc остороги suував 
від Чориоrо до БіАоrо 11орн. 

"Бийте в дsвів!" - і тис.ичі внуків Дажбоrа вийmJІи до 
бою s поr&ІІІDІ, те:мВИІІ Дивок. 

Тисачі, а не міАїови і - темр.ива побідиJІа світJІо ... 
ПоПАНАВ нові СJІьоsи, по.ІиАа ся свіжа кров, вачивиАи сл 

печери крИВАИ новими жертвами деспота. 

ft,Aв · JІеrковірвих і короТкозорих, що хотЇАи примирити 
с.и s qАЬбою, вЦчивево мармурові кімнати, в котрих коАись 

ВЇДбув&.ІІІ С.ІІ rрища pOSBJSA&BOЇ ЦариЦ.Ї, і даво Ве.4ИКОДJШВИЙ 

І* 
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дозві.11, щоб там Дума дума.11а свою думу. Думу про во.m і про 

вездїйсвеві свої баzавв.и ... 
А пара, що вадтаmу.11а з крівавих пі.11ь Мукдену і Jlв:о

.иву висї.11а дuьше, чим раз ваrітвїйmа, грізвїйша, страшна. 

Все, що жи.11о ва широких просторах від Бі.11оrо до Чор

ного кор.и, чу.11о їі мов :меч Да:моu.и вад собою. 

Закривuа вона сонце радости, спивuа росу звавв.к, sа

троювuа воздух їдю гви.11ї. 
Важка, :м:ов о.11ово, хмара. 

І виростuи діти бJІїдо.Іицї, мов :квітки пиввичві, дозрі

вuи Ве.ІІИ:Sі rромади МОJІОДЇ, 3 вуЗЬ:SИ.М:И, ЗаПUИ1ІИ гру ДЬ::МИ, 

:котрих не стати бу.11о ва г.11ибший і ширший віддих, ва дuехий 

розмашистий гів; видї.11и JІюде під грозою отті єї чорної хмари, 

що висї.11а між Чорним і Бі.Іlим морем, :мов :sаз:sовий опир. 

Широко й дue:so вав:sруrи вів.11о від веї вітро11 пустивї, 

rии.11ю rробу, дuеко й широ:sо •.арвї.11о все від їі ва троєвого 

подиху, мов :sвіти вад берегами Мертвого мора. 

~сї ми т.к::мимо сей З.ІІовіщий дув- і всїх вас дави.11а :мабуАь 
отся о.11оввва сте.ІІ.к. Спускuа ся вона все визче і виsче і rро

зиJІа, що роздавить вас :мов мух. 

І неодив тоді зривав с.и з вічвого сву і хапаючись за 

груди микав: "Ради Бога! відчивїть ві:sво! впустїть воздуху, 

бо помремо!" 

А.11е віJшо обмерЗ.ІІо бу.11о .11едом і зацві.11о морозом, а двері 

вачииево ва сїм спустів страху. 

А ва ву.11ицї скриnі.11а вже го.11и:м:и :кістками бі.11а смерть, 

смерть ве одиниць, а цї.ІІих народів, і не посеред житт.к, аві 

ва по.11ї С..ІJ.ави, а в запертю, в гви.11ій, душвій :коморі. 

Страшва ваціовuьва с.иерть без віри в вос:sресевиє. 

Аж загрuи ва Бuкавах громи. Ревву.11и гармати, бJІИС.ІИ 

:мечі, попJІиJІа кров. Настuа братовбійча різна. 

РоЗ.ІІИJІИ ся озера крови ва пустих просторах Косового ПО.ІІJІ 

і ва рожевих бо.11rарських огородах rевь аж під sо.11оті ківа

рети старого АдріявопоJІ.и. 

А з вад тих озер :sрівавих, мов і:и.11а, ввї:мuись зітха.ввв 

і С.ІІьози, беЗІІежвий бі.11ь і бездоввий Z&.JІЬ і випари .1юдської 
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:крови; sвї:мuвсь, вбивuи св в хІІару і .11етї.аи ва стрічу тамтій 

ве.шкій хмарі, що пРийm.ІІа s під Муцеву, Цусими і Лв:оа:иу 
і повис.аа бу.аа між :иорем БіАв:м і Чорввк, :Юж Іtиївом і Пе

тербурrом. 

А АЮДе 8 ОСтраХОМ Ще біАЬШВМ ДИВИАИ CS Й ХВТ&.ІІИ ro
.IOBOIO: "Що буде, п ті хмари вдарать св об себе? Де і п 

перетріваемо бурю?" , 
Говоров, тремтї.аи душею і uuи csr до стіп судьби, .u ' 

uадеть са трава під воrи піввічвого вітру. 

"Що буде, :ко.аи з sаходу вадсуне трета хмара і роsнре

ии:м туром киветь cs ва тамті дві"?- скиr.ІІЇ.аи .ІІюде JІ&.ІОЇ віри, 

а ве.~икоrо страху, по:u.адаючись до до.11у виsче трави і тихше 

води ... ПереПО.ІІОХ&ві степові чайки ... Іtиrи ... Іtиrи ... Киrи ... 
І тіІь.u .дехто виходив ва башту і rо.аосо:м пи.ІІьвого вар

тіввиха Е.ІlИ:кав: "Bu бу дуймо кріпкий і високий, щоб вороzа 

хвuа ве В&.І.АJЦ.&, щоб п повінь s весною уступить, звати бу .110, 
де їх, а де ваше. Bu будуймо кріпкий і високий!" ... 

І бу дувuи :ми той вu вародвьої сві.домости, вu рідвої 

ку.аьтури з витрівuістю, котрою здивувuи світ, будувuи йоrо 

під дозором вашого Найвищого ВартіввИRВ, що родив са був 

перед еотвею .11їт, а ие укре иїко.ІІи. . 
В вайтемвїйші хви.ІІиви бачи.11и ми Йоrо асиупостать і чув 

Йоrо rо.11осве с.аово, щоб будувати rать кріпку і високу, котрої 
чужій повіиї ве зu.аати і ве розметати. 

Йоrо па:мать стuа у вас сватою, ак еватими в вайбі.11ьші 
доброАїі ·.ІЮдства. Йоrо роковини стuи ве.аики:м:и роковивuи 
вароду ... 

Твсачі .ІЮАу, :мов ріжвобарвва етрув, s асви:ми .11ицами 

і sавsатто в душі переп.11ивав від rори Юра до дворища ..hва ; 
мов струа живої ріки крізь rsи.ІІвй став. 

Топірцї, прапори, кріси і ве.11ика пісвв, nісвл воскресевин! 

Не забути вам: тої хви.ІІиви иїко.11и, аиї вам, авї вашим 

нащадкам во віп. 

Се бу .ІІа ваша ве.~ика ведї.11в ·по будних днях важкої ро

боти ва вашім вароднім вuї. 
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Незабутва вед1.4И - звеваzева мочиввики вистріАаки 

очаідухів. 

Топе . той дuекий, uовіщий вї.дгук від Сараева по цї
.аіІ Европі? - Вожеві.Іьві мочинцї ! 

Чуете, .ак сей го.аос о~унае, ак іде, відбиваєть са від хмари 

··r• r• r• r• ДО пари, АеТИТЬ ДOВROJJ.a SЄИ.ІІІ. у· · . . У· · · · J · · · · f · · · · 
Гу! ... Гу! .. ~ 

3аворJІІІИАИ с.и пари і· двигну .ІВ CJI s иісци з грозою, 
.акої ве бачив світ ... 

Бу де тут туча небу:вuа, по.иють с.и огвеиві дощі, заси
чать б.Іис:кавхи, мов змії, поuадуть са JJ.JDДe по:кото:м:, .а:к снопи. 

Бу де бевькет червового вина, пісня руїии, радість крукам. 
І 

Двиrвуть с.а ва себе народи, ку.11ьтури, світи. Правда і крив-

да, щирість і обАу да, сонце і ть:м:а, во.ІJІ і повево.ІІевве .1юдства. 

Страошві рішаючий бій. . 
Тепер віи mt раз ведеть СJІ і нема мабуть авї кутика 

sемАї, ку диб ие до.ІLїтав його моrутвїй гук. 
Страшиий, ве.ІLи:кий бій 1914 року, в :котрім: і :м:и не сто

.ІІJІВ s suожевими руками. 
"Або добути, або дома не бути"! - сказав український 

ва род, висИJJ.аючи самий цвіт свое і :мо.ІLодїжи ва ті кріваві поJІ.а, 

ва пих саие тепер рішаеть СJІ ваша до.І.а-воАJІ! 

Хай борють с.и, mt їх хоробрі предки, щоб вороги наші 

не сміАи вам сказати, що ми сидїАи до:ма і перед бурею cxu
В&JJИ СJІ під стріху. 

Що буАо в вас ваі.ІL'іпmого, кииуо~и ми ва вагу. 

Даі Боже, щоб в8жка перехиАІІАа с.и lla добрий бік, ва 

ваш, на той, по котрім стоїть правда, сиАа і воА.а. 

Ми тоrо даром не хочемо! .. 
3 поrрабо:ваи:их хат, si спuевих осмь, s крівавих боєвищ 

вашого краю sвїмаеть с.а до иеба одна веАика просьба: "За наші 

муки, терпіmш і боАЇ - хочемо воАї"! 
І дістанемо їі. 

Аиш не тратьмо надії, ие збуваймо ся того posroнy, s 
.а:ким ваші стріАьцї АетїАи ва sак.аик свого Найвищого Вожда 

J ВЄАИRИЙ бій. 
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Вірмо, що авї одна кривА& ве квве безкарно, аиї одна 

храпАвва :крови ве про..t..tєть св беsс.!їдио. 

Всі вови буАуть почис.&еві, повбирані і по:uцеві ва тій 

ве.&вкій ваsї, ва :котрій ваавть са судьба вароАіВ. 

Це sабуваІіІо, що про тих, .пі "ДА.в во.&ї поu&.ІUІ rо..tови 

на по.аї, внуки :каза.ТИІІуть ковсь: вови .&.вr..tи, а ве А&АВсь" 1 
З .-уаесьвою віАВаІ'ОЮ r..tmtькo в ..tвце 1915 року! 

* • * 
Не fіtІ.юб Госtюда на небі, 

Не буАОб npl.l8дu на seAUi, 

БумИ не модє, а 38ірі, 

Ко.ш6 Ти, наша Україно, 

За ті fiOOICe3ICi і руїну, 

За «рШІдu бідною народу, 

І sa йоІО бездонні oo.ti, 

Не вuOO,po..ta в наюроду 
IIJC .аі"/ 
VWJ zom. ~' ~ во ... 
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Тарас Шевченко. 
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Як умру, то поховайте 
-

ене ва огил1, 

Серед степу широкого, 
На Вираїні й ; 

об лани широкополі 
І нїпро і кручі 
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий! 

Як понесе з України 
У синєє оре 
Кров ворожу, отто ді я 
І лани і гори -
Все по ну і полмну 
о ого Бога 
оnити ся. А до того -

Я не знаю Бога! 

Поховайте та вставайте, 
Найдани порвіте, 
І вражою злою кровю 
Вол оиропіте! 
І мене в великій, 
В ее вольній, новій, 
Не забудьте по нути 
н ти слово ! 

Тарас Шевченко, 

Перелслая, 25. ХІІ. 1846. 

2 
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Шевченків заповіт і 1914 рік. 

Серед гуку гармат, серед свисту стріАів, проАетїв нам 

1914 рік, -. стодїттв вродив Шевченка. Іtі.аько надїй поRJІа

даАи ми на сей рік, кіJJ.ько иаціонuьної роботи ми собі обіцювuи! 

ДумаJJ.о ся, що ІПевченківським ювиJJ.єєм ми зведемо підрахунки 

з своїм націонадьним сумАїннєм, справимо, у чім помиА.а:JJ.и сн, 

доповнимо, чого не зробиАи, зб у дуемо те, до чого збирuи ся 

скдадати тідьки підва.~.~ини. Ми вже давно дійmди до думки, 

що не будь у нас Шевченка- ми буАиб нїкоди не вийmJJ.и зі 

шкарадущі етноrраФічної маси, по годовах ·якої може свобідно 

танцювати хто не хоче: Москва, Подьща, Вод охи, Жиди .... 
Та 1914 рік мав виявити нашу націона.Іьпу сиду: .нк дuеко 

запустиJJ.и коріняє Шевченківські ідеї у вашого громадянства. 
І поча.І.Іи ся спроби. По цїдім просторі У країні пішди так 

звані ІІІевченківські днї. В австрийській У країні вони пройшди 

гарно: не бу до. седа, не бу.11о місrечка, де не будоб святкувань. 

По бідьших містах відбуnа.І.Іи сл повітові зїзди руханкових ор

rапїзацій - вони маJJи свідчити, .нк розвинуда сн у нас на

родн.н cИJJ.a, щоб, ко.11и буде її треба, вжи1·и її на ворогів укра

їнського народу. Ще в памити всїх живе ведичиїй здвиг -
богато-тисячний здвиг у честь Пlевченка - саме в передоднї 

ведикої війни! Ми бу.11и всї горді на свою сиду, серцн би.11и 

сн, що за такий розмірно короткий час, серед найнеспри.нтди

вШших обс·rавин наш народ пороЗумів, чого йому треба, щоб 
"порвати кайдани і вражою,: здою кровю окропити [водю", що 

дmшов до розумінни ведикої Шевченкової ідеї: самостій

ности України! 

Та не тідьки по сей бік Збруча, де буда водя україн

ському народо ви, порозумі.11и сиду ПІевченкоnих ідей! І 'l'ам, 

де скува.11и нам уста і давно збірають сн поховати наш народ, 

і там, у царській тюрмі народів, пізнади, що таке Шевченко 

д.11н України. Се можна будо пізнати з думських дебат, 'l'Одї, 

.нк заборовиди ІІІевченкове свлто у Київі. 
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диш на жuь із уст ворогів українства треба було чути 

що таке Шевченко мн У:в:раїпв. Серед rадючого спу, 
серед зненависних вихриків і безмежвих oppas на адресу поета, 
його роботи і його ідей, можна бу.ао дос.аухати сл правдвво'l 

оцївки Шевчешtа, що tЮ.му Україпцї завдачують ідеал: са

костійвости свого краю, що він перший у ХІХ віку свідомий 

Мазепииець модерного покрою, що від нього піш.аа "маsепин

ська нзва" і т. д. Якже супроти того виг.андuа оборона Шев

ченха з боку ріжвих Мuоросів, икі старали с.и зробити його 

просто народвім співцем, котрий .аюбив свою "Мuороссію", 

любив її степи, моги.аи і 'П співи, котрий вУчого спі.аьвого не 

:нав з сепаратизмом і ... і бі.аьше нїчого ... 
Розумієть CJI, що ее uо.а'ітикапство не може бути мірв.4<11. 

вастроїв і розумівви Шевченка серед Україпцїв. Бо боровити 

Шевчепа перед чорною сотнею прийшАо ся не заступникам 

українського народу, а таким Аюдцям, шо давно з УкраУпою та 

з українством порва.11и, що з її поАїтичпим відродженнєм не 

:кають і не хочуть мати вїчого спі.аьпого. Відомож, що до те

перішньої Думи не допустнАв справжнїх Українцїв. 

ЦїАу ·образу за те, що в~ дозвоАиАи свята, відчу.ао укра

їнське суспіАьство па самій Українї і запротестува.ао проти за

борони демопетрацією в Київі - демонстрацією, може першою 

від рвду АЇт, що :мuа па собі признаки свідомого українства. 

То протестували ті, що знаАи, чим дАн пас Шевченко, - ее 

свідома інтелЇІ'ентва :моАодїж, нова мо.11одїж, що вирос.аа і ви

кохuа ся ва ідеях Шевченка, ее сепаратисти, "мазепипсь.ка 

мо.аодїж" сказавши терміпом оФіцінАьної, лїбераАьпої і .нхої 

там хочете Москви. 

1914 рік мав і з наукового боку вияснити зпачіннє Шев

ченка, мав привести повну його біоrраФію, наукову rенезу і роз

с.аїди його творів, збіраАа ся САОвници його творів, до кінця року 

~ав понвити с.а: rраматичний і ритмічний розбір його поезій -
та з усього того зробАено тіАьки частипу. Роботи пересунепо 

на осїпь, а тим часом усї вони :мусїАи спипити сл. Мусїли 

спинити с.н, бо перед очима всїх свідомих Українцїв стаАО 

питанве: тепер на:м пора в сотню р1чницю вродив поета зд}'й-

2* 
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СВІjІТИ його ідеал ідеu, що його від нього перебрuо ваше 

теперішнє пок.оАїввє: треба встати за У країну, треба вихори· 

стати ве.11ику війну, щоб вова привес.л.а вам: по.11їтичву во.11ю. 
Запанував веАикий запал серед громаДввства австрийської 

України, відчува.1ю св, що або тепер "порвати кайдани і вра

жою, з.11ою кровю во.11ю окропити", або нїко.11и! 

І, вк заворушиАа св с.11иве цї.11а Европа, ваш нарід по сей 

бік Збруча порозумів вагу хви.ІlивІіі. Не будемо розбірати того, 

що cuuo с.а: опісАн. Одно скажемо з чистим сумАїнвє:м:: всї 

ті тислчі стріАьцїв, всї ті доброво.11ьцї, всї, що йm.11и в рндах &.в

стрийської архії - всї вони йш.11и з ве.11иким запuом у бій, всї:м: їк 

зоріАа перед очима вадїв, - ве вадїв, а певність, що вони "вра

жою З.ІlОЮ КрОВЮ ОК.рОПАJІТЬ ВО.ІlЮ УкраЇни", ЩО ПО ВЇЙВЇ р0ЗВ8.11ИТЬ 
сн rвWia коА ода, "церква домовина"', - у в.кій мо.11ив сн Богдан, 

щоб "Москuь із козаком дїАив сн до.11ею", що вона розвuить 
с.и, а з під неї "встане Україна". Беї сподїваАи с.и і всї ЙІПАИ •.• 

І що пам доводиАо св читати кореспонденції ваших вояків -
від усього того ·rхне такою вірою, такою бадьорістю. А все за 

Україну, все за рідпий край, за його воАю! 

JІк воно так скАаАо ся, що всесвітня заверюха зчи

ни.Іlа с.и в роцї стоАїтвього ювиАею Шевченка? Припадок ее, 

чи ДоАя зг.11яну.11а сн вже раз над тИм народом, битим громами 
історії та сїченим .канчуком ведо.11ї? Правда - с:ка.зати ще ве 

можна, .ик поверветь сн ко.11есо воєнних подїй, .як і ве можна с:ка

зати, чи доведеть св вам уже тепер виповпити Шевчеввів за

повіт v цї.11ій його повні! . ' 

Гори трупів ворога в.кри.11и ПОАJІ бою, нaR.Ila.AO за рідвий 

край багато синів нашого варода - ПОАИАО ся вже ба

гато ворожої з.11ої крови - та чи окропиАи ми нею воJІ.ю, 

чи скуємо ми у ·1·ій війнї во.11ю У країні - хто сьогоднї вже 

може ее сказати?! Тут треба віри, си.11ьної віри в те, що пе

ре:м:о~-rи мусить с.11ушна справа, що розпадеть ся гнuа ко.1ода 

- Росін, а разом з тим спадуть і кайдани з України і в сто

першому роцї від уродин Шевченка ми, "певоАьничі дїти" по:ио

.Іимо сн на во.ІЇ! 
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Яха :краса: відроджевиє країни! 
Ще рі:в:, ще день назад тут чув сл ІUач рабів, 

:Мовчuи десь свиті під попе..tом руїви, 

І журно дзвін старий по мертвому ry дїв. 

Ко..tи відкіАьсь вз.а.4а сл міць mueвa, 

JІк бура все живе схопи.аа, пройна..tа, 

І ось, дивись, - в рухах зам&JІ.Ав знамена, 

І rвмв побід співа веві.4ьна сторона. 

Так спить ope..t, - і враз, розкривши очі, 

Уг.&едить світ, :в:расу і простір І'ОАубий, 

І Аег:в:о з ске..tь спорхве і в вебі заКАекоче 

Про ві..tьвий ..tет ор..tів, про ранок зоJІотий. 

Так море ивод'і всю ніч дрімав, 

І нагло хви.&ами, лк крилами забе, 

І диввим же:аtчугом і барвами заграє, 

І очі всесвіту до себе прикуе . 

.4еТИТЬ ВОНО, ХВИАЮЄТЬ CJI і UЄТЬ СJІ, 

В обіймах сонаmпих і сае і тремтить, 

· І щастем все життє йому в той :мент здаєть и, 
І все в nутї йому і годить і щастить. 

І де ВЗJІАись сі хвuї сВЇжвобілі, 

Хто дивно та:к навчив 'іх грати і шуміть, 

3 аких асввх країв чайки сї вuет'і.&и, 
Що вміють вї&Во так і п.&акать і жuїть? ... 

Чайки, чайки! тодї ве треба плачу, 

Коли іде борна за во.&ю, за житте, 

Коли ва парах Jl вже дивний відблиск бачу 
І соВЦJІ адавого б..tискуче вороттє .. 

О. Олесь. 
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З чого вининла війна та що вона нам може принести. 

Розгорі.11ась війна, як велика пожежа, від моря до моря. 
Шв світа горить і па.пає. Ста.11и проти себе зі зброєю в руках :мі
.11они .rюдей: з одного боку :Москаль, Серб ин, Француз, Бе.1ьr'і
єць та Анr'JІієць і Японець - з другого Німець, Австрієць та 
Турок. 

За щож ведеть ся та війна, така ве.rика, якоУ ще на світі 
не бу.rо? Хто і задJІ.а чого вик.11икав \1? 

Зроби.rа ее Росія. Зробили ее :мосІ\овський царь та його мі
нІстри, rенера.11и та чиновники. Вони-то, ненаситні, якби :мог.1пі 
зажер.11иб цІJІий світ. Вони то перед кіJІькома лІтами вигнаJІи мі
лїони своіх селян та робітників на заріз Японцеви, не давши 
своІи СаJІдатам нУ І<у JІЬ, ні харчів, а самі накрuи :мі.rіони грошей 
по .11юдських трупах і по сеJІянській крови. Вони то юди.11и Сер
бів раз-враз проти Австрії - не тому, щоб хотіли справді їм 
помогти, а тому щоб Ух руками печену картопJІю з жару витя
гати. Через те мuи народи що кі.11ька :місяцІв мобі.п:Узаціі. через 
те від кількох років навис.11а над світом війна. 

Аж відтак підмовила Росія Сербів убити австрий
ського престолонасJІідника, покійного Франца Ферди
нанда. Ко.11иж Австрія хотУJІа покарати сербських вину
ватців за ее убийство і зачаJІа з Сербією війну, тодІ царь 
та його мінУстри вступиJІись за Сербами, та аачаJІи й 
собі з Австрією J:~оювати. 

НІмеччина упяJІа ся тоді за Австрією, а Франція та Ан
r'лія - сусіди й вороги НІмеччини.- скористуваJІись війною та 
кину ли ся на НІмеччину. Загоріла світова війна. 

За що ж ведеть ся війна? 

Зачалась війна від Сербів, та не за Сербів вона по правді 
ведеться, а за нас Українців, за пашу українсьRу земJІю 
і за наш український нарід! 
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Ми, У краУнц1, живемо і в Австрії і в Росії. Є нас усіх на 
світі чимuо-85.000.000 душ, як не бі.1ьше! Бі.1ьше як 30.000.000 
з сього живе ні.~; московським царем: у Хо.!мщині, на Во.1ині, 
Поді.по, По.!Ісю, Rи'івщинІ, Катеринос.!авщинr. БесарабіІ, Хер
сонщинї, Чернигівщинr, По.1тавщинr, Харківщині, Воронїжщинї, 
Курщинї, Донщипі та-Rубанщинї. Се все славна наша батьків
ська зем.!Я- Україна. В Австро-Угорщині живе uac б.!изько 
5.000.000 душ: у Гuичинї, Буковині та на північній УгорщинІ. 

:Ми, УкраЇНЦі, бу.!И КОJІИСЬ С.!аВІІИМ ТВ. МОГУЧИМ на
родом, иаJІ и свою .~;ержаву, своіх українських во.!одарів (кня
зів, а потім гетьманів), свое украІнське військо (козаків), свою 
неЗ&JІежну ні ві,~r; кого краіну та не знuи ніякого чужого ярма. 
Rо.1и в нас княжив у Київі Во.!одимир ВеJІикий та. заводив освіту 
і гарний державний .!ад. тоді :Москва бу .!а ще диким І\раем дuеко 
на півночи. Rо.1и в нас. на У країні, бу ла освіта., бу .!И вищі шко.11и 
в :КИІві, Острозї і Львові, бу .10 віJJьне козацьке житте, тоді в :Москов
щині (Ве.!икоро~іІ) цари.!& кромішня тьма і неволя . . . Борони.1и мп 
с.иавно свого краю ві.~; Турків і Татар, від Ляхів і Москалів та 
від усякого иншого ворога. Тому лких 270 .!ЇТ ма.!и ми uійну 
з По.!ьщею та визвоJІИ.!И ве.!ику частину У краІня зпід по.1ьськоі 
кормиги. А.1е По.!ьща бу .иа ще тоді си.!ьна .~;ержава, і через те, 
щоби трівкіще забезпечити від неІ нашу У краІн у. мусів наш 
Батько, гетьман Бог.~;ан ХмеJІьницькиn, шукат11 помочи в :мос
ковського царя. 

В році 1654. у місті ПереясJІаві, недалеко Дніпра 
ста.1а уиова поміж Украіною і Московщиною. поміж геть
)Іаном Хме.хьницьким і царем 0JІексї€М Романовим. У краіна нішJІа 
nід царську руку, як ві.!ьна незалежна земJІя, що мала 
свій в.1асн и й державний .І ад. свого гетьмана, свое військо, свій 

скарб і свої закони та уряди. Моска.!І прирек.!и не мішатись в 
українські справи! а ті.Іьки ма.rи спі.!ьно виступати протІІ сні.JІь
ного ворога. 

Та :московські царі не додержали ПереясJІавської 
умови. Вони стuи .!омити іі віро.!омно, стuи обмежати геть
манську в.Іа.zr;у, наси.1ати московських воєводі в і московські вій
ська на УкраІну, а наших се.!ян повертати у кріпаків. Якжеж 
У краінцІ пі.~; проводом своїх гетьманів Петра Дорошенка й І nана 
Мазепи зірВ&JІись до зброї проти віро.JІомної Росіі, то московсьІ<і 
царі з:мовиJІись з Поляками та віддали значну частину України 
назад пі.ц ПоJІьщу, а решту спустоши.JІи та врешті 17 7 5 року зруА
пувuи останне гніз.~;о нашоі во.!ї, С.!авну "Запорожську Сїч" 
(139 JІіт тому). Знищивши українське гетьманство, Москалі ро
зібрuи і ПоJІьщу, при Чі)І ЗаІІЯJІИ n решту українських Зе)Іель. 
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Щоб прихи.п:ити собі на той час українських се.хян, :Моска.1ь ка
зав, буцtмто йде він визво.1ити нас зпід Ляха ; так саио, як він 
тепер каже, буцімто він хоче "визво.хити" Га.п:ицьких УкраІнцїв 
зпі,ц Австрії. Нкжеж забрав усї ті наші земJІі, то взяв пас у КJІїщі 
гірш Ляха. Нашу батьківську українську мову споневіряв, ви
гнавши іі з церкви і з урядів, та пазвавши Ії мужицькою та 
хах.хацькою. Наші церкви обсадив кацапськими поnами та епіс
копами з са:моt :Московщини, що украінського . с.хова не знають 
і знати не хочу rь. Заборонив пам писати українські книжки і rа
зети в нашій рі,цпій мові. Завів зас.11апнє па Сибір, каторгу, са
моволю nоJІіції, жандармів та стражників. Скріпив панську cиJly 
над робочим нарqдом. Багато ві.11ьних козацьких земе.1ь на Укра
Іні забрав на казну, на царську родину, на московських rенера
.хів і nанів, а українські се.JІяне мусїJІи виселятись в .п;uекі степи 
та на Сибір, бо дома не ставuо наро.а;ови зем.11ї. Росія-Моско
вщина прова,ІІ;и.!а кріваві, народовп непотрібні війни: з Турком, 
Яnонцем і з иньшими пародами па те ті.хьки, щоб царь, кінІстри 
і rенерuи нажи.1и грошей та маєтків. У краінських са.~,цатів по
си.хано в чужі краt сотками тисяч марно nогибати за царські 
і московські сnрави, а не за УкраІну, не . за свій край. Ось така 
гірка до.п:я нашого наро,~~;а пі.д. московським ярмом. 

Чому Росія воює з Австрією? 

Тому, бо хоче забрати собі ту частину украінсь
кого на ро .да, що живе пjд ·Австрією. Захі,~~;на частина на
шої украінської зем.п:ї, Га.JІичина, припа.п:а АвстріІ по розборі 
По.JІьщі, 125 .літ тому. Австрийський уря.д полегшив зараз 
,ЦОJІЮ се.хян-кріпаків, 1848 року скасував панщипу та на
~ї.хив се.хян воJlеЮ і землею, а 1867 року цїсарь Франц 
ИосиФ 1., що ще .до сього часу царює, надав усім народам 
Австріі конституцію, себто таке право, що наро,цови й кож
дому чо.п:овікови дає во.п:ю, свобо.ду та голос у державних спра
вах. З того часу в Австрії всяка віра має свобо,цу; всі 
мови (я:кі є в ,цержаві) рівно допущені ,11;0 ШІ\:ОJlИ, до цер
кви, до су .ду і до кож.дого уряду; всї .хю,це мають рівні 
права; нікого неможна без с у .ду держати у вязпицї 
(тюрмі); всякому ві.JІьно без пашпорту їхати ку ,ци захоче 
та шукати зарібків чи осеJІитись, де хто хоче; не можна 
нІкого засхати на ссиJlку; ві .ж ь по сходитись на ро ,цови на 
вся1<:і збори і наради; ві.хьно в rазетах чи на зборах га
нити уря.а;ників (чиновни:r.сів), навіть rубернаторів та мі
ністрів; віJІьно основувати всяІ\Ї спі.JІки, союзи, това-
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риства. А найважнІйmе те, що весь нарі,п; вибирає собі 
своіх пос.1ів (,п;епутатів), го.1осуючи кож,п;ий, хто :иае 24 .Ііт. 
прпо на nоС.Іа. Ті пос.Іп є заступниками всього народа та ра,ІJ.ять 
про державні і народні справи. 

Через те в Австріі свобідно жити і кож,п;ій .ІЮ,n;инї 
і кождому народовп. В Австрії ві.1ьно всякону ,~;уиати. гово
рити і писати що хоче, аби ті.Іьки сам не робив зJІодійства чк 
:кuіцтва та не підмовляв .ІІ.ругих до сього. В АвстріІ живуть 
і правос.1авні і унІяти і штун,~;истп (хрестите.11І) - і еванге.1ики 
(ПQТерани) і като.11ики і жиди і магомедане і кождому з них ві.Іьно 
хва.rити Бога, як уміє і лк хоче. І неправду кажуть тї, що гuасують, 
буцімто в АвстріІ переС.ІІдують правос.11авіє. Аджеж є в АвстріІ пра
вос.хавні Украінці та Румуни на БуковинІ і вони вдово.1ені з ав
стрийськоі свободи. В Австрії живуть НІмцї, Чехи, По.Іяки, С.Іо
вінцІ, Хорвати, Румуни і т. д. та всі вони мають свою рідну 
мову в своіх шко.хах, ·церквах, судах і всІх других уря,п;ах, а чи
новники мають обовязок ба.rакати в урядІ тіею мовою, що нарід 
іхньої сторони. І uеnравда знов, буцїм то в ГuичинІ nерес.І1-
~еть ся росийську (московську) мову, бо в АвстріІ крім жменІ 
захожих .жюдей по московськи нІхто ве говорить. 

І У краінці живуть в АвстріІ свобі,п;но, да.rеко свобі,п;н1йше, 
як у РосіІ. :Мають вони в Австрії свої украІнські шко.жи й І'імназії, 
евоі украінські церкви, своІх учених і чиновників, що говорять 
.а;оиа, в церкві, в суді та в усіх урядах по украІнськи. Мають 
своІ украІнські спі.жки, товариства і r'азети, яких Ім н~то не за
боронює. :Мають своіх українських пос.11ів у Відні (29) та у Льво
ві (34), що боронять там украІкських справ. І хоч сусІ,~;и га
пцквх У краІнцtв, По.JІ:яки, роби.rи ім чимuо nерепон, бо самі 
хоті.ІІи старшувати над ними, о,п;наче вони не дuпсь взяти іІІ 

під ноги, бо Іи конституція да.11а спосіб боронитись ві.~; 
нево.Іі і недо.rІ. Зборами, r'азетами та товариствани гuицькі 
УкраІнцІ павчи.rи наш карі,~~; nостояти грома,п;ою за своє nраво, 
за свою ,~;о.по, за свій украІІІський нарід. І тепер наш нарід у Га
ІичиuІ й Буковині ее вже не темна маса, а свідома свойого 
права украІнська нація, що вміє боротись за кращу АО
.ІЮ. Се все завдячують га.11ицькі та буковп нські Укра
інці австрийській кок сти туції, яка дає Ім сnроиогу свобідно 
жити й розвиватись. 

Як раз отсе й ко.11е в очі царя та його московських иінї
стрів і чиновників. Росія бачить, що австрийські У краІнці чим
раз свідоиійші. Росія бо іть ся, що укра і r1ська самосвідо
мість з ГаJІичпни nерекинеть ся через кордон до Росії, 
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па 30 МІ.понову Україну. Ось чо:му хоче Росія дістати 
Га.11ичину і Буковину в свої загребущі руки. Росія хоче за
давити наше народне життє в Австрії, щоб від Гuичини не зай
нялась згодом ціла Україна. Росія хоче здобути Галичину 
й Буковину, щоб здавити навіки наш нарід, не тіJІьки 
тут, а.11е й на росийській Украіні. Через те ся війна за Га
личину і Буков~ну, ее в ій на за житте і смерть України. 

Що булоб, як би Росія забрала Галичину? 

Бу лоб ее страшне лихо для всього нашого україн
ського народу, як сього, що в Австрії, так і того, що в 
Росіі. Росія знищилаб усі конституційні свободи у Галичині і Бу
ковині, завелаб політичні тюрми, шибениці, засланнє на Сибір 
без суду, закри.11аб усі українські читаJІьні, 1'овариства, сnілки і rа
зети, відобрuаб народовп зага.11ьне, вселюдне nраво виборче, заи
кнуJІаб у тюрму та вис.11ала в Сибір сотки свідомих сеJІян, ро
бітників та інтеліІ'ентів, скасуваJІаб свободу віри та українську 
мову 110 церквах і урядах. а завелаб московщипу у церкві та 
шкоJІї. Робить ее вже Росія тепер, часово заня.вши ГаJІичину. 
Бу .11аб ее руїна нашого націона.11ьного життя в Австрії, а 
так само у дар ДJІЯ українського життя на російськА 
Україні, бо по побідній війнї Росія певне не ,21;асть Україні нїя
ь:ої nолекші, aJie навпаки, збувшись ворогів, стане ще дужче гно
бити Україну. 

Росія все провадила підстуn nу~ хитру nолітику, чпсJІячи на 
людську темноту та нужду. Як завоювала який край, то вда
вала зразу приятеля :мужиків nроти nанів і ,21;руга nравосдавних 
проти католиків. Та як тільки захопJІюваJІа кріпко в свої руки 
країну, тоді як стій зміняло ся іі nоведеняє: нагайка, яь:у зра~у 
:мала тільки на жида, чи на католика, обертала ся тоді й на 
православного українського мужика. . У країнський :мужик чи ко
зак доти був добрий РосіІ, доки бу ла війна, та доки треба бу ло, 
аби сей мужик тихо сидїв і не nереnиняв їй у війні. По війні-ж 
пани - хочби й жиди і католики - знов випJІивали на верх, 
бо одно~ що мають чи:м п.11атити хабарі, а друге те, що царь на 
панах своє царюванне опирає. То:му хочби Росія в Галйчинї та 
Буковині і не показувала зразу своєї вдачі, то nевне, що зай
шІвmи на все Га.11ичину і Буковину, по:мирилас.л-б з nольсьtшми 
панами проти нашого народу. 

Що булоб, якби Австрія забрала Україну. 

У країнський нарід у Росіі тільки виграє від того, .ЛІ\ ав
стрийські і німецькі війська побідять росийську армію та займуть 
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Украіну. :Московські r'азетярі та оФіцери кажуть, бу ці ІІІ поСііда 
Австрії, ее значить німецька нево;rя АдЯ Украіни. Се брехнн та 
ви думка. Як же можуть Німці запану nати над У І\раіІ!ОЮ, коли 
вони і пад ма.хою Га.1пчиною не папуютh, аде шшпаки Украінці 
в Гuичипі мають татсі еnободи, яких не ІІшють У краінцІ в Росіі. 
Тому не треба вірити СJІ!\І московськю1 брехням. Навпаки! Вся 
українська зем.1я, що її іШІІЯ.Іаб австрийсь ка армія, та яка бу лаб 
при.11учена до Австріі, раз на все визво.Іи.JІа ся б з-під РосіУ і ді-

, стuаб конституційні сnободи та вольности. Не бу .І об тоді за
е.жання, шибениць, тюр!\ш та чиновницько-жандармської самоволі. 
Не бу.11оn пашпортів, ЗJІе нсяко)tу бу.11об вільно іхати та 
жити, де хоче, і зароб.11яти. як хоче. Всі віри: правос.JІавна. 
,·ніятська, като.11ицька і инші бv .1111б однаково шановані та І~ож-. " 
до:иу бу .106 можно t•.вобідно ісповідувати евою віру. 

3 окрема що-до віри правос.Іавної, то брехня, буцім то по
uідна Австрія та НІмеччина схоті;rиб П скасувати .. Навпаки: то
~ і :ии, У nраін ці, відп ови.11 иб зн оn нашу стародавню са
мостійну. украінську правос.11авну церков. Тоді нраво
сJІавпі У Rраінцї не бу .11иб зuежні ві,~~; московських еписnопіn, 
від росийського Синоду та мирських наставників сього Синоду 
(царя і аберпрокурора св. Синоду). а тіJІькп від сnоіх-же укра
інських епископів, як ее бу.11о то:мv 200 лІт. за давніх киУвсІ,кнх 
мптропо.1итів: Петра Мог.или, ВорецьІ\ОІ'о, Тукальського та за 
украіпськпх гетьманів. , 

Бу.~:аб тодІ повна во;rя збиратись народовп n това
риства, спі.11ки та на збори, щоб добунати собі кращу до.1ю та 
ра,~~;итпсь на,~~; своtми справами. Булаб повна во.tя ппсати та 

читати всякі r'азети, на всяких :мовах та всююго напряму. 
Бу.1аб повна nо.1я вживати на111 сnою рідну, прадї,~~;

ну мову уnраінську в сі.JІьси;:нх ШІ\о.tах, r'імназіях і уні

верситетах, в наших церквах і судах. Ста.11иб мп освічени~ 
народои, та всі у світУ nоча.JІпб нас 111ануnати. Тоді краще за
жио~иб мп, маючи свою науку в зрозумі.11ій нашим дітям иові і не 
,!;&Іиб себе визискуватп чужинцям. 

Се.І.sнам покраща.tоб життє, бо прибу.11об 'ім зе)ІЛЇ. 
Зем.tі царські (у дї.tьні ), казьонні та зем.11і nорогів визnо.11енн я 
Украіни забр&JІось би на користь українського народу. Робітни-
1\аи по Фабриках і заводах покращuаб до.tя. Ко.1иб українські 
зе:и.Іі з-під Росіі дістuись під Австрію, тоді сї зем.1І враз з Га
.Іичиною і Буковиною малиб право самі собою поряд
кувати, як окремий край, з окремим українським Сой
иом, себто діста.11 иб свою у н: раУн сь ку автоно )ІЇ ю. Самі 
собі тодіб господа.рюваJІи у свuї:о~І краю. Сього всім У країнцл.м 
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треба домагатись, д.11я сього nрацювати і бажати побідп Австрії 
та Нїмеч:чинї і іх союзникам, бо побі)(а ся принесе кращу до.11ю 
д.11я украінського народу. 

Що воно так бу лоб, а не инакше, ее бачимо по всім до
теперішнім .11аді в Австрії, де кожен нарід, кожна мова і кожна 
віра мають своє право. Се бачимо і на nрик.11адї БоснУІ і Терце
І'овини. Сорок .11їт тому, як Австрія взЯJІа ті краjни з-nід Тур
ка, зруйнованими, темними, понево.11еними. СьогоднУ сї країни 
внорядковані, Загосподарені, покриті хорватсько-сербськими шко- · 
лами, бутими дорогами, зuізницями і т. д., та мають свій 
окремий сойм (свою автономію), де засідають депутатами Хор
вати та Серби~ значить саміж місцеві Славяне, а не Німці. 

Що може нам дати розгром Росії? 

Побіда Австрії та Німеччини може бути менша, а иоже 
бути й так велика, що бу де рівна розгромовп і розпад о ви Росіі. 
Дехто з росийських Українців боУть ся сього, бо каже: не знати, 
що ста.11ося б тодУ з українськими зем.11ями, чи не розібра~и-б Іх 
поміж себе инші держави: Австрія, Туреччина і Румунія та чи 
не прилученоб тоді частини українських земе.11ь до Поnщі, про 
від бу дованн є якої мріють Поляки? 

Що такий розбір українських земе.11ь бувби великими .ІІи:х.о:м 
)І..ІІЯ нас, ее річ ясна всякому У краіпцеви - чи він ~ РосіІ, чи з 
Австрії. А найбі.11ьшим JІихом бу лоб, як-би часть українських 
земель при.11учено до Польщі, колиб :мала вона взагалі повстати. 
Се був-би початок нових українських повстань проти По.11ьщі, 
з чого тільки скористuа ся б Росіл та забра.11а-б знов усі укра
їнські землї від По.11ьщі. 

Та тільки такого розбору українських земел:ь нема чого бо
яти ся. Що найбі.11ьше - як уже попереду сказано - Австрія 
зара.11аб частину росийськоі У країни та далаб ій автономію, на чі:м 
украінство тільки вигралоб. Отже австрийського забору нїчого наи 
болти ся, а про всякий инший шкода й говорити. Він неии
слимий. 

Натомість певна річ, що в разї розгрому Росії повста.л:аб 
с:амостійна українська держава. Украіна за-великий край, 
щоб його можна буJІо прил:учити чи до Австрії, чи JJ.O иншої 
держави. На ее не згоди.11и сяб й инші сусідні держави, які ба
жають собі рівноваги між державами Европи, а не бажають собі 
за-вел:икого скріплення одної тільки держави. От для сеі рівно
ваги й сотворено б на міжнароднім мировім конr'ресї українську 
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державу так, як недавно сотворено АJІба.нію, тому сорок JІіт Бо.ж
гарію, а ще давнffіше Сербію і Грецію. 

Українська держава потрібна перш усього нам Українцям, 
до котрих писав наш Батько Кобзарь, що 

"в своїй хаті', своя правд.а і сила і во.жя". 

А.1е вона потрібна й майже усі'.м нашим сусі'д:аи: Австрії, 
Нїиеччинї, Румунії, Болгарії та Туреччинї, бо українська держава 
захисти.1аб усі' сї держави муром ві,1. РосіУ-Московщини. 

Також инші держави (от лк Ітuїя, Швеція) радо повп
тають утворение української ,1.ержави, бо вони воJІять такий кінець 
війни, нїж надмірнf1 скріпJІеннє їх сусї,1.ок. Навіть Ав:І'.аїя не бу де 
проти української ";ержави; хоч вона сьогоднї й союзниця Росії 
проти Нїмцїв, так ее ті.1ьки хвиЛево й принадково. Анr'лїя во
рогувuа з Росією віддавна в Азії і буде з нею знову ворогу
вати. Тому вона не бу ,І.е протявна ос.аабJІенню Россії, аби тіІьки 
Нїмеччина при тім не скріпиJІась. · 

Найкраще ДJІЯ нас, У країнцїв, бу .ао-б, щобп Росію так роз
громJІено, аби від неї відпuи всї українські r'убернїї аж по Дон, 
та Кубань. Повстuа-6 тодї ве .11ика самостійна Україна, 
багата пшеничною зем.11ею, каменним вуг.11ем, зuїзною рудою, 
сі.JІю, наФТою, гарними пристанями. веJІикими ріками - много
людна і свобідна. В сїй нашій державі завеJІи-б ми собі 
такий .1ад, якого нам Українцям треба. ЗдХйсниJІа ся б аж тодї 
мрія Богдана ХмеJІьницького, Івана Виговського, Петра Доро
шенка, Івана :Мазепи та Тараса Шевченка, що нам прорачив: 

"встане Україна, 
світ правди засвітить, 
і по.моллть ся на вол·ї 

·невольничі rPimu ". 

За волю України. 

Всякий нар1д повинен мати свою в.аасну державу. Як не 
має Гі, повинен стреміти до її сотворення. Бо тіJІьки у своїй 
державі нарід може бути щасливим. :Ми, У країнцї, втратиJІи 
свою державу тодї, як царі Петро І і Катерина ІІ скасуваJІи 
Гетьмапщину. Від тодї нема ,1.обра на Україні'. І під: росий
ським .ярмом не буде його ні'коJІи. Хто з Українцїв думає, що 
ВеJІикороси (:Москuї) дадуть нам автономію, чи бодай нашу мову 
в шко.1ах та судах - сей JІегковірпа дитина. Навіть найпо
ступовійmі :М:оскuУ є ворогами автономії У країни. Тому нам 
Українцям нема иншого виходу. як бажати собі розгрому РосІі. 
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Побіда Россії - ее побіда царя, побіда самодержавія~ 
централїзму, чиновництва, ох рани, чорносотенства, ~стін
но-русских. людей і обрусенія. Саме по побідї Росії запа
нують ті теl\Іні сили па добре у Росії. 

Розгроl\r Росії, -ее розгром царського са!trодер.жа
вія, чиновництва, охрапи, чорносотенства і обрусїннл. 
Розгроl\1 Росії - ее революція в Росії, правдива конституція 
і свобода робочого народу. З окрема розгром Росії - ее 
водя України. Тому всякому, хто почуває себе свідомІпr 
Українцем, ясно, кому ми маємо бажати побіди в сїй війнї. 

Найсвідомійші У країнцї там, де вони мали свободу, своє 
ПО.іІЇТИЧНе ЖИТТ€1 СВОЇ r'азети~ СВОЇХ ІІОС.ІІЇВ і Т. д., себто В 
Австрії. І сї У країнцї стали лавою при Австрії, а проти 
Росії, не з якоїсь слїпої любови. до Австрії, а бачучи в її по
бідї кращу будуч,шну всього українського народу. Тому укра
їнська молодь з Галичини пішла в полки "У країнських сї,ювих 
Стрільців" - свідо:~rа того, що тільки розгромом Росії дібємо ся 
вільної У країни. 

Таке саме становище заня.11и і свідомі У країнцї з ро
сийськоі України та з впбухом війн11 з.11учи.11ись в "Союз визво
лення України". Цїль його - через р9згром Росії до волі 
У І\раїн и. 

Jlьон.rін Цеи!льсьюtu. 

На прю. 

На прю! Вез .ilJIKY і зневіри 
За правду, во.іlю й рідний край! 
Во завзJІ.іlИ сн бузувіри 
Народ наш винищити вкрай. 

Повсюди чад, а ворог .іlютий 
Пеке.іlьні бенкети справ.іlJІ 
Гнїтить наш мозок неокутий 
І точить си.іlи наче Т.іlя! 

Хоч ма.іlо нас, та наша СИ.іlа 
Росте у правдї наших дум -
Понесемо ж ми гордо, см.і.іlо 
На вражий регіт і на Г.ilYl\I 



Новий псuом живого СJІова ! 
В йому ne nагуба стара, 
А світ.4о .4агоди, .4юбови, 
Братерства, ВО.4Ї та добра. 

У гору стяг! Най кат шuїе, 
Най тисне вас, та ее ж ва :мить ! 
Бо іскру ту святу, що T.Jl їє, 
Не си.11а ворогу згасить: 

Вона sедва всїх вас докупи, 
Дасть си.4у серцю, го.аові, -
І через скоmевії 'І'рупи 
Перейдуть' страдники нові! 

На прю ж! До смерти, до ::~агиву 
Другого виходу нема! 
І хто уникне й ва хви.4иву --
Хай бу де проuлтий всїма! м. Старlщький. 

Наш прапор. 

Ось він, високо над нами 
Ст.иг, осВJІчевий в боях! . . 
Гей, хто з вами, не з рабами, 
Хто стоптав ганебний страх, 
Станьмо вкупі й . за Вкраїву 
Биймось, биймось до за.гину! 

Г Авнь, написано ва йому: 
Во.11н - сонце! Во.11ї вам! 
ВоАн духови .11юдському 
І робітницьким рукам ! 
Бернем водю ва В країну, 
Биймось, биймось до загину! 

Ось. вів кличе, ось вів має, 
Станьмо всї ми навкруги! 
Грім і пекло не злякає; 
Згинуть ваші nороги ! 
Гей за стяг наш, ::~а Вкраїну 
Биймось, биймось до загинv! 

Б. J'рін,tенюІ. 



Наше минуле. 

Україисьхий народ споконвіку .11юбив свободу і не довго 

потраФив зносити чуже павовавве. Ц'і.ІІа, бі.11ьш .як ти~ч.ІІЇТВJІ, 

хивувшива українського варода виповпева безнаставними вій

вами за в.11асву свободу проти чиС.ІІенвих ваїздвиків, що пере

ходвАн через українську земАю і хотї.11и нею заво.11одїти заДАв 

ії корисного І'еоІ'раФічвого по.ІІожевн.и і природвого богацтва. 

На протазУ своеї довго.ІІїтвьої історіі приходилось українському 

народовп завзято бороти сн проти Гунів, Аварів, Печев'іrів, 

Торків, По.ІІовдїв, Татарів, Турків, Москuї:в і По.апів і не 

жuїти нї.нких жертв в оборов'і рідної земАї. ЗАомані си.аь

ною перевагою ворогів і змушені до с.11ужби чужим пава:м:, 

Українц'і в'іко.11и не пімава.аи сн .11иху і скорше чи пізвїйше 

скидuи з себе чуже ярмо, бо зами.ІІувавве до свободи перейш.ао 

в кров і кість кождого Укра'івдн, а гаряча .11юбов до вітчини до

дава.аа сиА навіть слабшим рухам. Українець родив с.и і зріс 

не ва вевіАьвика і сАугу, а ва в.ІІасвого пава і хазиїна 

у своій рідвій хат 'і. Українська історія- ее заразомісторін 

бРозперериввих визво.ІІьвих рухів. 

Найдаввїйшим осередком вез аА е ж в ого украіпського життя 

буАа окоАицн Rи'іва. Тут витвориJІа са вже з початком деви

того стоJІїтт.и веАика київська держава, .яка з часом: му

чи.ІІа під ·собою всї земJІї, засеJІеві Україндами і стuа вай:мо
гутнїйшою державою тодїшвих часів у цїАій Східній Європі. 

Ве.аикокиївська держава буJІа щиро націовальною і обєди
в.яJІа всі українські пАемева від вайда.аьших західнїх границь 

ПоАьщі і Чехії та від самого Дунаю аж по Чорне море і по 

степи .11ївобережної України. ОсобJІивого розросту зазва.аа ки

ївська держава за павовавня ве.аикого квязн Во.11одимира 
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(972-1015), що, продо:вzаючи роботу своrо попередивка Свв
томава, вбирав витревuо "руські sек.аї" - і sa loro вам'ід· 
вика JІрос.аава, що, маючи роsуківвє ваціовuьвої єдности, та

в:ож евідоко старав са вдерzати всї уираrвські sек.аї в rравв

цах і sueaвoc~ від київсько'і держави. В спадщивї по в:их 

ідею вевuежвости і едиости sеке.аь, З&АЮдвених Укра'івцвки, 
перейвя.аи ruвцько-во.аодикирські во.аодарі, що s упадкок Ки
їва при ківцї ХП сто.І'іттs перебра.ап ва с'ебе провід в укра

ївських зек.ІJІХ і сотвори.аи ва довший протаr часу коrучу 

rа.аиць:в:о-во.аоди:м:ирську державу, наче противагу проти 

зростаючої ва півночи си.аи ІІос:в:овських сусідів. Обі сї укра

їнські держави були ва протазі майже пsтьох сто.аїть (lX-XIV) 
З&СТJ1ПППULІІИ тодїmвїх українсь:в:их по.аїтичвих і ваціонuьвих 

sмаrавь і витвори.аи в.Іасву баrату :в:у.аьтуру, .а:в:а не .аише 9а

спо:в:оювuа потреби вайкоrутвїІmої дерzаввої орrав'і9ації в цї-. 

Аій тодїmиїй Східиій Європі, ue 11ua ве.аи:в:вй вп.аив ва до

о:ко.аичві вароди і дuа життв своїІ: бу дучій сопервицї і rво

бите.аьцї, Московщввї. 

У:в:раївсь:в:а держава не моr.аа потік вдержати CJI під си.аь

ВІUІ напором кі.аькох могутвих сусідів і стратила свою саио

стійиість, ПЇДП&АаЮЧИ В ПО.ІОВИВЇ ЧОТИрВадц.атоrо CTO.IlЇTTS Пі.JІ, П&

ВОВаВВЄ По.аьщі і .ЛИтви, одначе украївсь:в:а ваціовuьна думка, 

що вічно 9ІІаruа до освободzеввs повеволевої :країни, не пе

рестuа працювати. Українські традиції враз 9 українською 
:мовою і ку.аьтурою переймають по части .аитовсь:в:і кв.азї, а ко.аи 

і ВОВИ піддають С8 СИ.ІlЬВЇЙШОІІУ від у:в:раЇВСЬКОrО ПОАЬСЬ:КОІІУ 

е.ІЄІІеВТОВИ і ПрИСТ&ЮТЬ у 1569 р. В так ЗВаНіЙ ПО.lІ.ЬСЬКО-.ІИ

ТОВСЬВЇЙ унії до По.аьщі, переймають їх ро.11.ю Українські ко

заки, що по опо.ІІ.ачеввю багатих українських павських родив 

скоро беруть у свої руки провід у всїх українських справах. 

3 чисто військової ~тавової орrанЇ9ації, що повстuа ще 
за о~втовських часів (міz XIV і XVI сто.ІІ.їттєм) через лицар

ську вдачу .ІІ.юдвости sц.аи оборони полудневих степів У:в:раїuи 

від татарських нападів і зрос.11а поті:м: си.11~но вамїд:в:ом гос

подарських утисків 9 боку по.11ьсь:в:ої держави, пере:мінюєть сл 

козацтво в по.ІІ.овинї XVII сто.ІІ.1тт.а в свідомого предста:вчи:в:а 

3 
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українсько'! ваціовuьвої думки і ввтревuоrо борця за волю 

України. Козацькі гетьмани виходить скоро з вузьких станових 

інтересів і переймають ва себе представництво релїtійвих і на

ціовuьних ідеuів. 

Проблиски свідомости націона.ІІьІmх інтересів бачвмо вже 
у першого визначиїйшого козацького гетьмана, Петра Конаше

вича Сага й дач в ого, що побивав сн зручно не лише за цїл

ковиту козацьку самоуправу, ue і за невuежву сам:оуправну 

(автономну) орrанїзацію церковну, в:ка мuа обхопити всї укра

їнські зем.11ї, між ними і західні гuицькі, д.ан котрих заuадає 

у Львові окрему братську пmолу, призначуючи ва ее при смерти 

(1622 р.) значну частину свого майна. 

Найнркійше пробиваєть СJІ ваціонuьна свідомість ·і зма
ганни зuожити незuежну українську націонuьну державу від 

.часів повставин Богдана Хмельницького в 1648 р. Богдан 
Хмельницький, підноснчи давно приготований uич повстанв.н, 

не руководив сн - JІR ее читаємо у денких ворожих вам мо

сковських і польських істориків - особистою справою і не обме

жував с.я тільки на саме заспокоеннє старих :к.озацьких станових 

бажань. Хме.ІІьнвцький носив сл з гадкою освободвтв s не
волї цї.11у .українську землю і sа.11ожитв нову уи.ра

їньку державу в межах старої держави Володи

мира і .Ярос.11ава і, хоч .ак добрий по.11Їтик не хвuвв СJІ пе

ред усїмв своїми плинами і іде.н:м:и - не дармож чВ'rаеко в АУ

мах: "Тільки Бог Свити й звав-відав, що Хме.ІІьницьи.ий АУ
мае-І·адае", - то всеж таки не міг часами вдержати СJІ від 

ТОІ'О, щоб не лише чином, а.ае й СJJ.овом зазначити свої задушевні 

гадки. Не зад.11.11 станових інтересів переводить Хмельницький 

полУтично-військову орtавїзацію України, турбуєть с.и рм'іtій

ними справами, наввзує через послів зносини s чужими дер
жавами і робить у Турків заходи, щоб Укра'іва стuа окремою. 

Не дармо ми стрічаемо с.н з такою відповідю татарського мурзи, 

Тугай-бел, зверненою до полоненого по.11ьського гетьмана, По

тоцького на його питаннє: чого хотять козаки: "Н а й пер m е 
треба, щоб ви їм відпаюва.11и удільну державу по БіJІу 

Церкву та вернули їм давну волю, і щоб по :містах, замках 
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і по ce.itaX ваші воєводи ве о ру дували!" Розбивши Ilo.dJІRiв, 

Хм:е.аьвицьв:ий по вїздї до Київа, ва обідї у Jюєводи Rис'і.аа 

в присутиости по.11ьсьв:их комісарів вахнuJІВ с.и: шдвати ва 

Наші гетьмани: 

Боrмв Ххе.u.вицьuІ:. Івап Виrовськиіі. 

Петро Дорошенко. Іван Мазепа. 

ПоАИИів "всю Русь". "Згине .андська земАн, згине, а Русь 
буде в тім: роцї панувати!" - uикав Хме.dьницький до пра

:вос.Аавпих панів з Ув:раїни. При частих переговорах Хмельниць

кий випадав нераз з ролї хитрого і мовчазливого полїтин:а і ни-

З* 
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хвuював с.и, що він тепер за Боzою JJаскою "Єдинов.ІаАВВЙ 
самодержець руський (ухраївськвй)". 

Х:меJJьвицький думав цїJJком .нево про цїJІу ухра'івську те

риторію і про ввесь український народ. "Вв~ю з .ll.trдської ве
воJІУ" - казав вів ІtисїJJеви - "нарід руський в:весь! ... 
за границю війною не піду .... буде з мене ·України, ПоАіJІ.и 
і ВоJІивї; досить достатку в кп.изївстві ваmік по ХоJІм, 

по Львів і ГаJJич". · 
Сї думки подЇJJ.ІІJІа безперечно і його старшина, .&ОАН Х.иеJІь

вицький міг. за.ивJJнти поJJьськии комісарп: "Не зиаю, п та 

КОМісін СКіВ'ІИТЬ СJІ, KOJJИ ваші :МОJJОАЦЇ . Не SГОАJІТЬ С.ІІ Ва 20 
або 30 тисяч реєстрових і не вдовоАять сл: своїм удіо~ьвв:м 
к и.нзївство:м:!" Тай поJJковиик Джедzuїй викпиваючв поАь

ських :комісарів годить с.н JJишити їи ПоJІьщу, а "У:враїиа не
хай нам :воза1$,ам остаиеть с.н!" 

"У дїльие :ви.нзївство" бу JJ.o певно в пJІ.ивах Х..еJІьииць:воrо; 
ивакшеб не казuи поJJ.ьсь:ві :комісарі по своїм поворотї до По.Іь

щі, що "ХмеJJ.ьницьхий дбає вже не про козацтво, аJІе про 

иезаJJ.ежве · павованвє в руських ·провінціях",- тай сам 

ХмеJJьниць:вий не вживавби зuюбки звороту "мои руська дер

жава" і не впомииав· ся . би "ц ї JJ. ої РусИ" ~ земеJJ.ь по саму 
BиcJJy. ХмеJІьвицький свїдо:мо стремів до сотворекия св.Іьно'і, 

иезuежної України і не перебирав у способах, коJJ.и йm.Іо о 

переведеняє того пJJ.нну. ХмеJJ.ьниць:вий вживає проти По.1ьщі 

і Москви зненавиджених бусурменів, годить сл з Москвою проти 

ПоJІьщі, щоб їі знищити, ue переконавши ся про ФаАьш і об
Ауду Москuїв, не жахаєть сл знов ваuадати то з ПоJІпа:ми, 

то з Турками, то з Шведами. 

ПереяСJІавсь:ву угоду робив ХиеJJ.ьницьквй тіАьки д.ІUІ хви

JІевої користи і признавав Аише зверхню вАасть царя, забез

печуючи собі і Україні цїJJковиту иезuежиість .нк в,вутрішию 

так і ·sовиїшпю через право зносин з посторониїми державами. 

Видум.ки про те, буцїм то ХиеJІьницький щиро і радо пімав 

ся під руху Москви і всї дuьші "обєдииитеJІьві" вигуки, на

чеб .тим самим Х:ме.~ьвицький зазначив єдність українського і мос

ковськоі-о народу, збив сам Хме.аьиицький при кінці своrо 

28 -



zиттв,. ко.ав в тайвї проти Москви і По.аьщі віАJІовив союв 

s Туреч'Іииою :вzе в рік по Перелс.аавській умові і з Крпо•, 
sаuючив уrоду з семиrорським ки. Раковцім ( 1656 р. ), а вківцї 
пороSJІІів са зі Швеціею. "Дїтв" -·казав ·хмеnвиць:вий, до
відавши cs, що царь знову srодвв са з По.а.вками - "треба 
відступвтв від цара. Підемо туди, куди скаzе Вишиїй в.аа

двка. Бу демо під бусумевсь1ШХ во.аодарем, ве то під христіви

ськвм". 

Хоча Х.е.аьпцькому ие вда.ао са споввити всїх своїх 

п.uвів і сотворити цї.акок вesueairy Україну, то все таки ио
вшвв вів своїм нащадкам самоуправву Україну, котра да

В8Jlа змоrу розвоЮ і дохова.аа cs ще цї.аих 100 о~їт az до с:sа
со:ваив.и Гетьмаищиви в 1764 р. 

Наиїдиип Хке.аьвицькоrо ие всї дорос.аи до ввсотв своrо 

по:в.аи&а.ІПUІ і через вевrоду та особисті амбіції копа.аи гріб ук

раївсьпк во.аьвостак та вищв.ав добутки крівавих зусв.аь кра

щих rетьмавів, .п Виrовськвй, Дорошевко та Мазепа, що ве 

спус:ва.аи з очей ІWПІів ве.аикоrо Воrдава і цї.акок евідоко 

та п.апово змаrа.аи до uуки обох частив Україин і до цї.по

ВИ'ІОі сакостійности украївсь:ки~ веке.аь. 

У першій мірі побивав са за тик rетькав Івав Вигов

ський, що .п І'еиерuьвий писарь Хме.аьвицького звав усї йоrо 

п.аавв. Вів бачив добре віро.аомвість московськоrо прав.аїива та 

передвИАZJ'ЮЧИ rapasд судьбу Україин під рукою "правос.аав

иоrо цара" змаrав відраау до зірвавва переас.аавсь:кої уrоди. 

Щоби те дї.ао мuо успіх, Виrовськвй рішив оперти са ва По.аь

щі і 3ПАЮ'ІИВ з По.ІІU&ки умову у Гадачі (1658 р. ), привату 
потік по.аьСьuм соІмок. Гадкцька ухова - ее вже акт асвої 
щвровародвьої по.аїти:ки і дає преrарие свідоцтво про ваціова.аь

иу свіАомість українського rетьмава. У країна ма.аа творити 

самостійке у:вра'івське :ввазївство, uучеве з По.аьщею 

ті.Іькв особою :коро.аа і спі.аьвик по.21ьсько-укра'1всь:ким сенатом. 

Беї ивьші в.ааств ма.аи бути вnоввї вeS&Jlezвi і спочивати в 
руках вибиравого сойку укр. ІUUІЗ'івства і вибиравого rетьмава. 

Українське поївство ка.ао кати іаасві гроші, в.аасииІ скарб 
і в.аасву армію, а по.аьські війська ве ма.1и права вступу ва 
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У:країну. Виговський думав з.аучити і т. звані не-козацькі укра

їнські зем.11'і, себто західні, гuиць:кі, одначе на ее не згодив 

са по.11ьський сойм:, приставmи за те на управи.11ьненнє церков

вих відноеви і уста.11еннє прав правомавноr церкви в у:країи

еь:ких :кра.их по.11ьсь:кої держави. 

Гаднцька умова давuа У країнЦим запоруху свобідиоrо 

розвою, одначе розби.11а сл о звичайну віро.11омиість і облуАие 

поступовавне Польщі і Москви. І По.11ьщі і :М:оекві зuezuo на тім., 

щоби знищити У країну і то:м.у .11ег:ко прийПU:о між ними до так зва

ного Андрусівського договору (1667 р.), в н:кіи ·розд'іJІ.еио 

Україну ва право- і .11ївобереzну і .аишево .аївий бік Двїпра 

при Москві, а правий вімаво ПоJJ.ьщі. 

Андрусівський договір, заuючевий за згодою тодїшньоrо 

rетьмапа Брюховецького, виuикав сильний відпір з бо:ку ко

зацтва, аке гуртуєть с.н :ко.ао гетьмана правобережної У:країви, 

Петра Дорошенка. Дорошев:ко бачив нсво перед очима ці.21.ь 

у:країпсь:ких зм~гапь і з цї.11ою енерtіею з:маrав до зедипенна 

обох частик роздертої Україин. Вибраний гетьманом 1666 р. 

вів не прислг авї по.11ьсь:кому королеви, апї :мос:ковс:кому цареви, 

бо вважав У:країну незuежвою. Щоб уві.аьпити її ц'і.а:ковиТQ 

від московського і по.11ьсь:кого паповавна, призпав над собою вер

ховну в.11асть Туреччини і прого.аосив сн гетьманом право- і лі

вобережної У:країпи. Одначе і Дорошепхови ве вдuо сл пере

вести своїхj п.анвів: він доброві.аьно зрШаеть сн rеть:мансь:ко'і 

бу.аави в :користь гетьмана .аївобережної України, Самой.аовича, 

щоб тіль:ки довести до з.ауки обох частив У:країни. 

3давuо сл б, що по загальвім вичерпаввю і з уступJІ.евпвк 

еверrічвого і свідомого Дороmев:ва загинуть і змагаішJІ освобо
дити У:країиу. На щастє так не бу.ао. Украївсь:ка ідеа не sа

трати.аа са і у мабших представипів козацтва, Дамана Мво

гогрішвого та Івана Самій.аовича, а у їх вас.аїдвика Івана 

Мазепи спuахиу.11а біАЬПІІDІ оrвем. 

Мазепа бачив по:ми.11ки своїх попередвuів і звав добре, 

що гоJJ.овною причиною ваших невдач бу.аи особисті везгоди 

і с.аабо Іrідrотов.аева орrавїsаціа. Тому старав сл с:кріпити свою 
uа~ть, sорrавїзувати край і приготовити бі.11ьmу військову си-
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JJy, щоб кинути її проти Росії у пригідну хвию_. Та хвилн 

вадійm.іІа, коли Москва в:мішuа св у війну Польщі проти Шве

ції. Мазеnа порозумів сн тодї з шведським короАем Карлом, 

і козацька .старш:ива. ухва.аиАа зірвати з Москвою і мучити сн 

з дuеким: і через те д.ан України цїлком безпечвим. со

юзником:, Швецією, під умовою, що Швецін заручить самостій
ність України. 1708 року підносить Мазепа повставне і оrо
.шшує иезuежвість України, уповцючи на військову сиАу швед

ськоrо хорола, що з своїм: військом звернув св ва У країну. 

Одначе вещасливий вислїд битви під ПоАтавою в 1709 р. рQз

бив плнви Мазепи і вже на завеїди спивив усї біАьmі виступи 

його ващадхів. Московський ::медвідь васїдав від тепер тнж

:ким: таrарем ва долї України. Московські царі доКАадають усїх 

sусиJІь, щоб звищити останки автономії України: васи.11ають 

туди воевод і числевві війсь:кові І'арнїзони, обмежують, а в части 

і касують власть гетьманів і винищують українське козацьке 

військо частими походами, підбурюючи рівночасно прос~ий ва

род проти питомих українських в.11астей. 

Із гетьманів і автономічних урндів переходить власть чим 

раз біАьше ва заступників :московського ур.иду, а зскасовавве::м 

гетьманщини і козацьких полків та зруйпованиєм: остатнього 

захисту української свободи, 3апорожа, в 1775 р. звикають 

і остав:в:и самостійного українського державиого життн. 

Одначе україпсь:в:а иаціова.аьна ідеа самостійпости ве за

rииула в засмучених серц.нх сивів України. В тайних товари

с_твах потомків славиого у:в:раївсь:в:ого козацтва живе вона дuь

mе, чекаючи знову пригідної хвилї до вибуху і ще з кіпцем 

XVIII ст. роблать CJI заходи підпнтв новий рух на У:в:раїнї 
при по:мочи чужих держав. В Іrоловинї ХІХ столїттн засновуеть 

сн у Київі Кирuо-Методіївське брацтво з цїлю змагати до 

сотворенна українсь:кої автопомвої держави у спілцї з иньши

ми СJав.ииськи:ми народами. 

Націона.аьна думка і ідеu незаАежної України обхоп.11ює 

в друrій половині :минулого сто.ІІїттн широкі круги ув:раївськоrо 

суспі.11ьства і проивкае у самі визи, між се.11нн і робітвиц-rво. 

fевіальний поет, Тарас ·шевченко віЩим і горнчим сJІово:и 
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розворушує український зага.11 і взиває до боротьби за во.ІJ.ю Укра

їни і до скииеиия :московських кайданів, а "розум Україин", 

МихаІАо Драгоманов дає почив до орl'аиїзації новочасвих 

по.ІJ.їтичних партій, акі в свої проtрами ах иайваzвїйшу точку 

в:u.адають боротьбу за иезuежиість України і всї:ми си.аами зма-

гають до її здїйсиеиия. . 
Боротьба за во.11ю Україин зачuа са наново. 

Український народ роздертий вивї державвики кордонами, 

а ва його погравичиих зем.11ах кипить ве.&и:ка світова війна. 

·ве.ІJ.и:sа простороиь, засмена 35-ма :мі.Іїоиа:ми Українців, 
знову несе ва собі сотки тисяч завзатих борців, SJJИВаючись 

:кровю убитих і ранених, і знову к.11аде український ~нарід кр і

ваві жертви в иадїї, що ВІUІИ окупить собі давно сподівану 

свободу і що сповнать са в:кіицї святі заповіти ваших геть

мавів і передових .11юдей. 

Забувають ся штучні границі і исюди, де .11ише бєть с.и 

щире українське серце, відживають давні мрії і надії про ие

за.аеzну українську державу. В усїх українських зем.11ах одна 

гадка .ІЄ.ІІЇеть ся в серцах: 

"Душу Й ТЇJІО МИ ПО.В:ОЖИМ 
За нашу свободу 
І нокажеи, що ии, браття, 
Козацького роду ! " 

Уривок з "Гайдамаків". 

З. Кузел,я. 

Гетьмани, гетьмани, акби то ви встuи, 
Встuи, подиви.11ись ва той Чигирин, 
Що ви бу дувuи, де ви павувuи, -
Зап.11акuи б тяжко, бо ви б не пізвuи 
Козацької С.ІІави убогих руїн! 
Базари, де військо, .як :море червове, 
Перед буичJRЗ.ми, бувuо горить, 
А асиове.ІJ.ьможний ва воронім кон'і 
Б.11исве бу.аавою - :море закипить, -

Закипить, і роз.ІJ.и.ІJ.о ся .Лихо м.11Ує перед ними ... 
Степами, ярами ; А sa Козаками -

Та що й казать? . . . m пт D41D41 
.1.. • .LU Єи ·rІc-rt/KO. 
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Народний гимн. 

Ще ве вкер.аа УкраІва, 

Ні с.аава, вї во.аа, 

Ще вак, братта коАодіі, 

У сміхветь са доАа. 

Зrивуть ваші вороги, 

JІв. роса ва совцї, -
Запавуем, братта, й ІІИ 

У своїй сторонці. 

Душу І ТЇ.ІО МИ ПО.ІОZИМ 

За свою свободу 

І по:в.аzек, що кв, браттв, 

Козацького роду. 

Гей, гей, братта квАі, 

Нумо братв са за дї.Іlо! 

Гей, гей пора встати, 

Пора воАю добувати! 

Нuвваhо, ЗuУзвп, 

І Тарас Tp.acuo 
Із могвАн uвчуть вас 

На еватеє дїАо ! 

Спогадаймо САавву смерть 

.Лицарства козацтва, 

ПЦоб ве втратить марне вам 

Нашого юнацтва! 

Душу Й Т'і.ІІО ••• 
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Гей, Богдане, гей: Богдане, 

С.іlавний наш гетьмане, 
Нащо віма в У .країну 

Ворогам поганим? ! 

Щоб вернути П честь, 

.dлже:м го.іlова:ми, 

Назове:м сл У країни 

Вірними синами! · 
Душу Й ТЇАО ... 

Та .пк станем разом, братт.и:, 

Від С.и:ву до Дону, 

В своїм краю панувати 

Не дамо нїкому. 

Чорне море ще вс:міхнеть сл, 

Двіпро ще зрад'іє, 

Ще над Гuич; Буковину 

До.1епька наспіє. 

Душу Й ТЇ.іlО ... 

СJ.авиа во.іl.и, працн щира 

Ще свого докаже, 

В У.краївї ще раз во.іl'і 

Піспн сл ром.и:же. 

За Карпати відобет~ с.н, 

Згомонить степами, 

Украіни С.іlава стане 

Поміж народами. 

Душу Й T'i.ilO ••. • 

3 наших предкІв шкуру дер.іlи, 
На пu'і вбивuи, 

А таки нас не пожер.іlи 

Вороги зухвuі. 
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llJiua хровцв, червовиJІа 
Степи і моrи.11и -
Наші rpy ди sапuвАа 
Оrвем во.4Ї й си.ІlИ. 

Душу Й ТЇАО ... 
І 

Спогадаймо т.вжхий час, 

Аихую rодииу 

Й тих, що вмі.ІJи умирать 
За вашу Вкраїву ; 

Що козацтву не у дuось -
Те вак довершити, 

Борогів десь тjАЬRи ВSJІАось -
Треба Ух провчити! 

Рідвий краю, У країно, 

Б.4аrОС.40ВИ дїти, 

Йдек sa тебе, за едиву 
Боротись, терпіти. 

Душу Й ТЇАО МИ ПО.40ЖИ:М 

За свою свободу 

І по:каzе:и, що ми, браття, 

Козацького роду. 

Гей, rей, браття :миJІі, 

Нумо брати с.в sa ді!о! 
Гей, rей пора встати, 

Пора во.4ю добувати! 
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Кінець української волї. 

На Перевс.11авській радї 1654 р. поедвав с.и Богдав Хме.~ь
иицьRИй з МосRОвською державою, забезпечивши Украївї 

во.11ю й иезuеzиість. Між · козацькими пос.11ами і :м:осков

ськи:м: правите.11ьством бу.11и випрацьоваиі умови, звані статта::м:и 

Богдана Хме.11ьиицького, ва котрі царь О.11ексїй приса:r. Вій

сько Запорожське задержувuо свої права і во.11ьиости; .11юде ва 

Украївї мuи судити с.и в.11асвиИи судами; иївкі :м:осковські 

урлдвИRИ ве смі.11и мішати сл до вародвього дїАа, геть:м:ава 

•ав собі оббірати народ во.11ьвими го.11осами і геть:м:ав той :мав 

панувати иезuежво, лк вснкий виший воАоДарь . 
.A.Ile Москва навіть і ве гадuа собі щиро додержувати 

угоду, .аку заuючи.11а з Хме.11ьиицьким і ва пу царі хрест 

СВ.ИТИЙ ЦЇ.ІlуВВJlИ. 

Подї.11ити У країну :між По.11ьщею і Москвою, виuикати 

братовбийчі бої, оиабити СJІаввий український народ, а що 

йио тодї сісти йому на спив у, - отсе був її задушевний ва
мір. Звuа Москва, лку вартість :мають чорноморські степи 
і поді.11ьські .11ави, звuа, що без України не бути їй европеА

ською державою. Тому то й пи.11ьно дбuа, щоб по сиерти 

Хме.11ьвицькоrо ввесь український народ ве опииив с.и пj.д бу.11авою 

акоrось одиого гетьмана, Виговського чи Дорошешtа, щоб ве 

зажив спокою, ве відпочив і не скріпив с.и. Хитрощами і гріш

ми вмі.Іlи Моска.аї так попровадити дї.11о, що ва Украївї .Ію.де 

завдво воювми з собою, що один другому виривав з рук геть

мавську бу.11аву, що край пустїв, а народ бідвїв. 

- 36-



Аж вайкращі простори вашої зекАї, пі могАи стати рай

ськики оrорода:м:в Европи, перемівВАИ СJІ в пустиню, ва вотрій 

ЦЇ.ппІИ ватагами ВОАОЧВАИ С.1І ЗДВЧL41 ПСИ та бАJВ&.АИ І'ОАОДВі 

дїти, S&JІісць пшениці рос.ао боднче і біАЇ.ІІи непохоровеві 

..tюдсьві вістки. 

ВидїАи ее депї світJІ.їйші Увраївцї, що вкіАи да.аьше ди

вити си, вУz безваставвимІf сварами й бопи обuахучевиІ ва

род, і пробувuи видобути с.и зпід поганої мос.ковсвої иормвrи. 

Першик таким мудрим та бистрим Українцем niмJI смерти 

Х.еАьвицьвого був Іван Ввrовсьвв~. Ставши rетькаво:и, зірвав 
з Москвою і побив її тав, що 30.000 Мос&а.Аїв під Ковотопок 
трупом . впuо. 

Вів кабуть хотїв обновити ва Украївї ІЮ.4ишвю кн.аzу 

дерzаву та стати кв.в:зем, п БоАодимир Ве.ІІив:ий, або .Ярос.11ав 

Мудрий. 

ААе до тоrо ве прийІП.Іо, бо xiz вашими старшинами 
sиайшов с.в: все .в:вийсь зрадник, акийсь хапуrа, JІ.асий ва гро

ші і rовори, котрий попсував вайкраще та вай.11учше заду

мане дї.ІІ.о. 

Такі то "рідні сини", такі всіА.акі Брюховецькі й Тетері, 

гірш вороrів розпивuи рідну матір УкраУву. Дї.ІІИ.ІІИ її ва 

ворожі табори, одив ставав по сторові По.11ьщі, друrий по сто

рові Москви і тах довго твгuв с.и за чуби, похи з буйної, ку

чер.ввої rоJІ.ови ве .жишuа сл .11иса rир.в:. 

Навіть тав:иІ мудрий і хоробрий чо.11овік, ав Петро Доро

mепо ве міr дати ради тому безго.11овю. Вів yze і з Турком 

пробував у зrоду увійти, щоб оборовити с.и від По.11ьщі та роз

в.изати св з Москвою, ue й то не покаruо, бо по.ІІковвики ве 
sрозу:м:іАи йоrо і кождві ва свій спосіб хотів добувати rроша 

1 САаВИ. 

. Аж rеть:иав Іван Мазепа, що поАїтичвим розумом перей
шов був усїх своїх попередників, завів ва УкраїнУ .11ад. Вuо

вив банди всїJІ..вких розбишак, позаuадав ппtОАИ і ФОртецї, 

наповвив rріш•и скарб, ввкорінив між старшиною охоту рити, 

доносити І :коверзувати, дав пародови скоmтувати, ак виr.ІJJІ

дає Zll'rN в упорндковапій Аерzаві, і що Аво тодї хотів по-
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чати боротьбу s Москвою. Хотїв її побити в злуцї з Карлом: 

ХІІ, славним коро.llем Шведів, відперти геть ва північ, в снїги 

та болота, а Д.ll.И Українцїв збудувати в.llасну, нї від кого ве

зuежну державу. 

A.lle молодий Карло поспішив СJІ з походом на Росію, а 

знов український :народ не зрозумів добрИх намірів Мазепи і не 

зірвав с.и до бою з тав:им завзнтем, .ик зривавсь давнїйше, до 

того де-лкі поповники пр.имо зради.llи свого старого гетьман~ 

і - о сором ! - перейшли ва :московський бів:. Московський 

царь Петро побідив Kap.lla _і Мазепу під По.llтавою і справа :не

залежности України знову вагирила сн на довгі лїта. 

Москалї, розбивши під Полтавою Шведів та Україв

цїв, позаводИ.llи на Україні свої порндки і стали йти до того, 

щоб :ии :не ті.llьки осібної держави не :мuи, ue й народу окре
мого, українського не творили, ті.llьв:и з ними, Москuпи, на

шими споконвічними вороl'ами, уводво зілJJ.нли СJІ • 
• 

JІхими дорогами хотї.llа Москва дійти до то'і пекельвої 

цїли, та .аких. вона насильних, звірських способів уживuа, того 

навіть ва воловій шкурі не списати. 

· A.lle щож! JIR ве го дво дерево горі коренем рости, а ріка 
горі струею П.llисти, так не годен був нарід український по

збути с.и своїх природжених прикмет, своєї української вдачі. 

Даром царь Петро скасував право веза.лежвого вибору ко

зацької старшини, даром року 1722 замісць українського пра
вительства установив "Малороссійскую кодJJ.єІ'ію", З.llожену з :м-о
сковських оФіцерів, даром такого чесвого і правого чоJJ.овіка, 

.ики:м: був гетьман Павдо ПоJJ.уботок, котрий, лк говорнть, смів 

був йому цї.llу гірку правду кинути в очи, вмїв катувати й до 

невоJJ.'і замкнути - український народ почував себе від росий

·ського і ПОJJ.ЬСЬКОГО відміННИМ і ХОТЇВ заедно ЖИТИ СВОЇМ В.llаСВИ:М, 

окремим життем: чого собі й до нинїшньої хвиJJ.Ї щиро бажає. 

Так воно не забаром нїби і стuо с.и. 

Як умер Петро І, котрий був великим царем, a.lle ще бі.llь
шим звірем (замордував рідвого свого сина!), поJJ.егчuо на 

Укра"інї. Україна знову мав гетьманів. Спершу був Апостол, а 

nicJJJІ нього вибрано Itиpи.lla Розума, якого Москадї навивади 
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Розуховськи:м:. Був ее чо.Аовік :м:у дрий і розважний. Вів знову 

добив са д.аа рідвого краю девких прав і У країна під його 

бу.Аавою вWкuа та відітхиуАа трохи свобідвійmе. 

Заведено новий устрій, перетворево й поправ.Аево уради, 

поsаuадаво нові ПІRО.4И, а старшина, котра даввїйmе тіАьки 

вороrувuа иіж собою та видирuа собі з рук всї.І.Іакї говори 

і :м:аетки, поча.11а тепер думати об тім:, пби то завести спад

:кову гетьмавську династію, щоб при виборі гетьмана не буАо 

rаких суnерек і такого беЗ.Іlаддн, ах досї. 

Українська старшина й українські пави хотїАи родину 

РозуиовсьRОго зробити пануючим родом: ва Україв'і. Та не 

даро:м: говор.ить, що де чорт не :може, там бабу піmАе. Такою 

бабою, сїмдес.ить сї:м: :ми.аь зза пеuа родом, бу.4а цариця Кате

рина 11. Вона -то доверши.!& того, що почав був, та не вспів 

докінчити 'іЇ суквої памJІти попередник, Петро І, - докату

вuа У кра'іиу. 

пСе 'WЮй Перший, що розпинав нашу Україну, 

а Вторая дtжонаш вдову, cupornuнy". 

Бу.1а ее mдииа безперечно спосібuа, ue спосібва до 

всього. Перед світом у давuа дуже поступову, Аистувuа cs 
з ученими й ФіАьозОФами і в .аистах отсих ви.ив.Іuа верав 

rарві дуики. А.ае у себе, в державі ті.Іьки й дбuа про те, щоб 

ІІ&Rів вадї.аити .ив: вайбіАьшими :м:аетка:ии і ак вайбіАьшою си

лою вад простим: народом, а народ сей ах вайгірше при

тУсвити. 

Жаден а царі.в д.аа бідного, робочого вароду не заподї.нв 

сті.11ьки .!иха, що Катерина 11. 
Вона позвоАи.ІІа продавати сеАнв, .як худобу, ва штуки. 

В часопис.ях •ожна бу .ао тоді читати ось нкі оповіщення: 
"На продаж трийЦJІТЬАЇтна дівка і :моАода гвїда Аоmиця." 

Або: "Продам: кухар.и і шевЦ.и. Маю також ва продаж нову 
бричку і коu-верхівцн." 

Деко.аи гвuи х.аопів цї.аими стадами ва .ир:м:арок і про

дава.аи, в безроr. За гарну мис.11ивську собаку давuи нераз 

1 сто uопських душ, а бувuп й такі пани, що грuи в карти 
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ве rрішми, .ІІИШ Аюдьми. "Програв йому сто душ" - говориАо 

св тоді у павськім товаристві. Катерина позво.ІІи.ІІа панам ви

си.ІІати ва каторжні роботи своїх підданих без жадного CJAY 
1 сА.їдства. 

Вкіицї заборовuа иопам жа.11увати св ва своіх панів. 

Щоб з ними вї роби.11и пави, :мужики мuи терпіти й мов

чати. А хтоб посмів С.ІІово писвути, того сїuи квутами az 
до смерти. Панови ві.11ьво бу.11о робити з своїми пімавими, що 

йому тіА.ьки схотїА.о сл. І роби.11и пави. Не ті.11ькв запрвгuи 

до вадмірвої праці, ue й звущu.и св вад вещаС.ІІивими ио
па:ми до весхочу. Жівки-се.11ввки :мусУА.и своїми грудьми 

кормити павських цуцеввт, см.ивські д'tвчата йmJІи ва забаву 

павича:м:, а бу.11и тахі пави-дїдичі, 'що 't:м: не смакував обід, 

в:к під віквами їдuьвї не :катувuи .ІІЮАей. Настuо~ правдиве 

пеuо ва зем.11ї і добре каже Шевченко, що тодішв'і:м паном 

росиАським :можна бу.11о здивувати саме пеuо. І не ті.ІІЬ:ки 

здивувати, ue й перестрашити, бо то буАи не шде, а звірі 

і щось страшвїйшого від вай.11ютїйmої звірюки -то · бу.Іи :мос
ковські пави! 

І таким: ·ro даром, такою то "истивво-русскою" :ку.ІІьту
рою загадаАа Катерина ущаС.ІІивити також вашу Україну. До

тепер ва У:краУвї ві.11ьво бу.11о се.ІІ.ививови пересе.11ювати св сво

бідно, де йому бу.11о Аучmе, від тепер заировади.11а Катерина 

"во всей Мuоросіи" кріпостве право. Можна собі уввити, що 

дїв.11о св тод'і в серцї вашого чо.11овіка, привиuого до во.Ії, 

:котрий нараз ставав вайвещаС.ІІивійшим в світї, безрадвим і без

бороввим веві.ІІьви:ко:м. Недаром вародна цісв.и прозвuа Ка

терину "сучою дочкою, котра sавапасти.11а :край широкий і Аюд 

весе.11ий."' 

Стерпіти не :м:ог.11а вона, що вкісь там "Українці", чи Ма
.ІІоросси, ходить собі веза.аежви:ми .11юдь:м:и, мов А:м:ери:кавцї.~lх 
ковечво і негайно треба змосковщитв. Поча.11а від гетьмана_. ; 

Розумовського пов.11икаво до Петербурга, там: задерzаво 

яасв.ІІьпо. та припево.ІІево, року 1764,' :зре:кти: св гетьманської 

бу.11ави. Таким чином Розумовський був оставвім геть:маво• 

У :країни. 
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Про нового гетьмана ва Украївї і думати ве буАо що. 

Московські урадиики, вк чорві круки на жир, ЗJlетuвсь на Укра

їну. Московське військо стuо 9&./lогою ва городах і се.1ах. Па. 

иасоваио у:країнсь:кі шко.11и, а повідчивюваво московські, у:кра

ііІських квиzо:к вевіАьво бу .110 друкувати, а СВJІЩенииии І цер
ковві ДІtКИ дістuи приказ, в церкві підчае відnрави впо

ВJJІТИ. с.аова з-росийськ а, і ак Мосв.а.11ї при співі rо.ІІОС в віе 

ІІJСК&ТВ. 

А ак zив простий нарід, те :ми вже знавмо; гірше пав

ських собах, багато ripme! 
Оттахими то страПІВВІІВ і дивними способами старuа са 

Катерина 11. перетворити Україну в "корінно-русскій край". 
Тоді то прийІПАа та:кож черга на САавву українську Сїч. 

Січ переходи.11а всі.ІІаІtі, добрі і 3./li часи. Був ее неначе 

воеиииІ табор на однім з дніпрових островів, у акому заєдно 

перебувuо тислчі скі.ІІивого й хороброго народу, готового кож

доі хвивни до завз.атоі боротьби за віру й вітчвву. Правuи 

собою самі, себ то вибирuи зарвд, ва чолі котрого сто.ив тaJt 

само вибраний січовий отаман. Сей отаман йшов часом: рука 

в руку з гетьманом українським, а часом: провадив по.4ітику на 

масну ру:ку. 

За Катерини 11. січоввм отаманом був Петро Ка.Аьввшев
ський, чоАовіх освічений, розважвий та розумний. Він зрозумів, 

що війна та добичі воввві не вічна річ, що Сїчи треба чогось 

певного, трів:коrо. Тому позасеJІював просторі сїчові зем.11і всі

.ІІ.икики переоеJІенцвми й утікачами, по.11в поспраuяв та по

обсівав, настачив у шпіх.11ірі збіжа, а до арсена..ау :syJiь та по

роху. Одвим с.~овом, був добрим господарем і тому :sa98.Jlи про 

нього: "в став кошовим Ка..аьвиш, то з'ави.ао с.н cuo і вниш". 
Отzе Катерині саме такий добрий господарі. дуже був не 

ва руку. Сїч буАа nердинею украУнства. Туди втїкuи .mде, 

приперті ворогом до муру, українці переС.ІІїдувані Лихами й Moc
JUWIJІИ •. Звідси вийшов не один С.ІІавний в.ожд, не один обо

ровець віри й вітчиви, не один .аицарь, котрого ве.аичuа пісн.и. 

Туди звертuи сн очи нещасАивоrо народу, JІR на останне прs

біжище· й надї:ю. 

4 
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Скріп.аева, ві.дво:в.аева, АОбре заrоспоАарована Сїч :иоr.&а 
стати новою украївсь:кою Аерzавою, ве аби вкою переІІІЕОАОЮ 

в S&Аукавік Катеривою АЇАЇ зкос:в.овщеии.и України. Значить 

с.и - їі треба звищити! 

І ее важве С.Іово сказuа Катерина. 

Дна 4. червив 1775 р. ва самі Зелеві Свата ва АОСвітках 
підступив reиepu ТекеАїй з 40 тисвчами Москuїв піА Сїч. 

На Сїчи бу.ао .11иш кі.11ька тис.ич .4ЮАей. Решта розійш.Іа 

са бу.11а по роботах в полї, АЄ.ИКі по.ІІ.ювuи собі, mt звичайно, 

й .аовИ.ІІ.и рибу, ивьші піш.ав по хуторах ва св.в:та. 

Теке.11їй піАступив ваr.ІІ.о й веспоАїваио, ак З.ІІ.ОАЇЙ. Заивв 
rарм:ати й маrазиив та піС.ІІ.ав АО коша п:ідпо.ІІ.ковІІ.И:&8 Місю

рева із зазовом: "ЗАавайте с.и !" 
Кuьиишевсьuй сuвкав раАУ· Зароів св січовий майАав: 

віА чубатих козацьких rо.11ов. ЗакоJІисuа св товпа mt море, за

:иетуши.ІІ.а св. Такої првгоАи не переживuо ваше брацтво. JІк 

СХОАИ.ІІ.О св ва зазов .11итаврів, то по те, щоб рішити, чи ва 

Турка йти, чи ва Моска.11а. А ивиї отамав питае їх: "Чи від

Аако вашу Сїч-Мати МосRа.Аеви, чи не віJJ.Аако?" 

JIRe страшне питаиие! 
ЗаметуmИ.ІІ.ись Запорожці, почувши таке прикре с.аово. 

"ВіААавати Сїч, оставвїй захист української во.аї, rиЇЗАО .ІІ.И
царства, твердиню с.11ави,- иї, иїко.11и! Краще rо.11овами .ІІ.Вrти 

АО одного, ак тих триста ва острові під Берестечком!" 

А APyri казuи: "Головою муру не перебеш. Москu.їв 
40 ТИСJГІ, а вас кіJІькаваАЦать соток. У вих rармати, порох 

і ку.й, а в вас .11иш АОбра во.11.и. Не про.аивай:м:о Ааром христі

авської крови." 

Особ.11иво ті з козаків, що по зиміввиках мuи жінок іJАї .. 
тей, бон.11и св московськоrо звущаииа ваА ними, бу.11и за тu, 

щоб увійти в переговори з московським rевераJІок. 

І січовий архи:мацрит, отець Во.ІОАИмир Соко.11ьський, 

також про:мов.аав за тим:, щоб покорити с.и во.11ї Божій. 

ТоАЇ січовий отамав зі старшинами виїхав ТекеJІїєви ва 

стрічу і ПОАав йому uїб та сі.аь. Теке.11їй приннв їх .11аскаво, 

а потік казав арештувати і взяти піА сторожу. Москuї кииу.аи 

- 42-



св ва С'lч. ЗруІиувuв цер nу, каtаsІППІ пороху, авце.аарію, 

поrрабJВ&.іІв, що ціввійшоrо бу.1о, навіть царські врата, ві сріб.Іа 

куті, совираки порубuв і sа:кісць воаацьввх стороа косковсьві 

караув ва вuах пороаста:в.ІS.Іи. 

Січ збурено, так що какіиь ва DІІевї ие sоотав cs. 
Січовика роабреАВсь по світі. Депі sабіr.Ів az у Туреч

чпу і так вови вошек ста.ав. 

Ruьввшевсьвоrо із старшвиамн вивеuи дu.ево ва північ, 

де воров костей ве доносить, щоб бі.1ьmе иїко.Іи ве вериув са. 

Довrо дукuв .1юде, що оставвій січовий отакаи доживав му

чеиицьвоrо zиттв десь вад Доном, і співuв у пісні: 

n Ой помтш, mu tЮрНаЯ UJЛKO, та над Дін рибу іСти, 
Та принеси, ти чорна-я tалко, від Кал.ьниШа вісти." 

А.1е тепер ми вzе напевно sвавко, що вів ці.Івх 27 .1іт 

терпів страшиї КJКИ, живцем sамуроваиий в темивці Со.Іовець

коrо мовастврв, ва острові Bi.1oro морв, між вічвики .ІедаІІв. 

Веs.Іи loro ту ди таІком-потавкио, щоб иїхто з У краївцїв ие до
rадав с.в:, куди sапроторюють оотаииьоrо отакава Січв. Ще І 

тепер бо.и.аи с.и йоrо, бов.4в с.в: rиїву народу, щоби вів ие стре

пеиув с.и та ие пішов відбивати своrо кошового. 

В дорозі ІПUьвувuи Кuьвиmевсьвоrо, ков вкоrо uо

ЧІПІЦВ, майор Пузвревський, один підОФіцер і пвть сuдатів. 

Сім на одвоrо бевбороввоrо чо.Іовів:а! 

Іхuи ва Москву! до Архавrе.JJ.ьсьв:а. Приїхuв туди 
11. впвв. Тут tуберватор Го.1овцви иаввв купецьке~ :судно 
і в:аsав перевеати Кuьввmевськоrо черев Bue коре. А.1е човио 

бу.&о старе, iruo ие потову.1о і що Іво 29 . .Іипвв причuв.Іо 
до берегів страmвоrо острова. · 

ВиІmов1 архимандрит со.1овецькоrо моиастирв, ДосвФеІ, 

відібрав Ка.Іь:ившевсьвоrо з рук царських\ примуживків 1 за 

оставвїк .sошовим Укра'1ии зачиИІІАа св зuїзва брама. 

На вів зачивв.Іась .... 
Поміств.Іи Кuьиишевсьвоrо зразу в Архаиrе.ІьськіІ баштї, 

а що Іво по 12 .ІЇтах перевмо в Пр.иди.JJ.евву. 
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Теипица · виг.авдuа так. .Нм а пробита в грубезвій СТЇНЇ; 
два ступпї завmирпша, три завдовmки, бев печі і вікна, 

з вузькою щuипою, ву ди пещас.11ивому :мучев:ихови подавuи 

кусник х.аїба. і збапок води. 

Лк зважити, що па острові бувае страшевна .ають, а в тем:

цицї не бу.л.о печі, щоб зато_пити, що ЦЇ.4ими .4Їтами авї о,п_ив 

проміньчик совцн не розсвітив страшної теирвви, що пещаии

вому старцеви апї бі.4JІ не подава.л.и, апї пїнкого порхдку не 

роби.4и, то дивувати; св треба, нк від міг в отсїй тюрмі цtаих 

nредовгих двайцнть .аїт перебути. 

Справдї, не аби па СИ.4а :мусї.л.а бути в тім чо.аовіЦі", 

КО.4И вів такі страпші :муки :міг так довго терпіти. 

Така cиJJ.a в цїJJ.ім українськім вароДї. 

Вів також запроторений в страшву московську темницю, 

без -світJJ.а просвіти, без воздуху во.4Ї, ва uїбі і водї. І як не 
вгвув сJІ Кuьвиmевський, так не вгнеть ся і не піддасть ен 

душа ухраїнського, невгвутого· народу. НЇВкі кнути і пїнкі цар

ські катуванни не знївечать її. Перебуде вона ".люте времн" 
і діждеть сн таки свого веJJ.икого свята, свого визводу з довго

вічної, :московської вево.аї. 

Бо в ті.м народ-ї чиста кров, 
Здорова кров, життя мобов, 
Бо в ті.м народї вол,ї хіт'Ь, 
Тюрми, дріжіть! Царі, тре.мтїть! 
Бо хоть він нинї черву л,уп, 
То він не ваш, то він не труп! 

Во хоть він нин·і· порохно, 
Так іскрою зай.мес-ь воно. 
Зай.мес-ь воно і в Одну .;нить _ 
Оильпu.м оzне.м спал,аххотит'Ь. 
Сtмьmмt ozne.м у стіп Карпат. 

І буде брат дл,я брата брат, 
І буде друz дл,я друzа друz, 
І бл,исне сл,ава, Я'К же.м Іfyz, 
Нови.м оtне.м розсвітиm'Ь піч 
в f •• ' Offlpecнe t.Л"Ч • • • • 
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Дай же, Господи, щоб тал хвв.авви васш.аа .их вайскорше ... 
В 1801 році новий царь А.аексавдер І. дарував Іtuьви

шевському волю. 

ААе, ак йоrо з темвицї, вів був с.аїпий і 

. Не ·r вертати. вів і 1803 року, .доживши 
112 JІЇт від роду. . , 

В 52 пізвj"йше ва його гробі поставлево п.11иту, 

&отра по швїй день· де вмер і де сп остави їй 

сїчовий отаман. Дuеко від пахучих степів, серед бі.11их .11едів 

його SАочввва царська рука. І справдї навіть чайка 
ве привесе від нього оставвьо't вісти. В' обіймах чорво'і, 

"твьої вочі заснув· оставвїй отамав Сїчв, оставвїй 
• 

вожд вільво't Україн . І ве покрв.11а червова китайка йоrо сто-

очей, ве вврОС.llа ва його . гробі, ве 

прийшли сїчові · проговорити мо.11втву sa його 
хоробру душ у. 

Аиш r дзвін бебевкие · понад 

, .авm бвть си об беріr острова, 
• 

а зимою трІЩать та ревуть і шuїють вітри, нк mu'te 
• • • 

9.11СТЬ ШВВl'ПІОГО деспота. 

.. Ту в ииm: ве.аику . хви.а думками і ду-

шею. Іtріпім наші в спом иевгвутоrо героа, стuї ваші 

серца козацьким sавsаттєм та пв.11ьво дбаймо про те, щоб· · 
стити вЄJІИку · кривду, щоб Jіукв предків ие 
І 11 , ~ намарне, щоб ва огв.11ах героїв, .u 

• • • • 

вирІс 1 розвинув са вевИАавою красою чу й квіт 

- BO.!JI. 

Бтдан Леnкий. 
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Сиасуваннє Січи. 

(Наро,~~;ня nісна). 

Ой з-за rори, s-sa вмава 
Вітер повіває, 

Круrо:м Січі запорозькій 

.Мос:ка.Аь об.11нrає. 

Об.1аr Москuь Gічу, 
ТаборамИ стuи, 
Вови своrо teвepua 

Три двї JJ.OЖИJJ.aAИ. 

Шатву.аи с.а по курівах 

Запасу шукати, 

А :московсь:ка всн старшвва 

Церкви обJJ.ирати. 

Та беруть сріб.ао, беруть uото, 

Ще й воскові свічі, 

Зостаєть с.а пав кошовий 

3 писарпи в С'іч:і. 

- "Ой устань Харьку, устань батьку, 
п рослть же вас .аю де, 

Як ставе:ко ва rравицї, 

По преzвьому бyJJ.e. 

& вийJJ.е:ко ва rравицю, 

Та впроси:м царицю, 

Щоб омuа степи ві.1ьиі 

По прежию rравицю~" 
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- "Та ве ва те .к, враzі свии, 
МосВІWІ siбpua, 

Щоб степ добрий, :край весе.ІиІ 

Назад завертuа." 

- "01 устаиь Харьку, устань батьку, 
Щоа •• варобuи, 
Що степ Аобрий, :в:раІ весе.авІ 

Тай sавапасТВАИІ" 

Та тече річ:в:а иеве.авч:ка 

ЗпіА бі.ІОЇ :в:ручі, 
ЗаПАавадВ Запоровцї 

Від царвцУ Ідучи. 

Встає пара s-sa .ІШІІава, 
А друrаа з пом, 

Зап.&а:кuа УкраУна ... 
Та:в:а ії ДО.ІІJ ! 
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Нальн~шевський .. у . неволі. 

Богато, р богато відси ·:м:u~ .... ·. 
На півночи, на зимнім БіАі!І! .. иорі, : · 
В кутї берліг, на стїнах цвиль, 

й мuесеньке,. вузьке віконце в т6рі. 
,·, 

Темниця: довга може· кроків 1ри, . 
Широка два, - неначе . домови:~;~а. . .. 
Крізь щіль, що звесь вікном, ревуть .вітри, 

Скиг.АJІТЬ, .ик ·сич; с:ковичутЬ, .8:к хорти, 
І Х.іlипають, заводить, :мов дитииа~ · · 

Крізь тую щі.іlь від моря: таrв;е . лють~; ' 
Густа імАа, мороз іде тріскучий; 

До суду-вfку в тій тюрмі мабуть, 

Не виростуть квітки й не зацвитуть, 

Не кине сонце промінь свій дріжучий. 

Тут вічна віч і безп:росвітна тьма, 

Тут вічна гни.іlь і дож.изненна мука . .... \ . 
Хто тут прийшов -· .~ :надїю кинь! Дарма! 

Держить тебе отс.и страшва тюрма, 
Немов змі.и стог J.ава .і~· сто рука. 

Держить в руках,: .их :мушечку павук, 
3 ЖИJІ тв6їх кров повільно висисав, 
І серце рве, R.ІІює, як пташку крук -
Мабуть страшпїйших і .Аютїйших мук 

В своїх безоднях пеuо не скриває. 

В такій тюрмі - (о, серце, не зімлїй, 

Се не останні муки і ве перві !) -
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Сидить старець: довкоJІа нього гній, 

По тї.&ї аж кишить хробацтва рій, 

І вєть сл, JІазить, mвирить, мов по стерві. 

А вів сидить у тій пурпjрі ран, 

На бер.1озі, мов ва царськім престоJІЇ, 

Кругом тиша, JІИШ вив rypaJ'aв ... 
Дивіть с.н! - Се остави їй Сїчи пав, 
Се отамав ~етаввїІ у ·пево.&і! ~ .. 

Дивіть, пий пJІетуть йому вінець 

3 во.1оссем хроби скручеві на скран'і, *) 
·дивіть, сини, sк гинув ваш отець-," 
Заїміть з його ЧОJІа страшнИй . вtвець .. 
І ІюцїJІуй uадїr~ ва коЖдій равї. 

. ТерІІівивм тк• вів щедро зап.1атив 
За. прогріхи батьків і за провини; 

Тп пеuом, що йоrо О'М'JТ прожив, 

Синам своїм . овр6щевве -купив. · 
Дпіть евив : sa вас вів тупи rиве! 

Диві.~ь с.н, rей дв~іть СJІ в тую віч! 

А :може день вад :оамв засвітає. 

Ito:мyz зо~СЇІ( байдужна ваша річ,. 
Най звідт"і.аа собі тїкає пріч! 

Рабом родивсь, . нехай рабом сконає! .. 

•) Скраиь = ввсоL 

Б02дан Лепкий. 
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Самостійна У країна. 

ВеАика війка, що саме ведеть с.в:, ВЦВИІ'ВJ.І& в Европі 

нове ваціовuьие питаииє - питаиве сотворе в в .в: самостііі

ної українськоІ АІржави. А ведавві ще ті часи, во.Іи про 
Укра·1иу та Украівцїв мовча.аа не ті.Іьки вс.в: Европа, а.ае й пе

дuекі сусїди ве :мuи про неї :майже иї.в:кого пои.в:тт.в: або що 

иайбі.Іьше мuи цї.по:м поми.шове поиатте, буцїм-то "М:uоросі.и" 

ее частина одного ве.ІИвого "русского" варо,ду . . . . від Карпат 
аж по Камчатку. Що бjо~ьше: ведавек ще час, JІR самі Укра

їицї ве смі.4и навіть подумати про )J.ержавву иеза.аежиість Укра

їин - так )J.UeKO СТО.ІІ.Іа С.В: АУМК& ВЇА ПОИJРО'і і темвоЇ рtра

'іВСЬЕОЇ АЇйсвости. А то ще й сьоrодн.в: чимuо таких мuо

АУПШИХ сивів неньки-Україин, що й самі не хочуть повірити 

в будучу воJШ, си.4у і е.~аву України, та й другим бра'М'.в:м свої:ми 

зневіреними речами їх віру віАбираmь?! ... 
А всеж таки JІita ве.4итенська ріжвицн :між тим, що бу.1о 

ще ве)J.авво, а що сьогоднн ва свої-ж очи ОГ.4JІ)J.аємо! І світ 

говорить про українську справу і сам.і Украївцї інакше про 

веї заговорuи, ~їж JJ.OCЇ звиuи говорити. · Не за українські 
пісв'і чи вишиванвн, ве за україись:кий театр чи акаторську 

виставу, не за ухра'івські гuупши, ва.швку, тропак чи. сив'і 

mаравари, навіть ве за українські rазети, не за "Просвіти" чи 

за украіВську шко.4у, не за под їд Гuичиви чи за "автономію" 

України йде сьогоДВJІ розмова, а - за самостіАну украІнсьиу 

Аержаву. 

Так, братт.и! за українську державу - самостійиу і від 

вї:кого везuежву! 
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·,4,yuy ось-тuої самостІІноІ УвраІІDІ вивісвв ва своїм 

прапорі "Союз виаво.аевва України", орtавїваціа росий
ських Увраїицїв. Визвав Ії І "Увраївсьва Націова.аьва Рада", 
орtав)'З&Ціа всіх rа.авцьвих Увраївцїв беа ріzвиці партій. 

ВизИ&J)ТЬ 'П І америвавсьві Увраївцї. Одвим с.аовок: всї 

Украївцї, що їм ве затикав рота мосвовьво-самодер

zавиІ ку.аав, ваави.аись ве інакше, ак ті.аьки sa сотво
рениєм чи пак sa вjдвовлевввІІ самостіАвої української 
дерzави. 

А коzе І справді ее .паеь ведосаша мріи та хпера отса 

"СпостіІва Україва"? Moze справді правда sa "Киє.ВJІаmшом", 
sa Савеввок, rраФОІІ Бобрівсь&ІUІ, епископом ЕВJІоrіем та ив

шими "обєдиоте.а81ПІ" І "істивво-руссвики JІ.І)ДЬми", а .а:к 

ве sa впи, то бодай аа "Рвчию", Мuювоввм, Родlчевим 
та sa друrпи росвІськип .аїбера.аами І поступовц,ими, що 

:в.azJ'l'Ь У краЇІЩІІІ[ ВДОВОJLІІТИ CJI украЇВСЬВОЮ JІОВО:Ю В Ш:КОJІаХ, 

земстві та суді, ве допус:каючи навіть "автономії" України?
Поr.u:иьмо sa сп в мивувmиау та сучаевість Україви. 

• • * 
Кажуть "обє.дивите.tї" - а то І ве "обвдиввтелї", ue 

І росвІсw :sадети-.аїберuи і поступовцї - буцімто КОАись 

в обох "племев" (Ве.а:цоросів і :Мuоросів) буо~а одва спільна 
дерzава; буцімто спцво&ІЩеІІ її стuо опіс.аа московське 

царство та буцЇJІто вкіІіцї "Muopocia11
, уrветева Поо~ьщею, 

"вериу.аа" опіиа sвов до одвої спі.аьвої "руссво і" дерzави. 
Чв правда ее? 

Історіи - справдїшва, вірна, а ве ва московське копито 

перевервева історіи - вавчае вас авраs чого іншого. Най

старша Несторова о~tтопись роs:ваsує вак про :киrвських кн.нsїв 

вперед тисщч:и .tїт (O.tera, Irop.a, O.tьry, Св.атос.аава, .Яропова, 
Во.1одихира Ве.Аивоrо, С.ввтопо.ака, JІрОСАава Мудрого, Іs.аСJІава), 

upo їх дерzаву ва Україні (в Київі, Червиrові, Пёре.ас.ааві, 
t>вручі і т. д.), про їх походи ва Виsавтію-Царrород, - ue 
тuоа і про їх походи проти "Радимичів" та "В.атичів", :мо-
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сковсь:sих преДІtів на . rорішиій · Оцї~ .а:sи:і: У:країпцї-Киmе ( тодї 
"Русию" з:ваві) .мечем підбивuи та дань s вих. бра.ш. Підбив 
їх у. перше. СвлтоСАав, а вапов,о :мусів теж саме роби1І'и Воо~о

.димир Веаи:кий, опісJІяz .Нроиав Мудрий. Значить: ие хотї.ІІи 

ті :московські прq.щурі ·вос.ити київського, уJtраїпськоrо лр:ма, ве 

хотї.11и піДJІяrати "Руси"-Киявам . .Нкже помер .НрОСАав Мудрий, 
так один з його -сивів дістав в спадщипі ак свій "удї.Іl" ·отсї 
·пра-мос.ков.ські зеuї·: · Суздuь. і Во.11оди:мир ва КАаsмі. Від сьоrо 
часу вови й нї.коJІи не верву.11и вже під київску ВJІМУ· Почу

вuи вови себе чимось окремішини від Київ~ від України, від 

"Руси'~. Jх-же сиJІоВ) підбито (Сватослав) і св .а ою .повертано, 
ак вови . ~tід У країни-Руси відривuись (Во.аодимир ВеJІив:ий 

і Яромав ~..дрий). JІкже вови дістuи моїх окремих квиsїв, 

хоч . і з київського роду, так і ост8../Ш окремо .. Вся їх .. спі.аьнота 
з Київо)J не тревuа Й·. сотні JІЇт, бо за сей час аж ·дві чи треба 

бу .110 їх пав о во. підбиват.и -. . між тим, .вк державва спі.11ьuота 

Черпиrова, Переамава., Овруча, БоАодимира ВоJІ·ивсь.коr.о чи 

llepeмиmJIЯ з Київо.м тріва.аа .аких 450 JІЇТ. Значить: всї ув·ра
їпські sе:мJІЇ твори.11и в давниві одву державу :ма.ао не 

пів тисячи .ІІЇт - московські-ж sемJІЇ (і то JІИШ західна ча

стина їх) вuежuи до київсько-уJtраїпсь:sої держави я:в: під-

6и~а .. вем.ІІа тіаьки· 100 .. tїт тай то·з· перервами. дїтопи-сь Не
сторова й . то..шуе ва:м причину сього: . вона каже, ЩО Радимичі 
і Батич і бу .11и. · "от Лях о в"; себто ииьпtоrо · .в:орtви та Ивьшої 
мови, иїж. Rинне та взаr8.JІЇ У :краївцї. . .. 

Не· бу.11о в да:впі' кн.иzі. часи ·й · пї.нво"і спі.аьпоети· в ·мові 

та письменстві ·:&~іж висохо-sу.11ьтурпою Русню-Україною і ди

кою ще тоді Мос:в:овщивою. "ОбедипитеJІЇ" кажуть, буцімто :всї 

старі ·:sиівс:ь:кі JіЇтописи, завони ("Правда Русь:ка "),поеми ("С.11ово 
о по.11ку Iropa" і т. д.} ··буJІи спільною в.ласпістю "М8..11ороеІв" 

і "ВеJІикороеів". Се неправда. Беї ті твори писа.аи тіАьв:и 
сам і ,у :в:р аї в ц ї старо-украївською :мовою, котра ·.11ишеиь через 

те в де.чі:м ехожа s теперішвою "ве.JІикорусс:sою 11овою", · що бyJJ.o 
в пїй богато. т. sв. , "церковно-с.аавапщиви" та правопис -її ·був 
цер:sовио-сл.авниський, · що в церв:ві єпіJІьве вс їм · правос.ааввим 
СJІаВJШам (Українцям·, Моев:uям, Бі.а"Орусам, Сербам і Во.11rарам). 
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Tu само веsrЇАВе з історичною правдою, буцїмто.мос:sов
ське царство стuо спадкоємцем даввої київської держави. По 

правді прпu спадкоємцем веАвквх виївських кннзїв бу.11а АИ

товська дивастік Гедимивовичів, а спадковмцем вашої старої 

держави lX-XIV віку стuа держава .11итовсь:ко- українська з 

по.11оввии XIV віку до :sівца XVI -ого. Гедиминовичі (інакше 

звані "О.ІІьl'ердоввчuв") sуираїнщв.11ись та їх держава бу.11а 
перевааво українська. Вона обіЬuа всї українські землї (крім 

Гuвчипв, па припuа По.11ьщі), а мова українська (підмішана 

трохи біАорущивою) була її урвдовою і письмевсько-ІІІRі.ІІьною 

мовою. Отс.к литовсько-українська держава воюва.11а roJJoвнo 

з Мос:sовщиною, при чім найс.аавнїйшими воеводами литов

сько-ухраївських кивзів бу.11в У:краївцї: JШазь Острожсь:кий, 
Ходкевич, KBJISЬ Сопіrа, :кназь r .ІІВВСЬ:К.ВЙ і т. д. в с'ім часї не 

rі.11ьки ве буАо між Україною і Московщвною вї.икої спіJІьвоти, 

ue навпаки буАа непримирима ворожнеча та майже безпере
ривка війна. В уира'lвсь:квх АЇтопис.кх і письмах сього часу 

(XIV-XVI віхи) вваzаєть св MocJtaJ.'lв за ворожих чужинцїв, 

а тах само знов тодїшві МосК8..11Ї венавидїли вас, п щось їм 

ц'іАком чуже і вороже. І мови спі.11ьвої та письменства спі.ІІь

воrо :кіz Україною і Москвою ·rодї (XIV-XVI ві:к.и) не бyJJo, 

ваші писав:в.к не допускаво до Московщини, а Мос:ковщвна 

бу.11а за-тепа, щоб їУ пвсанва буJJи цїкаві куАьтурн'lйшим 

Українцам. 

Неправда вківцї, буцімто "Muopocia" опіс.аа,. за Бо1·дана 

ХмеА.ьницьRОІ'О, "вертuа" до "сnільної, русскої" держави. 
Повстаква та бунти українського козацтва з першої половини 

XVII віку мuи свою причину в тім, що литовсько-у:в:раїнсь:в:а 

держава увіІ.ш.4а (1569 року) в спі.11ку (т. зв . .4юблинську Ун'1ю) 
з По.11ьщею та що св спіА.ка віддuа Україну під .ІІJІдське .нрмо, 

бо 11сї українські зеuї вімучено тодї від .!итви, а Ііри.4учено 

прамо до ПоАьщі. Українці боровивсь проти nо.ІІьсь:в:оrо ва

тиску ШКО.!ОЮ, письменством, орtавїзацією, брацтвами і т. д., 

а ак ее не помаruо, так хаІІ8..4и ва зброю, опираючись об укра

їнську козаччину. В тих боротьбах з По.11ьщею У країнцї находи.4и 

поміч с:в:орmе в царгородських патріархів, :молдавських "rоспо .. 
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дарів" (:квавїн) або й у: Татар, нУж в Мос:ковщипї. СтоJІ1Іи осто
ронь віА се'.І: с:иерте.аьпої боротьби У:країви в По.11ьщею, Мос

:ковщипа васвідча.11а пай:краще, що Україна чужа їй, а :воиа 

чужа У:країиї. 

Та:к само ос торопь стоа.11а Мос:ковщипа від ве.аи

:коrо поветапна Богдана Хме.11ьниць:кого проти По.11ьщі. 

Помаruи Хме.аьвицьхому не МосR8.11Ї, а Татари. Цї.11ю ·Х:м:еJІь

н;ицьхого_ бу.11о вибити зпід По.11ьщі ввесь ухра'.І:вський 

нарід,~вбу дуват;и наново са:м:остійпу у:кра'.І:псь:ку дер

жаву. - "Вибю н в .11ндської вево.11ї" -говорив ХмеJІьвиць

кий до по.11ьських пОСJІів - "увесь народ русь:кий" (ее sна

чиJІо в пас по тодїшпьо:м:у "у:країнський").- "Не хочу н ваmо'.І: 
По.11ьщі, АОВОJІЇ буде в мене вем.11ї в моі:м: кинвївстві русь

кім" (себто "украївсь:кіж"). - "За Божою .11аскою .и тепер 
єдипов.11адиий са:м:одержавець русь:кий (себто "у:країн. 

ський"). - "Не знаю, .ик ее скінчить с.и, н:к мої козаки ве вдо
воJІнть сн-· •.• своїм у дї.11ьиим хв.ивївством".- А його поJІ .. 
коввик Джеджа.11їй говорив· до сих помів: "Виженемо вас, Ляхи, 

ва Вис.11у, а вам наша Україна: нехай о-станеть с.и." -
Звачівве~ сих с.11ів неве: Хме.11ьницький та його старшина го

вори.ІJ.и про сво1ю ~самостійну ухра'іпську державу, а про SAJRY 

в. Москuем і не ду:мuи. 

Ко.11иж Бог дав Хме.11ьвицьвий пішов опім.и та:ки ва спіАRТ 

з Московщиною, так вробив вів ее ве в добро '.І: во.11ї, аві ве в серц.в 

АО Москви, а в :конечности, в :мусу. Х:м:еАьвицький зміркував по 

кіJІькох роках боротьби в По.11ьщею, що сам ї'.І: ве побі,Дить. Тому 
ог JІннув с.и ва союзником. Хме.аьницьв:ий з верну в с .и вперше в е 

до Москви, а до ~Туреччини, до су.11тапа та зробив в Ту

реччиною такуІу:мову, лку опіс.11н вак.11ючив з Московщи

п ою: став під турецький проте:кторат (опіку). Ко.11иж турецький 

су.11тан не· вспів спону:кати свого пімапцн, кри:мсь:кого хана, до 

щирої по:мочи Україні, тоді Х:ме.11ьвицький зміркував, що ва Туреч

чину годі чимити та зробив в Москвою таку. саму умову, .111t 

перше s Туреччиною, аби тіJІь:ки мати поміч проти По.11ьщі. 

Москва зразу ве похочувuа мішати с.и в сю справу -
новий доказ, що їй Україна бу.11а чужа і байдужа. Аж по трьох 
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"й тах ста.аа між. У:країною і Московщиною умова (в Перес.ааві 

1654 року), що У&раіна заховує своіо повну державку пе
залеЖіrість, свое військо, свій скарб, зноевви з чужими дер

жавами, свої захопи,. свого гетьмана і свою управу, а тіАь:ки 

проти спі.аьвих вороrів У країна з Московщиною :мають разом 

виступати. Значить: Україна не "вернуJJ.а" до спі.аьноти 
з Москвою, анї ве "зАучиJJ.ась" з нею в одну державу, 

але на· да.аьше остада самостійпою державою та ті.аь:ки 

"під протекцією" царя -- так само .ик передше ще мuа оста

вати під "протекцією" су.11тава. 
Що Х:ме.аьницький вважав МосквJ Ч:.ужою, а не рідною та 

що вів і не думав ".~~учитись" з нею_в одно, засвідчають також 

дальші ·три .аїта йоrо воJJ.одїннн. Москва гJJ.лдuа на Україну 

як па чужу зем.аю, яку вона бажа.аа захопити в свої руки. Тому 

вона поза п.11ечи:ма Х:ммьпицького з:мовJJ.я.ІJ.ась з ПоJJ.ьщею та 

не хотї.аа помагати Х:меJJ.ьницькому щиро до того, щоб решту 
українсьхих земеJJ.ь (ВоJJ.инь, ХоJJ.мщину та Галичину) визво.11ити 

зпід ПоJJ.ьщі і приJJ.учити до України. Москва прямо не ба

жала собі сиJJ.ьної української держави. Х:меJJ.ьницький 

скоро зміркував ее та зJJ.учив ся тоді з шведським коро.аем 

KapJJ.oм Х проти ПоJJ.ьщі, хоч- Москва бyJJ.a саме в союзі з По.аь

щею проти Швеції. 1\.apJJ.o Х ос~ерігав тоді Хме.а.ьницького 

правдиво, що "Москва не стерпить вольного народу україн

ського побіч себе". Царь напирав . на Х:мельниць:кого, щоб сей 
відступив від союза з Швецією, aJJ.e Хме.аьницький рішив 
з Москвою цЇJJ.ко:м порвати і приняти "протекцію~' Шве

ції. Вів піс.аав Шведам поміч в си.аі' 30.000 козаків під ота

манством поJJ.ковнив:а Ждановича. На жа.аь Хмельницький 

помер несподівано (1657 року) серед тої справи, не довівши 
її до кіпця. Все 'девлтиJJ.їтве геrьманованне Хме.аьницькоrо 

й усл його поJJ.їтика є одначе доказом, що він змагав обо

рцнити повну неза.11ежаість державну України не 

тіЛьки від По.аьщі, aJJ.e й від Москви. Його союз з Мос
квою ее бу.ао ті.ІІьки шу:&аиие помочи в потребі, так само .нк 

передше союз з Татарвою чи з Туреччиною, а опісJJ.л зі Швецією. 
Не бу .ао ее нїлке п~мавство, н·t~лка "з.ауха" з :москвою і пї-
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.икий "поворот" до "спіJІьвої русско'і держави". Про все те 
вів і не думав, а видумаJІи все те щойно недавно :мос

ковсь:кі nо б вдииитеJІ ї"-ваціова.а їсти (московські істори:ки 

СоJІовев і Поrодів, редактор Катков, :(раФ Вобрівський, редп

тори ІІіхво, CaвeRRo, Мевьшіков і т. д.) та ВJІОЖИJІИ йому 

в його думки те, чого вів саме вайбіJІьmе жахав са:. 

Хме.11ьвицький думав тілько про самостійну украївсь:ку державу, 

писав сн все гордо "гетьманом України" та воJІодїв у нїй ак 

у:краївський волоДарь до останньої хви.аї свого життя. ~ому 
п.аака.11а по вї:м гірко всн "річ-поспоJІита українська", н& гово

рив вад його трупрю "писарь" (себто: державний секретарь) 

Зорьха. 

* * * • 

Відносини :між У країпою і Московщипою, що пастuи по 

смерти Богдана Хме.ІJ.ьпицького, є дuьшим доказом, що не

правда ее, буцімто Україна приJІучи.ІJась до Московщини радо 

п рідна до рідної. НасJІїдвик. Х:меJІьницького, гетьмав Іван 

Виговський - дуже розумна та високо патріотична .аюдипа -
бачучи лихі замисли Московщини проти державвої незuеж

иости України, пірвав з Москвою, роЗбив Мо~каJІЇв під Іtоно

топом . ва прах та закJІючив з ПоJІьщею 1658 року Гадяцьку 

р~ову, сиJІою котрої Україна yвiйmJJ.a в сnі.аку .ик трета: 

рівнорядна держава ("ВеJІике киязівство руське" - назва. 

з даввої ще :київської давнини!) побіч По.ІJьщі та .іlитви. 

А.11е нарід був ворожий ІІоJІьщі, не вір~в .іl.нха:м і сл спіJІка 
ке :мог.11а вдержатись. НасJІїдни:к Виговського, гетьмав Юрко 

Хме.аьпицький, відновив зразу спі.шу з MorJtвoю, а даJІЇ від

ступив від неї та пішов знов ва спіJІку з ПоJІьщею. Польща 

і Москва пішJІи тодї війвою проти себе та стuи битись ва 

Україні. Юрко Хме.ІJ.ьпицький :мав за CJJ.aбy гоJІову вивести сьому 

конець та зрік с.н гетьмавства (1663 року). Аж тоді счипи.аась 
біда: вСJІкі честиJІюбиві JJ.юде ·.стали рватись за гетьмавську 
бу.ааву, .з чого скористувались JJ.иxi сусіди, ПоJІьща і Москва. 

ВиробИJІось тепер таке, що стuо двох гетьманів: по.11ьський 

стаВ.ІІени:к Тетеря на Правобережі, а московський примужник 

Б 

- 57 -



Брюховецький ва Аївобгрежі. Настав ще гірший зав:олот, бо 

Тетера при по:м:очи Польщі став воювати АУвобереzе, а Брю

ховецьхий при помоч:и Москви Правобереже. Край руйнував сн. 

Самі Ухраївцї різuись :між собою. Мосхва і По.1ьща змір· 

хували, що їх спіАьний інтерес Україну подї.1ити, та 

в Авдрусівсь:в:ім договорі (1667 р.) погодuись поміж собою, 

щоб Ухраїпу подїлити між себе вцовж Днїпра. Отсей Андру

сівський договір рівнож дохазув, що Московщина не вва

жаJІ_а України за рідну сторону. Інакше не шматувuаб їі 

па сп іАху з днхами. Ащрусівська умова отнмиJІа зв о в У кра

їнц'ів і вони зібра.аись боронити своєї неза.аеzности та згур

тувuись довкоАа сАавного гетьмана Петра Дорошенка. Доро

шенв:о з' єдинив зно.в ·усю Україну Хмельницьхого в одну, 

везаАежну державу (1688 ро:в:у). Дорошенво зірвав і з Поль· 

щею і з Москвою та пощу:в:ав помо1JИ там, де IIIJR8.B ії вже 

Богдан Хмельницький: в Туреччинї. Ста.аа у:м:ова між Доро

шенком і Туреччиною, що султан Магомет lV мае помогти До
рошеПRови визволити всіх Укр~їнцїв зпід Польщі і Мос
кви та зАучити в одну українську державу. Але Татаре, 

що прийШJІи в поміч Дорошенкови, плюндрувuи Україну. Се 
відхиJJ.ило нарід від улюбленого зразу Дорошевха. Дороmен:в:о 
зрік сл тодї булави (1676 року), а Україну знов подuеио на 
два гетьманства. П равобереzе, замінене майже в пуствп:ю, піА
лнгало то Польщі то Туреччинї, - Аївобереzе, де гетьма
нував Самойлович, підлJІГало Мосховщипї. Сей час назвав па

рід "Руїною". 
Події всьОІ'О часу від Хмельницького до Дорошенка до

казують, що Ухра;нцї всїми силами хотіли боровити ед

вість та державну незалежність України, але за-боrато 
маJJ.и хругом ворогів (Польщу, Москву, Татарву), щоби серед 
них устонти. 

* * * 
Останнім, хто з оружвм в руках пробував оборовити віА 

Московщини державну незuежвість України був гетьман Іван 
Мазепа, паслідник Самойловича. Він гетьманував саме тодї, 
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Л~ Дор()'Ш(;НКО веде своб військо, війСЬКО 

запорозьке хортиенько. 



JІК у Мос:ковщивї запаиував царь Петро І, що став перетво

рювати :мос:ковське царство в теперішню росийську імперію. 

Петро І й вцумав звищити державну автономію України АО 

решти. Мазепа розумів ее, що скорше чи пізвїйше прийде АО 

с:мертеАьвої боротьби України з Москвою. І вія АЇтам:и гото

вив са до сього: заводив Аад і освіту ва У краївї, будував mко.п, 

друкарвї 1 церкви, обсаджував поАв:оввичі та сотевиі JРВАИ 

своїми довіревикам:и, заводив карність та посАух україисьв:ій 

вАасти, ие терпів весАухиввости та веАаду, поширив геть

мавську ВАасть і па П равобереже, а вк йому ва заваді став 

по..шоввик Семен Пuій, Мазепа ве вадукував с.и вї хвиАини, 
аби cJJ.aввoro, ue й песпокійвого Пuїа увJІзвити. Ось так 
зАучив вія під своею буАавою знов усю ту зе•Аю, аку 

:мав Богдав ХмеАьиицький. По ХмеАьвицькі:м: і Виговськіх 

був ее вайсиАьиїйший україисьв:~й гетьмав- воАодарь Укра'іии. 

Росіа тим часом запАутилась в т.ажку війну зі Швецією. 

Отсю хвиАю задумав Мазепа визиськати, щоби визноАити 

Україну з .Аабет Петра І-го. Порадившись з довіревою старши

ною, Мазепа зробив з КарАом ХІІ таку спіАку, .ак ко

Аись Бог дав Х:иеJІЬJІИцький з Кар.ІІом Х. Шведи при'йш..m 

аж в8. Україну. Мазепа пристав до вих, зАучив с.и з иим:и ще 
й САавиий в:ошовий Запорожеької Сїчи, Кость Гордїевв:о s За

порожцвми. Тим: . часом: •осковсьв:і ·війська вже за.аиАи майже 

всю Україну, ідучи від сходу. Ті городи, що ставнАн опір, 

Москва здобуАа, зруйвува.Аа, вирізuа і спuиАа. Опірвих Укра
їнцїв. прибиваво тис.ачам:и па хрести, саджаво ва пuї, при

биваво до пАотів і пускаво ріками з водою ва пострах. Тодї 

часть Ув:ра'івцїв з л.аку перед· Мосв:вою стаАа по сторовї 

Петра ·І-го. Шведи, Мазепа і Запорожцї пробувuи виперти 

Москву з України і облагАв Москu'ів у ПоАтаві. Царь прийшов 
з веАвкою армією сво]х виручати. Під Полтавою прийmАо до 

бою (1709 року). Шведи, Запорожц'і та Мазепиве війсьв:о бороАись 
.ик Аеви. КороАн Карла ХІІ. постріАево в ногу та Шведи иеСАи 

його ва вошах у бій. Запорожцї стонАв муром:, АJІГа.&И покото• 

ГО.40Ва.МИ .И.R СНОПИ у ПО.4j'; З НИХ ЛИШИЛОСЬ ВСЬОГО RЇ.4RaCOT душ. 

Над вечір одпав: битва була ми Шведів і Українцїв проrрава. 
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Українські !'а шведські недобитки втіuи тод1. через Двіпро 

і степи ва південь, до Очакова, що вuеzав тоді до Туреччини, 

а ,да.аьmе в Бесарабію, що рівнож вuежа.аа тоді до Туреччини. 
Мазепа так si старости і rрижі А помер, а ухраівські педо

битки і Запорожці вибрuи тод1 своІІІ гетьканом Мазепивого 

,довіревика, Пилипа Орлика. 
Списаво тодї між Орлпо:м:, Гордієпок та Карлом ХІІ 

рrову, :котрою Карло ХІІ обіцав так довго Москву вою

вати, доки Україна ве стане сакостій вою державоЮ. 

Кар.ао ХІІ і Ор.аик вамови.аи Туреччину воювати 9 Петром І. 

І справді Турки поби.1и цара та примусили його підпи

сати умову, що Москва зрікаєть са України і Укра іва 

бу де самості й вою. Одначе 9 того вічого ве вийІП.4о, бо царь 
ве схотів опіСJІа сеї ухови виконати, а Тjрки звов :м:uи інші 
uопоти та ие схотї.Іи дuьmе з Москвою воювати. Тод1 Орлик 

і Кар.Іо ХІІ виїхuи до ШвеціІ, де Rap.1o ХІІ небавом помер. 
Ор.аик, Гордlвпо та інші ухраівеькі еміtравти довго ще ва

ІОВ.48.4И то Туреччину, то Швецію, то Францію до війви 9 Мос-
nою, ue без успіху. · 

Так сківчuа cs оставва спроба гетьмана Мазепи та Ма
зепивцїв уtруитувати дерzавИJ самостійвість України. Скіичи

.аась невдачею тому, що Украіва була 9весuева столїтви:м:и 

віІва:ми і веспокопи, бу.аа роз,дерта :між Польщу та Гетьмав

щииу, Гетьмавщипа-ж у нутрі :ма.аа :колотнечу між богатою 

старшиною і бі,двїйmими масами народу. До того Украіва :uua 
в себе респубJІи:кавсьuА, виборвий ..1ад та не мuа постійвої 

аркн, ті.dь:ви :козацькі по..1ки. Московщива·ж саме тоді переро

бАuась в теперішню, си..Іьво сцевтра.іізоваву, чиноввицько-мі

.4Їтарву Росію, бу..1а бі..1ьша і си..Іьвїйша, в..1асть у вїй була 

в руках суворого царського правите..1ьства, опертого ва е..~їпік 

пОСАуху всього народу, арміа бу.11а вже постійна, а мужиків 

Іріпко державо в павських дворянських руках. Респуб.ІІикав

сько-де•овратичва Україна ве могJІа отже устонтв проти 

сцеитра.аїзоваво-:м:іJІїтарвої, само,державво1 Росії. 

* * 
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ПоJJ.тавсь:кий погром припечатав до.аю УRраїии .в::к 

самос·rjйиої держави. Гетьмавщипа ще :ма.аа свого гетьмана 

(С:коропадсь:в:ого) і свій ур.ид, ue царське правите.аьство стuо 
вмішувати СJІ в праВJJ.їиие гетьмана. При гетьмані устаиов.аево 

"ма.аороссійську :в:о.аJJ.єtію", s.аожеву s :московських rеверuів, що 
м:а.аа ваг.а.в:дати гетьмана. Якже Схоропадсь:в:ий помер, тодї царь 

й не доsво.аив вибрати гетьмана. Тимчасовим:Ігетьмаиои уста

вов.аево Пав.аа По.аубот:ка. Якже він став упоминатись ва 

нраво У·країии до самоуправи, так його й ч:има.ао україн
ської старшини виuикаво до Петербурга, де й ув.в:sвево їх. 

По.ауботок у тюрмі й помер. Укра'івою прави.аа да.аьше :мuо

російська KOJJ..IlЄI'iн, руйнуючи давні у:краївсь:в:і. права і роб.анчи 

вСJІ:в:і здирства. 

п ривервево гетьмавство знов, JIK вже помер.аи царь Петро І 
(1725 р.) та його вас.аїдвицв-вдова Катерина І. (1727), а ва
став царем: Петро ІІ. Українці впімвуJJ.ись тоді sa право об
бирати собі гетьмапа і їм: ее право повернено. Гетьманом ви

браво Дани .аа Апосто.аа. JІ:кже вів 17 34 ро:в:у помер, Москва 

знов не згоди.аась на вибір гетьмана. Україною прави.11а знов ":ма

JJ.оросійська кoJl.lleti.и", поки не вастuа царицею Є.11исавета, 
котра sгодиАась знов ва повервеввє гетьманства. Вибрано геть

::мавом Кири.11а Розумовського. JІ:в: помер.аа Є.аисавета, а прийша 

цариц.и Катерииа 11, що cтoJIJJ.a твердо sa самодержаве, sa цев
трuїsм і ва кріпацтво, тоді скасоваво гетьма:нський ур.яд 

ва віки (1764 р.), а Україну подї.аево ва rубервїї і при

.11 учено прн:мо до Росії. 
Останньою віJJ.ьвою українською seмJJ.eю socтuo с.и ще 

Запороже, де тепер rуберві"і катеривос.аавсьха і херсонська. 

Цариц.и Катерина: ІІ пiCJJ.ua свої війська ва Запороже, ве.а].ІJ.а 

sбо:мбардувати Запорожську Сїч, а всю старшину з кошовим: 

Петро11 Кuьвишевським ва чо.аї sавдuа в тюрми чи ва sа

с.ааввє. Се стuо с.и 1 7 7 5 року. 
Осьтак сківчиJJ.ась до решти держави а самостій

вість України, уrрувтовава Богданом ХмеJІьвицьки:м:. 

Весь час від початку повстання Х:меJJ.ьвицького проти ПоJJ.ьщі 

(1648 р.) аж до sруйвовавв.и Сїчи (1775 р.) та до ВJJ.учеввя 
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Гетьманщини (1764 р.) в Росію - себто 140 .аїт - ее бу ..1а 
одна безпереривва боротьба Українців- зразу sПоАьщею, 

опіс.u: з ПоАьщею і Москвою, а вківцї тіJJ.ьки з Москвою -
за державну веза.!ежвість України, за українську дер

жаву. З ПоJJ.ьщею, СJJ.абко-зорrаиїзовавою та вевпорядковавою, 

У:в:ра'fва сю боротьбу до поJJ.овиви вигрuа. За те з кріпко-з'ор

rав~овавою Москвою Україна боротьбу проrра.аа- тим бiJJ.ьme, 

що мо.!ода та зразу св.!ьва орrавїзаців Богдана Х.еJJ.ьввцьв:оrо, 

почасти через руїну :в:раю і вміmуваввє Аихих сусідів, а по

части з вини самих-же Українців (їх сварки та uнсові во

роzвечі) с:в:оро розхвтuась. 

* * * 
Та скасуваивє Гетьманщини і зруйвоваввв Запорожсько'і 

Сїчи не є кінцем: українських змагань до державної 

везаАежиости. Ось-так остаивї Запорожці не скориАись Ро
сії, ue піІWlв в Туреччину, де в гирАЇ Дунаю, ва островах, 

зuОжиАи нову "Задунайську Сїч" під турецькою рукою. Отси 

"Задунайська Сїч" простояJJ.а так аж до 1828 року, самим 
свої:м іствовавнвм пригадуючи Українцим їх давню воАю. Тому 

Росів вамагuа св конче перемавити тих задупайських Січо-

виків під свою руку і частиву їх у війні з Туреччиною справдї 

перемавuа. За ее Туреччина й скасувuа сю "Задувайсь:в:у Сїч" 
1828 року.• 

У:в:раївцї з Гетьманщини не моrАи рівнож погодитись 

8 упадком украЇНСЬКОЇ держаВВОСТИ. ltOJlB В рОЦЇ 1767 ЦарИЦJІ 
Катерива 11 сuвкuа з усього царства виборвих JJ.юдей (де

путатів) В "f евер8..4ЬНУ JCTpOЇTeJlЬRY :В:Омісію" ( ВЇби державну 
думу), тодї депутати з У:в:раїви під проводом Грицька 

По.аети:ки стаJJ.и домагати св сміJJ.иво поверневвв 

давньої самоуправи Гетьманщини. Сю "Комісію" небавом 
розваsаво, а богато УкраїнЦів по:караио за їх змагавва до са

моуправи sаСJJ.анввм, тюрмою, а навіть смертів). 

Дух самостійпости Україн в одначе жив даА ьше 

в украївсь:кої старшини, пере:мівевої в ":м~оросійське дво

рпство"' чого до:казом бу.4И: подорож rраФа Васи.4JІ Капнїста 
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до Вер.ІІїна в роцї 1791, нко тайного пос.аа украї&ських двор.а:н 
до пруського короля, ·Щоби сей визволив У країну, - та sна-

:менита "Історія Русів" (себто УкраївЦїв, не Моска.аїв!) напи

сана в тіи часї звісним уже Грицьком Полетикою і поширена 

серед українського дворянства. В сїм знаменитім творі пред

ставлено історію Гетьманщини JІR історію змагань за державну 

самостійність України. 

Замітне, що й тодїшнїй український митрополит з Гu.и

чини, що по розборі Польщі (1772 року) вuежа.аа вже до Ав
стрії, Лев Шептицький*) в однім своїм письмі до відевеького ці

сарського правительства заохочував Австрію попирати Русинів 

(Украївцїв), бо через вих можна прихи.ІJити собі й намнї

пр.ннських У краївцїв, котрі тужать до давньої волї. Мабуть, що 

Лев Шептицький зносив с.н потайки з Грицьком По.ІJетикою, 

tраФом Капнїстом та другими У краївцями з ко.11ишньої Геть

манщини. В вождім разї бачимо, що лк у Гетьманщині, так 

і в Га.ІJичинї ~и.ІJа тодї- з кінцем XVII віку - думка 

про самостійність України. 

Жи.ІJа вона і зараз по 1800-ому роцr, з початком ХІХ сто

лїтт.н, коли - здава.JІось - темна, глуха ніч покрИ.ІJа всю 

Україну. Іствувuо тоді на Україні .нкесь тайне "Товариство 

ви з в о ле в ня Укр аї ви", а провідника українських дворан 

з Лївобережа, Лукашевича, арештовано навіть за прин&.ІJ.ежиість 

до нього. В 1821. роцї по.ІJїці.н викри.11а ва Ухраїнї оrайве "Об
щество соединеннЬІХ'Ь С,.аав.ив'Ь". Думки його були :мабуть подібні 

.нк потім в "Кири.ао- методіїоськім Врацтві", а саме, що треба, 

аби всї Славяне мали свої держави, зАучені :Q свобідну спіJJку. 

До отсього "Товариства зАучених Славян" нuежали тодї JІЇ
вобережні, майже самі українські пани, в .нких - .а:к писав 

1725 року М. Маркевич до росийсьхого революціонера-дека
бриста Ри.аєева - "живе ще дух По.ауботка" (себто дух са

мостійности !). В проtра:мі сього "Товариства" було й домагаввв 
автономії України ("Ма.JІороссії"). 

* * * 
*) 3 того самого роду Шептищ.ких, що й теперішнїй rалицькиІt Митро

полит, rраФ Андрій Шеnтицький. 
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Новим по.ІJуміве:м стuа горіти ідеа украУвської держав

вої сакостійвости, КО.4И виsиачииІ кружок мо.11одих УкраїнЦіВ 

зв.вsав св в 40-их ровах минувшого сто.ІJїтrа в "Кири.ІІо-Мето
діївське Брацтво", вихрите по.ІJїцією в Київі 1847 р. Проsід

вив:ами в:ружва бу.11и історик Ми:в:о.4а Костомарів та письменник 

Панько KyJiїm, а речипом його ідей в поезії - Тарас Шев

ченко. Цілю :кружка бу .ІІа самостіІва де:мократичио-кои

етитуційиа українська держава, що враз s иишими дер
жавами всїх ииmих маввиських вародів :мuа би вuежати до 

С.ІJаваиської Федерації держав. "Брацтво" викрито, його членів 
покарано замапиєм, а вайтяжше Тараса Шевченка, котрого 

твори проповідувuи революційні, антіцарські та самостійвиць·

&і українські ідеї. На творах Тараса Шевчевка так і вид:в:о 
вп.11ив ~Історії Русів" Грицька По.ІJети:в:и, :в:отру Шевченко чи

тав чикuо разів. Дістав nіп ії певне серед тих .ІJївобережпих 

дворав, серед а:ких вів :в:і.аьва років проживав та котрі .бу.аи 

саме сипами та ваухами тих, що працювали разом s Грицьком: 
По.аетикою, Васи.аек Капвістом та инm. Стрічав са там Шевченко 

певне і s старими uевами "Товариства визволенпз України" 

чи "Общества соедивеввнх'Ь С.ааВJІВ'Ь". Тав: само стрічuись з 
ними певне І виші "Кири.ао-Методіївські Братчики". 

Дум:в:а дійти до української держави дорогою спіА:в:и 

е.4ав.нвських держав, ее так само думка "Общества соеди
веквнх'Ь С.ІJаВJПІ'Ь", нк і "Кирwю-Методіївського Брацтва". Від· 

rо:мів сеї дум:в:и бачи:fо ще опіс.а.н в "Вільній Спілці" Михайла 

Драгоманова. Дехто мІшав ті думки s думкажи росиАських чи 
ве-росийських павс.dавістів, :в:отрих цїль мrчити всїх С.11аван 
під с:в:иптрок Росії. Се по:ми.ІJка. Росийські панс.11авісти під 

покришкою "всес.а а в .ин сько-роси йської" ідеї хочуть по-

. иево.&еви.н всіх С.ааввв Росівю і з.&иття С.іІавявських ва

родів - особ.4иво-ж украУвсь:в:оrо і білоруськщ·о - з Мос:в:а.аями 

(Ве.аикороссами). Натомість українські "Федера.аїсти" з "Об
щества соеди.іеввьzх'Ь С.11аввв'Ь" і "Кири.11о-Методіївськоrо Бра-· 
цтва" чи Драrоманів глядї.аи ва слаВJІнську спілку тільки .ик ва 

· спосіб, .ак би саме забезпечити державну самості Авість 
І 

слав.ивсь:в:их вародів - особ.ІJивож українського - пе-
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ред угнїтои других С.аав.ян (Мос:ка.11їв чи По.ал:ків) і пе

С.аавлв. Іден панс.аавістів-обєдииите.аїв в: "через з'єдивенве 
С.аавлв до їх зиосковщеввн"; - ідел украЇНських Федерuїстів 

бу.аа: "через ві.аьву спілку С.аавнв до сакостійности Укра-

їни". 

* * * 
Тарас Шевченко був тим, що вивів ухраївську по.аїтичву 

думку першої по.аовини ХІХ. віку з туманних :мавівцїБ Феде

ра.нз:му знову ва лсвий шллх ухраївського са:мостійництва.. 

Через го.аови "Кири.ао-Методіївських Братчиків" та "Общества 
соединевнЬІХ'Ь С.аав.ян'Ь" подав він руку: в :минувшину авторови 

"Історії Русів", Полуботкови, Ор.аикови, Мазепі, ДорошеJШОви 

і Х:ме.аьницько:му, - в бу дуччину через голови Драгоманова 

й "у:країноФіАів" теперішиим у:краївськи:м ірредентистак ( са
мостійникам). Його історич:нl та по.аїтич:ні поеми ее один :м:о
гутнїй протест против анексії України Росією, ее гро

мовий поuик усїм Украrnцн:м відбудувати державну са·мо

стійність України - хочби й щвою рік ворожої крови. 

Ті.аьки в однім-одвїсенькіи творі ("Іван Гус") Тарас 
Іllевчевко говорить про С.ааван: 

"Щоб усї О.лавяне 
"стал.и добри.ми брата.ми 
"і сина.ми сон.ия правди! 

Поза тим Шевченко не івтересуєть сл САаввнщииою, ті.аьки са

мою Україною. - "Встане Україна, світ правди засвітить і по

:моАнть сл на воАЇ вево.аьвичі дїти". - "Кайдани порвіте 

і вражою, мою кровю во.аю окропіте" - отсе його звичайні 

вис.аови. 3 бувuьщини оспівує ШевчеВІtо або те, що свідчить 
про нашу боротьбу за державну самостійність України, 

або те, що нам отсю самостійвість в нених, світАих крас:ках 

пригадує: одушев.анєть св Гетьманщиною ("Гетьмани! .акби то 

ви вста.аи!" . . . . "Бу.аа ко.аись Геть:м:анщина!" . . . . "Бу.ао 
ко.аись 3апорожцї вмі.аи панувати!" .... ), оспівує у:краївську 
воєнну си.ау і САаву ("Гамuї.и", "Іван ПІдкова", "Гайдамаки", 
"Вибір Гетьмана" і т. д.), прокАинає Петра І-го і Катерину ІІ-у 
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("Ве.!ипй .hox", "Сов": "Се той Первий, що розпивав вашу 
У:в:ра'іву, а Вторан доковuа вдову-сиротиву"), дорікав Хме.аь

ивцьRОrо, що віддав УкраІву під руху Мос:в:ви ("Ой, Боrдаве, 

Боrдавочху, нерозумвий сиву, нащо вімав Мос:в:а.аеви вашу 

У:в:раі'ву?"), одуmеu.веть сл :Мазепою ("JІкби при rеть:маві' Йвав'і 
вс.и. У :крайка з шаб.авки ста.аа- ве ПАакuи б д'іти, Мати б 

ие ридuа!") і т. д. Отса ідейна творчість Тараса Шев
ченка .асво скриста.а'іsува.аа ідеал украі'всько'і держав

zаввости. Вів переріс roJJoви сво'іх соуsвиків, Федерuі'стів, 

і став проро:в:о:м самостій;но'і, вольво'і Укра'іви. 

Ко.аи по Шевчеику Михай.ао Драrомавів ще раз вертає 
до Федера.а1sму, опертоrо ва думц'і про Федеративний перестрій 

Росі'і (йоrо "Ві.аьва Спі.Іка"), то ее в веrо ті.аьки спосіб, ак би 
в іствуючих, т.иzких, росвІських умовах здобути sroдy ро

сийських .а1берuів ва автономію Укра'іии. Йоrо-ж історичні · 
твори (прв:міро:м "По.а'ітичві пісв'і ухра'lвськоrо народу") тому 

тіАьки й написані, щоби ви:каsати Укра'івцям, .и:к вови в ми

иувmив'і боро.Іи сл sa са:м:остійву, одвоці'.ау, укра 'івську 

дерzаву, а йоrо поо~1тичні письма (як "УкраУна і центри", 

"Пропащий час" та виші) ви:.каsують, скіАьки Укра'іва по

терпі.Іа через споАуку з Росією. Сим робо:м Драrо:м:авів, по 

теорії Федерu1ст, аrітує nрактично в:айсв.аьв'ійше побіч Шев

ІІеmtа sa са:мостійвою украі'вською державою - так, що піз

и'ійmі і сучасиі уира'lвські самостійвики корветують св часто 

ioro арtумевтаці~ та умотввовавнєм ДАВ уtрувтоnаввл посту
.анту самостійво'і Укра'іви. 

Ось-так виховане під вп.аиво:м Драrомавова :моАоде поко

.аївиє Гuвчав з 90-их років ХІХ. віку ввставиАо твердо по

СТJАЛТ "вольвої і везuеzвої України від Карпат аж по Кав
І&S". Першим речиикщ1 сеІ'О uича був у Гuичивї український 

соціu'lст Юлїав Бачивський у сво1:м творі "Ukraina irredenta" 
(1895 р.). 

Отсей са:мий посту л.ит проголосила ріввосиАьво й за

свовава ва росийській Украївї з хівце:м 1899 року "Р~волю
ційва Українська Парті.и", перша брошура котрої воси.аа 

sаrо.аовок "Самостійна Україна". І хоч СJІ партіІІ веsаба-
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рои розби.11ась та хоч з неї вийПІАо az кі.Іька ук.раїнсь:квх 

партій чи орІ'анїзацій ( соцінJJьво-демократичва партін, так звана 

"СпіJJка", "нароДНJІ партія" і т. д.), - то одначе uич "сахо
етійної України:' не тіаьки не загинув, ue й поширив сл по 
Українї, дохоДJІчи до народвих :мас - так само, JШ ее стuось 

:між 1900-им і 1914. роком в Гuичинї і в америкавсьв:их Укра
їнцїв. :В:о.аи росийські Украївцї й не вистав.ІІнJІи його в :межах 

Росії явно, а жадuи ті.ІlьІШ "автономії України" (ухраївські 

uюби в І і П думі, письма україв~ьких сеJJнп і віч в І та 11 
Думу, профама "Ради" і т. д.), так робиJJи вови ее ті.11ь:Ки 

тому, бо інакше не віJІьпо й · везручно бу .ао їм говорити. В ду
ші кожен свідомий Українець подї.ІІJІG і мусить подї

.ІІJІ,ти ду:мку "Самостійної України" та кожен Укра!вець, 

котрий ті.11ьки може, трудить сл ДJJH здїйспевви сеї думв:и. 

·Тому ~Союз Визво.ІІепвн УкраУни" виписав її в теперішпе во

впне время па своїм прапорі та го.11осить її перед цї.1им світом. 

Тому й гuицьв:і Украівцї, згуртовані! в "Українській Націо

пuьвій Радї", вивісиJJи такий самий прапор і виСJІuи свою :м:о

.ІІодїж в "Укра'івські Сїчові Стрі.аьцї" воювати s Москвою. 
Ко.Іlи-ж є ще деку ди "M&JJopoccи", котрі кажуть, що і:м: 

ввстане тіJІьки українська пісвн і театр, ухра'івські вишивки, 

шаравари чи гопак, пе требаж їм: "Мазепинства" чи "ВоJJьвої 
України" - так ее .11юде, що "самі пе віДають, що говорить" 
та не знають "хто ми". Се пї Украінцї, пї московські пере
вертні, ее щось так ведорозвите чи заспїчене, наче недоносок 

чи запорток. Їм краще-би стати ЦЇ.ІІКОМ Москuя:м:и, а пе бути 
тим "смердячим гвоем" і "гви.11ою ко.аодою", про котрих з такою 

погордою говорить Тарас Шевченко. Се ще пе МоскаАЇ, бо 

всеж рідна їм ще їх прадїдна :м:ова, пісв.и і звичай, aJJe й цїJІ
ковити:ми українцями вови пе е, бо нема в вих sрозумінив: 

ДJJ.Н воЛі' і щастя рідвої країни. Вови - ее та гвиJІа JІаса, 

що, ду ричи себе українською вишивкою чи чу до вою піснею, 

11 Пом,аzают'Ь Моска.леви 
Господарювати 

І з Матери полата:ну 

СорСІЧку здійм,ати", 
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п співав гірІЮ Шевченко. Через ких саме ваш нарід бвть с.в 

.о риба об .11їд вже стUьп .!lіт, шуК&І)чи виходу 8 тюрми і ве

во.!lї. Отсих "Ма.11оросів" вигубити до нащадку, приперти 
1х та:к до стїии, щоб вови або авво зрадuи Увра1ву і про

rо.!lосИ.!lи себе МосJUUвми, або рівно ввво, непохитво і твердо 

стuи УкраЇІЩ.ІІми, себто "Мазепвицвми" А борцами за державну 

самостійвість України- отсе задача кожвого щирого Увраrвцs. 

Чим осьтих "Мuоросів" :меиmе, ти:м б.!lижчиІ день са:мостій .. 
кости Украrви і кращо1 до.11і всїх Українців. 

* * * 
ПерР.д тв:м, зави закіичвмо сю стаm, коротко nor.!loe:мo 

ще .ва ті еІЮио:мічві (господарські) та прааtві (юридичні) під

стави, ва котрі опвраєть с.в домаrавиє самостійвої ув:раівсько1 

держави. Бу де ее відповідь тв:м, котрі ва&уть, буц1м У краіна 

ие коже .. }ЮЗввватвсь господарсько без Московщини та тим, що 
rоворать, буцrмто ми SAUBCЬ Мос&&.!lеви і ие :маєм права ва 

окре:мішвість . 
.Михайо~о Драгоманів був першим, що ви:каsав чис.Іами, 

п Мосвовщива визисьв:ува.аа та виsисьвув Украіву ("Україна 

і центри", "Пропащий час"). Автор отсих р.иДRів пішов С.!lЇ .. 
дами сього ве.11икоrо учвте.!lJІ, в:оо~и в реФератї про самостій-· 

вість У:країви (поміщено в "Мо.4одій Ув:раїві" 8 1901 р.) :мо
тивував до:маганвв державво1 самостійности Увра1ии :між ивь

mим чиСАами s бюджетів росиІсько'і імперіі, ак тав:ож Факто~ 

евсп.&ьоатаці'і переваzво1 части природвих дарів України чу

жими в:апітu1ста:.и. БроІПJРа М. Порша "Автономів Ув:ра'іии" 
з ров:у 1908 розро'би.4а сей матерівА ширше, вив:азуючв, як 

Росі.а нищить Україну зuїзвичими тариФами ( оп.4атами), и.іІь

шими (меншими) до портів ве~икоруських, а ивьшими (бі~ь

mими) до портів чорноморських і т. д. Те саме з боrати~ чи

с.&овим катерівАок в руках обробив М. Стасюк в брошурі 

"Автономів Увраrви і розввто:к продукціівих сиА". - Годї вам 
тут довше розводитись ва сю тему. Читачі мусить вдово~итись, 

КО.4И скажемо, що рік-річвий убуток майва Украіни па користь 

:Московщини .ІІИmе в самих податках, процентах від капітuів 
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і т. п. виносить що-кайменьше 312 :мі.Іlїоmв рубА.Ів, не чимив
ши убутків в ріжкиці тариФ, експА.ьоатаціІ українських копа

Аень, ЗеІІЛУ і Т. д. 

Ка.zуть одначе дмкі "обедив:итмУ" - імевно з поступо
вих (деа::в:і росийські кадети, соЦЇЛАдемократи і т. д.), що бу

цїито Україна та Московщива звазаиі такими rосподарськип 

нитками, що одна без друrої ке можуть жити та мусить тво

рити одву державу. Чи правда ее? - Правда 1'а не веа! 

Правда тїльки ее, що Московщикї чимuо гірше буде жити без 

України, бо, тратячи Україиу, Московщика стратить країну, з 

ав:ої побирuа пшеницю (чорнозем), сіАь (лимани), вуrо.1ь (Ка

терикославщииа), заАУзо (Катеринославщика) і наФту (Тамаиь) 

- значить те, чого в Мос:в:овщикї нема та без чого годї жити 

країнї в добробуті. Натомість неправда, щоб УкраУна не могJІа 

жити без Московщини. Україна :має все, що країиї до nозвит:в:у, 

промислу і добробуту потреба (пшеничний і бураковий чорно

зем, лІси, гаре підсонкє, наФту, сіль, вугоJІь, залїзо, rарві мор

ські пристанї). Московські обедикителї-центрuУсти мають отже 
si свого ставовища рацію, Іtоли боять си, що відпад У країни 

підкосить господарство Московщики - одначе вам такий 

відпад тільки поможе. Тепер убога з природи Московщииа 
мав більший про:мисеJІ та заливав УкраУву своїми Фабричиими 

виробами, павіть тими, що вптвореві з українського зuїза, 

вовни, пшеиицї, бурака і т. д. та при по:мочи укратського вуrли. 

Сим визиськуе вона УкраїRу, бо не дає розвинутись україн

ському промиСАови. Самостійкість України замкне :московськик 

виробам дорогу ва Україну, спричинить розвій у:в:раївсьиого 

про:миСАу та добробуту всеї У країни: иїборобів, про:миСJІовЦїв 

і робітників. 

* * * 
Зостаеть СJІ ще розібрати питаивє, чи :иаєко ми, У краЇІІЦЇ, 

правну (юридичну) підставу домагатись державвої са:мостійвости 
УкраїRи? "ОбєдивитеJІї". кажуть, що Україна почасти сама при

АfЧИJІась ("вернула") до "русекої імперії", а почасти відбиJІи 
("визволили") її зпід Польщі "русскі царі". Ми вже ва історії 
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У :країни вискаsuи, що ее неправда, бо У :країна у переасАав

сь:кі:к договорі (1654 р.) пішАа тіАьки .а:к о:крема держава на 
спілку з Мос:ковщивою .и:к з другою окремою державою. Ви

значні, таки росийські вчені, знавці міжнароднього права (.а:к 

НоЛЬ.ZJ.е та виші) признають, що "переJІСАавський договір" ее 
бу.11а умова про спіАRУ між двома о:кремими державами: 

українсь:кою респубА.и:кою і мос:ковсь:ким царством. Отсл умова 

з боку України потверджеиа була :козаць:кою радою в Пере.ис.ааві, 

s бо:ку Мос:ковщипи царем О.11е:ксїем І та "Земським собором" 
у Москві. Отсей а:кт потверджепвн з бо:ку :Мос:ковщипи увійшов 

нко закон росиіської держави в "Свод'Ь за:копов'Ь русской імперії" 

та до сьогодни в ·ті:м "Сводї" :містить с.и. Значить сн: 
Перенславська умова ве стратиА.а ДJІJІ Росії за:коппої 

си.аи до иинїшнього дпн та повинна бути виконувана 

в життю. Одначе Росія вже давно з.аомИАа сю умову, вже 
давно заміпи.аа спілку па піддавство У :країни Мос:кві. 

Сим способом Росі.и звільнила і Україпцїв від обо
внзку задержати спілку з нею. Коли Росів ЗJІомила "пере

ис.аавсь:ку увову", то не мае вона права вимагати від У :кра

ЇНИ, щоб Україв:а зоставuа с.и при Московщивї, - бо У :краЇНа 

годи.аась тіАьки зоставати сн з Мос:ковщииою в спілцї .а:к "рівна 

s рівною", а не в підданств і! До піманства нас мусити не 

кае МосRЗ.Аь нї божого, пї людського права. КоАиж Москuь 

са.и спі.аку зірвав, так ми, Україпцї, маємо повне прав робити 

те, що нам вигідно і що нам користво -ее значить: раз на 

все ·роздїАитись від Москви. 

* * * 
Девлтпадцнте стоА.їтте названо "сто.4їттєм націй" -тому, 

бо в сїм сто.аїттю повстuи середвьо-европейсь:кі і бuкапсь:кі, 

ваціонuьні держави (Нїмеч'ІИна, Ітмїн, ·Сербів, Румунїн, Бо.а

rарін, Угорщина) та в сїм столїттю Ці.4а низка завмерших чи 

понево.Іених націй про.а:ви.4а своє ваціовuьпе ".и". Відроди.4ись 
та ста.аи впомипатись за своє право під сонцем Чехи, По.4.я:ки, 

Хорвати, СловіНЦї, С.аоваки, ФАJІМапдЦї, .ііитовцї, Аотиші, Ести, 

Фіии, Ірл.а:пдцї, Грузини, Вірмени, ААбанцї і т. д. Та :мабуть, 
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що двадцате сто.11їттє ще з біJlьmи:м:и правом: буде носити назву 

"стоJlїття націй". Бuкаиська війна виави.аа, що ваціоиuьне 

питанне ва Бuкані збJlижаеть сл до свое'і розвнзки: Туркам: 
відобрано .в Европі всї . иетурецькі sе:м:.аї, утворено а.11банську 
державу - так, що зостuо сн по.11агодити ще тіJlьки питаннє 

Македонії, котре здаєть си тепер саме й бу де по.ІІаrоАЖене. 

В Росії. збудилось паціона.11ьне питанне по ревоJlюції з иеспо

дїваною силою, що вказуе ва його дозріваннє. Зростав рух 

Білорусів, Грузинів, дотиmів, Естів, Литовців, Татар, Вір

кен - навіть Бапшіри, Бурити та JІкути прокинуJlись. Ви

ривав чим-раз сИJlьнїйше думка перестрою Росії ва основі Фе

дерuїзму і автокомн всїх иародїв. Коли й Україна проки

нулась до нового життн, ко.ІІИ й У країицї жЗ.дають авто
номії чи самQстійности України - так ее та сама м:огутнв: 

течі.а, що опаковув тепер всю східну Европу. Тому пусті бuачки 

тих, хто нас навчає, що боротись за BOJlЮ свого краю ее бу

цімто "іnовінїзм" та що годить ся боротись тіJlьки за вoJlJD 
"всїх Jlюдей". Во.11н націУ ее частка BOJlЇ всього .11юдства, 

до якої треба нам йти, нка ще одначе дуже даJJ.еко. Хтож 

каже, що служить тіJlьки "всьому людству" чи· "всїй Ро~ії", а 
не хоче приuасти рук до скоршоrо визво.ІJ.у свого рідного краю, 

до сього :можна· приJlожити CJloвa IIaвJla, виписані Шевчепом 

в roJloвi його "ПосJlані.и": "Аще кто рече: .11юблю Бога, а брата 
своеrо ненавидить - Jlожь есть!" СJlужачи нїбито "визво.аен

ию всїх", осьтакий потурае несвідомо гнобитеJlн:м понево.аених 

націй. 

Тому :ми, Українці, не журім ся дру·гими бі.11ьmе, 

нїж самими собою. Здобудьмо перше во.11ю своїй Украіні, а 

тод'і вже :можна і про "всесвітню воJІю" думати. А то в нас 

хата неметена, а чи:маJІо з нас преть ся всесвітню паJІату за

мітати. Нкби отсї сиJlи, що Ух Україна вложи.11а від 60-их 

років у всеросийську ревоJІюцію, буJlи зужиті тільки ва визво

.Іеннє самої України, то й У.країна :мuа б до сього часу BO.IIJ) 
і Московщина давно· вже впораJІа сн б з деспотизмом. А так nі

ІІІ.!И ті сиJlи - ті Jlюде, той запа.ІІ, та праця і ті засоби 

паче намарне, намагаючись зрушити з місця ве.11ичезну та 
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oт.uzi.ly всеросиІську ко.1оду. Що бі.аьmе: Украіва ті.1ьки стра· 

тв.1а ва сім, бо кожна )'Враївська св.аа, вімана ва с.~ужбу 
хочбв поступової Росії, є втратою Д.ІІ.JІ України, а скріп.аенва 

росвІського націовuьвоrо добра і роснІського ватиску ва 

Україну. 

Д.аа УкраЇІІЦJІ sоставть са отzе ті.аЬке одво: с.1 ужити 
ті.1ьки українській рево.1юції проти Росії та дбати 

ті.Іьки sa визві.1, за сакостійвість України. Все инmе-
• 

ее авва чи замаскована rарввми с.Іовами зрада України. 

* * * 
Сучаева війна sбудв.аа в Українців вадїю ва виsво.Іеввв. 

Вона може ріzво скінчити са. МаЄІІо вадїю, що скінчить са 

вона побідою Нїмеччввв, Австрії та Туреччввв в~ Pocim. 
Побіда са може бути менша, xoze одначе рівнатись і роsгро

кови Росії та її подї.1овu. 

Хто справді Українець, ве ті.1ьки тї.аох і мовою, 

а.1е І усею .цуmею і всїх серцем, тоІ мусить бажати 

собі ті.аьки отсього пос.11двього, себто: розгрому Росії 

- і мусить д.1а сього працювати. Розгром Росії ее буде 

З&С.Іуzева кара sa повево.аеввє мі.Іїовів других народів, буде 

ее І акт справед.аивости Проввдrива, бо дасть во.аю повево.Іе

них вародам Росії. Тоді А Украіва дістане во.аю, зрабо

ваву їй Росіею. Пусті та брех.аиві бuачв:и тих, що .а.ика:ють 

мuосвідомих Украївцїв вїмецьким повево.аеввем України. Ми 

коr.1и б таких .аюдц\'в совтати: чим краще московське, грубе, 

веотесаве армо від ку.аьтурвої, .аюднвої та ковстітуційвої вї

кецької управи? Чи може тим, що Моска.аь "С.ааванвв" та 

"правос.аавивІ"? Чи від сього .врмо перестає бути ярмом, а кнут 

квуток? А.ае й сього 4Юдввоrо вУ мецького .ирма нема що бо

ати с.к. Нї! Укра\'ва ее за-ве.аикий шмат зем.аї,щоби її Німеччина 

чи Австріа хотuи собі загорнути. Тому маймо тверду віру, що 

веда.аевий час самостійности Укра\'вв. 

Навіть одначе, якби теперіmНJІ війна ве принема вам 

освободжевв.и від росиАського .врма, то принесуть ее вам ве-

6 
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дuе:в.і дес.ити.аїтта. Колись У країна пропuа .ик держава 

тому, що за-бога то мuа в-вад во ру ворогів .(Польщу, Та

тар, :Москву), що була роздерта між По.аьщу і Росію, що 

саму У країну rрима ввутрі станова боротьба, а маси ва

родні буJJи темні і вепрвчасні до по.ІІїтики. Тепер усе зміви

о~ось. Україна має ті.11ьки одного серіозпого ворога - Москов

щину. А ее не три вороги, .и:в. :в.о.ІІись бувuо. Ми й не роз

дерті теперь так, НR :в:о.11ись бувuо. А .икби павіть Мосв:ва 

вс їх пас загорну .11а, то й тодї всї У краївцї вкупі станемо тим 
си.аьнїйше боротись проти Московщини і побідимо. Є в вас, 

що правда, і теперь к.ансові боротьби: :мужиків в паваки, 

робітників в капіта.ІІїста:ми. А.11е ті пани і капітuїсти .аюде 

гоJJовпо чужі і тому :в..аасова боротьба проти вих не ІПRодить 

паціонuьвій справі. Бкінцї і ті :маси сьогодва вже не ті, що 

бу.11и. Не ":в.назї" чи "ш.анхта", не "старшина" чи "карка
вини", не "дворнне" чи "пани-дїдичі" в сьогодва заступви
ками У:в:ра'іни, а деснтки мі.ІІїонів українських Х.ІІїбо

робів та робітників. Отсе :море .11юду збудилось і проки

ву.ІІось. Воно шумить і rpae, uекоче та гуде. Здій:маєть СJІ 

все вище та вище хвиJJJІ його, котить сн від краю до краю, 

захоп.11ює народню :масу де-дuї до ї'і споду, до дна. 

А тодї стане Україна - вольна, неровдїJJьна, на

родна, демократична, українська держава. 
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Іван Франко. 

Встане Україна. 

Розвивай сл ти, високий дубе, 

Весна красна буде! 

Розпадуть сл пута віковії, 

Прокинуть сл люде. 

Розпадуть сл пута віковії, 

Тяакії кайдани, -
Непобіджена з.аими ворогами 

Україна встане. 

Встане САавна мати Україна, 

Щас.аива і вільна, 

Від Кубанї аж до Снна річки 

Одна нерозд'ільна. 

Щезнуть межі, що помежува.аи 

Чужі між собою, 

Згорне мати до себе всї д'іти 

Теплою рукою. 
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Дїти-z мої, АЇти веща~иві, 

Б.1у AJri еиротата, 
ГоАЇZ бо вам в сусіА ва yCJJ.ysї 
Свій ві:к коротати! 

ІІіАвімайтесь ва еватео АЇАо, 

На щирую JJ.pyzбy, 

Та щоби ви чесно пос.11уzв.Іи 

ДАа :матери е.~уzбу . . 
Чи ще-z то ви мuо вае.~уzИАись 

Москві і Ла:хови? 
Чи ще-z то ви мuо ваточи.11ись 

Братерськоr крови? 

"Пора JJ.'tTИ, пора ПОГ.ІlSІ,ІJ.ЇТИ 
ДАн в.Іасвої хати, 

Щоб tаsдою, ве с.11 уrою 

Перед світом стати!" 

Розвивай са ти, висо.кий дубе, 

Весна краева буде! 

Гей вставаймо, ЄJJ.Ваймо ен, 

У країнські .ІIOJJ.e! 

Є,ІJ.ваймо СJІ, братаймо сн 

В товариство чесне, 

Най братерством, щирими трудами 

В країна воскресне ! 
Іван Франко. 
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Звідки взяли CJ і що значать назви "Русь" 

та "У краіна". 

Всsво•J авіева кasu. про "ветоущоrо Івана", що ве 
sвав в'І своrо іJІевв, в 'і своrо роду. Ось тaJWro вет.вмущоrо Івана 

иаrадує І пepeJUUUІa бі.Іьmість увра'fІІськоrо вароду - ве ті.Іь:u 

просто.шм.в, ue І івте.а'Іtеиці'і. Наш варіА .п •аса аагубвв 
своє давне історичне iu, під .uвм авuи І шавува.ав loro 
друrі народи, - аабув І ааrубвв опіи.в А друrе iJia, вотрому 
поmаку і честь здобув віи вц Жовтими Водами і вц П:uавою, 

піА Зборовом і піА Конотопом, niA Берестепом і під По.1тавою 
цІвою рів uасво'і і враао'і :крови. Чуzі захопuи, ваврu.в loro 
добре iJul а А&ВВВВВ, а з вим разом і честь та поmаву даввьоrо 

роду переА світом. Чуzі вамаrа.пс'Ь затерти І нове добре, 

честие "іп вашоrо народу, дбаючи звеств УкраУву до ввачіив.в 

своrо ваrрrів:ка. А ваш ве.~uиІ, - бо І дуzвй, виьми ду

пІ! - "ветпучвІ Івав" терпів ее, сов.Іиво поиурввшв rо
.аову, зіrвувшв спиву, постогвуючи ва до.4ю. Та прийшов qac 
пробу дzевu І д.4.11 "ветамучоrо Івана". Вів ог .Іаиув с.а по 
біІому сціту аа сво'ім правом, sa своєю чесm, аа своm А&ВВВ
иою - батьвівщввою, аа сво'ім родuм і сво'Ім іJІеве•. Давве 

iu і добро пращурів вайшов заврадеве .4ВХВМ CJC'IAOM, вове 
в повевірцУ. І став вів праввтв у .4ИХВХ СJС'іАЇВ свою бать

Іівщвву 1 свою честь. Став правити свою історичну бувuьщвиу 1 

свое історичне iu, а з тим і право бути сво'ім ze господарем 
ва сво'іІ вeur. 

•• * * 
Що и&роАJІ 8КЇВ.ІІ.4В сво'і імева, що брuи 'іх віА других 

вароАів1 що a&rJб.a.uи А&sву ваsву, а првбира.ав во ву 1 що во
сuв по Шьва ваав - ее бува.ао часто І буває до сьоrодu. 
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Ось був :в:олись ще за часів Христових славний в світІ 

ра рід "РИмлние" - "Romani", .и:в: вови себе звали. Потом.ки 
Іх сьогодян звуть сн "Італї.виами", а "Ром:аиаии", "Ро:мииами" 
чи мастиве "Румува•и" назвuись :міmавцї тих Рим.анн з над
дунайср:в:ими варвар~:ми: Іллїрами чи Да:в:а:ми. Правдиві пото:м.ки 

Рии.вв загубили свою давню назву "Романів", привявmи нову, 
а сл стара назва перейшла на новий, :молодий нарід - Во

лохів-Румунів. 

В .кіАь:в:асот лїт по Христї завоюва.Ао ·невелич:&е иї
мець.ке (І'ер:мавсь:в:е) ПАем.в Фрав.ків чималу .країну (uл·.ію, за
се.аеву зро:мавїзовави:ми Кельтами або ( u.аами. Фран:в:и роз
плились серед завойованих Ро:маво-Rе.аьтів, загубили свою мову, 

ue за те накинули свое ім.в .країнї та ї"і народови. Країна 

назвала ся Франці.н, а народ "Французами". Подібно ватаги 

с:в:авдииавс:в:іх "Норманів" завоювuu часть провінції Фраиці'.і, 

розпли.аи.сь соред та:моmв'.іх тубольцїв, ue .аиmили ї:м назву 

"Нор:манді.и". 
Нrмц'1 звуть сл по свойиу "Deutsche", .и:в: даввїйmе пи

са.аось : "Teцtsche ". Назва походить від .11атинсь.кого САова 

"Teutoni" або "Teuti ''; тав: звuо CJI веве.11ич:в:е иї:мець:в:е пле:м.а, 
з :в:отри:м вперве стріиу.аись Рим.11.ине. Опіс.ая перевес.аи Ри:м

л.нве сю назву і ва другі І'ер:мавсь:в:і п.11емева, поки самі Нїмцї, 

що ве иuи зразу одиого спі.Іlьвого імени, - ве ста.11и зва·rи 

себе "Teuti", "Teutoni", а по вї:мець:в:и "Teutsche", "Deutsche". 
Французи і до сьогоАПн звуть Нїмцїв "А.а.11ємавами", себто 
і:меве:м ОАНОГО ті.аьки вї:мець:в:ого nАемеви АА.ае:мавів, що сусї

дувuо з Фравціею. Подібно західні Слав.ние звуть часто всїх 

Нrмцїв "Швабами", рівнож від одного ті.11ь:в:и вїмецького п.ае

меви "Швабів". І ваше с.ІІово Нї:мцї :мабуть тогож початку, 

а і:мевно пішАо воно правдоподібно від п.ае:меии "Неметів" ("Ne
mettii"), опіс.ІІJІЖ приворови.ІІ.ось до с.ІІавsmсь:в:их мов, паче~то 

піш.ао воно від с.аів "нІмий", "німота". 
А от О,2І.Ва часть вїмець:в:их п.аемен, що жи.аи при гир.11ї 

рі:в:и Рейна, стали зватись з часом "Нїдерлнндц.я:ми" себто "ви

sовлвами", "виsовцнми", свою-ж :мову доси звуть "neederduitsch" 
себто до.аїmновї:мець:в:ою. Вони й вважають себе окремим ва-

- 78 -



родом. Цїкаво, що АиtJJїІцї звуть Нїдер.а.ввдцїв до сьогодва 

"Dutsch" (себто "Deutsch") між тим as Нїмцїв (правдивих 
"Dentsch'iв") звуть вови з-JJатиuсь:ка "Germanв". 

І веJJикиІ нарід аm'Аrйський ВЗJІВ своє теперішнє ім.в від 

вевеJJичкоrо в'і:м:ецького пJJе:мени "Авt.11і'в" ("Angli"), що :кoJJo 
800 ро:ку sавоювuо часть острову "Бритав'і'(", засеJJевої :кеJJьт

ськими Братами. HaпJJиJJи oniCJJн до Бритаві'ї ще вс.вкі ивші 

tермавські та вормавські ватаги, все те змішuось s Братами 
в один ва рід, а назва остuа від мuих "АвtJJїв". А.1.е й стара 

назва "Британц'і" ще ве загуби.11а с.в і - хоч рідко - ue 
вживаєть с.в й до вивr ва означенвв АвtJJїйцїв і Авtлїі. Ча

сом-же зветь с.в їх і "АвtJJьо-Саксами", а то від того, що побіч 
Am'JJЇB та ивших ватаг вайшJJи до Бритав'і'і також і ватаги 

нїмецьких "Саксів", .в ких гоJJовва cua І ocтaJJa таки в Нїм:еччинї. 

* * * 
Подібні зміни з назвами доковuись і в вас, Украївцїв. 

Та коJJи вови другим західвим народам, що жиJJи спокійвїйшим 

жиrrrвм, вї трохи не зашкодили, то вам, котрих звеси.ІJ.иJJа 

кіJJь:касотJJїтва боротьба з Татарвою, Турками, По.11ьщею і Мо
сквою, зміна вашого вародиого імени дuась добре в знаки. 

Наш нарід покинув чи радше загубив своє тисячилїт~е імя, а ве 

вспів зама тажкої доJJї уфунтувати нового імени так си.ІJ.ьво, 

щоб В.і'Хто ве смів зачіпити його праввости. Старе ваше імв, 

u сказано, захопи.11и чужі- "байстрюки", та пишають с.в вим 

везаС.ІJ.ужево, ходять по світу в пашій чести і в вашій CJJaвi, 

крадуть вам вашу 6увuьщиву і вашу історичну честь - вас же 

хочуть мати за свою челядь. 

Розг.ІJ.Ввьмо ж в вашій мивувmивї, JІR бу.ао з вашим іменем. 

• * 
* 

На ившім місці сеї квиzки вичитавте, що стара держава 

:київських кuвїв О.ІJ.еІ·а, Ігора, ОJJьги, Сватос.ІJ.ава, Володимира 

Ве.~и:кого, .НроС.ІJ.ава Мудрого і т. д. ее була ваша, україв

сь:sа держава. Наші пращурі, давні Украївцї збудува.11и їі, а не 

МосК8..11Ї (Ве.аи:короси), що роб.11.нть собі тепер до неї право. На 

ивmім місц'і вже ви.нсвево, що пращурі Моска.11їв буJJи тіJІьки 
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коротхо піддавцими сеї давньої :київсько-украївської держави та 

дістuи з неї свій кннжий рід, почім: вже цї.4ком відокремuись 
від неї та вічого спі.аьвого з нею ве мuи. Звідки-ж роб.11ать 

вови· собі право до сеї старої київсь.ко-украївської держави? 

Звідси, що са стара украіиська держава вперед тиСJІЧи .11їт 

зва.аась "Русь", а Киаве-Українцї зва.аись тоді "Русинами" 

або "Русичами". Звідки вs.и.аось отсе мово "Русь", ніхто сьоrо 

добре скаsати ие :може. Дехто виводить сю назву аж від С.каи

дивавії, віА вормавських Барнrїв, а.ае виводи отсі дуже иа
в.иrвеві. Ивші виводать її від іранського чи тураського uе

меви "Роксо.анвів", що ':tИва.аось по чорноморських степах в Аї

тах 300-400 по Христ'і. Ще ивmі ведуть її від мова "русий", 
"русавий", бо нібито предки ваші бу .аи здебіАьша русавого 

во.аосса. А ще ивші :кажуть, що отсе мово "Русь" того сам:оrо 

везвісного корівя, що й назва рік "Рось" і "Росава" (обі в Ки
ївщивї). Мабуть що за сики остаинїми й правда, бо зразу 

зва.ао са "Русию" ті.аьки п.аема київських "По.11.нв", що жuо 
круrо:м Київа та ак раз понад Росю і Росавою. JІв:же отса п

ївсько-поJJ.нвсьв:а "Русь" .підби.аа собі сус'ідві, ув:ра'іиські п.ІІе

кева (Сїверу кругом Червигова і Переас.аава, Дерев.аав круrо:м 
Овруча, Лучав кругом Луцька, Дреговичів в:руt•ом Турова і Пии

ська, Ду.аїбів ва Поді.11ю, Б ужав вад західвим Бугом, У .11ичів 

по Днїстру і т. д.) то cr п.11емева, будучи одної :uови з київ

ською "Русю", скоро зJJ.uись з. Кванами в один вар ід та при

ва.Іlи від Киав ак спі.11ьну назву і:мн "Русь", "Русини". Сим: 
робом назва "Русь" і "Русини" ее старе і:м:н Ув:раrии 
і Ув:раївцїв, а не Моска.аїв. Бс.н стара історіа "Руси" -
'ее історін "України", а не Москви, Мосв:uї не :м:аю·rь до неї права. 
Ко.11иж вони кажуть ипав:mе, тав: робАять вови ее тому, щоб вашою 

давньою СJJ.авою свою даввю мізерію засJJ.онити, щоб вашим добрим 

іменем свое байстрюцтво покрити, щоб вас, правих спадкоє:мцrв 

київської "Руси", з чести і прадідівщини обдерти, та вад вами 

по віки панувати. 

* * * 
Звідки-ж ее ВЗJІ.ІlО сн, що Москuї (ВеАив:ороси) звуть с.а 

"руссв:ими .11юдьми", а свою державу "Россіею", та чи нема 
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в вих через те права до старої "Руси"? - Назва "русеків 
.аюдї" походить очевидно від с.аова "Русь", подібно ак назва 

"Ромиви" від давнього "Romani" або назва "Французи" від 
"Franci". А.Іе так само, ак Рому ви і Французи цuкои що ишпе, 
вУж давні РимJІ.нве чи Фрав:.ки, так рівно "русскіє JІ.юди" ЦЇJІ.

ком що иише, ніЖ давва "Русь", вrж "Русини". Сказаво вже 
де ивше, що пращурами MociUL/lїв буJІ.и пJІ.екева "Радимичів" 
та "Ватичів" (вад О•ою і Сожию), вашого роду і ившої мови, 
ніЖ У краївцr-Русини. Вови тіJІ.ьки ве ЦЇJІ.ИХ сто JІ.їт піДJІ.аruи 

Кві"Ву, почімzе, діставши коJІ.о р. 1100 по Христї окремих ква
зів, творuи окрему - зразу суsдuьсько-во.Іодимирську, а опіс.аа 

:московську державу. 

Отсї перші квнзї МосК&.ІlЇВ буJІ.и їм вакивеві з Київа, з 

київської, "руської" дввастії "Рурикович:ів". Вови, враз з своєю 
київською дружиною, звuи себе очевидно "Русю", бо з Руси 

вови піпu.и. ААе їх пімаві, с.аававські "Радимиqі", "Ватич:і" 

та Фінські П.Іемева ("Чудь", "Мерь", ,.Весь", "Мордва", "Каре.ІІ.ь" 
і т. д.) - ее вже ве бу.Іl& "Русь", ав'і "Русини", ue ее буJІ.и 
пімавцї квазів пішовших з "Руси". Піддані вазивuись в Мо

скuїв тодї "JІ.ЮДЬ)ІИ". І так говорено "JІ.итовскіє JІ.юдї", "та
тарскіе JІ.юдї", себто .11.итовські чи татарські піддані. Сво 'іх 

же підданих вазвuи ті кв.взї "русскими JІ.юдьм:и", себто під

даними u.а:зїв, походачих з "Руси". 
Виходить з того, що назва "Русь" - ее буJІ.о ва

ціова.&ьве ім.а: Украївц'ів, ватокість назва "русскіє АD

дї"' ее пригадха ва піддавство московських пращурів квазам 

s Руси-Укра'іви. Са назва "русскіє людї" пристuа 11оволї до 
МОСК&.Іl'ів і стuа їх іменем. Разом з . вею вzивuи одначе Мо
СІ&.ІЇ й другу назву: "московскіє .аюдї", поки царь Петро І ве 
переніс стоJІ.ицї Московщини з ~ос:вви до Петербурга, та ве 

став урадово вживати ва ознаqеввв Московщини і Москuїв 

назв "Россіа" і "русс:віе .аюди". Щоz до Українців, то вази
:вuи вови себе постіІво аж до часів Хме.аьвицькоrо і пізвїІше 

"Русивои", а МосК&JlЇВ в'іколи ивакmе их ті.Аьки "Москu.ам:и". 
Та.к само ПоJІ.нки, Турки, Татаре, Нїмцї, Французи, Шведи, Ав

t.ІЇАцї і т. д. вазивuи вас від lX-XVII віку "Русвва:м:и" по .Аатив-
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ськ1 "Rutheni", аМоскаuїв "Moscoviti", або "Mosci". Так стоїт1 
в усїх письмах і мапах (картах) сього часу. 3амітпе, що знов-жЕ 

Москuї, звучи себе "рускимв", або ":московськими .аюдьми", 
пас вазивали тодї ".аитовськими .аюдьми", а пізвїйше, від XV 
віиу "Черхасами". 

* * * 
Щойно по Хме.аьвицькім в XVII віцї, а особ.аиво по Ма· 

зеппнім поrромі під По.атавою XVIII віцї стuи в вашого па
роду загибати назви "Русь" і "Русини", а ватомість прийма
ють с.а пові імена "Україна" і "Українці". С.аово Україна мuо 
що мо.аодше від с.аова "Русь" та озпачувuо зразу майже ту 

саму зем.аю, котра первісно зва.аась "Русь", себто око.аицї по 
ріці Росї і Росаві. Ось так в старій київській .аїтопвси пи

шеть ся про смерть квнзн· Во.аодимира Мопомаха (початок ХІІ 

сто.аїттн ), що "Укр а і в а о нем :много постогва", себто, що У кра
їна по вї:м дуже заzури.аа ся. Поширати ся зачинав те іва 

одначе щойно в XV та XVI столїттах враз з початками і роз

витком української козаччини. Козаччина зароди.аась там, де пе

редше "Русь": по ріках Рос'і і Росаві ва Україні. Разом з тим, нв: 

козаччина пошира.аась ва південь в степи, па схід ва дівобереже 

та ва захід па части ВоJІини і Поді.аа-пошир.а.аась і назва "Укра

їна", а за сим ім.я "Українцї". Гетьман Петро Копашевич
Сагайдачвий (s початком XVII сто.аїтт.я) писав ся вже "геть

:иавом України по обох боках Двїпра", Богдан ХмеJJ.ьницькиІ 

в по.аовивї XVII стоJJ.'ітт.я піАписав с.я "гетьман Украіни", а його 
писарь Зорька говорив вад його трувою 1657 року, що по пї:м 

плаче "уся Річ поспо.аита українська". 

Отс.я назва "Україна" або "Мати-Україна" ва озпачепве 
держави українських гетьманів, а навіть всеї зем.аї, засе.Іено1 

вашим народом стрічаеть с.а від сього часу постійно в народ· 

н'іх піснях, козацьких думах, штучних віршах і драмах, в JJїто· 

пис.ях та документах. Так само чужипцї (Н'імцї, Французи~ 

АвІ'лїйцї) вживають її в тім значінню в своїх письмах, ва :кар

·rах Европи, навіть ах збірне імн цїлої вашо'і землї, всього 

вашого народу. 
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А разом з тик, .ак поmиря.аись у вас наЗви "У країна" 

і "Ухраївець", заrибuи старі назви "Русь", "Русин". Ще за 
Хммьвицькоrо і. Виго}Jськоrо (по.аовива XVII віку) говорено 

і писано про вас "Русь",· "русьиий нарід", "руське квязївство", 
"Русини". А.ае .вк Україна увійm.аа в спі.4ку j тїсвїйmі зно

сини з Москвою та Моска.аJІ:ми, тодї й зачинають у вас мова 

"Русь", "руський нарід" ва означевве вашого краю і вароду 
загибати - го.аовно·ж з сеї Причини, щоб відріжвити вас від 

МоскаАїв, котрі звuись "русскими .аюдь:ми". Ще Грицько По

А етика уживав сих старих іtев, називаючи свою сиJІьво проту
:мосховську історію Україпи (копець XVIII віку) "Історією Русів". 
Яхже Гетьмавщипу і Запороже в.аучево цї.аком до Росії, тодї 

заrииу.11и назви "Русь" і "РусинИ" в теперіmвїх rубервїях 
Червигівській, По.11тавській, Київській, Харківській, Катерино

СJJавській та Херсонській до решти, а зостuи ся тіJІьки назви 

"Україна" 1 "Украївцї". 
С.аово "Русь" на озвачевве вашого вароду і зем.аї зостuо 

с.н ще ті.аьки ва ВоJІивї, Поді.;цо, ХоJJ:мщивї та Гuичивї, -
там, де ваш нарід мав до д'і.аа ті.аьки з По.аьщею, а не стрівув с.а 

ще з "руески:ми JJюдь:ми", себто Моси.а..а.ями. Якже Москuї за
вя.аи Во.аивь, Подuе і ХоJJмщиву (з кіпцем XVIII віку), то 

й там мова "Русь" та "Русини" загибають. Тепер уживають 
с.я вови ва озвачевве вашого вароду і земJJЇ ще .аише в Га

JІичивї і Буковині під Австрією та в сусїдвїх з ними око.аиц.ах 

Уrорщиви, - де ваш народ не мав досі до дїJJа з "русскими 

.аюдь11и" (Москuями) та :міг без бuамутства уживати свОІ'О 

староrо імени. Одначе і в Гuичинї за останнїх двадцнть .ІlЇТ 
привв.аись дуже назви "Україна" і "Укра'івцї". 

* * * 
Ось так пові мова "У країна", "У краївець" і "україв

сьв:вй'' увійm.аи пово.аї ва :місце даввїх cJJiв "Русь", "Русин" 
і "руський". Сьогодн.я е ее прави.11ьві назви вашого вароду, 

зе:м.а'і і :мови, уживаві вами і чужинцями. CJJoвa "Русь", "Ру
син" і "руський" в значінню вашої зе:м.аї, fароду і :мови за-
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гиб.&и (в виїмкою одвої Гuичини!), току, щоб :ми коr.&и від

ріжвити себе від "русских .&юдей" (Москмїв і Ух держави "Ро
сіІ") та току що ки, пішовши в московське .ар мо, ве кuи си.11и 

свого давнього імеви дла себе оборонити. 

Ось так царь Петро І. назвав свою державу "Россівю". 
Зробив вів ее навмисне, аби сею наввою і вас в одво в м;осха

ими підгорвути. С.&ово-r"Россіл" піm.ІJо також від иова "Русь", 
бо є ее ті.11ьки грець:ка Форма українського иова "Русь". Царь 

Петро І ве ваsвав одначе своеї державИ Русю, бо sвав, що 

"Русь" ее теж саме, що "Україна", та що через те ніхто ие 
sачве Мосховщиви Русю звати. Тому ввлв він хитро грецьху 

Форму сеї ваsви - "Россіи", sваючи що тахе нове с.11ово вспіє 
віи вuинути своїй державі й свому вародови та sваючи, що 

сим робом вів у чужих вшuиче вражівве, начебто "Русь" 

і "Россіи" то бу.&о одно. І. так справді стмо сл. Царю Петрови І, 

що був першик "обвдивите.ІІек", вдuо сл назвою "Россіи" за
крити охремішність давньої "Руси-Укра'іни" від Московщини. 

Щоби-ж ще краще сього доконати, Московщину. проsваво "Ве

.llИRОросівю", а Україну "Мuоросіею", так начеб-то Мосховщива 
бу.11а старша сестра - опікув.ха України. 

Присвоївши ж собі ваше давне, хоч і srрецька. пере

кручене, іма, присвої.&и собі Москuї і вашу найстаршу 

історію та письменство, чванюч:ись вики начебто своїми. Не 

хають одначе Москu.ї права до сього присвоевв.и, тu са:ио, 

ак Ру:муви не :можуть присвоювати собі, і тахи й ве присво

юють, вї історії, вї ку.&ьтури даввих Ри:м.&ан. До сеї старО
римської історії і ху.&ьтури :мають право тjJ.ьки Ітuїйцї- так 

ах до давньої "Руси" :маемо право тіJ.ьки ми, У краївцt, .а:к 
справдешні· її нащадки. Ми, Українці, а не Москuї є пр.а:михи 

потомками давніх "Русинів" чи "Русичів". Старорусь:ка історі.а 
і ху.&ьтура ее ваша, а ве :моск.овсь:ка (росийськ.а) спадщина, та 

давв.а "Русь" і теперїшва "Україна" ее одно і те саме. На
томість давв.а ваша "Русь" s теперішвою Росіею-Москов
щиною не мае - хрі:м украдевої і перскручевої Мос:кu.амв 

назви - вічого спі.ІІьвого, ак нема вічого спі.11ьвого між даввим 

Римом, а. теперішн~ою "Ро:мивїею". Ми "Українці" е правдиві .. 
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"старо-руси", праві паСJІїдпиRи ВоJІодимира Ве.аикого. Моска

.аї ж ее мампсько-Фіпські байстрюки, що - користуючись 

своєю сuою- загарб8.J1и пам імн та історичпу с.11аву, а тепер 

і нове ім:н "Україна" раді б стерти з .аиця зе:м.аї. 

Україпцї! Русичі! Дажбогові внуки! Чиж довго ще дасьте 

повевірати себе вашим ко.аишпї:м: хоJІопа:м:- рабам ? Чи довго 
ще зноситимете , наругу варварів, що своїм варварством за

топи.аи пашу високу ку.аьтуру та що, самі не :мавши даввої 

кипувmиии, чвапять ся крадевим у пас добром і крадевим 

у вас іменем:? Пора відобрати пам: ваше добро: пашу во.аю, вашу 

зем:.аю, вашу історію, пашу сJІаву і ваше і:мн! Нехай запишаєть 

с.и в тис.ич.аїтпій прадїдвій с.ааві Дажбогова зе:мJІJІ - бать

ківщипа ВоJІодимира Ве.аикого і .ЯросJІава Мудрого, Романа 

і Дапи.аа, Острозького і Моги.аи, ХмеJІьвицького і Мазепи, 

ПоJІетики і Шевченка: - Русь-Україна! 

Лwн.гін Цеzе.д,'ЬС'Ькиu. 

Запорожнї при бесі:ді·. 



Ко.1ись здавав ся ти :мевї ор.1о:м: підт.атu 
І в по.11ї .кинутим в аtовїі еховать ..• 
Очима стежиш ти за ворогом проu.атик, 

Що хтїв тебе ногою ростоптать. 

Ти гаївок дишиш і гориш, а не .коsаеш ... 
Щоб впитись, шарпаєш .кігт.а:ми по земАЇ, · 
Одним RриАо:м: граRів ти відбиRаеш 

І сам Аежиш ва мамавім .криАЇ ... 

Rо.1ись здававсь :мевї ти Аицарем прекрасним, 

ЮЦо лїг в степу ва какевї спочить ... 
Ти важко спиш і мариш боєм щасви:м:, 

А ворог твій вже травами сичить ... 

Тебе взяли . . . Rати твої Аа:мають руки, 
Зривають твій мушкет з могутнього ПJІеча ... 
Дарма, дарма впиваетесь, гадюки, -
Його рука не випустить меча. 

Народе мій! і ти - оре.!, вночі підтнтий, 

І чом не .11ицарь ти, захоп.11евий в по.11ов?! 

О, ор.11е мій, мій ве.11етвю кри.11атий, 

О, .11ицарь мій, покаравий за сов! .. 

Чому-ж ти, ор'.!е :мій, s ор.11ами не .11їтаєш, 
А кри.11а вес.аами ВОАОЧИШ ПО ЗЄМ.4Ї? ! 
Чому-ж ти, .11ицарь мій, ва герць не виІіускаеш, 

А вітром жа.11ібво го.11освш ва ріА.ІJЇ ? ! .• 

І що ореА, RО.ІJИ його ор.11ива згра.а 

Не рве з зем.11ї в б.11акить ясного дан, 

І що за .аицарь ти з усмішкою .aьolt8JI, 

Вез гордих ду:м, без чести і і:мя?! •• 
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Укр аїн а. 

У сї маємо ее звучне слово ва устах, дла всІ:х пас воно 

си:мво.а відроджеппн, свободи безмежної, світ.аої будуччиви 

без :uопа і без папа. Ми постави.аи ее с.аово па нашому си

вьожовтому ст.агови і воно мусить колись, - хто зна чи не 

в найб.аизші:м часї, - побідпо замаити ва старих святих ки

ївських горах, па широких степах, шумних порогах, пад укра

їнським: Чорним :морем. 

UЦо значить ее велике с.аово? 

Воно означає величезний, всіми дарами природи пребо

rатий край, де від більш .нк ТИСJJЧУ лїт сидить наш український 

варід. Хоч страшні хмари ворогів з усїх сторів вuили сн па 

богату вашу зем.аю, хоч між усї:ма великими вародами світа 

наш український пайбіJJ.ьше витерпів злидпїв, то все-таки він 

успів не лише задержати за собою цїлу свою чудову землю, 

ue й занити нові землї коJJ.ишнїх відвічвих своїх ворогів. 
У країна ее одна з найбільших країн Европи. Бона обіймає 

850.000 кільометрів квадратових абu 7 bU.OOU верстов квадрато
вих. Бід Біловежської пущі ва північвім заходї до Каспійського 

мора па півдеввім сходї ~ до 2UUO кі.аьо:метрів, від MrJJ.ивa 
в Чернвгівщинї па півночи до Криму ва південь до 1 ООО 
Шьометрів. Се простір швтора рази бі.аьший .ак простір 
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усеї вї:мецької імперії і куди богатший. Та щож? - :ми ва 

вїи не стuи господарями! 

Ве.аика е українська seиAJI і богато в неї ріжиих-пре

ріжвих країв. Є тут і ве.аичві гори s дрімучими .аїсами, 

цвітучими по.& онивами та кригою окутими верхамн; е rорбу

ваті підгірн s гарними .& евадами; є подерті ріками, ве:мов бо

роsдами, височини, що :мов море хви.&юють беsковечвими .аа

вами sбіжа; е широкі хо.&одиі, підмоuі визи s темними .аїса:ми; 
є безкраї степи, sасїнві моги.ІJами с.аавuих прадідів веJІик~х; 

е чудове :море, вмичві рі:в:и, гарне підсовиє, богатий ростиІІВий 

і звіриввий світ. Та нема вародної во.ІJЇ і добробуту, хоч s:иі

сти.&о сн б ва сїй широкій, богатій sемлї ве 33 :мі.&їови У кра

ївцїв, що ва иїй тепер пробувають, а вдвоє або втрое бі.аьше. 

На захід совцн, иайдuьше s усїх українських sе:ме.11ь Ае
жить ваша карпатська Верховина. Се гірська країна, - довгі 

рвди високих гір, укритих до.ІJо:м темними .ІJіса:ми, ва верхах 

квітчастими луками-полоиивами, проствгАв CJI тут .нк CJirиe око 
В СИНЮ ДаJJеЧіИЬ. Г .ІJИбОКИМЦ ДО4ИВаМИ СПіШаТЬ хрусТUЬИЇ ріЧRИ 

по ске.ІJJІХ і камінних, щоб чим скорійш вийти s гір ва широке 
posдi.ІJJJe. Тут беруть свій копець і срі~во.аеитий Син і бистро

течвий Двїстер і гремучий Прут і .ІJЮТИЙ та чудовий Черемош 

і дві сестри Тиси. Нарід там в~богатий, а твердий мов ска.аа 

й гострий як :крицн. Найда.аьше ва захід, де Верховина ваша 

яайвиsша, живуть Ае :м: ки під містами Савчем, Гор.ІІИЦJІми, Св

коком, Бардієвом, Прншевом і Ужгородом. Бідні вови, бо sе:мм 

иеродюча, тож ва до.ІJах і ва морем в Америцї sароб.ІJнють тяжко 

ва х.аїб, темні вови та sба.ІJамучеві. Дещо да.ІJЇ ва схід, де rори 

висші, сидить друrе п.аеuн Верховивцїв вад жере.ІJами Сипа 

й Дяїстра. Се ТухоАьц'і й Вой:ки. Вови корм.&нть св бі,цио 

х.ІJїборобством і скотарством, беруть сн теж і до торговА'і. ІІо 

уrорсь:кій стороні Мукачів і Густе, по гuицькій Тур:ка, Старий 
Самбір, До.аина і Кuуш - го.ІJовві торгове.аьні місточ:ка Бойків

щини. Оставин верховивська країна ее .ваша Гуц уАьщииа, 

васе.аева прегарним .ІJицарським п.ІJемеве:м Гу цу .11ів, що pos
CЇJJO CJI довко.ІJа ве.аитенської Чорногори. Вови правдиві Верхо
винці. Rорм.11ить їх верховивські .аїси й половини, до uїбо-
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робства вони мuо творн~ь СJІ. Сигіт, Косів, Кути, Вижниц.и

ее Ух місточка. 

Друга ухраінсь:ка земJІJІ ее ПіАГір8, що розкину.lІ.ось ши
рокою по.4осою під нашими Карпатами. Вово богате і .li.Їcau 

і .llyraми і по.lІ.вми, добувають тут сіJІь і наФту. Тут .lІ.ежать 

старий український кн.ижиІ город, укріпJІевий ПеремиmJІь, тор

говеАьний Лроиав, де ходив до шкоАи Хме.Іьвиць:кий, Самбір, 

недuеко пого уродив с.и сJІавний гетьман Петро Конашевич 

Сагайдачний, Дрогобич, Борис.lІ.ав, САавні наФтовим промисJІОjі, 

Стрий, СтанЇС.lІ.авів і Ко.lІ.оми.и зі ЗJ:Іачною торrов.lІ.ею і сто.lІ.ИЦJІ 

Буковини Чернівці. А старенький ГаJІич, коJІись сто.lІ.иц.и князїв 

цЇ.lІ.ОЇ західної України, нипї зійшов на нужденне :місточко. 

Дuї проАетїм понад три граничні обJІасти України від захо

ду, від ПоАьщі. Се Розточе, ХоАмщина і ПіАААС6, що прост.аг.lІ.ись 
вад С.вном:, Вепром і Бугом. Зем.а.и не всюди тут родюча, богато 

.аїсів, пісчуг та бо.аот та тутешній нарід український з ко.аїна 

старинних ДуJІїбів від віків тут кріпко стоїть ва вашій границі 

і від віків успїшво її боронить. Тут Аежать два старі укра

ївсьхі хввжі городи: Львів, винї один з осередків українського 

житrн, і ХоJІм. Серед надбужанських боJІот пам.втве церковвою 

унією Берестє, тепер :міцна :московська Фортецн. 

Ліси, боJІота, ве.аикі ріки, часті озера, поміж ними пісчаві 

кучугури - отсе вова обJІасть УкраУни - ПоАісе. Та ве ди

вімось ва вього згорда. ПJІечисті Пивчуки ее наша споков

вічна rравичва сторожа від півночи. Не дuа вона сусїдам 

урвати нї крихітки української зе:м.lІ.Ї. Сидять ваші по.Іїщуки 

вад Припетю ·і 'ії притоками кo.llo Пивська, Мозир.и, КовJІ.и 
й Овруча та промишJІя:ють обробJІ:ювавнем та спJІавJІевнем .lІ.Їса, 

скотарством та потрохи ХJІЇборобством. 

На південь від ПоJІЇСJІ Jiяr Jia ВоАинь. Лїса тут ще до

во.аї та богато вже й родючих поJІей. Тут сиднть споков 

ві:ку ніж Бугом та Тетеревом наші В оА в в н в е, потомки давних 

ДеревJІ.ин, і орють не всюди вдячну рі.аю. Давні українські княжі 

міста Во.lІ.одимир, Кремянець, Іскорость нивї бідні :місточка, не 

богатmі й городи сJІавних князів Острозьких Острог і Старо

коиставтинів. Один укріпJІений Ауцьк дотепер мав дещо зна-
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чінва, попри нього Фортецї Дубно й Рівне та торговеАьві міста 

Броди, РадивиАів, Звяrмь. СтоJJиu.и ВоJJини ее старий, тепер 

богатий торгомею Житомір. Не забудьмо, що на ВоАини Ае

жить сумної памяти Берестечхо, де Rрада татарська густим ко- • 
зацьким трупом вкриJJа багна вад Стиром! 

Ще дuьmе на південь простяг.11о ся м1ж Днїстром та 

Богом високе рІвне, бемУсне, соняшне ПОАЇJІЄ з його г.ІJи

' 

Па.мятних Во.мди.мира Велихто у Київі. 

бокими ярами, де ceJJa тонуть в зеJІепих садах над срібною 

стлжкою річки, де веJІичнїм яром пробиває собі Днїстер доро

гу до мор.я. Серед буйних JJанів збіжа живуть тут ПодоJJ.ине, 

що богато крови й поту про.tІяJІи за свою родючу чорноземну 

країну. Городів тут небогато. По rаJІицькій сторонї торговеJІь

вий ТерноuіJІь, старезна стоJІиц.я князїн ТеребовJІ.и, звісні по

бідами ХмеJІьницького Збараж і Зборів, по росийській стороні 

торговеJІьні міста Rам.инець, МоrиJІів, БаJІта, звісна Богуновою 

побідою Винниця. 

На південь нід Днїстра JIJІГ.tlи височини ПокуттА й Беса

рабії, де кукурудза, овочі 1 виноград гарно вдають сн. Се теж 
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гранична сторожа України від :ио.4даванської межі. Ty·r .4ежить 
иаввий побідами СаІ·айдачвого Хотин та :місточка Сороки, Ор

гїів, Бі.4ьцї. Між Тетеревом, Богок та ве.4ичвїм Двїпрок ба

чимо серце України Київщину або правобічне Подиїпре. І ее 

височина, .11.егко горбиста s чудовими річками, ве.4ичпїки ева

тими горами днїпровими, де вад ревучим С.11.овутицею вайбіАьша 

сВJІтість кождого Українца - Шевченкова Моги.ІІ.а б.11.аго-

ОеАО Кирилівка, де провів свої дїmQчі лїта Т. ШefJ'IteUкo. 

С.ІІ.овл.ие соборну У країну. А скі.4ьки тут й иньших :моги.4 з вітром 

рОЗМОВ.ІІJІЄ ТаКИХ, ЩО JІКбИ рОЗКрИ.4ИСЬ, ТО - Не П.4аКа.4И б ДЇТИ, 

ІІа ти не ридuа б! 

3о.4отоверхий Київ, пайстарше місто України, сей ие

в:миручий город-матїр розсїв сн тут вад ве.4ичнїм Двїпром: 

ва святих своїх горах. Не з.4оми.11и його історичні заверюхи. 

Він росте в с.4аву, богатства, духове житте і :мусить стати тим, 

що йому належить сн, стоJ.ицею самос1·ійпої України. Цї

лий круг старих :міст, монастирів, урочищ охружав його вінком, 

а там да..аьше понад Двїпром розкину.4ись понамнїпрнпські 

невесе.4і, та С.ІІавпі козацькою бува.11ьщиною се.4а й :місточка: 

Трехти:мирів, Черкаси, Канів, Чигирин, Суботів. Опода.4їк від 

Днїпра бачимо торгове.11ьний Бердичів, с.аавну договором Х:ме.ІІь-

7• 
- 91 -



виць:кого s По.ІІJІКами Бі.11у Церкву, па:иятну з гайдамацьких 

часі~ Умань, Фабричний Е.11исавет. Недuе:ко :Корсуна,. де Хммь

виць:кий момив могучість По.11ьщі, .11ежать бідні се.11.а :КириJІівка 

і МоривцУ, де вродив ся і виріс Тарас Шевченко, що своїми 

без~м.ертяими творами S.Іlомив вікові пута 'українського ва рода. 

. По другім боці Дніпра широко' розкиву.11ись по при

.дцїпрлнсь:кім пи~у стара Гетьманщина і СJІобожанщина, що 
сягав дuе:в:~ ва схід по-вад Дів і Донець. Се старі :ко-

, зацькі займанщини, де :кожде сеАо, місточ:ко, місто повні спо

мивів :в:рівавої та маввої минувшинJ. Тут Черниrів, старий 

:княжий народ, може й рівво.ІІїток :Київу, там Конотоп, де сJІав

ний Виговський розбив Москuїв, тут стара. гетьмавська сто

.ІІИЦJІ Батурин, що був вирІзаний до пемов.ІІJІТИ Москuями за 
Петрових страшних часів. Давні козачі по.11кові і сотенні :міста 

й :містоЧJtа Стародуб, Г .11ухів, :Кро.11евець, Сосниця, Ніжин, Мир

rород, Аубнї вині Аедви животіють, хоч коАись за :в:озаць:в:их 

часів тут кипі.11о во.11ьне широке житте. Де дї.11ась ве.11ич RІШ

zого Переяс.ІІава, що бачив Тарасову ніч і сю сумну пере.н

·С.ІІавську угоду, що запродаАа во.11ьну Україну Моска.11еви? Ро
мен задержав ще досї дещо зі своєї торговJJ.Ї; козацькі При

.ІІуки тепер торгують тютюном ; Гадяч, де Виговський мирив ся 
з По.11ьщею, тепер бідне місточ:ко. Так само підупав .іlебедив, де 

СВОІ'О часу Меншиков вирізав усе васеJJ.евпє. Дещо промиСАу 

і торговJІЇ мають Суджа, ВіJІопіАь, Суми, Охтирка. По.11тава, 

сумна споминами нещасної битви, що розвіяАа всї наді-і веАв

кого Мазепи визво.11ити У країну з-під московського ар ма, тепер 

богата промис.11ом і торговJІею. Вирома також на межах Запо

рожа пристань і промисАовий город .Креміньчук. 

В сточищи Дону виріс з козацької с.11ободи на веЛике тор

гове.ІІьне і про:мисJІове м.істо Харків. Инmі городи і місточ:ка 

рідко засїяні і невеJІикі- ось Бі.11город, Чугуїв, Короча, Оско.11, 

Острогожсьх, ВутурАипівка. 

Неве.11ика і недуже густо засеАева Аонеччина та богата 
па ріжні підземні ·богатства: вyroJJ.ь, сіJІь, зuїзо, -:мідь, ртуть. 

В останніх десятках JІЇТ виросJІо тут богато Фабричних димарів 

серед степу, а кoJJ.o них повиростuи :міста і ceJJ.a. С.11ав.ипсьх 
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і Бахмут копають сіАь, Микитівка ртуть, Юзівка й Грушівка· 

вуrо.аь та залїзо, .dуганськ 11ае suїзві sаводв, Ізюм rовчарські, 

Ка•евське значну торговАю. 

Усї останнї обАасти України .Аежать ва пАоских височи.: 

нах. Вови всюди Ааrідво обнижують СJІ до півДВJІ до україв

ських степів, до чориоморсьиоrо ииау, що простаг си від 

оспіваних усть Ду~аю по уст .в Дону. Тут бу Ао ко.аись 

с..~авве Заnороае з Gічию і П палавками, що бороАось з 

Лихом, Моска.аем, Татарином: і Турком за ВО.4Ю й до.4ю 

України. Не стuо Сїчи, пішА& в вево.аю . Україна, а де 
паuи са запороzські ковї, тепер хви.аюють .!ави збіzа, ва 

руїнах Gічи садать :картоп.аю чужі ко.аьовїсти, вц piкalUi 

і морем, де ко.аись ry .ІІа.! в козацькі Чайки, розсїuи са 

s•осковщеві rороди. Зате пропала навік татарська вево.&а. 

У Криму, де коАись бідні українські вевоАьвики карались 

по и.а·rоргах, тевер розеїдають са ваші рідні се.4а українські 

і зробив вzе з його і з сусіднього західнього Кавказу 

украївсьв:у зем.4ю. · · 
ПерегJІивьмо ще й ті городи, що вигодувались ва вагар

бавій запороzсьв:ій зем.4Ї. Бо вови ваші по зав:ову природи і му

. сать бути ваші по зав:ову Аюдському. 
Над сивїм Дуваем:, де ващадв:и Запороzцїв промишАають 

рвбuьствок, бачимо ІзмаїА, Кuїю і Вивів. Над Двїстром: 

ТираспіАь, Дубосари, Бендери, Ав:ермав. Да.аьше вад морем ве- . 
.шчезва пристань Одеса. Над Богом зустрічаем Вознесевсьв: 

і воевну пристань МикоАаїв, вц ІвгуАьцем богатий в зuїзо 

Кривий Ріг. На приднїправсьв:ім 3апорожу задимив безчиuен

вими Фабричними димарями Катеривомав, ва еватих ДАВ в:ож

дого Ув:раївЦа кісцих давн'іх Сїчий роз.4оzuись промиuові 
О.11ександрівськ і Нив:опі.4ь. Нед8..4еко Двіпрового уста .аежить 
вриставь Херсон, Аиману пи.аьвує САавний Очаків. Над Озів

еьким морем бачимо коАоді городи Ме.Іlїтопі.4ь, Бердивсьв:, Та

rаврог, Ростів, що торгують за морем збіжем, і старий Озів

~пер ос~ов: риб&Аьства. 

Па Криму давні місця нево.аї переміви.аись в українські 

ropoAJІ, ба й прироС.Іlо богато нових міст та місточок. Остав 
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старим один Аиmе Бахчисарай, ХОАИШВJІ сто.аиц.и татарсьв.их 

ханів. КозАіІі (Евпаторія), КаФа (Феодосін), Керч тепер уже ва 

поАовиву ув.раївсьв.і міста, звісна воевва пристань СевастопUь, 

СТОАИЦJІ І'убервїї СимФеропіАь та купеАеве місто JIJiтa з хождии 

ро:ком біАьmе ухраївїsують св і веда.аехий вzе чаQ, :коАи Крим 
стане такий же український, а:в: всн:в:а ивmа украївсь:в:а обJІасть. 

Доходимо до оставвїх східиих :кеж Ухраїои, до Кавиазу 

і ПіАнавнаая. І тут стоїть ва межах кріпха сторожа, а заразом 
передва ча та ве.Аихого ухраївсьхого вароду - коsа:в:и Ч ор

воморцї. ПересеАеві Мос:в:а.11ами ва Кубань, вови sасвува.ав тут 

нову У:в:раїву s їі городами, смаки та хуторами. До вих при.JІи
вуАи s рідвої України нові переселенці і хро:в: sa хроком suи
ваєвародве українське море підкавхаsьхі степи, горбовини та почи

нав здобувати сей веАитевський кав:в:аsь:в:ий мур, що його оспівав 

батько Тарас. Є тут українські городи: стоАиц.и Кубанців Ка

теринодар, пристави Темрюк, Єйсьх і Новорос:~~йськ, українська 

хвuа sа.швае вже Майхоп і Ставропіль та доходить до дuе

коrо, рудими степами обрамлевого Каспі.и. 

Український народе! Ось тво.а: земАн. Дивись, нка вона 

вмика, гарна, богата! Подумай, па вона ваzва ДА.и світа, 

хо.&и вайси.аьвїйmі світові держави хочуn, щоб вона воскрес.аа. 

Український народе ! Ти сп.&.ичий вмитню! Чи ве nopвem ти 
своїх вайдав! Чи дuьше веАиm московському неваситови кор

митись богатетвами твоєї земАЇ, твоїм потом і кровю?! 

Степан Рудпиu'Ький. 
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Нива -Україна. 

Гей тв, ниво, - в тебе rову 

Од Карпатів аж до Дону! 

Та широка z, .ак поrАаву, 
Геть укрвАась киАииаив, 

ОrорвуАа са Ауrаии 

Й простагuа са до Аимаву. 

- Що z то, пиво, АИХОІІ вбита, 

Потом, кровію поАвта, 

Нинь:sи стuо са s тобою? 
Не :в:расувm с.и стоrамв, 

Не пиmаєm са скиртами, 

А rAymиm са Аободою? 

- Ой ви, жuібники дУти, 

Та не вам би й говорити, 

.Як самі байдуже спuв! 

Деz ви буАи? Ивmі руки 

Завдавuи рідвій муки, 

Репахами засївuи ! 

КоАись добре а родиАа : 
Ввростuа s кеве сиАа 
Ворогам ва страх і rope! 
А тепер а геть дичаю 

І ве бач у с:крутї й краю, 

Бо вУхто мене не оре! -

- Правда, виво! За САьозаии, 

Не pymuи ки з раАами ..• 
Гайда в поАе! Гине нива! 

Додаймо до працї руки: 

Хоч ве ми, то дУти, внуки -
А таки діждуть са zвива! 

М. Старицt~кий. 
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Потреба самостійности України з народно- госпо

дарського погляду. 

(Як Росія визискує Україну.) 

"Пропащим часом" назвав незабутнІй украІкський вчений 
і письменник :МихайJІо Драгоманів той час, як довго У країна 
находить сл під панованнєм центрuУстичноУ :Москви. Під кождим 
ог.1ядом є ее пропащий час д.1я украІнського народа та ,І;JІЯ 

украУнськоі земJІі. Росіл душить українську ку JІьтуру, не 
позво.1яє рідною мовою вчити та писати книжок, Росія не по
sво.ІІяє на самостійне поJІітичне життє УкраУнцУв, на ~тано
вJІеннє самим У краІнцим про сво і справи, Росіл вкінці не по
звоJІлє на відповідний розвій економічного життя і добробуту на 
У краін І, використовує та висисає всУ богацтва краю, а за те 
нічого не дає. 

Росийське центрuІстичне правитеJІьство дивиться на Укра
Іну як на чужий завойований край і відповідно до того прова
дить свою народно-хозяйственну ПОJ[ітику, не позвоJІяє краУні на

.иежно розвинути ся, розуміючи, яке ве.1ике значіннє має розвій 
народного хазайства, ХJ[їборобства, промисJІовости і торговJІі д.tя 
украІнськоІ націонuьноУ справи. 

При теперішньому розвою каnітаJ[Істичного .1аду ДJІЯ ,ІJ;обрих 
чи ЗJІИх відносин між держав~ми хозяйствепні справи не JІише 
дуже важні, а.ие прямо рішаючі. Се найJІіпше покаЗ&.ІІа тепе
рішня ~вропейська війна, причина котрої є вJІасне те, що РосіІ 
та Aнr'J[ii не подобав ся такий скорий та иогутнїй розвій на
родного господарства, промис.1у і торгов.1І Нїиеччини. 

Те саме дІеть ся в межах одно І держави, . ко.1и П замешкує 
бі.Іьше народів. Пануюча націл, державна (якою в РосіІ є Ве
.иикороси), старається визискувати всі инші народи сеі ,ІJ;ержави, 
своі економічні інтереси у важа інтересом держави, а обJІасть і торги 
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збуту (ринок) чужоІ нароАности уважає неначе чужою Аержа
вою, яку треба використовувати. Пануюча нація хоче, щоб 
воші понево.1ені вароди всІ вироби купу вuи віА П буржуазіІ, та 
щоб усІ богацтва иншвх вародів і краІв с.Іужв.Іи .Інше на 11 
користь. Ко .. и в об.1асти неАержавного нароАа почи11а розвивати 
ся промисJІовість, буржуазія державноУ націІ захо,ІJ;жуєть ся зни
щити і"ї. Економічні інтереси пануючоІ націІ наказують Ій таке 
поступованне: "ко.Іи хочеш, щоб инші нарОАН у тебе купуВ&.Іи,' 
то треба або знищити корАони, що дІ.Іять ті нароАН віА тебе, 
себто винароАовити (АенаціонuІзувати), або не ,ІJ;ати розвинутись 
в об.1асти недержавно! наці'Х . проииСJІу, тримати Ії в станІ па
сивного ринку. Сю по.ІІтику пануючоІ нації шучво схаракте
різував Французький по;tорожник Бомон в віАношенню Aнr'.rii 
.а;о lр.ІаНАіІ: "ПригнІченне Ір.ІандіІ Анr'JІІєю нУ в чому може 
не виявиJІо ся так ярко, як в торговій по.ІУтицУ, Анr'.1Уя ХQ
ті.Іа все продавати Ій, а.1е нУчого у неІ не купувати". 

Ще в гіршій мірі, як Анr'.І\Я супроти Ір.~ян,ІJ;ії, ве,ІJ;е но.ІІ
твку пригнІчення Росія супроти У краУни. Росія уважае У кра
їну · зем.Іею, яку нuежить .Інше використовувати пі,ІJ; кож;tик 
ОГ.ІІЦОИ. 

Ц'ї.Іа економічна по.1Утика РосіІ супроти України е еконо
•ічним визиском УкраУни росиАською Аержавою на користь цен
тру. Росія визискув У краІн у під ог .1ядом податковим, через те, 
що побирае з неї бі.Іьше податку, а менше звертав на потреби 
українсько\" земJJУ. Те саме під ог.1ядои податку крови, рекрут;. 
чини, під ог.1ядои Фінансово\" та АОрожноУ по.Іl"тики. Росія 
здержуе розвій про,ІJ;укційних си.1 на території У країни, зг.Іядно 
спомагае пше о сті.Іьки, о скі.1ьки сього потреба центру. 

Податкова політика. 

В п:оАатках з У краУни росийський уряд богато бі.1ьше за
бира грошей, як вертає назад на потреби українських земе.1ь 
Т8 .ІЮ,ІJ;НОСТИ. 

По уря,ІJ;ови:м ,~;апим, як "звідои.Іення ,~;ержавноУ контро.1ї" та 
"касові звідом.1ення мінУстерства Фінансів" за 10 років від 1882. ,11;0 

1891. року зібрано з України звичайних дохоАіВ 1,428 мі.1їонів 
карбованців, а зроб.1ено на У краІн І звичайних витрат 7 2 7 мі.ІІо
нів; отже не вернуJІо ся ,ІJ;О Укра'lни 701 міJІіонів, себто майже 
по.1овина всїх. по;tаткових грошей У кра'іни! 

Те саме бачимо і в пізнїйші часи. За 9 років від 18 9 8-19 06 
року зібрано з України звичайних ,ІJ;оходів 3,548 мі.Іїонів карб., 
зроб.1ено на Україні звичайних ви,ІJ;аткіu 1,881 міJІїонів карб. 
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себто не верну .10 ся АО України 1, 767 иі.11їонів карб, або 
КО.ІО 200 ИЇ.ІІЇОНЇВ річно. 

І знову ВИЯВ.ІІ.RЄТЬ ся, що біJІЯ ПО.ІОВИВИ всього того, ЩО 
збіраеть ся з України в ,11.ержавну казну, витрачуеть ся не ва 
потреби нашого наро.-а, не в вашому краю. 

Та не всrи частинам росиІської .-ержави су,~~;и.Іась ОАНакова 
)(.О.ІІЯ, не з усїх краІв ,~~;ержави уп.1ивае си.1а нароАніх грошей. 
Є між ними . такі, в лкі і,~~;уть вароАн і гроші ще й з ин ших краІв, 
з инших частин росиАської імперії. 

Таким уприві.Іейовании краєм е прим. центр, сто..ІиЦJІ Ро
сії - Петербург і вся петербурзька rубернїа. За 1 О років ві)І. 
1882. АО 1891. р. на покритrе звичайних трат тоІ rубернії треба 
бу..1о взяти з инших країв Росії 2,097 мі.11їонів карбованцїв, а за 
9 років від 1898-1906 р. АОВе.ІОСЬ ВЗ.ІІТИ 1,820 ИЇ..ІЇОПЇВ карб. 

Так з року на рік уп..ІиВ&..Іи народні гроші з УкраІни в центр, 
витрачuи ся на розвІtток росиАського варо.-ного хазяйства. 

Така по.1їтика росиАського правите.11ьства ведеть ся вже з А&
внІх давен, з того часу, як Петербург став сто..1ицею РосіІ, 
а може ще давнІш. РоснАське правите..Іьство найбі..Іьше АОПома
Г&Іо рОЗВИТКОВП хазяйства В Ве..ІВКОруСЬКИХ rуберНЇІІХ, В центрі, 
а ваведбувuо окраІни, пере,~~;овсІм же У краІву. 

Як бачІJJІо, Росія: витягає з УкраІни в по,ІІ.атках річно 200 
J.Q 220 иі..І. карбованЦЇв, себто біJІьmе, чим виносять проценти 
)(.ержавного ,и;овгу за границею (в 1908 р. 178 міJІїони карб.). 
Довги держави зроб.1ені го.1овно на військові видатки РосіІ 
.1;.1..11 уАержання переваги московського центра.rїзм:у. Так можна 
сказати, що коштом У країни сшrачуе Росіл проценти Францу
зьким банкирам за Фінансову поміч на зброєння і коштом Укра
Іни у.-ержуєть ся ве.1ико,и;ержавне становище московського царизму. 

Побір рекрута. 

Рівнож що АО побору рекрута ве.ІІикоруські краІ стоять 
у .1Іпшому становища, я:к украІнські зем.11і. Статистичні чисжа 
виказують, що з У країни побирає Росія більший процент рекру
тів, як з Ве.rикоросії. 

Запізно-дорожна тарифов~ та взагапі комунікаційна по
літика. 

Rо.11и придиввмо ся: комунІкаційній по.rІтицІ Росії, то бачимо, 
що уряА ко:иуні'каЦійні засоби, за.rїзні Аороги, биті ш.r.вхи і ка
на.rи, тах важні д.11я економічного розвитку, заво,~~;ить так, щоби 
вови я:к найбі.ІІьmе с.rужи.1и центрови, :Москві і Петербургу. 
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Перші З&J[Узні ,І[ о роги бу .ІВ між Петербургон та :Москвою, а піз
вrйше всІ нові ,~~;оро:rи бу .-овано так, щоби вони схо,ІІ;и.Іись 
,~~;о :Москви або Петербурга. І тепер :Москва зайиае чи не nерше 
місце ва всю Европу по чис.~у зuїзниць, що схо,~~;ять СІІ ,11;0 неІ 
з ус'іх кутків Pocir. Шосейні (мощені) ,~;о роги теж бу .ІИ про
ве,~~;еві між сто.rицяІІ'И, а опіс.Ія в ріжні боки 0,11; них. 

Те оаие і на водяних ,~~;орогах бачимо. Прово,~~;ячи канuи, 
uравите.~ьство раз-по-раз направ.1я.1о Іх ,11;0 сто.1ицї, щоб ва тих 
кавuах можна бу.1о васаипере,~~; привозити ,11;0 неr сировину, хJІїб, 
зuІзо і т. ин., а з неІ вивозити готові товари. машини, тканину 
і т. ин. Петербург став приморським портом :иuо не ,ІІ;.ІЯ всІх 
во,~~;.~~них ,~~;оріг европейськоІ РосіІ. 

Та сього ще иuо. Прово,~~;ячи наАбі.1ьше всяких ,~~;оріг по 
ве.1икоруських r'уберні.ІІХ, правите.~ьственна в.1асть разом s тим 
гuьхувuа перевіз товарів по тих зuІзних ,цорогах, що бу .1и на 
У краІн У. Вона призначuа за провІз товарів ,11;0 ба.1тійських пор
тів 11 е в m у цІну, нІж ,11;0 чорноморських та азовських портів. Се 
ll..yжe збі.ІьmуВ&.Іо цІну на украІнський ХJІІб і спиня.1о його збут 
ва всяких ринках. НаС.Ії,~~;ком сього бу.1о, що весь імпорт (,цовіз) 
в~буваеть ся через північні r'убернІІ і Б8J[тійське море. Через 
украІвські та азовські порти ввозить ся всього .1ише 1/ 9 часть 
усього ввозу ,~~;о РосіІ, пі,~~;час коJІи вивіз (експорт) - го.1овво 
збіже та рі.1ьні ПJІО,ІІ;И через украІнські порти виносить о,~~;ну тре
тину всього вивозу. ТариФну по.1Ітику використовує ве.Іико
руське правите.1ьство на свою користь. Се противепство ви
ступає тни яркійше, що в СФері обміну У краІна не пі,~~;.Іяга 
ЗВJІе]І[JІости ві,ц Ве.1икоросіІ і має в богатьому нроти.1ежні інтереси. 

Ринки nрим. збіжа ,ЦJІЯ УкраІни та Ве.Іикоросіt ,цuеко не 
о,~~;накі. Ве.1икоросія 11е в ринком ,ц11я украІнського збіжа. У кра
Іна виси.1ае свое збіже через чорноморські порти ,цо захі,~~;вих 
краІв Европи. ВеJІикоросія не в ринком: Jf.JІЯ украІнського товару 
(скота), якого на московські ринки привозить ся з УкраІни ,~~;уже 
:И&.Іі СІО.ІЬКОСТИ. 

Ріжві ринки У країни і Ве.1икоросії прова,~~;.~~ть ,цо того, що 
в закор,~~;онній таможенній поJІїтицї Росія уважає пере,цовсїм, 
щоби запевнити користи на ринках ВеJІикоросії коштом ринків 
V країни. Так хазяйственні інтереси У країни Росія ві,цдає ра 
пота.~у інтересам веJІиІrорусько1· буржуазії в закордонній еконо
мічній по.1їтицї ,цержави. 

Фінансова політика. Відплив капіталів з України. 

При участи і пі.п; опікою росиАського правитеJІЬства відбуваєть 
ся систеиатичвий вивіз капітuів з У країни до ве.Іикоруських 
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центрів та по-за границї Аержави. Сей прояв е )(ЖЯ економічного 
розвитку України прямо вбійчи:м: і тим загрожений який-небуАь 
11 економічний розвій і будучність. 

Кредит в теперішньому грошевому хазяйстві, як відомо, 
1,уже важна рі'І. Без його дуже важко розвивати ся капіта
JІїстичніА промисJювости. Чим краще в краю впорядковано кредіт, 
тим Аужче розвиваеть ся в ньому народне хазяйство і навпаки: 
чим біжьше в країні розвинена промисJІовість, тим краще в ній 
впорядкований кредіт. 

А тим часом росийське правите.11ьство перші і кращі креАі
тові установи заводи.1о в центрі. Через таку по.1їтику прави
те.ІІьства центр (Ве.11икоросія) все біJІьше і бі.ІІьше . розвивав ся 
промис.11ово, бо в ньому чим )(а.пї, тим біJІьше збірuи ся капі
тuи, без яких. тепер не сиJІа хазяйнувати нї одному наро.цовв 
в світі. "Значно бі.11ьша поJІовина всіх капітuів Росії містить ся 
в двох сто.11ичних r'убернїях". Так сказав в деn.яностих роках 
мину JІого стоJІїття проФ. Ясноnо.11ьськпй. Те саме, в ще бі.1ьшій 
мірі бачимо ми й тепер. Ще й тепер, як і ранїш, бі.11ьша по.11овина 
всїх капітuів містить ся в стоJІичних r'убернїях: в московській 
та петербурзькій. Тим часом їхнїй простір рівняєть ся тіJІьки 
1/ 170 частині цJ.ІІої держави, а живе в них біJІя 1/ 80 частини всеї 
.1юдности Росії. 

Капітuи відп.11ивають з УкраІни ще й через инші причини. 
Так, біJІьшість дїдичів з України не сидить в свойому краю, 
ue пробуває по-за границями краю . ~бо навіть по-за границяни 
)(ержави в веJІиких. европеАських сто.ІІицях.. Ту АИ забирають за 
собою дохід, який мають з зем.11ї, і за ті гроші весе.11о пробувають 
собі на чужинї. Річно через таку відсутність (абсентеїзм) дїди
чів ві,ІІд.ІІива з У країни ко.1о 2 5 міJІїонів карбованцїв. 

Дuьше, богато гроша відпJІива з У кра\·ни на відсотки, які 
земе.11ьні власники мусять п.11атити за заставні (гипотечні) довги 
центрuьним банкам в Москві або Петербурзі. 

ВІсінцї, богато гроша відП.ІІИDа через те, що в промис.и;ові 
підnриємства на У країні вJІожені чужі капітuи. To,zr;ї всї ба-: 
риші (зиски) з тих підприf.мств незостаються в краю, ue ман)(ру
ють в чужину, до банкирів Бе.11ьr'ії або Франції, що у нас вJІо
жиJІи свої гроші. 

Один український економіст постарав ся дати образ того 
відпживу капітuів з У країни. 

По його обрахунку ввесь відп.11ив капітuів з України 
річно е такий: 
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1. через податковий визиск ІІ&е.І)"дком дер-
жавної центрuїзації 208 МJІїонів карб. 

2. через віл;сотки за гіпотечпі л;овги цен-

трuьпим банкам . 54 
" 

3. через відсутність дїдичів 25 ., 
4. через бариші некраєвих канітu:ів в про-

МИСJІОВОСТИ України . 25 .. .. 
-------

Разом 312 :мі.Іїонів карб. 
рі 1ІНО відп.11 и ва безповоротно з Україн в. 

Не пораховано тут відпJІиву грошей за-дJІя того, що на 
Українї приходить ся куnувати вироби промие.~ів, яких на. Укра.
їнї нема, як прим. ткацького і инш. 

Так ЦИФра зоо мuїонів карбованцїв річного відп.Іиву ка
нітаJІів з У країни бу де певие значно низ ча від дїйсної. А.11е вже 
ее чис.Іо виказує, як Україну безпереравно зубожуеть ся і ви
користовуєть ся. 

Обрахуймо, яке місце та. циФра займає в цїJІому народному 
господарстві України. ПрибJІІJЖний ц1".1ий наро)(ній дохі,~; Укра
Іни по обрахунку економістів виносин в 191 З році коJІо 1,600 
иі.Іїонів карбованцїв. Народний розхі,~; (на споживання JІюдности 
і т. ин.) виносиn приб.11ижно 1,180 міJІіопів карбова.нцїв. Так отже 
JІишаєть ся на,Авишка на. нагромаджуванне каnітuів і побіJІь
шеннР. на.ро,~~;ного богацтва. всього 4 20 міJІїонів карбованців. А ко.rи 
з краю nідп.rивае коJІо ЗОО міJІїонів, то на дїйсне нагрома
дженнє ка.nіта.жів і розвиток хазяйственного життя JІиш~єть ся 
120 міJІїонів ка.рбпва.нцїв, отже .rише четверта частина вс.еї над
вартости (420 міJІїонів карбовапцїв). Таким чином мож.11ивість 
нагрома.дженна ка.nітuів і зросту народнього бога.цтва та. продук
ційних си.r е в чотири ра зи ме п ша віл; того, коJІиб такого 
відпJІиву капітuів з краю не бу JIO. 

Спинювання розвитку промислу на Українї. 

Rожда нація простує до того, щоби ·мати свій каnітuї
стичний промисJІ, тому що брак його ве,~;е до еконо:»ічної і поJІї
тичпої за.rежности від капітuїстично розвинених націА. 

Бажаючи У країну задержати в повніА заJІежности од Ве
JІИкоросії, росийськиА уряд спипював відnовідпий розвій про
дукцjАних спJІ на У країнї. Він знав добре, що через утворен не 
си.Іьної верстви робітництва та міщанстnа (буржуазії) на Укра
їнї, розвинулись би та}'[ також автономні сеnаратистичні стре-
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иління, що в відповіднім иоиентr иог.1и би стати небезпечними 
,ІІ;JІJІ московського центрuістичного прав.Іїння. 

Подавмо образ теnерішьного нромие.~ового розвитку У країни 
та його недостач, які треба завдячити цеІІтрuїстичноиу :м:осков
ському правите.1ьству. 

Беручи загuом, на У країнї істнуе досить значна проми
с.Іовість, а.же вона повстала та розвину.1а ся .жише завдяки не
звичайно корисним nриро,~~;ним умовам на Украіні. І так иаеаю 
,~~;ві го.жовні галузи nромисJІу на Українї: за.JІїзно-вуг.жяний про
иис.І та цукроварство. 

Незвичайно корисними умовани д.жя промис.жу на У краінї 
е богацтво сирівця на У країнї (залїзноІ руди, ву-г.1я і цукру), 
важкість сирівця, через що не:иожна його перевозити далеко 

,ІІ;.ІЯ обрібки, а треf)а таки на місці оброб.1яти, та ее, що в Ве
JІикоросіІ нена зовсім цукроварства за-для браку цукрових буря
ків. У краінська за.жізна nромисАовість розвину Аась через те, що 
урuьські зuїзніза води за-для браку вуг.1я не мог.жи стати гріз
ними конкурентами. Ко.1иби та« уральські заводи вспіли бу JІИ 
скорше nерейти на ура.ІІьсько-сибірський вуголь та відповідно роз
винути ся, то заJІізuа проиисJІовість на У країнІ бу .аа б не розви
вину .1ась так скоро. 

У всіх своУх промис.11ах достар'Іа Україна го.1овно півФа
брикатів, котрі доnерва в заводах Ве.1икоросії nерероб.1яють ся 
на Фабрикати. Так, коJІ:и за.11їзноі руди видобуто на Україні 68°/0 
всеї продукції Pocir, а чавуна 62°/0, то готового за.11іза .1вmе 
38°/07 а СТ&.ІИ 37°/.J· 

:Q сахарній про:иис.Іовости теж виробJІяеть ся дuеко менше 
готового Фабриката (раФінованого Ц)ткру), як півФабриката (сахар
ного цукру). 

Той nромисJІ, що е на Украіні, розвинув ся ще JI.O того не 
на краеві каuітuи, ue на чу ж і: цукроварство правобережної 
УкраУни головно на по.Іьські капітали, а заJІїзно і камінно
угольва nромис.1овість на закордонні капітuи, го.11овно бе.Іь
rійські Та Французькі. 

За-д.ІІя того для нашого краю промисJІ той не представ.жяе 
значіння, бо приносить користи не своїй країні, на котрій -істнуе, 
але чужим вАасникам капіта.11ів, що живуть дuеко nо-за краєм. 

Беї наукові доС.Іїдники стверджують ріжницю між Укра
іною, По.ІІьщею і ВеJІикоросією в тіn ролі, яку відограли в роз
витку іх промис.ІІовостей некраеві, го.11овно закордонні капітuи. 

В великоруській про)ШС.ІQвости закордонні канітuи грuи 
незначну ро.ІІЮ, особливо в головній гuузї нромисАу, ткацькій, 
тодї, ко.1и на У краінї всюди промисJІові заводи здвигнені чу-
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жими капітuами. У часть чужих. грошей uрив. .в зuІзній нро
ІІис.tовости УкраІни виносить бі.1я: 95°/0 • 

В По.жьщі віАогрuи чужі капітuи значну, ue й корисну 
ро.аю. В По.жьщу екіrрувuи не ті.Іьки чужі капітuи, ue й Іх 
в.~асники, току чистий зиск .жишавсь в краю, п.іАчас ко..tи на 

У країнІ АІеть ся: навіАворіт. 
На У краІн1 розвину ..tись .1ише ті uроиие..tи, що з приро;r;и 

рі чей • у сІ .І в розвинути ся: .Інше на УкраІнІ. 
За те виші роАИ проІІИО.Іовости завжя:ки свіАоІІій цІ.Іи по

.ІІтицІ ве.1икоруського правите.1ьства не розвюІу.Іи ся ва Укра
їні. Се віАносить ся передовсІм АО найважнrйшоr гuузи сучас
ного промиСJІа, АО ткацькоІ (тексти.11ьноУ) проІІисJ.овости, що 

становить бі.1ьmе я:к четверту часть цІ.Іого промишу РосіІ. При 
вартости ц1.1ого про:мвС.Іо~ виробництва Росії 2 ІІі.аУярАи руб.ІІ.в 
виносИJІа вартість ткацького промис.жа 2 50 :мі.ІІонів руб..tІв. 

Сього промис.11а на У краІвУ зовсІм нема, хоч бу .ІВ тут всї 
,~~;ані, щоби тексти.Іьний про:миСJІ на У краУнІ си.Іьно розвинув ся. 
В ИНШІІХ. краях Европи ткацький проииС.І розвинув ся: в тих. 
око.жиця:х., Ае вже істкує горно-заводський і З&.ІУзний проІІИС.І. 
В ткацькому промис.жІ ІІахо";я:ть занятте тепер переважно жінки, 
з ог.11яду на .жекшу роботу, тому в промис.1ових. центрах. робітники 
мужчини працюють в гірничому або зuі"Зному промис.ІІІ, а Іх 
жінки в ткацькому промис.ІІІ. 3 тих причин гірнича Катерино
с.аавачина та Харківщина мuи би рацію спо.цівати ся: у себе розвою 
ткацького промис.жа. 

A.re .цtєть ся: інакше. Ткацький промис.11 зосере.цкований с.ІІиве 
виК.ІІючно в Ве.жикоросіІ та по части в По.11ьщі. Центрами обрібки 
бавовни є во.ІІо,цимирська, московська, петербурзька та пйотрков
ська tубернП. В ТИХ чотирьох. tубернІах. бу АО З&ІІ.ІІТИХ. ще 
в 1900 р. в обробці бавовни 300.000 робітників на 400.000 ро
бітників цї.жого сього промисJІу Pocir. Теж саме в обробці 
mерсти: .11ише в rуберніях моекопській та пАотрковській бу .10 за-. 
нятих. по-на.ц 50°/0 всіх робітників сього промислу в РосіІ. 

Багатьох. гuузей промис.жу на У краІнї зовсІм нема, я:к прим . 
.аьн.я.но-пряди.аьноІ, парчевоІ, JІенточноі, дротової, гвоздевоі, мідя

них і бронзових виробів, ФарбовоІ і т. ин. 

Беї вп.цатки росийськоі' .цержави на військо і зоружение 
рівнож є ААJІ Укра'інп одним визІІском. Українські землУ п.11атять 
ва мі.Іtтаристичні ЦЇJІИ як усї инші частини держави, а в заміну 
за те нїщо не вертаеть ся: ;r;o Украіни, бо всї Фабрики о ружа та 
віАськовоІ потреби е переважно в Великоросії і тАм JІишають ся 
рі'ІНо сотки :мі.Іtонів витраченйх на військові цїли. 
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Випираннє українського робітництва. 

Система визиску України Росією даєть ся відчувати безпо
сере,Jr;но українському робітництву. Росийське правите.11ьство 
з розмисJІои занедбувuо просвіту нapo,Jr;a на У країнї, тому у пас 
є біJІЬmе неписьменних :між народом, як в ВеJІикоросії. Через 
те терпить не JІИШ український се.Іянин, ue й український ро
бітник, про.11єтарь. Неписьменному робітниковп годї- дістати на 
заводах якого JІїпmого заняття, хиба Jiиme до простих робіт, з.1е 
пJІатних. Тому в заводах на Українї місця JІїпше ІІ.Іаченого, ви
вченого (кваJІЇФікованого) робітника забирають ВеJІикороси, 
і витискають українське насе.ІІеннє та причиняють ся ,~~;о випа
родоВJІення країни. 

Статистика виказує непропорціонuьний зріст процента ве
.Іикоруського робітництва ва У краінї. Через ваціонuьний гнїт 
український про.11єтаріят не :може набути певного степен.я про
світи, якої від робітника вимагає капітuїст. 

Загальний образ занепаду продукційних сил н~ Унраінї. 

Про скорість зросту промис.11у в якійсь країнї свідчить зріст 
чиСJІа ·робітництва. КоJІи розг.Іяпути ся в статистицї робітництва 
на Українї і в Ве.11икоросії за пос.ІІІдних кі.1ькадесят JІЇТ, то ви
ка.зуєть ся, що зріст чис.11а робітництва на У :країнї є багато :мен
ший, ніжу ВеJІикоросії. 3 сього виходить ясно, що і скорість зросту 
про:иис.п:у на Українї менша в nорівнанню до ВеJІикоросіУ. 

А й той промисJІ, що розвинув ся на У країнї, не представ
.ІЯЄ ДJІЯ нашої країни дїйсної, трівкої вартости. а як раз про
тивно відємну сторону. Промис.п: на У країнї розвинув ся чужими 
капітuами, в.11асники котрих сидять в Парижі або БрюсеJІї і там 
зужитковують бариші з своїх заводів на Українї. Завдяки ВJІО
женню закордонних капітuів в промисJІовість зиск з капітuів, 

то б то надварті сть, відп.11иває з краю, а ее шкід.ІІиво відбивається на 
розвитку продукційних сиJІ краю. Пово.11и, непомітно відби-

. ваєть ся ее на всїх к.1ясах насеJІення шкід.11иво, провадить до 
повіJІьноі господарської руїни і зuежности. 

Нас.11їдком страшного відпJІиву надвартости з краю Укра
їнУ загрожує вичерпаннє та. руїна продукційних си.1~ 

богацтв краю. 

Занедбаннє хліборобства. 
.. 

Го.11овне жере.! о богацтва У країни - сїJІьське господарство се
JІянське через брак опіки зі сторони правитеJІьства стоіть ще 
JJ..yжe низько. :Московський уряд з розмисJІо:м здержує просвіту 
се.11ян та не дбає про піднесення хJІіборобства на У країнІ. 
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Росія, ко.JІи ,1фає. про селянське господарство, то хиба в ве

.1икоруськіА обзасти, а про українські зем.жї не дбає. Инші в від
Іюсини великорусьnого ХJІїборобства, а инші українського, инші 
<r>орми воJІодїння зе:м.жею на Ун:раїнї, инші в МосRовщинї. Тому 
І\ОJІИ росийське правптедьство не хоче тих ріжниць добачати і піс.~1я 

того інакше дбати про інтереси ве.11икоруського і українського 
х.1Ії6оJюбства, то виходить ее на щкоду українському се.11янинови. 

Не бу демо тут обговорювати цїлого земеJІьJюго питання 
на У1:раїнУ, бо ее заншю би богато :місця~ але скажемо .11ише ее, 
що по.жагодити земе.жьпу (аr'рарну) справу на Українї корисним 
дJл сеJІянства способо!І росиАсьІ\:е правитеJІьстоо не зважить ся. 
Воно обороняв JІише 

1 
інтереси ве~1икої посїJІости на У країнї, а з се

.lіІІІСтва знає .11ише rюбирати податки і рекрута. 

:заrранична торговельна політика. 

Відносини У країни в сїльському господарстві, промислі і тор
говJІї відмінні від відносин решти росиАської держави. Тому 
Україна потребує иншої заграничної .жистово-торгове.ІЬІЮЇ полї
тики. як цїла Росія. Тим часом росиlісьн:ий уряд веде торгове.11ьну 
ІІОJІЇТИ'І\У .1ише зі становища ве.жикоруських інтересіn, а що ін
терес Великоросії протиJІежний інтересовп У країни, то ясно, що 
він нехтує. інтересп українськоІ землї і за економічні корист.ц 
Ве.1икоросії платить коштом життєвих інтересів У країни. 

Економічні відпосини У країни є того рода, що українські 
:1е~лї творять один орr'анїз:и економічний, ин ший від. Ве.JJ:икоросії, 
щu вимагає иншої. лк росиі\ська, митово-торговельної полїтики 

l:упроти других держав. 

* * * 
:Ми представиJІн тут u І\Оf>ОТІ\ЇЯ начерку ІЮ.JІЇТИКУ еконо

номічного визиску. JШУ веде Росін суnроти України. Тут най
.йпше видно. що росиАське правительство вважає українські 

зе~JІі за чу ж у. заuойовану область і до У країни та українського 
населення відносить ся як до заuоlіованого ворога, :котрого треба 
:ІІІше нищити та використовувати. 

Ко.11иб теперішні відпосшш довше трева.11и, то У країну 
чекає судьба, яnу донедавна ІІОДЇ.JІЛJІа Ір.11андія, визиску uана Ан
Г..tїєю. У краУпа стаJІа би погпоє::\І д.11я великоруської ку .11ьтури та 
д.Іл великодержавного становища Росії. У краінське насе.11еннє ви
зискане. збіднї.JІР. темне ненросuітне, не можучи вижити на своїй 
рі,щіА зем.ш, Сіогацтва котрої чужинці nизисІ<"ують. !\tyt:ї.1o Сі 
утІкати з 1;раю і JШІІдруnатн зn х.1їбоя в снбірсь:кі стеrш або до 

.\.!tериІш. 

8 
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рада йність України. 

Є,~~;иний спосіб по.ІїпшеІІНЯ теперішнього становища ,ІІ.ІЯ 
України ее ,~~;ержавно-по.Іітична неза.1е кість. Самостій-

• •• 
шсть украшських зе.ме.1ь починає nиринати як 

гани є У кра'lни, ві,~~; якого зuежить будучність країни. 
Самостійність України ві.цразу зміни.1а би ,~;оте-

перішні сумні відносини. У країнський нарід, маючи в.1асну но
вочасну державу, впоря.цкував би свої ві.цносини най.Ііпше сам, 
розпочав би внутрішну і внїшну економічну поJІітику з точки 
поГ.ІЯАУ в.1асного інтересу. Внутрі держави та поJІітика зиа
гuа би пі,~~;нести сї.ІІьське господарство і поJІїпшити ,ІІ;ОJІЮ се.Іян, 
розвинути вJІасний краєвий промисJІ, двигнути торгов.Ію, поJІіп

шити відпосини комунікаційні (зuїзні і водяні дороги, гостинці) 
загuом упорядкувати всі досї занедбані· росиАським правJІіннєм 

• 
народко-господарські відносини. В зовнїйшій економічній поJІітицї 
українська держава у .Іа,n;и.Іа би торговеJІьні ,~~;оговори і мита з су
сідними державамп таким способом, щоби з них вихо,циJІа як 
найбі.Іьша користь українським зем.1ям, а не, як тепер, Ве.Іи-

••• 
коро сп. 

У краіна вже певппО час прямує до руїни її сиJІ і при
родних богацтв за-дJІя визиску росиАською державою. Сві,цомість 
оього сумного, безв~хідного поJІоження мусить вик.1икати на Укра
їні всю сиJІу самооборони, щоби визвоJІити ся з московського 
гнїту та уникнути повної руїни, не JІИШ куJІьтурної та ІІО.Іі

тично'l смерти, aJie і економічного банкротства. 

о. Kg.11U\. 
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0 Й, ПОАИ ВИ, ПOJJ.I! 
Мати - рідва земАJІ ! 
СкіАЬІЮ крови і cAis 
По вас вітер розн·іс ! 

Вів розносив кругом 
І Дніпром і Дністром, 
В Чорне коре котив, 
БосФор кровю поїв 

Од Карпат за Кубань, 
По-за Сойм, sa Есмапь, 
По траві, по степах, 
У арах, у горах: 

І ва .ІJвсті в JJicax 
БАищить, па1Jе роса, 
Наша рідва СJJьоза, 
Наша т.имка .11вха. 

І б.11ищвть і горить, 
Жuем серце гнітить; 
Та С.ІJьоза гар.иче 
Душу Ч"JAJ пече. 

Сивий діду Двіпро! 
Свої води давво 
Тв всї морю оддав, 
Собі с.11їз ти набрав. 

І у Двїстер і в Прут 
3 гір не води течуть; 
То не повінь бу Аа, . 
UЦо поА.и s&АиАа; 

Не водою зuивсь 
Двїпровою ваш Низ, 
То s вародвїх is САїз 
Береги розійш.4ись . . . 

O.t. 1\vниський. 
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Боzдан .7Ienюu't. 

Чим жива українська література? 

"Не х.и.а.ИІіте свого Ауха, 
.llвm розпuюіте АО грани. 

Хоть gвалВ:ть· вас заверуха, 
НаріА обновИть св з Ау:х::а 

І обв6мевий повстане. 

Не хвл.иАте·ж свого духа, 

.llиm розпалюйте АО грани!" 

Звичайні наші думки, почувапня й бажання передаємо 

в розмовах, листах, бесідах і всіляких пись:мах звичайною, 

розговірною :мовою. Але бувають такі хвилини, коли чо

ловік має сказати щось небуденне, таке, що не всякому 
u • • 

на думку прииде, коле ВІН хоче розкрити свою душу, вІД-

бути прилюдну сповідЬ. 1'оді вже не впстарчає звичайний 
спосіб говорення, слова укладають ся якось інакше, святоч

нїйше, насувають ся всілякі влучні та рідкі порівнання, бесіда 

набирає особливої сили, :малює і співає, захоплює і пориває 

слу~ача. Так повстають літературні твори- поезії, оповідання:, 

драми. 

Є люде, котрі :мають особливий дар анїм:ати ся по-над 

буденню хвилю, котрі сильнїйше думають і чують, котрих 

бесіда визначаєть ся великим богацтво:м слів і зворотів та 

якоюсь надзвичайною гнучкістю. Се поети. Поети пишуть 

віршом, або прозою, пое:ми, або драми, з теперішнього, життя:, 

або з минувшини .- все одно, щоб тільки розкривали перед 

нами незбагнуті тайни істновання, загадки людського житт.я, 

щоб звеовували важні життєві питання, щоб розпалювали в 

нас жадобу краси й добра, щоб побуджували нас до безна-
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станного поступу. Ворушити читача і не дати йому задубіти, 

вее одно чи в горю, чи в надмірвім добрі, - отсе їх · завданнв, 
а яким способом вони до тої великої цїли доходять - ее вже 

їх еправа. Нам до того не мішать ся. Коли поет зворушує 

нае до слїз, або побуджує до щирого сміху, коли піСJІя його 

творів ми вадумувмо ся і сумуємо, або sдрігавмось і· по1)'у

вавмо в собі нові сили й нову охоту ;о;о праці й боротьби, 

так значить ся - він дійсно поет, він мав право забирати 
• •• u 

слово І промовляти прилюдно, а тодІ не годить ся вому пере-

бивати анї зайвими замітами, нї недотепними питаннями. 

Rолиж письменник ~е вмів нас зворушити, як буря звору

шує вастовлий воздух, коли він нас лиш бавить, як весель

чак, або навчав, як учитель в mколї, так sнач:uть ся -він 

або не розумів свого дїла, або не годен його як слїд спов

нити, - і тодї шкода часу на читання його творів, бо ее не 

поетичні твори, а авичайна писанина. 

Письменники, котрі ходили до ш..кіл, читали всілякі книжки, 

образували ся - творять письменство; талановиті одиниці 

з люду, котрі навіть писати не вміють, творять словесність. 

Кождай нарід має перше словесність, а що йно пізнїйше 

розвиває письменство. Письменники не повинні забувати про 

словесність свого народу, бо в нїй знайдуть вони живо 

збережену, .мов заворожену минувmість, живий відблиск на

роднього світогляду, силу чуття і красу мови найширших 

верств народніх. 

У країнський нароД має дуже давню, велику й богату 

словесність і неодив державний народ міг би йому позавиду

вати того великоцінного скарбу. 

Колядки й щедрівки, гагілки й веснянка, весільні й по

хоронні співи лунають по нинідень від Карпат до Дону, мов 

якась веJІИтенська, невмируща пісня, котру затягнув народ 
•• u 

колись давно, перед тисячу лІтами, а котра не замовкла и до 

нині. 3айдїть до селянської хати на Підгірю в Різдвяний вечір 

або на Малавкв і велухайте ся та вдумайте ся добре в те, що 

епіватимутІ) колядники і щедрівники, а воскресне перед вами 

минувшість народу, мов якийсь великий і гарний, лиш мра-
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кою овіяний образ. Почуєте там про світове дерево і про 

І'аsд,у за тисовим столом, про зеJІеві вина і солодкі :меди, про 

боброві шуби і шовкові шати, про Дунай і Чорне море, про 

те, вк хоробрі попцї-:молодцї пускають са ва срібних чов

никах до далекого пава, щоб вамужити собі гроші і СJІаву, 

чого-то ви не почувте від тих ваших пісень! 

· 3атя:миJІИ вови давно мивулї .лїта, коли ваші предки 
господарювали ва широких, богатих земJІЯх свобідно і достатво 

і Бога уявляm собі ве інакше, лиш як вайввсшого господаря; 

затя:мили широкий розмах героїв, тяжкі вусиJІJІЯ, щоб оборо

вити рідну вемJUО перед ворогом Авіятом, безвпинвї бої 
• • u • . 

козакІв за вІру и вІтчиву; одним: СJІовом: усе, що пережив 
8 8 І U 8 

І перетерmв ваш народ, затямила вого пІсня, та наша пре-

гарна, довгопамятJІИВа вародна пісня. 

А сядьте собі на Великдень під JІИПОЮ ва сїльськім цвин

тарі та подивіть с.я, як дївчата гаrілок виводять, як живИJІ, 

ріжвобарввим хороводом вють ся довкола деревJІЯвої церкви, 

як співають "воротаря", "жучка'', або "3ель:мана", подивіть 
с.я і вабудьте, що ее 20 столїттв, а здаватиметь ся вам, що 
перед вами живим походом пересувають ся даввоминулї лїта, 

коли молодь ваша в святих гаях зустрічала весну, коли 

дївчата з зеленими вітками виходили вітати князя героя, коли 

життв було для них піснею, а пісня життвм. 

Так само богато давнини заворожено в ваших родивних 

і звичаєвих піснях, в казках і лвІ'ендах, навіть в сумвих 

дївоцьких і жіночих думках. Всюди гомонить, смівть ся, або 

сумує, тїшить ся або ПJІаче многотерпелива вародвя дума. 

Богата і кр~сна наша СJІовесвість, одна з вайкрасших 

в світї! 

Початок її губить ся в доісторичній добі. Чимало з її 

скарбів ввищив невмолимий час, чимало даввих творів 

уступа.по з місця перед новими; на сторощенім пнї ЯJІИЦЇ 

або дуба виростаJІа молода вільха або · береза, як .в якім 

пралїсї в горах. Богато з нашого С.ІІовесноrо боrацтва про-. 
паJІо раз ва все, а те що оста.пось, яку-ж далеку :мавдршку 

перейшло від віщого Олега й хороброго Романа аж до наших 
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су.мовитих часів! Богато запаху втратИJІИ тії квітки 8 ваших 
предвічвих .11евад, неодва гuу8ка ва вих зівuа, а роса геть 

висохла ва вітрі та ва спецї. Які-ж красні .мусїп вови бути 

давно, коm ще вивї чарують вас своєю везбагнутою оривадою! 

Віє ва вас від них подихом українського степу і шумом 

Середаеквого .мори, тав.мвою принадою сввтих лїсів і ясністю 

ге.в:евського неба, східвим нахпом до мрій і староrрецьКІП( 

кохавнем асипв - житrв буйного, широкого, ва волї І 

На поrраввчу старогрецького й орієвтuьвого світа ко

х&JІа св ваша вародни пісНJІ, ва широких, буйвих степах 

виростuа і вїчого спільного їй века 8 свїrа:ми й болот&ІІІІ 
~ночи, 8 та.моmиьою хатньою задухою, 8 раболІпними по
uовами, 8 вічвим тремтінввм: перед родинною, світською й 

церковвою ВJІастю. 

У краївська мовесність ее везвичайво буйна, своєрідва 

ростив а. 

В де:витім: віцї поча.по св ширити у вас христіянетво. 

3 христіJшством приЙПІJІа й лїтература. Богато дечого, що 

поваписуваm Ви8автійцї й Боп~ри, принесено до вас в книж

ках, писаних чужою, старобоJІГарською мовою і кирИJІичв:им 

письмом. У війm.па до вас чужина під опікою князя і духо

венства. Почuа св притавва боротьба між СJІовесвостю і пи

сь:мевством:. Словесність величuа даввий, ВJІасвий світогляд, 

- дисьм:евство веСJІо нові завіти. В мовестности співuо ся 

про с:и.uу, красу і славу,- письменство голосило пісню м:ило-
u 

сердв и покори. 

Два неподібні до себе світи. Почuа ся боротьба. Духоввики 

виступ8JШ проти пісень, співів, називаючи їх дїло:м грішним 

і боrопротиввим та загрожуючи карами небесними. Пісня 

тїкuа в лїси та крила ся під стріхи. 3 КВJІЖИХ і боярських 

дворів прогнано її скоро. Письменство побідило. 3апанувuа 

нова віра, новий христіявський світогляд. Люде забуm 

про даввих богів, їх імена ста.пи звуками без вмісту. Сло

весність стратuа звачіввє релїtійве, але те, що в вїй бу ло 

гарного, овіввого поезівю, ожемчужевого мріями, освяченого 

тугою, те пшило ся й нада.пьше. Перетрівuо воно аж до 
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наших часІв; недаром же й зовуть поезію невмирущою. І на 

тій- то старій народній основі вироста.по й виростав до нинї 
U ••U • •• •• 

що наигарнІиmе КВІТТЯ ~am01 лІтератури. 

AJie зразу, як .сказано, sдавЗJІо ся, що нове письменство 
може розвинути ся тільки на гробі давної словесности. І пи

сьменники, переважно духовні, поборюва.JІИ її завзято. На 
• • • u . • • •• 

:мІсце давних колядок 1 гаnлок прииШJІи церковнІ ПІСНІ, 

місце поем про героїв завяли життя святих, давні казки 

про mКJІЯні .гори та стоголові змії усунули ся на бік перед 

наївними виКJІадам:и астрономії та 1ео1раФії. Щоб сивоголові 

батьки й дїди не оповідали своїм: синам: і внукам: м:ов яку 

казку про героїчні подвиги .пицарів-велитнїв і княsїв-госпо

дарів, почали .монахи списувати хронїки, звертаючи в них 

біль~е уваги на поширенне христіянських засад справед.пи

вости у життю одиниць і народів, чим:. на ровбудженнє уяви 
• •• u • u 
І ге ро І чнии mдиом: духа. 

Що було цїкавійшого й легко зрозумілого в тодїmній 

Византі ї й. Бошарії, принесено до нас, а тут сей крам: пере

писуван о, продовжунано і перероблювано. Від богос.пужебних 

книжок, аж до збірки законів - ее, як на тодїшні часи, не 

аби що! І про історію і про те, як творив ся світ, як ви

г.пядає земля, як живуть люде і як бажали би вони жити, про 

все пробуваJІИ писати тодїmні книжки. 

Деякі з них, як ось життя святих, народ наш любить 

читати донинї. Так само заJІЮбки слухав оповідань s рідної 
давнини. Особливо поширені були колись "Ізборники", всїля

кі "Матицї", "Ізм:арагди", "ПчеJІИ", і ся цїкавість ДJLЯ вбірників 
й а.пьм:анахів лишила с.а: у нас~також ааІ донині. 3годо.м прий

ШJІи до. нас повісти про Rитовраса, котрого Со.пом:он стягнув 

з пустині до будівлі врусалим:ського храму, а потім: вів з 

ним: .мудрі розмови, про чесного вола і хитрих шака.пів, про 

Індійське царство й богато других. Одна з тих повістей, а 

саме про .мудрця Варлаам:а й царевича ЙосаФата ще й нині 
зацікавила б і навчила неодного. Се наче похвt.л:ьна пісня 

в честь христіянства, прибрава в Форму оповідань про те, 
u 

як царевич ИосаФат жив в чудовім:, від світа гріху, недуг 
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і · недолї відбитім:, огородї; як, мимо того, пізнавши і по

бувши на розмові з :мудрце:м. Варлаам:ом, кинув богацтва 

і власть царську, пішов на пустиню і спасав душу. 

Словом, богато новоrо й цїкавого принес.ао нам сиро

ваджене з чужих країв письменство і доволї скоро почало 

воно у нас ширити cs. У країнський народ завдно цїкавив 
ся висшими і небуд~нними питаннями, він рад був і є довідати 

с.и:, що нового JІЮде зробили й до чого додумали ся, і страху 

перед новост.ям:и, такого як в Росії, він нїко.п:и не знав. І ось 

незабаром почав ааріннувати ся той глибокий рів, який 

в першій хвиJІИнї викопали були наші книжники :між ста

рою словесністю й новим: письм:енством:. Люде почаm цї

кавити ся принесеними книжками, а письменник sнова не 
• u 

отямив ся, КОJІИ СJІовесmсть почала вого приманювати до 

себе. І хоча він, звичайно .монах, відхрещуван ся від неї, 
• о u 

.мов вщ злого духа, то всеж-таки в ряди годи s-шд иого пера 

ставали на папері слова, звороти, а то й цїлі вірші, ба не

раз цїлі уступи, мов живцем перенесені з уст народу на 

СТОрІНКИ В КНИЖКу. 

Так почало ся вднаннє .між живим: і писаним словом, 

.м:іж словесністю і письменство:м. У же й староболrарська 

:мова стала нагинати ся до вашої, народньої, вже й постатї 

померших князїв і княгинь ста.п:и в хронїках зарисовувати 

ся не так, як їх у Византі ї представляли, лиш як собі про 

них наша пісня гуторила. Таким вийшов рівноапостольний 

князь Володимир, такою його бабка Ольга. Нанесена чужа 
•• u •• 
ЛІтература и ЛІтературна :мова ста.п:и в нас вдомашиювати 

ся, ста.п:и вливати ся з нами. Вже й наші писцї почали 

переписувати розкішні, богато прикрашені книги для князїв, 

бояр ; вже по більших городах й .монастирях СКJІаJІИ ся цїлі 

збори тих книг (біблїотеки); вже навіть жінки, навіть кня

rинї бра.m ся до пера. 

Н.арло Великий в:мер і не в:мів гаразд писати, а наші 

князї писали й говори.п:и кількома язиками. Наше євангеліє 

заблудило до Франції і там: на нього присягаJІИ королї; про 

наших гарних й образонаних дївчат співала чужа пісня. 
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Що бу.1о в вивантійській літературі ВJІого, те якось не 

хапuо ся вас, а що добре, приймuо ся хутко і давuо rарні 

овочі. Вже в самих початках вашої літератури (коло 1050 
року), не:мов на поровї літературвого храму, яв:Пввть ся ве.m:ка 

постать :митропоJІИта Іларіона, бесідника й проповідника, яко

му тоді не було другооо під міру. Богата й вироблева мова, 

гарні прикраси, :мистецтво стиJІЮ, а до того щирість думок 

і почувавь ввжуть ся в того ве.zrи.кого бесідника в одву 

незрівнану цїJІість. Се вже не вивавтійський :монах, а еві-
u •• U V •• 

ДО:МИИ украІВСЬКИИ дуХОВВИК, КОТрВИ ТІШИТЬ СЯ ПОСТуnОК 

рі;u;вого краю і держави, богацтво:м і ку.пьтурою, гарав;цаки 

і СJІавою, та просить Бога, щоб не віддавав тої богатої, гарної 

і СJІаввої країни в руки чужого нахаби. 

І не одного Іларіона :мали :ми тоді. Був історик препо

добний Нестор, були письменники Rирило Турівський, lt.Jmм 

С.молятич, Георгій Зарубський і богато других. СтаJІИ ваші 
• V ••• 

ученІ и гра:мотн ширити науку також по ивmих земJІJІх, 

стала про вас добра СJІава скрізь по світу лупати. Наше 

"хожденїв Давила, руської зе:млї ігумена, до Єрусалиму" не 
мало собі рівного, "Поученвє дїт.и:м" князя Мовомаха ще й 

вині :може бути взірцем високо повчаючої книжки, а "Правда 

Руська" - ее найстарший збірник писавого права в цї.пій 

Славявщивї, як- вайстаршою історією є ваша так звана 

Несторова лїтопись. Мав:мо чим повеличати ся! · 
Але вайбільшими вашими гордощами з тих часів в 

"Га.пицько-волинська лїтопись" і "Слово о полку Ігор_еві:м", 
невмирущі докази високої талановитости вашого народу. 

Галицько-Волинська лїтопись оповідає ва:м про 

подїі від року 1201 до 1292 так живо, барвно, поетично, що 
читавмо її не як хроніку, a.Jie мов високо артистичну повість 
про нашу давнину. Другої такої літописи ніде не знайдемо, 

як ніде нема такого степу, як ваш, анї такої ріки, .вк Двїпро. 

Бо дїйсво, щось високоталановите, своєрідне, тїсво зви

заве з землею і духом народу скриваєть ся в Галицько

вопнський хронїцї. RoJIИ поріваати її з JІЇтопис.и:ми росий

ськи:ми, так виявить ся не тільки її безперечна. перевага, ue 
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також всвою стане рІжвиця КІЖ вашим народом 1 росииськик. 

Що ГаJІИцько-вопвська ".аїтопвсь в історії, ее "С.пово о 
по.пку Ігоревім" в поезії- вайцїввїйmий тогочасвий твір, 

поку ріввого не бу.по в світї. 

Оповідав С.пово про похід КВJІSJІ Ігоря Св.втомавича ва 

ПоJІовцїв, про боротьбу з тики ваїздвикакв, про його погром, 

вевоJІЮ і щамиву утечу. Нема тут вічого надзвичайного, 

кааочвоrо, дивного. Такі пригоди .пуч&JІи св тоді нераз; нераз 
ваші квязї побив&JІи Половцїв, а іводї й По.повцвк повеsJІо 

ваших побити- звичайна історія. А.пе, .ик тав Ігорева при

года предст&ВJІева, акі думки виК.ІUШув вона в голові :tевї

uьвого поета, які високі почувавWІ будить у його і в на

шому серцї! Давить св автор "Слова" ва бій Ігоря, а в у вві 
бачить ті грвдучі ваші бої з ваступаючою ва вас Азією, 

гень-гень, :може, аж до вивїmвьої ХВИJІИВИ. 

То не Ігорева жінка в ведЇJІЮ до схід сонця рано на 

городських мурах, мов з озу JІЯ, кув -проквиляв, ва свою 

гірку доJІЮ нарікав, то її устами цїлі покоління українських 

жінок ЖаJІують ся сонцю, буйному вітрови і синьому Днїпрови 

на свою сам:отину, на гірке сирітське беsта.~~аннв. 

То не Див верху дерева к.пиче половецькі полчиrца на 

Ігореві вої, то дух царемавної тьм:и збирав всї свої сили, 

щоб знищити українську ідею. Rрізь пітьку віків бачимо, як 

ваше .пицарство, закуте в за.~~їзну зброЮ, в ЗJІовіщу чорну 

ніч суветь св на стрічу з ворогом, і крізь гамір столїть про

диравть св аж до нас м:огучий, з гJІИбини серця добутий крик 

поета: "Схам:енїть св! Rивьте братовбийчу боротьбу! Ставайте 
одностайне, бо і,це на нас ве.пика, ворожа нава.па, бо заллє 

вас супротивна хвиля!" 

Незабаром сповнми ся його віщування. Слово о полку 

написане 1186 року, а 1224 р. напа.пи на нас Татари. 3аст3..пи 

вашу державу розбитою на чиСJІенні удЇJІи, в сварах і м:ежиу

собиц.их, зовсїк неспосібною до оборони. Побили нас, попаJІШІи 
u 

городи и села, полми широку нашу землю вашими-ж таки 

СJІЇзми і вашою кровю. Буйні квіти молодої культури поникли, 

прикриті попелом: згарищ і ру:мовиннєм руїн. СпиниJІа ся 
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культурна робота. Не стало тої гордої са.мосвідомости, що ось-то 
... ·-

ми .маємо свою власну державу, сво1 городи, церкви, КНЯЗІВ 

і маєтки, котра окрилювала роботу таких письменників, як 

Іларіон та автор Слова о поJІку Ігоревім. . Грамотїй по не
щасливім 1224 роцї писав, а властиво переписував давні 

книжки без того духового підйому, котрий дав чоловіковп 

сиромогу творити, він вдоволяв ся роботою, не маючи певности, 

чи вона на що придасть ся, чи не нападе ворог і не допише 

кровю останнїх, білих листів. Rирило, Серапіон, Кипріян, 

Фотій, Григорій Цамвлак, ее люде талановиті, образовапі. але 

письменники не великого духа, звичайні собі робітники на 

духовній і просвітній ниві, а не творці Поезія, мов степова 

чайка, лїтала над пограбованими селами, пад очеретами та 

ярами, в котрих ховали ся перед ворогом люде, і співала 

свою сумну пісню, а пис~менпики не вміли навіть її записати. 

Так пропала безслїдно неодпа дорогоцїпна дума про коJІИшні 

славні часи в тих лїтах сорому й упадку. 

Нарікали книжники на те, що нарід жив грішно, бавив 
• • u 

ся 1 веселив ся, не слухав проповщеи, за-.мало ходив до 

церкви і за те Господь зіслав па пас Татар, - нарікали, 

але, як би від тих Татар і від того лиха, яке вони пам нанесли, 

увільнити ся, не подумали. Не довели до вирівнання і помв

рення давних незгод, до витворення спільної сили, до заінте

ресовання широких верств пароду долею власно1 держави. 

Бракувало їм того широкого погляду, який видно було в автора 

"Слова". 
Житrє покотило ся давними коритами, тільки плиттою 

• • ••U • • •• • • 1 ПОВlЛЬНlИШОЮ струєю, ТІЛЬКИ ПО ТІМ намуЛІ 1 КаМІННЮ, ЯКе 
нанесло нам татарське лихолїттє. Не було кому того намулу 

спр.ятати і численні, дикі гони нашої народної струї пустити 

в одно поглиблене й поширене корито, к~трим воно свобідно 

1 могутво покотиJю ся б дальше в країну лучшоЇ будуч

ности. 

Здавало ся, що в тій роботї поможе нам JІитва. Року 

1321 забрав литовський князь Іедимін Rиїв і прилучив до 
JІИТОВСЬКОl держави. 
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Такошні князї женили ея в вашими князїввами, прий

мали вашу мову, вввчаї й обичаї. Почала творити ся нова 
Литовсько-українська держава, в котрій безперечну перевагу 

мав український 1JYX, а котра, здавало ся, відібвть ся щасливо 
від Татар і відживе дави ою, а може й ще більшою новою славою. 

Та не так склаJІо ся, як ждало ся. Литовська держава 

нема з собою поневолевнв робочого люду, заводила чужий, 

Февдальвий устрій, а в кінцї дала ся замавити Польщі, котра 

втягнула її в союз. Польща, притиснена до муру Німцями, 

замісць держати ся руками й ногами Балтійсько~о моря, стала 

перти над Чорне, а що по дорозі лежала Україна, так треба 

її було поневолити і запрягти до свого воза. До того відкрит

тв Америки змівило основно умови торговлі; вартість землї 

і збіжа піднесла ея високо, а з нею і вартість робочої 

людини. 

Польські пани <.-'Тали кольовїзувати широкі українські 

землї і поневолювати їх мешканцїв, почuи палити старі 

дубові лїси на поташ та вивозити його за границю. 1,ак само 

й збіже. Наше-ж і литовське панство замісць боронити рідної 

справи, задивило ся на польську шляхту та Згодом почало 

тягнути до Речі посполитої, де панству були великі права 

і вигоди. Деякі в наших родин отямили ся, почали боровити 

ся, починаючи від віри і обряду. Закладали брацтва, школи, 

друкарвї, але вже було за-пізно. Польща лежала близше 

заходу Европи, вона скорше приймала здобутки нової ку ль

тури, "ренесансом" званої, через неї ішла дорога до славних, 
• u •• • • •• • 

заграничних шк1л и ун1верситетm 1 молодІЖ наша, наВІть 
u • ••u •• 

з ваипатрютичпІиших родин, ви1зджаючи туди винародо~ 

влювала ся. Що з того, що батько був патріот, що давав 

маєтки ва церкви, монастирі і брацтва, коли син, вернувши 

з загравицї, диви:в ся на нього, як па неука, як на людину 

заскоруSJІу в старих поглядах ва світ і життв. Не вміли 

батьки витворити у себе дома того, без чого дїти не годні 

були жити, і дїти покинули їх. 

Перейшли ва иньшу віру, а з вірою до иньшої народности. 

Так втратили ми своїх панІв, а селяне бу.1и закріпощепі 
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і не .мали спро:моги боронити рідної справи. Латинська в1ра, 

польська мова і державність польська положили тодї на нас 

важку руку. Тодї деякі з у:мнїйших духовників, видячи, що 

У країнї не вдержати ся при сходї, бо той схід по упадку 

Іван Франко. 

Царгорода (1453 року) ослаб, а його місце почала переби

рати на себе північ, себто Москва, не :меньше ворожо до нас 

настроєна від Польщі, почали думати над тим, як би то по

вернути ся на захід, а не згубити ся в нї:м. Вони придумали 

унїю, себто признали папу римського головою церкви, жада

ючи для себе задержання східного обряду. Рим згодив ся. 

Так мала повстати осібна українська, греко-католицька цер

ква. Та знову-ж недобитки того нашого панства, які хотїли 
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вдержати ся при ВJІасній вірі і власній народности, боялися 

всякої s.пуки з Ри:ко:м і стали опирати ся заведенню унїі, ти:м 

паче, що аа нею стояла Польща. Повстала боротьба давного 

православів з новою унїєю, так звана полеміка, котра видала 

JL. J.:ощпбинський. 

чимало книжок, видвину ла богато письменників, але до 

згоди не довела. Одна частина народу лишила ся при пра

вославю, друга стала унїятською; віра поділила народ. Сей 

переходовий час заподїяв нам богато лиха, але полишив 

також деякі хосепні слїди. В uрацтвах згуртувало ся міщан

ство і боронило своїх прав та ширило просвіту. Друкарнї 

розвинули ся і видали богато книжок; школи, хоть не до

рівнували західним, але все-ж-таки дещо піднесли рідну 

науку. Полєміка вимагала оuра:ивання; наші духовні, що 

- 119-



.. . 
стояли при православю, хотІЛи доршнат~ ваукою латинськИ}( 

духоввикам, а до вароду шукали доступу в гарвих і жи

:вих проповідях. Рідна мова почала промощувати собі дорогу 

до письменства, бо як же в живих справах говорити мертвим, 

староСJІавянським язиком? 3 того часу маємо Литовський 

статут, себто збірник прав ( 1522); маємо вельми патріотичний 
Плач (Тревос) Мелетія Смотрицького; маємо біблїю Скорини 

"JІІОдем посполітим к доброму наученію"; маємо Пересопницьке 
евангелїє (1556) "на мову рускую із язика бопарського", 

маємо Апокрізіс Філялвта ( 159~), в котрім автор обстоює за 
правом свjтських людей брати участь у справах віри; маємо 

таJІавовитий виклад Потїя про Увїю (Автірезіс 1599), Па

лїводію, а в кінцї маємо Івана Ви~енськоrо. загорілого 

оборонця православної віри, але чоловіка дуже таJІавовитого, 

невмолимого поборника панів, котрі _свого хлопа утискали 

і свою справу ради лакомства лукавого зраджували. Се ма

буть і найбільше талановитий письменник тої нещасливої 

доби, котрий свої релїrійві і соціяльні погляди висказуван 

дуже живим, гнучким, деколи навіть пламінвим, хоть не чисто 

народним словом. "Питаю тебе, ругателю Христова імени, 
чим ти лїпший од хлопа? Альбо ·ти не хлоп такий же -
скажи ми? аль бо ти не тая-ж матерія, глива і персть - оз

найми ми? . . . . А єгда показати н~ можеш, яко ти камевний, 
u • • • u • u •u •• • 

КОСТЯНИИ ІЛІ НаВІТЬ ЗОЛОТИВ, ТІЛЬКИ ТаКНИ Же ГНІВ, ТІЛО І КрОВ, 

як і всяк чоловік, чим же ти ся лїпшим показати можеш над 

хлопом?" Так кликав знаменитий наш монах до свого і чу

жого пав~тва, котре "по кількадесят полумисків розмаїтими 

смаками у Фарбовавих пожирало, а хлопам казаJІо з одної 

мисочки поливку або борщик хлебтати" - а в тім розпу-
• u • u u 

члив1м крику о правду и справедливІсть маємо навкращип 

доказ, що наше письменство навіть в найгірших часах rвету 

і поневолення чоловіка не збивалось з дороги, що воно, як 

колись за квязїв боронило рабів, сиріт і вдовиць, так і тепер 

ставало в оборонї покривдженого, робочого люду. Було воно 
не сміхованцем і весельчаком сильних мира сього, а їх обли .. 
чителем І суворим суддею. Так саио й тодї, коли разом: з ко-
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зацтво:м приЙПІJІа до СJІова иароДІUІ поезія, виступи.ІІи в ва-
• u 

ших народвих дум:ах виеою засади правди и справед.ІІивости, 

лїтература ста.па ширити заков хороброго і СJІаввого, aJie 
разом з тим: свобідиого і справеДJІИВого життя. То:му-то ваші 

народні "Дум:и" не ті.ІІЬки врегарні епічні твори, гідні сто-
u ••u • • •• 

ЯТИ поруч ВаИСJІ&ВВlИІПИХ ТОГО рода ПІСЄВЬ В СВІТІ, аJІе ВОВИ 

й цїнні своїм: чесним: і правим: погпдо:м ва світ і ЖИ'rl'Є. 

6 в них щось святе, ре.u:їtійве, щось, що підносить чо.аовіка. 

Таким: чином ваша .11Їтература борови.11а вашої і свовї 

чести, хоть рідвої справи оборовити не м:ог.11а. Запряжені 

до одиого в~аа з ПоJІЬщею, :мусїли ми разом: а нею котити 

с.а в тую пропасть, в котру пхuа її павська аах.ІІаниість, 

зарозу:міJІість та ааСJІіпленіеть ПLІІЯхоцька. Хотїв вас від того 

воза відірвати Х:меJІЬиицький та не вспів. Bpauo життя. 
Видячи кінець, увійшов в увїю а Москвою. Дум:ав, що з тим: 

півааіятицьким: ворогом: скорше дам: о собі раду. Тим: часок 
а дощу поп&JІИ ки під ринву. Росі.а вдавuа брата, а бу.11а 

гірш ката. По.11ьща иищи.ІІа вас західною :культурою, а Москва 

моиtо.ІІьською безкультурністю. Одною рукою голубила, а дру

гою би.11а. ОббріхуваJІа, підлещуваJІа ся, хитрИJІа, а дuьше 

покотила грошем:, щоби вас зіпсувати. ПобаЧИJІИ JІЮде, що 

ЗJІе, і засувти.п:и ся. Бертаймо до Польщі! - кричали одні ; 
три:майм:о а Москвою, бо вона тої самої віри, -казали другі; 

ідім під Турка! - радили виші. ПочаJІа ся :метушня. А ворог 

)UІВИВ ся і затирав руки. Чув добрий жир. 

Бачила те все ваша народна пісня і строїла бандуру 

на сумну нуту, або пригадувала давні красні часи. ВаЧИJІа 

література і в хровїках, листах, тестаментах висказувала 

свій жuь - ue ва мово, котре м:огло би стати ся дїлом, її 
не стuо. Не було вироб.11еної полїтичної думки, не було тої 

високої освіти, серед якої виростають tенії. Таланти гово

рвJІИ мечем, - бо ее бу.11о тодї вайзвичайнїйше і вайаруч

нїйmе. Аж Мазепа задумав зробити кінець тій руїнї. За

водив лад, громадив богацтва, ширив почуттє права і .творив 

культуру. 3 державою мусить виступити до боротьби держава. 
Вів творив українську державу, дарма, що ва взір иньших 

9 
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тодїшних держав, але всеж-таки державу. А щоби раз вийти 

з того круговороту, в .який попали ми між Польщею, Москвою 

й Турком, пошукав иньшого союзника - Швецію. Та не 

повеЗJІо старому гетьманови, а наСJІїдники не дописали. Жаден 

не дорівпував Мазепі умом, терпеливістю, полїтичвим хистом, 

жаден не міг мі р.яти ся з Петром, анї з Катериною по тім не

щасливім полтавськім бою. 

3амісць Польщі виріс нам над карком новий могучий 

переможець -Москва, хитрий, підступний, не перебірчивий 

в способах; зривав договори, ломив присигу, нападав нас 

у снї. Збурено Сїч, знесено гетьманщину, заведено невоJІЮ. 

Казали нам до Бога молити ся росийською мовою ; що спо
сібнїйших людей вивозили в Москву. Наші учені тво-

. u u •• u • •• 

ри.ап росиоськип ЛІтературнии язик, нашІ полІтики пере-

води.1и великі росийські. реФорми.... Остали ся могили по 

полю .... 
Але добре зерно, кинене в рідну· землю рукою дбайли

вих предків, не пропало. Нарід привпк до своїх старих кни

жок, до своїх житей святих, старуських повістей і збірни

ків, до своїх церковних пісень і тримав ся того. Лїтература 

призвичаїла його до свободи слова і думки, а народня пісня спі-
..., . . 

вала ному про колишню волю 1 славу та про теперІшню недолю. 

Він не задубів під підошвою чужого деспота, .як росийський · 
хлоп, лиш задержав у собі свідомість людської гідиости і охоту 

до нового життя. Часи-ж Мазепи, котрий старав с.я витво

рити нове українське панство, також не :минули безслідно. 

Деякі богаті роди почали тужити за волею, їх давили росий

ські шори, дошкулювала їм залежність від Петербурга. А від 

двора до двора ходив український ФільозоФ Сковорода і ви

кладав про права чоловіка, приучував їх думати і жадати 

знання. 

І ось, коли на заходї Европи загремїли весияні громи, . . 
коли за поневолеНІ права чоловІка полл.ялась щедро людська 

кров, коли частина У країнцїв, що дісталась під Австрію, до

чекала ся скасовання неволї,- тодї в нас стрепенуло ся нове 

життє. Явив с.я письменник, Іван Котляревський, що про-
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:МОВИВ рідною, ХJІОПСЬКОЮ .МОВОЮ, ХJІОПа ДОПУСТИВ ДО CJIOBa, 

чужину поставив перед суд, а над своїм: рідним: запаJІив сивво 

краси і кохання. Зробив ее дуже щаСJІИВою рукою; правдиво 

по українськи - на-пів крізь сміх, а ва-пів крізь СJІьоаи. 

Чита.ш люде "Енеїду" ( 1 'l\J8 р.) і сміJІJІИ ·СJІ, бо бачиJІИ дав· 
них Троянцїв, поперебиравих по козацьІW, як скитаJІИ ся по 

сві·rї. ЧитаJІи й сміяли св, бо як же не сміяти ся з такої 

АИВасії? - а дочитуваJІи ся до такого, що властиво не смій 

ся:, а плач! Бо приЙШJІИ отсе до вас чужинцї, нїчого не ро

бJІять, JІИШ пють, гуляють, в карти грають, мораJІьно розКJІа

дають ся, а хJІоп ва них працює і терпить усякубіду. Чи-ж 

не краще було тодї, як ясновельможвий на вороному конї 

вигравав перед козацькими поJІками, як МаJІИ ми свою хату 

і свою правду, свою радість і своє власне горе. 

В Евеїдї повно згадок про нашу славну минувщипу, 

про Сїч, про Сагайдачного, про те, як "вічной памяти бувuо 
у вас в Гетьманщинї КОJІИСЬ". І повно там гіркого Д()КОру 

панам "що людим: JІьготи не давали і ставили їх за скотів", 

що нарід_ пустили з торбами "собак дражнити по дворах", 

~вно глуму вад хабарmвим:и чиновниками, животатими 

кармазинниками, тупоумними духовниками, над отсею росий

ською культурою, що пхала ся на Україну, мов густа памо

рока, в котрій дихати трудно. А д&JІьmе крик: 

Бо ТІ..tьки там, 

Де общее ,5;обро в ynaAKY, 

ЗабуАь отця, забу ,5;ь і матку 

Лети повинність ісправJІять! 

- Любов к отчизнї де героіть, 

Там си.11а вража не устоїть, 

Таи гру АЬ си.11ьнїйша ОА гармат. 

Так К.ІШКав Іван КотJІЯревський до своїх запаморочених зе.м

.ІІmсів, а гоJІосу того варто ще й нинї послухати. Він не про

rомонїв, мов криК пророка во пустинІ - дехто почув 1 взяв 

собі до серця. 

9* 
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3а Rотляревським пішов Григорій Квітка-Осиовяиеико, 

нащадок давиого панського роду. Rот.п.яревський писав віршом, 

- він прозою представив українського селянина. Як пан, не 

зрозумів його суспільного положения, цїлої тої вмичезвої 

кривди, яка випJІИвала з кріпостиого устрою, заведеного ца

рицею на вольній Україиї, але те одно, що пав, предводи
тель дворянства, призвав селявинови душу, призвав Ио:му 

спроможність відчувати всї радости й болї іствовавия тодї, 

як ва хлопа дивились, мов на собаку,- те одно робить його 

імя невмирущим. · Rоли хлоп такий чоловік, як ми, з такою ж 
• u • 

душею 1 мозком, то чомуж иому не мати р1ввих а нами JІЮД-

ських прав? - міг спитати кождий тямучий читач квітчи

них повістей і певно, що не один питав. До того Rвітка дуже 

вірно змалював наше смянство- і як воно вбираєть ся, як 

мешкає, живе, яні у нього звичаї й обичаї, яке воно богате 
u • • •• 

духово и талановите - 1 таким чином да~ свІдоцтво правдІ, 

що сей народ зовсїм окрема поява, до росийського варо~ 

неподібний, одним словом, український народ. І знову ж не-
• • • • V 

один а паmв, читаЧІв квІтчиних поВІстеи, питав ся: чом уж 

ми ·про його не дбаємо, чому маючи. такий народ не стремимо 
до власного народного й державного життя, чому відрікаємо 

ся рідної :матери України? Що такі питання родили ся в го

ловах тодїшиих Українців, на ее маємо докази в творах пи

сьменників від Боровиковського до Метлинського. Але пи

тання ті являли ся несміло і губили ся в сутолоцї життя. 

Їх приrнїтала і вбивала сумна дійсність: скріпленнє росий
ського деспотизму по упадку деспота Наполєона, триюмФ мо

розу і болота над широким розгоном людської енерrії, котра 

хотіла аворушити і до реФорм та до рішучих змів спонукати 

цїлу приборкану Европу. Росія з царем, чиновниками, з за

кріпощеним хлопом побила Наполєона, хтож смів би піднятись 

проти неі? 

А отже явив ся такий смільчак. Отже .явив с.а: 

!еній, котрий мав відвагу цїлком сміло, щиро, явно і славно 

поставити українське питаннє. Був ним Тарас Шевченко . 
(1814-1861 р.). Сам з кріпацького роду, знав з власного до-
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свщу все горе і цї.11у величезну кривду тодїш.нього суспіль

ного устрою. На своїй В.ІІасній шкурі досвідчив, що таке 

царська нево.ІІJІ. Цїлі віки чеК&JІи ми на нього, на обличи

теJІя жорстоких тиравів - врозумів ее. І не побояв ся від

дати всї:х СВf?ЇХ сШІ, поКJІасти В.ІІасного життя, щоб визво

JІИТИ ріа;ну країну з неволї. 3маJІював її буйну, широку 

минувшість. Козаки, чайки, вовнні походи, ве.п:икий сон о СJІаві, 
u • 

широквн розмах Вlр.ІІиних крил. 

А тепер що? "Катерина", "Сон", ,.Кавказ" . ..._ 

Народ стогне у неволї, пани катують хJІопів, зводять 

дївчат, ПJІЮГаВJІJІть святощі родинного життя, знущають ся 

над безборонними невільниками. Бо вони нев~льники. "Сха

менУть ся, будьте люде"! . . . коли в вас JІЮдська честь не 

згасла до остатка, коли ви живі, а не ходячі трупи, так 

розкуйте ся і порвіте кайдани!! 

Мов вулькан бухну.11а в душі поета така сильна рево

JІЮційна поезія, якої світ не чув. Чи єсть другий вірш, що 

міг би рівнати ся в "Кавказом?" Се поличник даний царатови, 
u • •• •• • • •• 

вщ котрого rромовии луск гомонить 1 ще нин1 по ЦІЛІМ свІТІ. 
А с " н . " п .. "? " ОН , а " еОФІТИ , а " ОСЛаНІЄ . 
Во істину устами Шевченка ваговори.11и не тільки всї 

болї, кривди і знущання, але й вся невмируща сила України. 

Не віJІЬво з чоловіка робити безмовної худоби, не вільно 

народовп видирати язика, не вільно живцем вкJІадати його 

до труни - не вільно, не вільно, не ві.11ьно! "Бо настане суд. 

Заговорять і поля і гори і потече сторіками кров у синє :море!" 

Та Шевченко не тільки, як нїхто другий, бичував усїх 

тиранів, від царя починаючи а кінчаючи секвестраторо.м, що 
• u u • • 

латину свитину з сироти вщимає, a.Jie и на наш1 власн1 

гріхи він приложив розпа.JІене З8.JІЇзо, щ~б випекти давну 

гнилу рану. 

Раби. nідніжки. грязь Москви 

Варшавське сміттє ... 

Які-ж боJІЮчі слова! 

А.11е їх треба було раз сказати, бо "нїсть спасеюя без 

ісцїленія". Народ, що хоче жити, :мусить бути здоровий, му-

- 125-



• u u •• • u 
сить знати, хто вІн такии, яка иому ЦІЛЬ 1 куди иого дорога. 

І тую дорогу в да.пеку гарну будучність показав нам: Шев

ченко. Не вимощена вона мармурами і не встелена рожами, 

а полита слїз:ми і кровю та ваша тяжка дорога до волї. ·Але 

її треба раз перейти, одною великою вародвьою лавою, не 

зважаючи ва кордови, ва ріжницї обрядів, ва всї -с:юртівські 

затії, які нам під ноги кидають вороги, на вїщо - треба пе

рейти, бо як нї, то друrі перейдуть по нас. А як перейдете 

ту кріваву дорогу до волї, тодї - і м:еве в сем:ї великій, 

В семі воJІьній, новій, 

Не забутьте nоминути 

НезJІим, тихим СJІовом. 

Не:ма друrого поета, котрий. для свого вароду зробив би 

стільки, що Тарас Шевченко. Він розбудив його від сну, 

вдувув нове життє, обєдивив, просвітив і виписав огневими 

словами науку ва будучність -куди і як іти, як гідно жити 

і славно вмирати, як покланяти ся одній хиба правдї на зе:млї, 

як за рідну землю, за святу справу треба покласти душу 

й тїло. Так, як Він . . . 
Нема поета, в котрім: душа народу, всї його богаті дари, 

всї кривди і радости, :мрії і сподїв~ння, знайшли би такий 

повний, прегарний і щирий вислів, як в творах Шевченка. 

Вогацтво чуття, відвага думки, сила і щирість вислову бють 

з кождої сторінки його безсмертного "Кобзаря" і не СJІабвуть 
нїколи, як не слабне пром:інвє сонця. Шевченко завдво тво

рить, він незримою рукою пише свою посмертну поему, по

ему нашого остаточного визволення. 

Чунмо ее. 

І чують ее наші вороги. Тому з такою ненавистю пе

реслідували його за життя і обплюгавлюють по смерти. 

Плюють ва сонце. Тому цар рукою власною написав ва. його 

присудї - "заказуєть ся писати й рисувати", тому обласка

влюва.nи й пускали на волю всїляких злодїїв й душогубів, 

а він більше як десять лїт терпів великі муки далеко від 

рідного краю. 
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Тому на тих, що йшли й ідуть під його прапором, 

сипа.nи ся й сиплять ся ворожі удари - бо ВІН про

вадив до вольної України, духово й полїтично незалежної 

ВІТЧИНИ. 

Знаменитий історик .Косто:марів, таJІановитий поет, кри

тик і писЬменник Кулїш, глибоко думаючий учений Драго

манів, сердечний співак Грабовський всї вови терпіли за те, 

що були товаришами, одномишленниками і поКJІонниками Та

расової думи. І не тільки те. Навіть на нашу :мову наки

нули с.и вороги наші, бо ее Шевченкова :мова, бо визвольна 

ідея без рідної мови, я~ меч без руки. Називали українську 

мову хлопською, неспосібною до вислову впсших думок і по

чувань, а дuьше видали указ (1876) одинокий в світї, 

котрим на уста 30 мілїонового народу поКJІадено сором

ний каганець мовчання. Не вільно українською :мовою аІі:Ї 

в школї навчати, анї на зборах говорити, анї писати, нї 

друкувати. 3ове.їм по росийськи. Але годї. Були люде, котрі 

не потрапиJІИ мовчати. По Тарасї заговорила Марковочка 

у своїх українських оповіданнях, та так-то щиро, так сер

дечно й щебетливо, як ті~Іf.ки жінка потрапить говорити. На 

оПJІЮгавлену нашу народню мову впало нове сяєво краси. 

А заговорила нї про що иньше, як про лиху доJІЮ понево-

. леного народу. Заспівав Руданський - так легко, дотепно, 
r лум ливо, що найбільше вироблені мови не потраплять висло
вити ся справнїйше. Защебетав Щоголїв, мов соловій весною 

у вишневому садї. 

І як-же тую :мову можна було вбити? А за кордоном, 

в Галичинї, також не дармували. :Маркіян Шашкевич підняв 

золотострунну арФу, що лежала ·в пилїна Давиловім шляху, 

обтер її довгою священичою полою і поклав свої худорляві 

пальцї. Став грати передсмертну пісню воскресення. Прийшла 
конституція і поклала край оанській нетерпимости. Nie po
zwalam! - к.пикали розгнївані пани, а народна мова вди

ра.п:а ся до церкви, школи, уряду, навіть під їх власний дах. 

Повстuи товариства, почала ся поважна наукова робота. 
Що живе, не хотїло вмирати і не вмре! 
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На Буковинї явив ся співак великого і чистого голосу, 

співак гуцульської слави, автор Довбуша, жовнїрських пісень 

і чудових оповідань, Федькович. У дарив в давний .ІШЦарський 

тон, затягнув пісню па високу нуту. 3будив земляків. 

Ппбачив мороз, що не убв весни, і почав ослабати. 

Дозволено виставляти українські драми і вироСJІи дра

матичні письменники: ·Карпенко Карий, Старицький, .Кропи

вницький. Не кидав пера Нечуй-Левицький, Мирний, Кони

ський. Безнастанно боров ся з забороною Борис Грінченко. 

Все щирі Українцї, що раді були душу й тїло поКJІасти 

за народню справу. Але всї задивлені ,були як в образ, в свого 

духового батька, Шевченка. А тим часом: треба було глянути, 

що на широкому світї робить ся, треба було знова повер

нути ся на захід, та не згубити ся в вім:. Як ее зробити по

казав Драгоманів, а за ним пішов Франко. Розглянули, що 

цїкавого вчинили люде на заходї, і вість об тім принесли до 
хати, щоб наші люде не задивили ся в себе і не відбились 

від загального поступу. 3а їх приміром йшла Леся Українка, 

Коцюбинський, Маковей, ІЦурат. Держали ся рідної основи, 

але цїкавили ся також здобуткам-я европейської поезії. 

На боцї, мов са:мотний дуб, стояв найбільший хлопський 

новелїст, Василь СтеФаник, пронизливий, вду:мчивий, грізний, 

зі словом острим, як :меч. Сам один, не подібний до нїкоrо, 

великий знавець хлопської душі. Новий доказ питомої укра

їнської творчости. Писання його, переложені на ріжні :мови, 

здивували світ. Такий ориtінальний, правдиво хлопський, 
•• u •• u • u 

украtнськии, а прецtнь такои зрозумшии для всякого вду-

мливого чоловіка . . . 
Між тим вдарили гром'и під l\Іукденом і заrоготїла ре

волюція в Росії. 3дрігнув ся царат і дав нїби якусь консти

туцію. Появили ся в Росії нові українські часописи, вида

вництва, нові письменники. Винниченко, Олесь, ФиЛJІнський. 

Кождай з них иньший, але всї тїсно звязані з українським 

рухом і з революцією в Росії. Їх товариші на галицькій 
У країнї, Яцків, Пачовський, Карманський мали відмівне об

личє. Шукали нових доріг, нового вислову для давних мрій, 
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для вічних мрій про визвіл душі, що пішла на службу ма

терії, гроша, нажива, брутальної сИJІи. 3агu не розум:ів їх 

змагань, бо на те вів заrал. M&Jio зрозумілою зостала також 
поважна письменниця, Кобилянська, авторка ,.Царівни", 

"Некультурної", "Землї" і тої страшної "Битви", битви в на
ших горах Карпатах. Беї вови м:аJJ.И в собі якесь вдеверво

ваввє перед бурею, як квіти і як птахи . . . І тая буря 
u 

приишла ... 
Впала ва наш народ в хвилину горя~ової працї, в бо

гатий урожайний рік, коли женці з новими серпами ставали на 

рідвих лавах і коли стострунна арФа нашої поезії пригра

вала їм: до працї. 

Не було, здаєть ся, такого звука в людській душі, якого б 

вона не рушила. Любов і ненависть, терпінвє і пімста, . туга 
і мрія, :мрія до ясних, вільних, свобідних часів, колиб душа 

•u • 
.'ІЮДИНИ ХОДИЛа В СВЯТОЧНІИ, ОДеЖІ, а Не лежала ОПЛЬОВаНа 

і обезславлена біля воріт чужого, ситого, тупоумного пере-

хожця. ' 
Ідея любови ' ближнього, кохання вітчини, визволу із 

•• •• • u •• • • 
соромно1 неволІ лунала завдно в наш1и ЛІтературІ, а щирІсть 

виСJІову і чистість тону надавали їй особливої вартости. 

Українську лїтературу чути не чорнилом:, а теплою, сер

дечвою кровю. 

І нивї, серед грюкоту великої світової бурі лунають до 

нас ті щирі, з г.п.ибин душі вихоплені тони. Боріте ся - по

борете. Ваша справа чиста, справедлива, свята! Не лякайте 

ся тьми, бо ви Дажбогові внуки, ви маєте сонце в. собі. 

Не хиляйте вниз прапора - бо на нім виписані золоті слова: 

правда і воля. Йдїть за вашими провідниками духа, бо в них 
єсть іскра божа. А перше всього: 

Свою Украіну .11юбіть, 

Любіть її . . . во времл .ІІютс, 

В останню тяжкую мінуту 

За. не'і Господа. )ІОJІУть. 
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Рідна мова. 

Мова рідна, с.11ово рідне ! 
Хто вас забуває, 

Той у грудях не серденько, 

Ті.11ьки камінь має. 

Як ту мову мож забути, 

Котрою учи.11а 

Нас всїх ненька говорити, 

Ненька наша ми.21а?! 

Ой, тому п.11екайте, дїти, 

Рідненькую мову 

І учить ся J'ОRорити 

Своїм рідним словом ! 
Мова рідна, слово рідне, -
Хто вас забуває, 

Той у грудях не серденько, 

ААе камінь має ! 
Сш) ір Вороб11СвІР!. 
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Короткий огляд украJнської літератури . 

• 

І. Перша доба (988-1458). 

Українське письменство почиваєть ся із заведениєм хри

стіявства за Володимира Великого (988). Характер його релї
tійвий. Усї ті: слова, поученія, посланія, хожденія 

абі рви ки мають своєю метою поширити та поглибити серед 

вароду Христову віру. Серед письменників можна замітити 

~і ПІRОЛИ: учену (Іларіон, Кирнло Турівський) і по пу

лярну (Нестор, Серапіон). Твори письменників першої школи 

ее відбJІИск византійської тодїшньої. вчености, вони мало 

відбивають у собі тодїшве життє на У країнї. Із писань ав

торів другої школи довідуємо ся таки дещо про народнє 

життє, хоч усе через IIIКJJO потреб христіянства. Релїtійність 
• 

характеризує і українські літописи,- твори літературні,--

ненаукові компіляції із ріжних лєtевд, історичних оповідань, 

перекладів, ааписів по монастирях, розповідань очевидців і т. д. 

Виїмком може бути тільки чудова лицарська поема з ХІІ -ого 

віку: Слова о пол ку Ігоревім, високо поетичний твір, 

у якім невідомий по імени автор оспівує нещасний похід 

українського князя на Половцїв у 1185-ім р. Сетвір васкрізь 

світський. 

Розвиток старої української лї:rератури припадає на 

ХІІ-ий в. Та вже в ХІІІ-ім в. приходить татарська навала, 
творчість паде, хоч характер письменства не зміняєть ся. 

Давні літературні Форми живуть далї, доки історичні подІі 
У краю і за його межами не втвнають нитки їхньому живо

тїивю. А наступає ее десь із кінцем ХУ-ого та· на початку 
ХУІ-ого віку. 
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Мова у творах письменників першої доби- ста росла

вянська мова церковних книг, що прийшли на Україну з 

Болгарії, хоч видно у неї богато народнього, українського 

елєменту. Але видно книжна мова була тодї більш подібна до 

народньої, коли лїтописець :міг зідентиФікувати обі :мови: 

старо-болгарську зі старо-українською. 

Се штучне. пи.сьменство. Народ за той час творив собі 

свою .лїтературу, складав свої піснї, колядки, веснянки, 

весїльні піснї, купальні то .що. Перестає їх народ тво

рити десь також у ХУ-ім віцї. 

11. Друга доба (1458-1798). 

Із ХУІ-и:м в. всї українські землї опинилися під Поль

щею - для них відкривають ся нові шляхи, нові впливи. 

Навала Турків в Европі nерериває зносини України з Ви

зантією, південно-славянські держави, що засипували У кра

їну своїми творами, щезають із карти Европи. Україна вси-

сає у себе ті культурні соки, які годують Захід, а передовсім 

Польщу. Гуманїз:м видає Франца Скорину, видавця Руської 

біблїї (1517), реФормаційна течія створює ряд перекладів 

святого письма на :мову зближену до народпьої (Пересоп

ницьке євангеліє 1556-1561\ 3а прикладом Єзуїтів, яких 

Польща спровадила боронити католицизм перед залином ре

Формації, закладають ся свої школи ( т. зв. братські, Острож
ська академія, Rиївська колєtія, а коло них друкарні). Із 

потреб школи виходить цїла низка шкільних підручників: 

історії (Іізель, СаФонович), граматики (Арсеній, 3изанїй 
Тустановський, Смотрицький ), богословія (Ставровецький). 
У школї починаєть с~ віршотворетво па польський лад 

(Сакович, Ставровецький, Максимович, а да"1ї мандрjвні, без

іменні дячки). Школа плекає і розвиває драму, яка перей

шла на Україну з Заходу через Польщу у Формі містерії. 

Враз із поважною драмою, що після приписів теоретиків (Дов

галевський) :мала мати церковно-славянську одежу на собі, 

розвивають ся і нте рм еді ї та інтерлюдії- комічні вставки, 
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що їх треба бу.по на пог.п.вд тих самих теоретиків писати 

і виголошувати народньоіо мовою ( вайстарші інтермедії Як о в а 
І'аватовича а р. 1619-ого). Від інтермедій вже один ступінь 
до народньої комедії . . . Націовальна (ТроФимович, Проко

пович) і ре.пїrійва драма (Ростовський, Славивецький, Юрій 

Кониський) у великій модї у ХУІІІ-ім в. і пишуть її вчені 

люде. Ре.пїrійна унїя а Римом 1596. р. дав почив .до ве.пикої 

полвмі чи ої лїтер ату ри (Вронський, Рогативець, Смотриць

ІШЙ, І'алятовський, Квяrинецький, Баранович і т. д.). Пропо
відиича дІяльність латинського духовеветва находить наслї

дувачів серед українських правос.паввих попів, повстають 

цї.пі а бір ви 1~ и схоШІстичвої пр оп о в іди (Ставровецький, І' а
JІЯТовський, Радивилfвський, Баранович) - а деякі з них 

доходять на протягу кількох .пїт і до трьох видань, як н. пр. 

"Кпюч розуміння" Іалятовського- твір написаний досить гар
ною народньою мовою. 

Лиш у творах письменників тої доби, хоч і видно з них 
u •• u 

дух того часу, не наидеш нІчого про те, що завмало народ. 

Се час великої народньої експанзії, час козацьких воєн, стра

шного відпадку верхів українського громадянства від укра

їнської нації. А про ее нема згадок у творах учеuих пись

менників другої доби. Одинокий виїмок творить Іван Ви

шенський, атонський чернець, автор 20 посланій до рідних 
JІЮдей на У країнї, людина дуже горячого серця, що відчував 

ввесь біль цїлої країни і громи кидав на відступників та 

кривдників рідного народу. ТіJІЬКИ з тим усїм він був про

тивником поступової науки, хотїв замкнути ся у староруській 

вчености - а ее не бу.по на той час лїком ДJІ'JІ України. 

КоJІИ У країна мuа встояти перед напором латинства і по

JІЬонїаації, мусїла бороти ся з тими ворогами їхнї:м оружвм, 

тогочасною наукою. І ее зрозуміли иньші вчені і так робили. 

Й .пїтопись 11-ої доби инакша як у І-ій. Се світські 
твори, писані сучасниками і учасниками описуваних коза

цьких подїй. Беї вони (Самовидець, Величко, Грабянка) кру

т.вть ·ея коло Хмельницького. Лиш ті твори не ма.JІИ значіння 

в тім часї, коли повстали, бо автори їх не друкували. 3 кінця 
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ХУІІІ-ого в. походить славна "Історія Русов" - історія 
~rкраїни,, яка на жаль не була теж друкована, але серед 

українських панів ходила в перепосах і нагадувала їм про 
колишню волю. 

Леся Українка. 

Закінчує сю добу дїяльність ФільозоФа r ригорія Ско
вороди (1722-1794), українського Сократа, автора кіJІька

на.цяти віршів і богатьох ФільозоФічно-моралїзаторських творів. 

Твори письменників 11-ої доби писані здебільmа :мовою 

мішаною. У нїй такі елєменти: народнїй, польський, цер-
u •• 

ковно-славянськии, у складнІ видно вплив латини. 

Сам народ витворив у тім періодї иньший рід поезії, 

т. зв. народнІ думи, в яких змалював як не :можна краще 

бо з Турками, Поляками, осьпівав героїв-борцїв за визво-
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деннє рідного краю. А був ее час, коли сливе вся У країна 

опинила ся під Москвою, а давня Гетьманщина стала зж1г . . 
вати ся з новими Формами життя, пани закршостили нарІД 

1 т. д. 

В. Винниrtенко. 

ІІІ. Третя ~оба (від 1798-oro р.). 

Французька революція, Наподєонські війни, відродження 

Славян, а далї упадок псевдоклясицизму, романrrизм, сен

тименталїзм:, любов до старини, до народпьої поезії, етнофа

Фічні студії на 3аходї - все те відбило ся на У країнї. ll лї
тературі почипаєть ся нова доба народин по .мов1 1 що до 

зміст''· 
" 
llідродженнє мусїло прокинути ся у тій частинї укра-

їнської землї, де найдовше буда воля, де українське панство 

лелїяло в серцях спомини про колишиї кращі часи, де за-
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ховав ся чистий народиїй тип -у колишнїіі Гетьманщинї, на 

Лівобережжі. Вийшло воно від потомків колишньої козаць

ко~ старшини, а починав його І в а н К о т л я р е в с ь к и й 

(1766-1838) у Полтаві своєю перелицьованою Е неїдою 

( 1 798), травестією Верtілїввої епопеї, у якій крізь жарти та 
смішки найдеш богато :матеріялу до пізнання жиrrгя укра

їнського народу з кінцем ХУІІІ-ого віку. 3 появою Енеїди 
найшло ся відразу богато письменників у Полтавщині, що 

стали наслїдувати Котляревського (так звана Котлиревщипа 

представниками котрої були: Петренко, Писаревський, Біле

цький, Пузина, Рудиковський, ДумИ:трашко і т. д.). Та майже 
рівночасно з , Котляревським і незалежно від нього повстає 

у Харкові, на Слобожанщинї, яку заселив український нарід 

що йно в ХVІІ-і:м ·в. нове лїтературне огнище. Цїле житrє 

купить ся коло Г р и г о р і я К в і т к и- О с н о в я н е н к а 

(1778-1843), дїдича села Основи і дотомка слобідської ко-
•• • • u 

зацько1 старшини - автора КІльканацяти П()ВІСтеи з мужи-

цького життя. В тім самім часї виступає і Полтавець ( 3 

Пирятинщини), Евген Гребінка (1812-1848) з своїми ори
tінальними приказками-байками. Появляють ся альманахи 

(Сніп, Ластівка, Молодик, Южно-руський зборник) і часо

писи (У країнський Вістник), які пQМіщують - поміщуюІf"ь їх 
• u • •• 1 росиисью журнали - твори нових укра1нських письмен-

ників (Гулак-Артемовський, Маслович, Боровиковський, Кор

суп, Метлинський, Щоголїв) і знайомлять громаду з україн

ською старовиною та етноfраФією. 3 театрів лунає народнє 

слово, бо нові письменники корнетують ся і сею Формою по

езії, щоб у нїй змалювати народнє жИ:тrв (Котляревський, 

Василь Гоголь, Rвітка, Тополя, Кухаренко). 
Тепер перекидаєть ся лїтературний рух і на правий 

беріг Днїпра, де Польща давно знищила козаччину і встшла 

ополячити інтелїtенцію, а народ держала в ярмі кріпацтва. 

Тут tенїяльний Тарас Шевченко (1814-1861), з роду·крі-
• • • •• u 

пак, вщразу шдносить вІдновлену ЛІтературу на високии 

щабель. 3разу ром антик, любуєть ся в чудових образах 

української природи; у своїх історичних поемах розкри-
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вав перед оЧІDІа ве.мШІКів привадаї картини во.пї українського 

народу ("Підкова", "Тарасова віч", "Гама.пїв", "Гайда
маки", і т. д.) і в тих поемах ВИJІВJІJІЄ великий історич-

u • u • 
нии вю х, ІВ везвичанною вІриостю схопJІЮє духа ко.пиш-

вьої козаччини; яркими краска.ми .мuює весправеДJІИвість, 

що панує ва У краївї із-ва панщиви, кидає громи протесту 

проти вакріпощенв.s народніх мас, ВИJІВШІG Ф&JІЬmиве стано

вище українського павства супроти України і Росії ("Пос.па

вів", "Холодний вр"), вг.mбJІІОєть ея у причини упа,цку во.пї 

на Україні ("ВеJІИКиЙ льох"), а в по л ї ти чи их поем ах 

("Сов", "Кавкав") із з'їдJІИВою іровїєю відвивавть ея про ро
сийське правительство. У цї.пім рцї поем завив ея ПІевчеико 

:м:атерим:и-страдвицями ("Катерина11 , "Відьма", "Марія", "Не
оФіти"), що нераз не знають і жертв дліі своїх дїтей, цїлий 
вік р;ШІ вих карають ся ("Наймичка"). 3ас.павий царем М:и
ко.пою І-им за полїтичиі поеми та за участь в Кирило-Ме

тодіївськім товаристві, що покла.по собі ва мету ЗJІучити 

веїх Слав.ив ва Федеративних основах, у кірrізькі степи 

простим С&J[датом: із ваказом писати і МаJІІОвати, Шев

ченко творить у веволї цїлу нивку "думок". У них кровю 

серця ма.пюв свое становище, тужить за рідним: кравм:, до 

якого горить безмежною JІЮбовю. Із Шевченком, чи не 

вайбільПІИМ поетом Славивщини, українське не лиш лїте-
u • • • 

ратурве, а и вацюнал:ьие вщродженнє пtшло швидкою хо-

дою наперед. 

У Галичині прокиву .. 1о ся нове життf: в сорокових ро

ках ХІХ -ого в. Тут відродженив вийшло від попівства, бо 

так склали ея тут полїтичні обставини, що одиноком україн

ським інтел'j1ентом був піп. У 1837 -ім р. вийШJІа ваходо:м 

Маркіяна Шашкевича "(1811-1843) і товаришів, перша 

варо,цв.я книжка "Русалка Днїстрова". Шашкевич одначе 
•• • u • u 

скоро помер ; дtильюсть ного, 1 так невеличка, не наишJІа 

вае.аїдувачів, так що аж ів приходом творів l. Шевченка до 

ГuичиІИІ націона.пьне життє забило сильнїйше і лїтература 

ста.в:а гарно розвивати ся. За Галичиною пішла і маленька 

Буковина, що від ХІІІ-ого в. була відірвана від решти укра-
10 
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їнських земель. Тут появлвєть сл відразу ве.ІПІКИЙ свіжий 

і своєрідний тuант Юрий Федькович (1844-1888), що 
•• •• • u • •• • 

своІмв лІричними вшськовими вІршами, а перед усІм повІст-

ками s незваного досї гуцульського світа звернув ва себе 

увагу української громади по обох боках кордону. 

У шістьдесвтих роках ХІХ -ого в. українське лїтературне 

життє купчить ся в Петербурзі коло журвuа n Основа", 

(1861-1862), що виходИть при найбJІИsшій участи Панте
JІеймона Кулїша (1819-1897) - він-же поет, повіст.а.р, 

етноtраФ, історик, переuадач, дуже великий знавець укра

їнської мови. В "Основі" виступають з своїми творами та
JІаитовиті письІ(енник.и: Марія Марконичка (1834-1907), 
авторка чудових оповідань з кріпацького життя; Ле о в їд 

Г лїбо в (1827-1893)- байки, лїричві поезії; Степан Ру

давський (1830-1873) лїрик; Анатоль Свидницький 
(1834-1871), повістяр; Олекса Стороженко (1805-1814), 
гумористичні оповідання; Давило Мордовець (1830-1905), 
опові;цаивя; Олександер Кониський (1836-1900)- лірик, 

повістяр, критик, перед усїм гарні його оповідаввв (аких бО), 

автор біоtраФії Шевченка,. й инші. 

Деякі з них творять свою школу - на пр. :М:арковичка. 

(До їі mкоJІИ належать: Ганна Барвінок (Олексан.цра 

Ку лїшева) (1828-1'911), Кузьменко, Номис і т. д.) 

Тим часом росийське правитель.ство починає звертати 

б~чнїйшу увагу ва український рух і зачинає добачувати 

в осібвій український лїтературі стремлїнвє відірвати tJІ 

від Росії. Через те й видає воно 1876-ого р. указ, яким 

заборонює у .межах Росії українську літературу. ;t,е

.а.кі полекші полишено українському театрови, який зорtанї

зува.шбрати Тобілевичі, Старицький і Кропивницький. 

Українську драму замкнено у вузькій рамцї сїльського побуту 

і через те у нїй довгий час панував етноtраФіs:и. 

Закон 1876 р. зєдинив українських учених ко.1о жур

вала "Кіевская Ста ри на:'; в нїй містили ся працї про 

Україну по росийськи. А літератуний рух переносить св цї.і

ком ,1,0 Львова, де з підмогою У країнцїв з Росії повстають 
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товариства (в. пр. ім. Шевченка 1873) і виходять .Птературві 
часописи українською :мовою: Правда (1866), 3ор.и (1885), 
а дuї й nЖитв і Слово" ( 1890). Такий став передержав 
ся до 190~oro р., ко.11и sавдаки: виsвоJІЬвому рухови впав 
заков 1876-oro р.; ва росийській Українї nоJІВJІJІвть еа 

своя ~са, творить си просвітиі товариства, виходять ва 

верх нові тuавти. Тепер можна rоворити про два лїте

ратуриі оrвища: Львів у Га.mчивї і Rиїв ва росийський 

Украївї. 

Від 1898-1905 рр. зосереджував с.я цїлий лїтературний 

рух коJІо м:іс.ичвика: "Літературно-науковий Вістник", 
редакторами .икоrо бу.11и проФесор .1ьвівськоrо унїверситету 

Михайло Грушевський і СJІавний письменник Іван Франко. 

Місачвик виходив у Львові, тепер перенесено його до 

Київа. 

У еїмдеситих роках nо.JІВJІ.иють с.и такі виsначві тuавтв: 

Михай.ио Старицький (1840-1904), лїри:чвий nоет (із його 
віршів rоворить rромадвиив Росії 70-их р.) і драматурt; дра

матурtи: Марко Кроnівницький (1841-1910) і дуже та

JІ&втовитий Іван Тобілевич (1845-1907); Іван Нечуй 
Левицький (1838 р.) творець українського роману, добрий 

знавець відносив на Правобережжі, автор .иких 50 повістей 
і оповї.Аань, Павас Мирвий (псевдонїм) вайбільший укра

їнський повістsр-реuіст, незрівнаний мистець мова. На 

кінець еі.идес.атих років припадає початок лїтературвої дї.и.ІІь

ности вайбШьшоrо сучасвого українського письменника, І в ан а 

Франка (р. 1856), ГаJІичавина родом. Його лїтературна ]І,Ї
uьвіеть АJЖе ріжвородва: він .ІІЇрик ("3івяле JІИстє", "Is 
диіваrурби", "Semper tiro"), еnік ("Павські жарти", "Мойсей"), 
новеПет ("В nотї чола", "Бориславські оповідання" і т. ]І..), 

АракатурІ ("Сов К.НЯЗ.И СвятоСJІава", "Украдене щаств"), по

вістар ("Захар Беркут", "Для домашнього огнища" і т. ]1..), 
кри:твк, етноtраФ, ФЇJІьо.ІІьоt - він ·працює ва всіх по.ІUІХ 

і ва веіх щасливо. Вів добрий знавець відносив у Галичивї 

і l'U.IInькi відво~ини - ее головний· сюжет його чис.пенв.их 

тк~рі11. Ів минувшини він найбільше займавть ся передконстІІ-

10* 
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туційними часами в Галичинї. Іван Франко - ее духовий 

вихованець і учевик Михайла Драгоманова (1841--1895), 
великого вченого і незвичайво бистрого критика - родом ів 

росийської України, що приневолений обставивами перебу

вав довгий час в Швайцарії, а потім: був проФесором унї

верситету в СоФії, у Болгарії, і навивав зносини з Галича

нами. Вів вимагав для лїтератури реалїзму - правди -
а передусїм широкого европейського розмаху. Сим самим 

ІШUІХОМ піш.ш у 80 і 90-их роках: Борис Грінченко 

(1864-1911 ), лїрик, оповідач, повістяр, драм:атурt, етвоtраФ, 
перекладчик, автор СJІоваря української мови і т. д.; Степан 

КоваJІЇв (1848 р.) новеліст; Андрій Чайковський (1857 р.) 

що писав повісти з життя ходачкової ПІJІЯхти; Осип Мако

вей (1867)- сатиричні вірші, оповідання s ма.JІоміщавськоrо 
життя; Василь СтеФаник (1871) і Лесь Мартович 

(1871) - чудові картини з життя покутського селянина; 

Іван Семанюк (1874) - такі ж картини з Гуцульщини

а далї Денис Лукіянович, Аtатанtел Кримський 

(1871), Володимир Леонтович (1866), Модест Леви

цький (1866), ~Дмитро Маркович (1848), Василь_ Щурат, 
Ярослав Окуневський, Наталїя Кобринська, ПавJІо 

Грабовський, Микола Чернявський і Любов Яновська . . 
1 ИИЬШІ. 

3овсїм окремо стоять собі Леся Українка (1872-1913). 
зрівноважена поетка, артист із божої ласки, авторка кіJІь

кох справдї клясичних драм, М и х а й л о К оцю б ин

ський (1864-1913), незрівнаний вовелїст- :мистець, і са

тирик Володимир Самійленко (1864). 
В найновійтім часї українська лїтература хитаєть ея 

між реа.JІїзмом, якого репрезентантом являєть ся вельми та

.Іановитий Володимир Винниченко (1880), оповідач і дра
:матурr (у драмах переводить цїкаві проблеми), та :модернїз

:мом. Перша символїстка-се буковинська письменниця ОJІьrа 

Кобилянська ( 1853) новелїстка і повістярка. До сього гурту 
письменників належать: Михайло Яцків, Гнат Хоткевич 

Із новелїстів, О. Олесь, Петро Стах, :Микола Вороний, 
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МикоJІа ФиJІивський, Грицько Чупринка, потрохи 

ВасиJІь Пачовський і Петро Карманський-ів поетів. 

Лосередив місце між одними й другими займав Боr,а;ав 

Лепкий (1872) - JІЇрвк і вове.n:їст. 

Василь Оїмович. 

Пророк. 

Неначе праведних дітей, 

Господь, .4Юб.и своїх Аюдей, 

Пос.~ав ва зек.4ю їм пророка -
Свою .4Юбов б.4аговІстить, 
Св.итоку розуму учить. 

Неначе ваш Двіпро широкий, 

С.4ова йоrо .4и.&всь, теuи 

І в серце падuи rАибоко, 

Неввдикик оrием пеКАи 

ХоАодві душі. По.4юбиАи 

Пророка mде, і ІІО.4И.4всь 

За иик, і С.4ьози знай АИ.4И. 

А потік ... Аюде, род Аукавий, 
Господнюю св.итую САаву 

Розт.4В.4И . • . і чуzик боrак 

Пожер.&и жертви, омерзи.4ись, 

І куzа свлта - rope вак! -
На стоrвах каменем поби.4и, 

І заходuи с.и rу.4.ать, · 
Св.итою кровю шипувать. 

І праведво Господь ве.&икий, 

Мов иа звірей тих mтвх, диких, 

Кайдани повеАїв :в:увать, 

Г .4Ибокі ТЮрМИ мурувать, 

І - роде АЖивий і zестокий! 

Вомісто вроткоrо пророва . . . 
Цар.и вак повеАїв ізбрать. 

Тарас Шевчен1іо. 
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На роковини Шевченка. 

КоJІись нашу рідну хату 
Темрвва вкривuа, 

А чужа сусїдська хата 
СвітJJами ci.иJJ.a. 

БагатїJJ.а чvжа хата, 
диха ·там не знаJJ. и ; 

Туди й наші У країнцї 
Дари ДОНОШ&JІИ. 

Та минав ти, наш Кобзарю, 
Чужії пороги. 

Орав св ою вбогу ниву, 
Рідні переJJ.оги. 

ГомонїJІа твои кобза 
Гучною струною, 

В кожнім серцї ·одбивuась 
Чистою Ауною.· 

Спочввавш ти, наш батькv, 
Тихо в домовинї, · 

Та збудиJJ.а тво.и пісня 
Думки на Вираївї. 

Хай же промінь твоїх думок 
Поміж нами с.иє, -

,,Огню искра веJJикого" 
По вік не згасає! 

Щоб між нами не вrac&JJ.o 
Проміняє веJJичне, 

Ти "поставив на сторожі" 
CJJoвo твое вічне. 

Ми, .як ти, :минати будем 
Ч ужії пороги,' 

Орать будем свої ниви, 
Рідні пepeJJorи. 
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. 
Як живеть ся украУнському народони 

в Австрії. 

llриготовJІяючи ся довгими роками до крівавоr·війни, яка 
ві~rраєть ся перед нашими очима, Росія прого.rоси.rа перед ши
роким світом, що воювати з Австрією хоче передовсУм па те, 
щобп визво.rити своїх братів з під австрийського ярма. Тими 
братами ма.11и бути чотири мілУони українського насе.rення Га.rи
чинп й Буковини. Наші брати в Австріі", - писа.rи в часо
nисях й говори.rп на своїх зібраннях московські по.rїтики, -
терп.1ять невимовні муки. Тисячі і"х караєть ся по австрий
ських тюрмах за віру й народ. А.11е ве.11ика Росія чує їх крик 
розпуки, вона розірве кайдаtш, якими скована Прпкарпатська 
Русь. 3бJІижаеть ся вже час. коJІи на верхах карпатських гір 
nовіватние росиАський прапор! 

Нарештї сей час надійшов. :3лочинна робота рnсиRського 
царизму видаJІа свої п.11оди: 

военне поАу•н бухнуАо 

і росиrіські війська стuи на зеІ'ІJІЯХ Прикарпатської Руси. Зда
вuо би ся кождому, що український народ радо привитає свою 

освободите.rьку та стане пopytr з нею проти "гнобите.ІІьки" -
Австрії. На дУ.rУ ста.rо зовсУ:м инакше. Він не тіJІ~ки не 
помагає Росії руйнувати Австрію. а.11с від першої хвиJІї вій-
ни став 

OAHOAYWHO в першім РАА}' 
до боротьби проти московської наваJш. Крім сотень тисяч своїх 
~їтеА, що борють ся в рядах австрийського війська, він вис.11ав 
назустріч Уй ще по JІ ки добро в о .11 ь цї в, які в память с.11авних пред
ків з 3апорожськоУ Сrчи, зруйнованої безпощадно півтораста .11Іт 
тому царицею Катериною ІІ, назва.1п себе ,,УкраУнськими Сї
чови:ки Стрі.rьця.мп". Що· більше~ Український народ не 
Іаm не думае доброві.11ьно пі,~~;,цавати ся пі,ц московську 

руку, а.же о,цносер,цно прямуf. до того, щоб визво.жити 
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зпі.ц н.еї ще й ту веJІІІКУ часть України, яка .цотепер на
.ІежаJІа .цо Росії. 

Як вияснити ее явище? Що стuо ся, що в сїй крівавіА 
війнї, яку Росія зня.1rа буцl"и то в.1асне .цп визво.Іення нашого 
наро.цу в Австрії, весь український наро.ц так завзято став 

по сторон··· Австрії і її союзників а проти Росіі? 

Причина ясна: Український народ на.цто .цобре розуміє, .цо чого 
по правдУ прямують заміри росиАськоУ імперії. Він знає, що цї.в:ю 
її е не ,ІJ;обро, а цУ.1ковите знищеннє тої частини нашого на
роАу, ЩО ЖИВе В Австрії. 260 .ІЇТ :мину .10 від ХВИ.ІЇ, КО.ІИ укра
ІНСЬКИЙ ге'rЬман Бог .цап Хме.1ьницький в Переяс.~авській угоІJ,ї віА
ІJ,ав У краrну пЦ руку :московського царя. Сих півтретя сотки 
JIIT - ее час безпереривних змагань Росії, щоб знищити само
стійність украІнського на ро .цу, повернути його в частину оІJ,ноr, 
не.цІ.ІииоУ Росії. "Не бу.1о, нема і не :може бути украУнського на
роду ! " - казав :московський уряд, .аамаючи крок за кроком укрз
Інські во.1ьности й свободи, обіцяні ко.аись торжественна мось:ов
ськии царем в умові з Україною. Rож.ций прояв життя нашого 
нароІJ.у з,ІJ;аВ.Іено там безпощаІJ,но, тисячі його вайкращих синів 
згину.ао :марно в сирих тюрмах і на .цuекій Сибіри, аж ста.в:о 
нарештІ по во.аї :московського уряду: У краІнський наро.ц обІJ,ерто 
з усУх його прав, позбав.аено всякоУ можности жити й розвивати 
ся. Ті.аьки дрібна частина украінського наро.ца мог.1а заховати 
ся пере.ц московським насиJІєм та свобі.цнійше ві,ІJ;.цихати. Тут в 
АвстріІ горів ще ІJ,отеnер огонь українського життя. Знищити 
ее останне заборо.и:о українського народу,- ее rо.иовна 
ц1.11ь РосіУ в сій війнї. При.11ученнє Гuичини й Буковини АО 
Росії бу JІО б не визво.11еннєм, а 

остаточним загином цїАого українського нарОАУ. 

Тии то ясно українському на ро .цови, що краща бу ІJ.У'ІНість У кра
Іня вимагає не зруйновання Австрії, а навпакп якраз віІJ,ір
вання всУх украінських зеие.11ь від московського цар
ства та створення 

самостіАноУ украінсько'і Аержави, 

а що найменше вже завзято1 охорони аере.ц московським наїзІJ,ом 

бо.цай тих українських. земеJІь, що щас.11ивою су .цьбою зостава.Іо 
ся )J;OCi під австрийським "яр3юм". 

Такою думкою перенятий тепер у весь украУнськuй на ро А в 
Австрії. Ч11 правдива вона, побачимо найлІпше, ко.ии приг.Ія-
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немо ся б.жизше, як жиnеть ся нашои~r наро.цови в Росії і в 
Австріr та порівнабио ті права, якими він користуеть ся в о.цній 
і другій .це ржаві. Важка до.жя украІнського народу в Росії пpe.zr.
СТ&ВJІена в инших ви.цаннях "Союза визво.ження У країни" наша ж 
задача nредставити, як живеть ся йому в Австрії. 

І. 

3 веJІпRого 35 міJ[Іонового українського народу живе в Ав
стріr чотири иіJІ1опи. 3асе.жюють вони два краУ австрпАської .zr.ер
жави: Гuичпну з ГОJІОDІІИl\І містом Лhвовом і Буковину з го.ж. 
:иістом Чернівцями. Щоб .n:екше зрозуміти поJІоженпв У кра1нців 
пі.ц австрийським nанованнєм, ми познакомимо ся в першій ча
стпнї коротко з державним JІа.цом в Австріr та з тими основ
ними законами, які тут обовязують. В .цругій частипІ приг.и:я
иемо ся, як сере.ц тих правних ві.цносин уJІожи.жо ся життв па

шого народу. 

Австрія держава конституційна. В сих с.1овах :містить 
ся го.1овний зміст П державного .и:аду. 

Що ее таке конституційна Аержава? 

Двоякий може бути JІа,ІІ; в .цержаві. В о.цній вел в.жа<Ль JІ:е
жить необмежено в руках одноІ особи пануючого (може він 
звати ся царем. коро.жем, князем або инакше). Сам він по своїй 
во.n:І і вподобі _орудуе всіми справами, видав нові заRони, Rасув 
істнуючі, накладає податки, сам установляє собі до помочи уряд
ників (чпноnникіn), які тіл:ьки його слухають й. nеред нии одві
чають. Держава з таким ладом зветь ся абсо.11ютною або са-

. мов.1адною, а пануючий: їі самодерщцем. Горожани такої 
.и;ержави зоnсїм на подобу дїтей або ще більше нерозумних сотво
рінь. Про їх долю рішав володарь-самодержець з своїми чинов
никами, а про їх згоду нїхто 'Й не питає. Зовсім инакший жад 
в конституційній .цержаві. Тут власть пануючого обмежена, 
він кермуе справами держави спіл:ьно з своїм~ горожанами. Іх 
не вважаєть ся тут вже нерозумними сотворшнлми, за яких 

.-;ругі мають думати й рішати, а.Іе допускаєть ся .цо го.1осу 
і участи в управі держави. Ся участь може бути ріжна, бі.жьша 
або менша. 3вичаnно в руках горожан JІежить законо.и;атпа 
в.жаст ь, себто власть видавати, зміняти та касуnати закони, які 
хають в .цержаві обовлзувати, та наг.1яд над виконуваннем їх. 
Крім того пол:ишена в :конституційній державі горожанам певна 
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особиста й горожанська свобоJ(а, щоб воии :мог.rи свобЦно 
І ПО СВОЇЙ ВО.ІЇ ПО.ІаГОJ(Жувати СВОЇ справи. 

І про Росію говорить ся, що від 1905. р. вона ста.rа кои
~'~"'~С'ІІtІІ'И~"~"тvу ційною державою, що й нею править вже не, п ,!І.авнїйше, 

царь-саио.ІІ.ержавець, а царь на спіJІку в нароJ(о:м, який висиJІае 
на те від себе своїх: заступників J(O Ду:ми. На .11ж1 

роснАська конституцІя -- ее пусте сАово беs sмісту. 

До виНЇШИого АНЯ кермує та:м всї:м иеоб:межеио царь з свої:мв чи
новниками, не турбуючи ся вовсїм про во.по народів, яким J(ово
.-;ить ся J(&JІЇ продовжувати сумку J(O.IIO своїх преJ(ків, про яких 
сказав ко.:а:ись наш кобзарь Т. Шевченко: 0.1( :М::оJІJ(ав&на аж д.о 
Фіна на всїх язиках все мовчить! ... 

Які ж користи А&~ своїм горожанам, між тим і україн
ському нароJ(ови, австрийська конституція? Перше всього )(оп у
екає вона горожан J(O участи в управі J(ержави та ,~;ає їм тим 
безпосереJ(нїй вп.rив ва у.rожеиве віJ(посин по їх во.Ії і впо
Аобі. rорожанам ВЇДJ(&На переJ(ОВСЇИ 

ІІКОНОАаТНа ВА&СТЬ, 

а виконують вови її при по:мочи вибраних ва те своїх заступ
виків-поСJІів (депутатів), що збирають ся па наради в державкіА 
раА,ї або пар.и:яиентї у Відні та в краєвах соймах в сто
.ІИЦЇ кож,~;ого австрийського краю. Державна paJ(a або парJІямеит 
у ВЦнї є законоJ(&ТІІИИ ТЇJІОИ ДJІЯ ЦЇJІ ої .11.ержави. Він ухва.1юе 
ті права й закони, що мають обовязувати в ЦїJІій австрийській 
державі. СкJІадаєть ся він з двох частей або пuат, які радять 
окремо. До першої з вих, що зветь ся паJІатою панів, входять 
не вибрані народом посJІи, а особи, що на підставі свого уро
АЖеиня, становища або покдикапня цїсаре:&І мають право там бра
ти участь. Друга пuата, що зветь ся паJІатою посJІів, cua
д&frl'ь. ся з б 16 посJІів вибраних всїии народами Австрії. Без 
згоди обох сих пuат не може війти в житте ніякий державний 
закон. 

В краввих соймах: ухвuюють ся закони, що мають обо
вязувати не в цїJІій державі, а в поодиноких краях. Австрія дї
.ІИТЬ ся і.иенпо на 1 7 країв. поJ(ібно як Росія. на r'убернії. Rождий 
край має свої окремі урнJ(и тай незuежно від инших країв 
заряджує ,~;еякими свої11ш справами. Беї за1сони~ що мають обо
вязувати JІ и m е в одніІІІ краю, ухвuюють також пос.11и вибрані 
васе.ІеннеІІ пmе того краю. Вони збирають ся ВJІасне в краєвих 
соІ:мах. ДJІЯ ruичини збираєть ся краєвий сойм у Львові, ДJІЯ. 
Буковини в Чернівцях. До ваЖJ:Іости закона ухвuеного пар.11я-
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~ентом або соймом треба цїсарського затвердження або санкції. 
Цїсарь*) може закон затвердити або відмовити йоиу затвердження, 
Uie з:иін робити не може нїяких. 

Правда, і в Росії збирають ся посJІи на нара,~~;и пад зако
ІаМІІ в Думі і там можна би говорити про виконуванне горожа
Іами законодатної власти. Цї.ІІа ве.11ика ріжниця .пежить о,~~;накже 
J тім, що ко.11и до Ду:&ш правдивому заступниковп народу )І;і
~тати ся тяжко, а ще важче боронити nрав народу, так що за
юни виходять не по во.11ї народа, а уряду, то австрийсьва кои
~титуція уможлив.11яє народам в великій :мірі виси.11ати яко пос.Пв 
~воїх щирих заступників та дае їм змогу свобідно засту
Іати інтереси своїх виборцrв. ·Так обовязує при виборах ,11;0 ,~~;ер
кавної ради зага.11ьне, безпосередне, рівне і тайне право 
~оJІосовання. На його підставі має nраво вибирати пос.11а кож.г;ий 
~встрийський горожанип, що скінчив в днї виборів 24 роки життя 
)ез ог.11яду па те, чи :&Іає маєток, чи нї. Rождий виборець 
~Іає лише один голос та віддає його тайно (на картцї) просто на 
rого, кого хоче вибрати за пос.11а. Пос.11ом :може бути вибраний 
гак о ж кождий австрийський горожании без ог JІЯ,ІІ;у на те, чи має 
~аєток, чи нї, як .11ише в днї вибору має скінчених 30 JІЇТ життя. 

Пар.11яментарні і соймові посли: мають запоручену законами 
nвроку свобо,~~;у в виконуванню своїх прав. За виступи пос.1а 
:~ пар.11яментї або сой:&ІЇ в часї сповнювання посо.11ьських обо
ІJязків не можна nотягати до відповіди і нїяка в.пасть не може 
:tого карати за виго.11ошені ним в парJІЯІІентї або соймі заяви, 
!с:ОЧ би вони буJш · найбі.11ьше каригідні. Пос.nам приСJІугує крім 
~ього так звана посо.11ьська петика.11ьпість, то значить, що 

ГІідчас тревання зібрань : пар.пяменту не можна поСJІа за його І<а
ригі,~~;ні дї.па, сповнені nоза пар.11ямептом, вязнити, анї вести проти 
ІІЬОГО СЛЇДСТВа, :ХІІба ЩО nарJІЯМеНТ або СОЙМ ГОДИТЬ СЯ ВИ)І;&ТИ 

Іtого су ,цови, або :коJІи спіймано його на горячім учинку. Ої nо
~танови мають па цї.11и запобігти усуванню nос.11ів з nар.11лменту 
підчас зібрань при помочи увязнень. 

У права держави, по законам ухва.1еним народними заступ
ІІИІ<ами, або так звана 

виконуюча в.11асть в Аержаві 

Н&JІеЖИТЬ ДО ЦЇСаря Та ІІОКJІИКаНИХ НИМ !ІіНЇСТрів і урЯДНИJ\ЇВ, 
ue і в тій справі горожанам признаний важний го.11ос. До nос.1ів 
зібраних в пар.11яментї і соймах наJІежить nередовсїІІ наРVІл ,11; і к:) 11-

•) Цrсарь - імператор АвстріУ. 
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тро.1а уnрави держави. Прав,~;а цrсарь, в рухах котрого .1ежить 
загuьна управа держави, нї nepe.a; ким нео.а;вічuьний, ue від
повідають його мінУстри і уря,~;ники. Кождий урядовий ц'ісар
ський акт (розпоря.а;женне, чп зарядженне) обовязуе JІйmе тодї, 
коп на нrм є niJJ;uиc о,~;пого з мін Устрів. Підписуючи такий акт. 
бере :мінїстер на себе одвічuьність за нього перед nар.ІІя:ментом; 
JІR не nі)І;пише, то акт обовязуючоr си.11и не має. Мінїстрам під
.п:агають низші уряJІ;и. Вс'і вони відповідають також за своr д'і
JІанна і вчинки nepe.a; народними заступниками. Пар.1ямент і сойми 
мають право ганити управу ,~;ержави і краrв, ставити запити 
(інтерпе.~яці'і) та жадати вияснень, ухвuювати до nравите.ІІьства 
візвання (резоJІюції), уд1JІити йому заяву неJІ;овіря, а пар.~амент 
може навіть мінїстра за його шкі,~;JІиву ,ІJ;ЇЯ.ІІьність nоставити перед 
окремий суд. Участь горожан в виконуванню заряду держ~в11 
про.я.впеть ся ще си:аt способом, що богато справ відJІ;ано до по
.rагоАЖення не уря,~;никам, а в.1астям вибраним самими горожа
нами, ак ради громадські, nовітові й инm. Вхінцї закон забез
печує ріжними способами nеред саиовоJІею уряJІ;ників та робить 
'іх одвіЧ&JІьними за парушепне ВJІасти пере )І; вищою вJІастю і су JJ;OИ. 

Побіч участи у в.ІІасти законо.а;атній та виконуючій, про 
кку :ми ,~;осУ говорили, найцїнн'ійшим скарбом горожан австриn
сько'і ,~;ержави е заnоручені конституцією широкі 

особисті й горожанські свобоАИ. 

Участь у вJІасти дае горожапам змогу безпосередно вп.1ивати 
ва устрій держави та заводити в JІїй такі nорядки, акі найбіJІь
mе відnовіда.Jrи б 'іх бажанню. А..ІІе ее не завсУг ди ,~;оводить до 
цtІи. Потреби А бажання поодиноких австрийських народів та 
ріжних верств паселення розхоJІ;ять ся часто-густо так JJ;yжe, що 

ОАНОЦЇJІьноr зго)І;и й вдово.11ення вс\'х не все :можна осягнути. Те, 
що JJ;oбpe д.жя ОJІ;ного народу, иривдить часто важко JІ;ругий на
ро.~~;, що корисне д.11я богатого, часто шкід.11иве ДJІЯ бідного. В тій 
боротьбі суnеречних nотреб і бажапь, nобjджає все си.JІьнїйший 
і він стараеть ся по своїА волї й на свою користь улаштувати 
відносини в Аержаві: nеревести корисні JJ;J[Я себе закони і віJІ;
повідно вn.JІивати на управу державою, ne огJІлJІ;аючи ся на сJІаб
mих. Тут власне й nриходять сJІабшим 'з nомічу горожанські 
права й свободи австрийської конституції. Даючи дово.п:і ши
року свободу JІ;їлання, дають вони можність nоодиноким народам 
або СТаНаМ НаСеJ[еННЯ ВJІаСНПМИ СИJІаМИ, Не ОГJІЯДаЮЧИСЬ На
ВіТЬ на nоміч держави, розвивати ся та у.![аджувати no вnоАобі 
самим своє життє. 
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Приг.1яне:мо ся найважнrйшим з них. По основнии зако
нам: усї горожани держави рівні nepe.A правоl\І без ог.ІЯАУ на. 
иароАвість, рід і стан горожан. Всї горожаки ві.11ьні: під.Аанство 
се.~ян і нево.1я в Австрії давно вже на віки скасовані. Консти
туція хоронить горожан перед довіJІьним арештованвек і ре
візія :ми (трусами) означуючи док.11адно, що перевести їх можна. 

прави.11ьно .11иш на основі пись:менного наказу су ддї, в котрік 
мають бути nодані причини арештовання. Далї забезпечує заков: 
JІИСтову тайну, забороняючи в.11астя.м задержувати і відкри
вати чужі .ІІИСТИ, Те.ІІЄІ'ра:МИ Й ПОСИ.ІІКИ, хиба В дуже ВИЇИКОВИХ 
випадках точно означених в законї. Горожанам віJІьно свобі.цно 
вибирати собі місце nобуту в межах держави. Горожаавва не 
иожна вида.п:ити поза границї держави. 

Важним горожанським правом є свобода зборів і товариств, 
а А~ї свобода с.1ова і преси. Вся:ки збори, з виїмком зборів 
під го.11им небом і публичних походів, не потребують навіть .цо
звоJІу вJІастей. Треба тіJІьки перед ними nовідомити відповЦну 
в.1асть, а та :може їх заборонити .1ише тодї, ко.1иб вови 9&

грожувuи громадському добру. Збори виборцїв, ск.Іикаві пЦчас 
розписаних виборів, довірочиї збори обмежені на запрошених го
стей, а вкінцї пуб.11ичні забави і ре.nїr'ійні обходи не потребують 
анї зго.1ошення, анї дозво.11у в.11астей. Д.І.fІ основання товариства 
не треба також JІ;озво.11у в.11астей, .1ише треба пре)І..Іожити 111 
устав (статут) товариства. В.11асть може заборонити засновавнв 
товари.ства .Інше тодї, ко.11иб його цї.ІІь противи.11а ся законаи, 

або бу.11а небезпечна д.11я. держави. Свобода с.11ова по.11ягае в праві 
свобідного висказування думок с.11овом, письмом, друком або об
разовим: представJІеннєи. Проте нї:х:то не може бути караний за 
висказування свого переконання, хиба що в тім висказ~ С.Іовом, 
чи письмом містить ся заразом переступство закона. Зі свобо;r;и 
СJІова вип.11иває свобода преси, себ то друкованого С.Іова. До 
видавання часописи не треба дозnо.11у вJІастей, впстарчає згоJІо

сити, що часопись буде виходити і хто буде їі о,ІІ,вічuьним ре
JІ;акторо:м. Кожде чис.ІІо часописи мусить бути по видруко:вашІЮ 
рівночасно з розпочаттєм розси.ІІки нред.11ожепе в.аасти, яка 
:може його з nричини каригідного ЗІ\Іісту скопФіскувати, то 
значить, забрати видрукований пак.11ад ~ заборонити його розши· 
рення. 

Кождий горожании має запоручену свободу віри і ее
вісти. Анї uрава, ёіНЇ обовязки горожанина не зuежать ві.ц йоrо 
віри. Нїкого не :можна змушувати нuежати до якої віри, або 
6рати участь в реJІїr'ійних обходах і обрядах. З укінченІІм 14. ро
ком життя иає кождий nраво довіJІЬІІО з~Іінити свою віру. 
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Да..~~ї признає австрнАська конституція св о б о АУ на ук и · 
Учити ся або учити других ві.!ьно, хоч би прого.Іоmувані нау1rи 
не бу.жи згідні з інтересом ,!.ержави, ко.1и ті.!ьки прого.1оmуєть 
ся їх поважно і науково, без насміхів, образ і nіАбурювань. 

Вкінцї забезпечує австрнАська конституція 

свобОАУ і рІвноправнІсть нароАностеА. 

Неї народи в державі рівноуправиеві і кождому народовІі 
присжу гу є ненарушиме нраво хоропити та берегти свою 
наро~ність і мову. Держава не може нїКО}ІУ наказати, 
до якої народности він :має на.Іежа.ти, анї не може забо
ронити нїкому вчити себе і ~їтей на рідній мові. Кон
ституція признає рівноправність всїх уживаних в краю 

МОВ В ШКО.ІаХ Ї ГрОМа,!.СЬКіМ ЖИТТЮ. 

В отсїй останнїй постанові австрийської конституції .11ежить 
гоJІовна підстава розвитку всїх австрийських народів, а між ними 
й нашого нароАу, а заразом ки,!.аєть ся в очи цї.1а безконечна 
ріжниця. )(ержаішого .Іа.Іtу росиАського царства й австрийської дер
жави. Право повного свобідного розвою признаєть ся в Росії ті.1ьки 
110сковському народови. Ті.1ьки :московська мова :&Іає доступ АО 
уря~·у, нею мають учити ся в шкоJІї дїтn всїх народів. "Один 
царь і О,!.ИІІ наро,~~;", отсе пі,~~;В&JІина, на якій збудована роснАська 
імперія. Ві,~~;чув ее на собі найтяжче якраз український наро,!.. 
Українську :мову прогнано ,!.авно з уря,~~;у, шкоJІи і церкви, укра
їнському наро,!.ови ві,!.мов.Іяєть ся права самостійвого істновапня 
й розвитку, .1ишаючи йому о,~~;но право: загинути безсJІїдно, но
тонути в московськім иорі. 

Якже ж інакше в австрийсьІсій державі! ПризнаЮчи рівно
правність всїх австрийських наро~ів, австрнАська конституція при
зпа.п тви сами:&І і українському народовп 

право самостіАного істнованни і розвитку 

нарівнї з всіми иншиии наро,~~;ами в Австрії. В Австрії знайшов 
наш ІІаро,~; не JІише охорону nepe)l. смертю, ue можність двигнути 
са s занеuа,ІІ.у, розвинути свої сиJІи та стати на )І.ОВГІІЙ час О,!.И
нокии егнищем життя ДJІЯ цїл:ого українського паро,5.у. 
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ІІ. 

Перейдемо тепер до другого важного питання: Як на дї.Ії 
у ложило ся серед тих правних відносин, які ми пізнuи в першій 
частинї, життє українського народу в Австрії? Чи найшов він 
тут дїйсно змогу жити й розвивати ся та як виглядає його на

родний доробок під австрийським панованнєм ? 
Важка історична до.1я нашого народу, що довгими вікамп 

{)и.ІІа його як ту "чайку-небогу, що вивеJІа дїток при битій до
розї", зіпхну .ІІа його між авотрийськими народами спершу на 
()СТаннє :місце. Хоч своїм числом займає він четверте :місце між 
народами Австрії, не мав довгий час він нїякого вп.1иву на nо
рядки в державі та. мусїв у всім уступати nеред си.Іьнїйшии 
.СВОЇМ суСЇДОМ - ПО.ІЬСЬКИМ нарОДОМ. А..и:е СЇ ЧЗ.СИ :МИНJ.ІИ безnо
ВОрОТНО.· Опираючись на. запоручених всїи австрийським народам 
рівних правах та свободах, він 

вJІасними своїми силами 

-зумів двигнути ся з упадку та стати nоруч инших народів. Важ
кою працею, в тяжкій боротьбі він здобував крок за. кроком чпм 
раз біJІьmе простору д.11я свого розвитку та. змушував всїх чис
JІити ся з своєю си.11ою і бажаннями. 3 бездомного наймита дру
гих пово.11ї він почав ставати господарем у власній хатї та зу
живати свої сиJІи не д.11я других, а. дJІя свого в.1асного добра. 

Приг.11янемо ся на.йважнїйшим його здобуткам на всіх по

.JІЯХ народнього життя. 

1. Полїтична орtанїзація. 

Рік 1848. називають в Австрії "весною народів". В сї:rtІ 
роцї заведено тут перший раз конституцію і скасовано панщипу. 
Старий самовладний (абсолютний) порядок уступав, а його місце 
заняв новий лад, що покликав всі австрийські народи до нового, 
.свобіднїйшого життя. Довгий час трева.Іа ще боротьба обох дер
жавних ладів, але в 186 7. роцї переміг остаточно новий. Під 
подихом конституції почали всї австрийські народи розвивати ся. 
Тільки один український народ не проявляв майже нїякого життя. 
На нїм відбивали ся довгі віки тяжкої шляхоцько-польської не
волї. Богатші та освічені верстви поrшнули його, пристали давно 
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J.O по.:аьського вароJ.у, прввuи його иову і віру. При україн
ськіІІ варо.Іб зостuо о.а само се.:аянство, вбоге і темне, без освіти 
і наро,D;вьоІ свЦомости, ви3искуване 3 усїх боків чужиии і сво
їии. Ті.Іьки ,~;ене,~;е серед ІІОJ[О.ІJ:ИХ світських та жуховних осві
чених ПО,ІJ;еЙ ПОJІВ.ІJІ.І[И СЯ ОJ.ВВИЦУ, ЩО Не Ві,D;реК.:ІИ СЯ ще СВОГО 
наро;~;у та бажuи йому кращої ,JІ;О:І.І. Сей с.rабий огник укра
їнсЬІсого життя, що погасав 3 першу пЦ по;r;увои кож,ІJ;ого су
противного вітру, ставав з часом чии раз міцнїйmии і си.ІЬнїй
mим. Особ.1иво ко.1и .ІJ:О австрийської України дістuи ся твори 
Тараса Шевченка, що гроиовии го.1осои к;rикав до своїх зеи.Іяків: 
"вставайте, кайJ,ани порвіте!", тодї сере А гuицьких У країнцїв 
почав ся живійший рух та повстав ве.~икий гурт .подей, що ба
жuи працювати Д.ІJІ свого народу. Всі вони не цур3.JІи ся вже 
своєї иови, називuи себе "народовцями", то б то .подьми, 
що тримають в нароJ.ои, та борони.1и в виJ,аваних книжках та 
часописях самостійности українського наро.D:у супроти по.Іьського 
та московського. Все те о.цначе бу.1и с.rабі й непевні початки на
роJ.НЬОЇ роботи. Во й робітників до працї бу .10 мuо і самі вони, 
хоч JПOJ.e щирі й J,oбpor во.1ї, не знuи ще J,обре, якою J.Орогою 
йти та як вайкраще д.111 свого нароJ.а працювати. 

Доперва яких сорок JІЇТ тому назаА наступає важний зво
рот в сrм дї.JІ.ї. Праця над розвови українського нароJ.у схоJ,ить 
на ВJІаСТИВИЙ, ПеВНИЙ Ш.ІЯХ. В ТіМ Часr ПЇ.Ц ВІІJІИВОМ Ве.JІИКОГО 
українського ученого та Аїяча :Михай.JІ.а Драгоманова, що, 
прогнаний росийським уряJ,ом за свою nрацю д.JІ.я українського 

народа, перебував в Швайцарії, а потім в стоJІицї Бо.JІгарії, СоФії, 
повстав між мо.ІОJ.ИМ nоко.1rннвм гuицьких У країнцїв новий рух 
та зроJ.жуеть сн нова .1умка про те, ку ди ве.це шJІях до роз

вою украЇНСЬКОГО народа. В ОТСЇМ МО.ІО,ЦЇМ ПОКОJІ.ЇННЮ, В якім 
ве.жи пере А визначні гuицькі Українці Іван Франко, :МихайJІо 
Пашик, Остап Тер.JІ.ецький і. и., перший раз повстав ясне пере
конаннв, що бу ,ІJ;учність україц.ського народу .1ежить в на
ро,D;них иасах, 

в широнах верствах унраїнсьноrо се.11янства і робітництва. 

Серед нього зроджувть ся пог.11яд, який ті.1ьки неясно при
евічував до того часу щирим заходом робітників на наро.цніІ 
ниві, що український поJІ.їтичіІИй рух мусить бути мас овий, 
виходити ві,ІJ; широках народніх мас і до них звертати ся. Ті.JІ.ьки 
ко.:аи українське се.Іянство й робітництво стане разом до боротьби 
за права українського народу, він може чис.11ити на кращу бу
,~;учність. Обеднаний такою .D:умкою завязав сей гурт JІюдей )J;JIЯ 
працї на,ІJ; наро,D;ои між собою товариство або так звану по.Ії-

11 
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ТИ'ІНУ партію, та назвав n ра.цика.1ьною партією (часо
пись "Громадський Го.11ос") то б то nартією, що з корінеи хоче 
усунити JІИХО з поміж українського народа (по JІатинськи корінь 
зветь ся радікс, звідти СJ[ово: радика;r, радикuьний). 3 часои 
повстuи побіч сеї nартії і з ії JІона ще дві ииші українські nар
тії, переляті тою самою основною .цумкою: народно-демокра
тична (партійні орr'ани "Дї;rо", "Свобода") і соціяJ[ьио-де:мо
кратична (партійний орr'ан "Вперед"). Сї три партії істкують 
~о нинішнього дня і в їх руках .1ежить вся ПОJ[Їтичиа робота на 
гuицькій У країні. Кожда з них на свій спосіб та ріжними .ао
рогами йде до тої самої основної ЦЇJ[И: розвою українського иа

ро~а та nо.1їпшення до.1ї народиїх мас. НевеJІичкий час життя 
сих трьох партій може виказати ся вже нині nоважни:ми виС.Ії· 
дами їх nрацї. 

Виходячи з того пог.1яду, що в народнїх :масах J[ежить ко
рінь украУнського народа, постави.1и всї вони за nершу свою 
задачу: пізнати народні маси, їх поJІоженнє й потреби, й працю
вати над їх освідомJІеннєм і піднесеинєм. Витворити з темиого 
українського сеJ[JІНства й робітництва свідомих членів укра· 
інського народа, який не дав би па пота.лу своїх tІрав та вмів 
охоронити ся перед загибілю. 3 двох сторін наступа.п:а суnро
тивна хвиJІя, що грозила нашому народовп сею загибіJІю, перед 
одною і ~ругою треба бу .110 завзято боронити ся. 3 одноі сто
рони ш.11яхоцько-польські верховоди. що здавен-~авна привик.жв 
вважати український народ рабои поJІьських панів, відмовJІ.uв 
йому прав до самостійного розвою та бажuи бачити його й да.иї 
своїм наймитом. 3 другої сторони серед самого нашого народу 
nовстаJІа ДJІJІ нього грізна небезпека. Серед нього найш.11и ся JІю~в. 
яких не тягну.11а народня праця, а за ее усміхuи ся їм особисті 
користи та ласки росиАського уряду. За московські руб.11ї, щедро 
!Ч'ІІСИJІані росиАським урядом, поча.ли вони тягнути за сим ур.о
дом, кажучи, що український 11арод ее частина московського на

роду. "ДJІя лакомства нещасного" покинули вони рідну :мову. 
nочuи говорити й писати по книжках та часописях, видаваних 

за :московські гроші. по московсь1ш та жадuи заве.ценнл в шко
JІах, урядах і церкві заl\tісць української мови - московської. 
В тім дусї вели вони серед темного народу свою москвоФи.Іь
ську роботу, обіцюючи йому за зраду У:країни рай під москов
ськи.м панованнє!\1. Проти сих двох ворогів мусїJІи зnернути ся 
передовсім українські партії. КниЖІ\ами й часописяІrи, на тися
чах віч і зборів, скJІикуваних по всїх закутках краю, в тися'Іах 
товариств, основу~аних по всїх уІ<:раїнських селах, ве.11и вони 

СВОЮ МОЗОJІЬІІУ ОСDІДОІІЛЯЮЧу Працю, ПОКИ не ВИДаJІа ВОНа ЗОJІО-
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того зерна: в короткім часІ вепросвічена українська 11аса, топ· 
тана й визискувана усїмп, nеретворп~а ся в 

свіАомиІ своеї сиАи І самостіі'іности наріА, 

що став о,~~;но.п;уmно пЦ проВОАОМ українських партій .п;о боротьби 
за свої права. У країнський рух перестав бути пустою мріею 
гуртка :мо.ао,~~;Их .ІЮАей, а перетворив ся в могучий похіА вели

кого й си~ьного нарол;у, пере.п; яким мусять тремтУти й уступати 

його гвобите.аї. Виказують ее ясно no,~~;fi останнїх JІЇТ. Коли· 
в 1906. р. uочав ся в Австрії рух за зміною виборчого закона 
1.0 пар.аяменту або за т. зв. виборчу реФорму та всї наро.п;и 
Австріr жа,~~;uи вве.п;еннл замісць .п;ав1юго виборчого nрава- загuь
ного, рівного, бсзпосере.п;нього і тайного права го~осовання, то.п;ї 
ввесь український наро.п; став в першім рядї борц1в. Не бу JІ.о майж~ 
сиа на цїлій австрийській У країні, в які&r не відбу ~о би ся на
ро.ІІ.не віче (збори) в сїй справі. Сотками і тисячамп збирав ся 
уь.-раУиськпй наро.п; на тих вічах та рішучо ,~~;о:магав ся заведення 
справе.п;~ивого виборчого nрава, яке дава.ао б йому можність ви
сиJІати ;t;o парляменту ІJідпоnідне ,11;0 його си~и число заступників. 
В самім Львові від бу ло ся ве~ика краєве віче, на якім зібрало 
ся .50 тисяч самого майже се~янства з ус~'х. сторін Гuичини. 
Новий виборчий закон ухВ&JІ.ений з кінцем 1906. р. в пар.аяментї 
не узг.аяднив вправдї всїх .п;омагань украУнського народа, а.JІе 

всеж таки дав йому можність вислати значно більше своїх. посJІів 
АО пар~яменту. Коли дотепер заступників українського народа 
в пар~яментt бу JІО звичайно не бі.Іьше як ,~~;есять тай то пере
важна часть їх не борони.JІа щиро його інтересів, а ~учи;ш ся 
.часто з його ворогами, то після нового виборчого закона дістав 
украіиський наро.п; змогу вибрати з Га.JІИ 1Іини й Буковини разом 
33 своїх послів і то таких, які би щиро заступаJІи там його по
треби. 

ВеJrику сві.п;омість і живучість виказав український народ 
також в .п;ругій завзятій боротьбі: за українській унїверситет 
у Львові. Від кі~ькан~йцять JІЇТ ,~~;о:магаєть ся украінська моло
Р в Австрії основання українсьRої найвищої школи, унїверситету 
у Львові. В тіА ~авз.ятіА боротьбі, що потягнуJІи за собою навіть 
кріваві жертви став за УІ\ра'інськими ст у дентами ввесь україн
ський иаро.п;. У країнські се.Jtлне й робітники складали з свого 
ТJІЖІ(О запрацьованого гроша кілька разів ,~~;есяткп тисяч ДJІЛ тих 

українських студентів, що мусїли покидати сnій рідний край та 
йти вчити ся в чужих краях по у нїверситетах або ЯR инакше 
потерп.і.JІ.и в унїверситетській боротьбі, а на своїх: зборах і вічах: 

11* 
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поміж найважнїйши:ми справами на nершім :місцї ставлять раз-у-раз 
домагавне основання д.11я своіх дїтей найвнешої рідної шко.11и. 

В останнїх роках бу JІИ ми також свідками завзятої боротьби 
українських народних мас за справед.11ивий виборчий закон до 
краєвого сойму у Львові. По довгій, тяжкій боротьбі вдu:о 
ся йому здобути новий виборчий закон, який значно зміцнить 1 

становище У країнцїв в Гuичині. Сей закон, ухвuений в марті 
1914:. р., забезпечує українському народовп право виси.11ати до , 
сойму на 228 ч.11енів 62 своїх заступників. Сей гурт україн
ських nocJiiв, хоч я.к не відповідає ще си.11ї українського народу, 
буде вже вистарчати, щоб нuежно боронити прав свого наро,ау. 

Оттак український народ ступінь за ступнем здобуває собі 
нuежні йому права. Опертий на народніх масах зб.11ижаеть ся 
український по.11їтичний рух нестримно до своєї остаточної цї.Ії, 

якою е повна рівноправність його на всіх по.11ях народнього 
життя з всїми иншиии ·народами. Ся хви.11я надійде тодї, коли 
вдасть ся йому виrіороти в Австрії 

націонаАьну автономію, 

себ то ПОJІ.Ї.ІІ Гuичини та видї.11енне земеіь, засе.11енних україн
ським насе.ІІеннєм (Східної Га.tичини й Буковини), в осібну ці
JІість, з осібнии українським соймои, урядами, і шко.11а:ми, в якій 
наш народ міг би самостійно жити й розвивати ся. Заведенне такої 
народньої автономії становить го.11овне домагание українсьь:ого 
народу в Австрії. 

2. Просвітно-культурна орІ'анїзація. 

а) Товариство "Просвіта". 

:Ми згадувuи: вище про те, як українські народні дІЯЧІ 
вже давнїйше прийшJІи до ясиого зрозуміння того, що в широ

ких народніх масах .11ежить основа нашого народу та що до них 

повинна звертати ся вся народня робота. Два го.11овні .11иха при
гнїтаJІи українські народні маси: брак пр~світи і маєткова нужда. 
Українські села заJІягаJІа непрог.11ядна темнота. Темний мужик 
був відданий на .11аску всяких чорних духів, що визискува..rи його 

на кождім кроцї та дове.11и його до страшної маєткової руїни. 
Щоб зарадити сьоl\ІУ, треба бу .110 перше всього кинути на укра
їнські се.11а ясний промінь просвіти, відкрити українськону :му
жикови очи та вь:азати йому, як у світї жити. Тии-то просвітна 
дїяJІьність стаJІа відразу найбі.JІьше пекучою потребою україн
ського народа. 
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~6 .аїт тоиу основувть са у Львові захо.-ом гуртка .по.-ей 
товариство "Просвіта", яке бере ва себе сповнеква сеІ ваZJ(ОЇ 
за,~;ачі. 3 Арібних початків перетвори.ао са ее товариство за ко
роткий час в ІІІІІПВ1 орrакїзацію, що стuа осередком усіеї про
світкьої працІ сере.- нашого варо.-у. 3ахо.-аии сього товариства 
в неве.п~чкім часї покри.n. са веа с:хі.-ка Гuичива густою сїт
кою просвітних товариств, т. зв. читажень "Просвіти", акі 
рознес.п в вайтемвїйmі кути світ.Іо науки й просвіти. В 1912. р. 
побіч гоJJовного товариства у Львові істнувuо 7 4: ві,Іt(Uів 
(Фі.ІїА) товариства по кістах і місточках, акі покагають йому ви
конувати його цї.Іи та 2611 читuекь. До Го.1оввого Товариства 
нuежuо в тіи році Зб.бОО ч.аеиів, а в читuьи.ах бу.11о згур
товано ко.ао 180.000 Ч.І енів. 3 тих кі.1ькох чисе.1 ии бачимо, 
.ІІК ве.п~чні е висЮ'ди працї сього товариства. Згуртованим. оттак 
широким. кругам варо,11.у стараєть са тов. "Просвіта" по,~;ати як 
вайширшу освіту. Першим засобом .-о сього є ви,~;аванне пожи
точв.их КНИЖОК ~ Н&рОАУ· :Майже КОЖДОГО ИіСЯЦJІ ВИХО)І;ИТЬ 
зп::о,І;о:и сього товариства книжка, яку всї uени його дістають 
даром. До 1912. р. впдuа "Просвіта" 44б книжок в чис.1ї З мі
.Іїони 11б тисяч З9б примірників. Крім того видає вона щомі
с.ачну часопись "Письмо з Просвіти". При .1ьвівській "Просвітї" 
істнуе ВИПОЗИЧаJІЬНа КНИЖОК, ЯК& ЧИСJІИТЬ ПОНа,ІІ; 11 ТИСЯЧ ТО
ІІЇВ, крЇІІ того їствують біб.жїотеки й випозича.~ьиї книжок при 
Фі.Іїях і читuькях. Богато ФЇJІЇЙ у держує бурси ,ІІ;.ІЯ mкі.JІьної 
і ремісничої мо.1одїжи, .1е вона знаходить собі приту.11ок і харч, 
у.1а~уе просвітні і госпо,~~;арські курси, курси Д.ІJІ неграмотних, 
nриготов.1яючі курси до шкі.І, а подекуди народні шко.1и. При 
чита.nІІJІХ е хори, оркестри иузики, аматорські театрuьні кружки 
і и. Ш,~; управою го.1овного товариства бу.1о в 1912. р. 4б сти
пен.ційии:х і запом.огових Фондів, з процентів яких щорічно 
удї.lІяеть са го.1овно шкі.Іьній моJю,ІІ.Іжи nідмог в сумі кі.D:ькана,~~;
цять тисач корон. В 1918. р. у .11аштувuа "Просвіта" у Львові 
курс вищої наро,~~;ньої освіти, ЦЇJІЮ якого бу.11о nідготовити 
провЦинків ,ІІ;.ІJІ читажень і инших народних товариств. "Просві
та" JІ&е свій в.Іасний дім у Львові, а вартість ії майна доходить 
иі.Jїона корон. Про госnодарську ,Іf;ЇJІ.Іьність "Просвіти" погово
римо низmе осібно. 

б) С ї чи, С о к о .а и, У кр аїн с ь к і С і ч о в і Стр і .1 ь ц ї. 

Побіч товариства "Просвіта" з їі читuьнлми повстЗJІи 
в иовїйmих часах ще дві орІ'авj'зації, які широко розповсю,~~;ииJІи 
са сере,~~; наро,~~;нїх мас в Гuичинї та причини.JІи са до ку .JІЬ
турного Щнесення нашого наро,~~;у. Є ними товариства "Сїчи" 

-157-



і "Со ко .11 и". Є ее в.1астиво пожарно-n:мнастичні дружини, 
в я;ки~ гуртуєть ся nepeдoJJCЇM :мо.11одїж на те, щоб вправ.хяти 
СЯ ТЇJІеСНО (робИТИ :муштру Й tіМН&СТИКу) Та ХОрОНИТИ .ЖЮДСЬКЄ 
,~;обро в с.11учаю пожару або инmого нещастя. В дїйсиости од- , 
накож довеJІо ся сим товариствам сповнити дuеко біJІьmу й важ
нїйшу задачу: стати осередком освіти й наро,~;ньоі сві)І;омости. 

гуртувати всїх до боротьби з тим пожа.ром, що грозить укра
їнському народовп та його народньому добру зі сторони його 
ворогів. ОсобJІиво товариство "Сїч", якого назва пригадує нашу ' 
с.11авну бува.11ьщину, стuо у JІюбленим товариством сере,~; укра- І 
інського се.11янства в Гuичинї й на Буковинї. В 1912. р. в саиій І 
Гuичинї бу.11о "Сїчий" 794, "Соко.11ів" 866, разо:м отже 1660 то
вариств, отже майже в кождім другім ceJIY. Сї товариства удер
жують ,І;JІЯ своїх 11.11енів читuьнї, бібJІїотеки, уряджують ві)І;чити. 
пожарні й rі:мнастичні курси, обходи, ЗJІети, концерти і т. и. 
В червнї 1914. р. відбув ся в память стоJІїтних роковин народин 
Тараса Шевченка СокіJІьсько-Сїчовий З.11ет у Львові, на якіх 
зібра..1и ся ,~;есятки тисяч Січовиків і СокоJІів з цЇJІого краю. 

В сих двох товариствах почuа перший раз здійснювати 
ся нова думка, яка на наших очах стuа найвц.жнїйшою сnравою 

українського народу: 

приготование снА АО оружної боротьб• 

з найбі.11ьmим ворогом України- росиАським царством. В тїснім: 
звязку з сими товариствами повстuа перед двома роками осібна 
орrанїзація "Українські Сїчові Стрі.11ьцї", головною засдугою 
котрої е постав.11еннє по.11ків українських доброво.хьцїв. 
яким якраз тепер доводить ся в боротьбі з московським наїз.~~:о• 
вJІасними кістьми мостити шJІях д.11я кращої бу ,~;уччини У країни. 

в) Українське mкіJІьництво. 

Австрийські основні закони признают~ як знаемо, ріnно
правність всїх уживаних в державі :мов в шко.11ах і урлдах. 
Тим самви обовязана держава закладати д.11я кож,~;ого наро.~~:у 
шко.11и, в яких дїти побирuи б науку в своїй рідній мові. Ві,~;носить 
ся ее і до українського народу. В великій части сїJІ і міст ехіА
ної ГаJІичини й Буковини істнують пуб.11ичні українські народні 
ШІ\ОJІ и, де діти вчать ся в рідній :мові. Крім сього. є в ГаJІичині 
пять, а на Бу1ювинї три українські середні mко.11и або tім
назії, а у Львові істнує по.11ьсько-українська найвища шкоJІа або 
унїверситет~ n якім учать по поJІьськи і по українськи. 
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0Анак всї отсї пубJІичні шкоJІи не l'ІЮГ.JІИ заспокоїти потреб 
українсь"Кого народа на ІІО.JІЇ шІd.JІьництва. Розуміючи добре. яка 
вага .11ежить в тім, щоб дїтп виховува.11и ся і вчи.11и ся пе в чу
жій, а своїй рідній шко.1ї, звернув український народ ві,~~; кі.Іь
кох JІЇТ свою пи.1ьну увагу на шкі.tьництво та приступив до 
зак.Іа,~~;ання своїми вJІасними коштами приватних українських 

шкі.1. Найбі.11ьше відчував наш наро,~~; брак українських сере,~~;них 
шІd.І, тому взяв ся він пере,~~;овсїм основувати rімназії, учитеJІь
ські семінарі і ин. сере,~~;ні mко.1и. З незначних поча.тків повстаJІа 
в кі.1ькох роках пишна українська шкі.11ьна орrанїзація, якою 
смі.Іо може наш народ похвuити ся перед широким світом. 
В 1907. роцї повстав в се.Ії Зuанові перший приватний JіJпJа
зія.Іьний курс, а тепер оо 7 .1їтах істнує в Гuичинї 14 ори
ватних середнїх шкі.1. 

Всї ті приватні mко.11и у держує своїми грішм11 сам укра
їнський народ. Рік-річно збираєть ся з ,11.рібних жертв сотки ти
сяч корон, з яких оокриваєть ся кошти у ,11.ержання сих mкі.1. 
оп.1ачуеть ся учите.1їв, mкі.11ьні будинки і инmі видатки. Шко
.Іамп заряджує осібний комітет "Rраевий Шкі.ж~аний ·Союз'' 
у Львові, в ск.1ад якого · входять представники всїх найважнПі
ших українських товариств і інституцій. ВеJІиких жертв і тру ду 
вимагає ві,11. українського народу у ,~~;ержаннє сих ориватних шкі.JІ. 
аже в них JІежить найкраща на,~~;їя ЦЇ.Іого народа. Що-року ви
ходити будуть з них сотки мо.1одих освічених JІЮ,ІІ;ей, які ро
зій,ІІ.уть ся оо рідній країнї з серцем повним .1юбови до свого 
народа та з.Іожать своє набуте в рідній шкоJІї знаняє в боротьбі 
за кращу ).І;О.ІЮ України. 

Від кі.1ьканадцяти JІЇТ веде, як уже зга,11.увано, наш народ 
завзяту боротьбу за здобуттє своєї найвищої шко.1и 

уираІнсьиоrо університету у JІьвові. 

У нїверсвтет - ее шкоJІа, в якій виховуєть ся цвіт кождого нa
poJty, його освічена верства або інтеJІїtенція. Тому кождий 
народ зиагае до того, щоб мати свій ВJІасний університет. У нї
верситет у Львові, що був ко.1ис.ь оризначений ,ІІ..ХЯ українського 
наро,~~;у, перейшов майже цїJІком в оо.Іьські руки. ТіJІьки ,~~;елкі 
ПроФесори вчать там по українськи~ аJІе ее потреб вашого на
ро,~~;у зовсїм заспокоїти не :може. Перед 1 б JІїта:ми підня.11и з тої 
причини українські сту ,~.~;енти домагание основання самостійного 
українського університету у Львові. ВивлзаJІа ся довга і зав
зята боротьба, в якій український народ потерпів богато, навіть 
крівавих, жертв. А.11.е справа українського університету набирала 
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чим раз то бі.11ьшого значіння і нема сумнїву, що ее оправдане 
домаганнє нашого народа бу де в найб.ІІизшій бу дуччинї сповнене 
згідно з його бажаннями. 

Разом з основаниєм приватних українських шкі.1 треба бу.11о 
подумати про те, щоб у.n:екшити бідній, по найбі.и:ьшій части се
JІянській мо.11одїжи, можність користати з сих шкі.11. Ходить тут 
передовсІм про те, щоб дати їй дешеве приміщеннє та прожиток 
в місцевости, де є шко.и:а. Тим-то й рівночасно з основуванпєи 
шкі.п: почuа українська суспі.Іьність основувати й удержувати д.11я 
шкіJІьноІ моJІодїжи ,~;ешеві приміщення, або т. зв. бурси й інсти
тути. І етнують вони майже в кождій місцевости, де є шко.rа. 
а зага.и:ьне їх чисJІо досягає сотки. В бурсї дістає ученик дешеве 
приміщеннє і харч, а "крім того поміч в науцї. і догJІЯд. У дер
жують ся вони також по бі.ІІьшій части з жертв суспі.и:ьности. 
Деякі з них дають приміщення 200-300 ученикам, мають свої 
В.ІІасні доми, з огородами і т. п. До таких нuежить приміром 
ДІвочий Інститут в Перемиш.Іі, котрий має свій в.ІІасний гарний 
будинок, в якім містить ся ко.ІІо 250 дївча"t, та удержує д.ІІя них 
наро,~;ну шко.ІІу, лїцей і r'імназія.ІІьні курси. Д.ІІя унїверситетськоі 
мо.ІІодіжи істнує у Львові "Академічний Дім", де бідні студенти 
унїверситету і по.Іїтехники знаходять дешеві мешкання. 

Ве.ІІикі зас.ІІуги коло украІнського шкі.Іьництва в Гuичинї 
nо.ІІОЖИJІО "Українське Педаr'оr'ічне Товариство" у Львові, 
яке займаєть ся справами виховання мо.ІІодІжи. Воно у держує 
у Львові три народні шко.ІІи, жіночу видУ.и:ову шко.ІІу, жіночий 
і мужеський учите.ІІьський семінар, иужеські і дівочі бурси~ 
видає часопись "Учите JI ь., присвячену справам виховання, 
часопись Д.ІІЯ дІтей "Дзвінок" та біблїотеку ДJІЯ мо.1одїжи. 
Се товариство має свої ФЇJІfі майже по всіх містах Гuичини. 
Всі вони займають ся також справами виховання мо.ІІодїжи, 
у держують шко.11и, бурси, ведуть шкі.ІІьні курси і т. д. 

Шкі.п:ьними справами займаеть ся також товариство учи
те.п:їв середнІх шкі.ІІ "У ч и те JI ь с ь ка Гр о ма ,1; а" у Львові і тов. 
іи. Сковороди в Чернівцях, які ви,~;ають спі.ІІьно часопись "На
ша Шко.ІІа". Українські ·народні учите.n:І гуртують ся в то
варистві "Взаїмна поміч га.ІІицьких і буковинських учи
те .11 їв і учите JI ь о к", яке у держує ДJІЯ них за.помогову касу, 
крамницї з книжками і шкі.ІІьними приладами, видає часопись 

"У чите.11ьське СJІово" та книжки. 

г) Письменство, наука і штука. 

В 1876. роцІ царським указом заборонено в РосіІ ,п;ру
кувати книжки писані по українськи, сим способом думав цар-
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сьюtй уряд J&:мкнути устёі украІнськоиу народови, щоб .11екше бу.11о 
його здавити й затонити в московськім морі. А.Іе стuо ся инакше. 

Митрополиш .гр. А ндрііt Шеппищьюtй. 

Був ще кусень зем.ІІї. на які!І 

мor.flo українське СJІово свобіАНО розвивати ся. 

3АавJІене наси.ІЬІЮ n Росії, розцніло воно ще краще під охороною 
австриііськоІ конституції. АвстриАсь ка У краІна стаJІа одиноким 
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захистом ДJІЯ українського нясьиенства. Беї украУнсь:кі письменики 
Й поети ВИСИ.І&ЮТЬ СЮДИ СВОЇ ТВОрИ, тут ВИХОДИ.ІИ ВСЇ украіп

СЬІО книжки й часописи. :Московський уряд навіч переконав ся, 
що "не скує душі живої і с.11ова живого". В 1905. роцї скасо
вано сей дикий царський уряд; з того часу ві.11ьно вже і в Росії 
видавати українські книжки й часописи. А.11е сувора росийська 
цензура придав.1ює кожде сиі.Іивійше українське СJІово, богато 
кнt~жок там заборонено, богато часописей закрито, а на іх ви
давців нак.11адаєть ся кари. Тому ще й тепер богато найціннійших 
українських писань може появити ся ті.Іьки в Австрії. От хоч 
би й повний Кобзарь Шевченка - в Росії його сконФісковано, 
і тіnки в ГЗJ(ичинї він ві.1ьно друкуєть ся. 

В австрийській У країнї заходами рос. У країнцїв зродиJІи ся 
перші початки української науки. У Львові основано Наукове 
Товариство імени Т. Шевченка, цї.11ь якого розвивати укра
їнську науку. RoJio сього товариства згуртувuи ся всї най
визн~чнїйші· українські наукові СИJ[И. Се товариство ви~ає богато 
книжок та періодичних видань, та піддержує всяку наукову ро
боту. Воно має у Львові два свої в.11асні бу ,цинки, у держує свою 
nе.1ику бібJ[їотеку, музей, друкарню та книгарню. Окріи музею 
Наукового Товариства імени Т. Шевченка істнує у Львові ще 
.,Націона.Іьн ий :Музей" ,оснований заходом і коштами J[Ьвівського 
:Митропо.ІІlТа Андрія Шептицького. Находить ся в нУм богато тисяч 
предметів, цінних ДJ[Я пізнання української історії та ку .1ьтури. 

Ве.1ике значіннє д.и:я розбудження українського народу :має 
український ман,~;рівний театр, удержунаний товариство• 

"Бесіда" у Львові. Сей театр Уздить по всіх містах і місточках 
австрийсь:кої У :країни та у.rа,~;жує театрuьні представ.1енйя. ПереА 
кі.Іько:ма роками вирину.11а думка збудувати український театр 
у Львові. На сю цУ.!Іь зібрано з дрібних жертв українськоі суспі.жь
ности понад 300 тисяч корон та 3аК)ТПJІено вже п.и:ощу під будову. 

ДJ[Я п.и:екання української піснї істнують у Львоnі J{&a 

співацькі товариства "Боян" і "Бандурист", а крім TOJ'O богато 
співацьких товариств по провінції. Крім того істкує у .Львові 
музична шко.11а під назвою- "Вищий :Музичний Інститут імени 
:Мико.11а Лисенка", а в Чернівцях ":Музична шко.11а імени :М. Лисенка". 

r') Орr'анїзація жін.оцтва. 

Живу участь в народній роботУ бере українське жіноцтво. 
:Воно зрозуl\ІЇJІо, що в боротьбі, яRу веде український нароА за 
с.вою кращу бу ,~;учність, 
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унраїнсьні жІннм не можуть аістuаТІІ ся безАЇААьнимм, 

а мусять стати поруч з мужчинами і з.1ожити всІ своІ си.11и 
д.~я рі,~;ного краю. При кождім вароднім дї.JІ.ї бачимо дійсво 
nобіч мужчин українське жіноцтво. Богато жінок працює як 
учите.и:ьки ва,~; виховашІєм украІнськоі мо.1одїжи, инші пра
цюють по всяких украІнських товариствах і народних інсти
туціях. Перед кі.1ькома роками основано у Львові това
риство "Жіноча Громада", яке має гуртувати українсьье 
жіноцтво до народноУ праці. Се товариство має богато своІх Фі.JІ.їй 
no цУлій австрийській У краrнї, крім вих істнують ще виші жі
ночі орІ'ан\"зації. Навіть по селах свідоме се.vmське жіноцтво 
заввзує свої товариства. Коли вибухла теперішпа воєнна пожежа 
і ухраІиський народ в Австрії підняв ся до боротьби з росий
ських царством, ухраїиськj жінки стали й тут в першім рядї 
борцїв, старають ся в міру своІх сиJІ бути помічними в сїи 
JІ.Ї.ІІ, а деякі з них борють ся: навіть в рRдах "У краІнських СІчо
вих Стрuьцїв" ва полr бою . 

. З. Економічно-rосподарська орrанїзація. 
:МИ 3гадувuи вже, що побіч браку освіти другим го.Іов

нии .жихом українського народу в Австрі'l буJІа маєткова 
нуж,~;а. Qба сІ .ииха спомагuи себе взаїмно. Темне, за,цовж.ене 
се.ІJІИство, угинаючи ся під всякими тягарами поnадuо .11егко 

в руки вс.яхих .иихварів та визискувачів, що забир&JІи йому його 
праЩну зеІLІЮ та змушувuи його шукати І(ОЛЇ в дuеких краях 

або йти за прошеним х.ІІбом. Ратувати селянське насе.1ення з сього 
страmвого по.1ожения сТ&.Іо першою пекучою потребою від са
иого початку украІнського відродження:. 

Перше взя:.1о ся за сю працю товариство "Просвіта" у 
Львові. Довгий час в руках сього товариства, спочивuа вся робота 
на сІІІ по.ІІ, ще й пинї сповняє воцо значну частину cet роботи. 
Воно стараеть ся: про піднесеняє сІ.Іьської госпо,~;арки, ВИ)J.&.ІО 
69 госпо,~;арських книжок д.1я: нароАу, удержує уря:,~;ників з від
пові,ІJ;Ивх знаннєи, які Із,~;я:ть з госпо)J.арськими ві)J.читами, у ді
.І.ІІЮТЬ ра){ і вказівок і т. и. Заходом сього товариства tювстuо 
в ГuичииІ б~О крамниць і 2б7 кас. Вкінцї удержує воно три шкоJІи 
- иужеську і жіпочу господарську школу і торговельну школу. 

3 часом однакож ~льність "Просвіти" на сім по.Іі стuа 
иевиетарчаюча. Побіч неІ і за її почином повстають инші това
риства, що беруть на себе ведение сього ,цїла. rоспо)J.арську 
Дя.Іьпість перенпо на себе в найновійших часах товариство 
"СІ.ІЬСЬК ий r оспода рь" у Львові. якого живійший розвій почав 
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ся від пяти .1їт. Цї.Іь сього товариства - дбати про пЦнесенне 
добробуту украІнського народу через поправу сLІьського госпо
дарства і домових промис.иів. Д.ия переведення сеІ цt.и зuо
жиJІо товариство до кінця 1912. року 90 Фі.Іїй по містах і 1151 
кружків по се.иах, до яких нuежuо 26.612 uенів. Товариство 
стараєть ся передовсі'м про поширенне між насе.иеннеи госпо
~арського знання. За три роки (1909-1912) урлди.1о воно 91 
господарських курсів та 3529 вик.иадів. Воно видає "Господар
СЬІсу часопись". книжки та має свою біб.ІІотеку. Дuї зайиаєть 
сл воно зак.иаданнем досвідних (показате.Іьних) пі.1ь, mиреннеи 
господарських машин і знарядів, зopr'am.''syвa.~o осібну спuку д.111 
продажи насїння, штучних погноІв і господарських машин та 
осібну орr'а.нУзаці~q ДJUІ збуту худоби. 

В останніх роках зверну .10 ся українське се.ІJІнство пи.ІІьно 

АО 38КА8А8ННА КООП8р8ТИВНИХ СПЇАОК. 

Вбогі українські се.uше, які одинцем, без нtякоі орr'а.нІзаціУ 
не мuи си.11и поборювати всі з.rидні та мусї.ии попадати в 
маєткову руїну, найш.11и в сих спі.Іках можність .. спі.Іьно в 
бі.11ьших гуртах .11екше і успішнїйmе бороти ся за свое JІИ
істнованне. В кі.Іькох роках цї.Іа східна Гuичина. й Буко
вина вкри.иа. ся густо всякими спі.ІІка.ми, так що українська 

спі.ІІкова. орr'анізація нuежить до найкращих здобутків укра
їнського народа. СпіJІки дї.Іять ся на. ріжві роди, а. коЖ,ІІ;ий 
з них приносить ве.иику користь українському ва.се.и:еавю. На 
першіи місці стоять кредитові спі.ІІки, цї.1ь яких - достар
чати своім ч.11енам дешев9го кредит)r та. хоронити іх перед .ІИХ

варськими довгаии. ВсІх украінських кредитових спі.Іок та 
споріднених з ниии кредитових заведень є в Гuичинї 1011. 
НаR:важнУйші з поміж них: "Rраевий Кредитовий Союз" 
у Львові, що е центрuьною. касою д.ІІЯ всіх спі.Іок, товариство 
взаімвого кредиту "ДнІстер" у Львові, "Укра.Івська. Ща.-;
ниця" в Перемиш.иі і "3е:м:е.ІІьний Банк" у Львові. Побіч кре
дптових спі.Іок ваzву задачу сповняють споживні або конеук
ційні спі.1ки, задача. яких достарчати чJJеваи дешевих товарів. 
Тих спі.Іок та споріднених з ними крамниць буJІ:о в Гuичині 663. 
Найважнійша. иіж ними "Народня ТорговJІ:я" у Львові, що 
має тепер 18 своіх ск.1адів в ГuичинІ, 7 в.иасних домів та. в sаразок 
Союзом ДJІ.Я всУх споживних спі.1ок. :МоJІ:очарські спіJІ:ки під 
проводом "Rраевого Союза. господарсько-моJІ:оча.рського" в Стрию, 
займають ся перетворюваннек иоJІ:ока на. иа.сJІ:о та продажею Іого 
на спіJІ:ьвий рахунок. Сих спі.1ок є 34:. Да.жьше буJІ:о 60 спі.Іок 
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~ж я збуту ху ~о би ni~ прово~ом "Краевого Союза ~.u збуту 
ху~оби" у Львові, 28 спі.Іки ~.Ія закупна і продажи предме
тів сLІ~ського госпо)І;арства ві~ прово)І;ОІІ "К раєвого Союsа го
щІо,lІ;арсько-промиС.Іови.х спі.1ок" у Львові та богато спі.1ок ин
шого рода, між якими треба згцати товариство парцеJrяційне 
"3е:кJrя", товариство обезпечень ві)І; огню "ДнІстер" і обезпе
чень на жипя "Карпа тіа". Майже всІ украІнські співи стоять пі~ 
начuьним прово)І;ом "Крає вого ревізийногQ Союза" у Львові. 

* * * 
Ми перейш.rи побіжно найважнІйші прояви життя україн

ського наро~а в Австрії. :Ми бачи.rи, як з ~рібних та с.1абих по
чатків украІкський рух, опертий на широких народних масах, 
перемінив ся в могучу спу, пере)~; якою :мусІв по,lІ;ати ся ворог. 
В тяжкій боротьбі здобував собі украtнський народ :можність жити 
й розвивати ся та коJrи ще ~отепер не став самостійнии паном 
В СВОІй хатІ, ТО при~бав собі В.ІаСНИМИ СИJrаМИ ве.ІИКИЙ, ЦЇННИЙ 
наро)І;ний ~обуток. На отсей добуток простягаеть ся 
тепер рука 

наААютїАwоrо вороrа України - царату. 

По крі.вавій дорозІ прямує вона тепер )І;О найважнІАшоr своєї 
цІ.ІІ: знищення украІнського народу в Авс'J'ріІ. дедви-що 
стuа на украІкських зеи.rях АвстріІ нога московського наІзд
ника, а вже почuа ся його безпощадна робота. Ві~ першої хвиJrї 
заняття СхідноІ Га.11ичини й Буковини росиАським військом 
заходять ся царські посІпаки пи.rьно кoJro нищення україн~ 
ського життя. 

У Львові заборонено росийськими В.ІастЯми навіть гово
рити по украІнськи. У країнські вивіски на ск.11епах понищено, 
за:иісць украІнських написів на пубJrичних бу ~инках уміщено 
московські. У краІнську часопись "Д1.11о" закрито. Всі украІнські 
біб.Іі~теки і книгарню Наукового Товариства імени Т. Шевченка 
опечатано урядово. Також опечатано "Націонuьний Музей" мп
тропо.rита Шептицького, товариство "Просвіту" і всі українські 
чита.nні. Львівського :МитропоJІита Андрія Шептицького виве
зено в r.ииби~у Росіі. - Важкий у дар українському народовп 
зав,lІ;&.ио розпоряджение воєнного r'енерu-r'уберпатора Га.11ичини r'p. 
Бобрінського, видане д. 30. вересня з обовязуючою сиJІою д.11я 
Гuичини й Буковини. Сим розпоряджеппєм заборонено під 
карою трьох місяцІв вязницї або 3000 рубJІів продавати 
но кн ига ри ях і зичити з біб.11їотек книжки п.исані укра-
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Івською ](Овою. що вийm.tи друком: по-за границими Ро
сії. Рівночасно заря,1;жено. що всІ ті українські книжки 
•ають б)·ти осібно зібрані і ві,J;.J:ані ..:о збереженп_я (зна
чить: знищення) в.tастя](. 3 oгn.J:y ва те. що через вЦокі 
заборони проти українських книжок в Росіі, ті.Іьки дуже ~рібва 
час,'ТJІна іх иог.жа понвитн ся в PociL а за те JІаІже всі 
ухраtвські кив~-. бу .п ви,!.аві в Гuичинї й Буковині. кає роз
пора.АZенн€ на цї.ІfІ 

3НІІЩ8НН6 ВСЇХ украіНСЬКІІХ КНІDRОК, 

значить ~ого ,!.ухового ~оробку у~ського нарОА&! )(ругим 
розuорядж.енвєх r'енерu-r'убернатора заряджено, що навіть при
ватних .жистів не ві.!ьно ппсати по українськи. Почтові 
уря";и не будуть таких .1истів доручувати, ue мають іх 

нищити! 

Такі протиукраІнські зарвАЖення видав вже царський уряд. 
хоча ще війна не сківчи.rа ся таІі ще зовсіІІ не відомо, хто 

остаточно .Іиmить ся паном Гuичини й Буковини. ТИJІ А&В він 
пізнати, що першим: його бажаннєх е знищити ненависний і не

безпечний украІнський рух, що супроти нашого нароАа йде він 
AUI тою саиою дорогою, котрою йшов і "той Пер вий, що роз
пинав нашу Україну" і та Вторая, що "доконuа вдову-спротиву"! 

Ясно стає, 'що в сІй війні рішаєть ся судьба вашого народу. 
Побідить Росія і забере Гuичину й Буковину~ сей останнІй за
хис·r украІнського життя, то пропаде ,!..ІЯ нього марно весь 

його дотеперішня й розвій.Впаде сиАа роспАської "тюрки народів". 
TfJ на іІ руїнах встане 

Ві.1ьна і СамостіМна УнраІна. 

Розу:міе ее український народ і не думає віддати себе па 
потuу ворожій СІІJІІ. Настав д.11л нього час сказати за себе своє 
могуче cJІono, nідо:иститп сnою вікову кривду. Тут в Австрії 
f~толтL вже ншІки украУнси;:их "Сїчовпх Стрі.11ьцїв" в завзятій бо
ротьбі з )fосковщиною. І з росийської Украіни доходить г.1ухий 
відгомін народнього невдово.11еннл, який nказує, що там украін

СLКІІЙ ведит підносить сн проти свого гнобпте.11я. Цї.жий наш на
род підій.:~ш~;тІ, ся до завзятої боротьби - на життя і смерть. 

- "Абu добути auo ДО.:ІІа не бути!" 

В сиJІі українського народа n: сJ1ушности його справи кріпка 
надїл, що боротьба не бу де безуспішна. Розпадеть сл тюрма 
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наро,1.ів і А.ІJІ нашого народу, гкоб.1еноrо й катованого віками, 
првй,І.е час во.ІІ і спочинку. Вірмо сІUЬно, що недuеко вже хви.rя, 
JІКОІ б.1изький прихіА предсказав українському народовп наш ве
.ІИКИЙ поет Іван Франко отсим віщим с.1овом: 

Прииде час, і 1'u 01нисти.м видо.м 
3асмш у пародів вол.ьних кo.tt, 

Труснеш Кавкш, впережеи.~, ся БесІш.до.и. 
ло~отиш Чорни.м .море.м 1О.Мін tІОдЇ 

І 1.1.ннеш як zо3яїн доАЮвUтиu 
Ло своїй хаті і 'llO свої.м тн"і! 

Во.юдшн1tр ЛевицЬІ~~иіі. 

Не пора! ... 
Не пора, не пора, не пора 

Москuевв й А.иховв САужвть! 

Довершв.аась України кривда стара, 

Нам: пора ДJІJІ У :sраївв жить. 

Не пора не пора, не пора 

За вевиrАасків Авть свою :sров, 

І Аюбитв царн, що ваш .4ЮД обдвра, 

ДАн У:sраївв ваша Аюбов. 

Не пора, не пора, не пора 

В рідну хату вносити роздор! 

Най пропаде незгоди проКАнта мара! 

Під Украйви єднаймось прапор! 

Бо пора ее веАикан єсть: 

У завзятій важкій боротьбі 

Ми по.ІJ.яжем, щоб воАю і с.11аву 1 честь, 

Рідвий краю, здобути тобі! 

1 ван. Фра НІ\ О. 
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Приходить час·! 
Приходить час, приходить час, 
Сказати кожен мусить з нас, 
Чи він народу вірний син, 
Чи ті.11ьки раб похилий він. 
Чи раб похиАий, чи боєць -
Хай кожен скаже навпростець! 
І де він стане: чи до тих, 
Що в путах сковані ГІІДRИХ, 
Народ і край свій продають 
Панам, що кров із його пють, 
А чи до смі.11ивих борцїв, 
Що серед бурь похмурих днїв 
За рідний край, за нарід свій, 
За до.11ю-во.11ю йдуть у бій? 
Приходить час, заняв ся світ 
І ві.11ьним душам: ш.ІJ.е привіт: 
Озвіть сл всї, хто в навкруг: 
Хто ниций раб? хто во.11ї друг? 

Укра}Н{;МШ хата. 

Б. Грінченh·о. 



Укра\"нське представництво в Австрії. 

Австрік в конституційна монархів. Се значить, що зако

водатну в.JІасть виховує в державі монарх разом з вародвu 

nредставництвом. Народне представництво в Державвій Радї 

і в краєвих соІмах ухвалює зав:они, а монарх їх сапціовує. 

Державна Рада, ее назва австрийського парАаменту. Сuа

даєть са Державва Рада з двох пuат: з пuати поС.JІів і пuати 

панів. Ч.JІевів пuатв поС.JІів вибирав варіА; uени пuати паиів 

вuежать АО сеї пuати або ва основі уродженна або ва основі 

моварІПого ваsвачевва. 

Дераавва раАа вив:овув не всю законодатну власть в Ав

етрії. АвстрвІсЬJ~а Аерzава подїАена ва ов:ремі в:раї, ав:і мають 

автономію. Через те заковоАатва в.JІасть в державі ІІОАЇ.JІева :між 

Державвою РаАОЮ і краєними сойками. Деяв:і закови ухвмюе 

Аераавва Рца ма цї.JІої Аержави, а Аеакі ухва.JІюють краєві 

~ЙМИ - RОZАИЙ A.JIJI СВОГО краю. 
ВіАПОВіАНО АО сього устрою держави українсьв:ий наріА мав 

-своїх представників і в Державній Радї і в в:раєвих соймах тих 

країв, в .иких вів zиве, себто в краввих сойках Галичини і Бу

ховивв. 

Українське представництво в Державній Раді. 

А. В Па.11атї послів. 

На основі виборчого закова з 26. сїчвя 1907 р. послів до 

:австрийсь:кого пар.JІя:менту вибираеть сл загальним, беsпосеред

·ВВк, ріввим ·і тайвим гоАосованвє:м. ОАВаІІе й сей заков все 
таки не є ще д.11н українського вароду зовсїм справедАивий. Че
рез те, що ПоАякв, які здавна панують вад українським ва

родом у Гuичивї, :мuи в пар.ІІямевтї підчас ухвалювапв.и во

вого виборчоt•о закова занадто ве.11ив:у си.11у, добили сн вови того, 
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що ДАJІ ухраївськоrо вароду в Гuвчивї призначено 11евmе 

чве..tо пос.~ів, J(fz ее ЙОІІJ ва осиові saruьнoro і ріввого вибор

чоrо права вuеzить св. ЗробАево ее тим способо11, що виборчі 

окруrи ва просторі, засиеві11 ухраїнською Аюдиістю, поробАево 

значно біАьmі, вїа в реmтї краю і держави. 

І. Українські парnЯІІентарні посли з Галичини. 

На основі виборчого sакова український нарід в Гuичивї 

може вибрати до парл.нмевту 28 пос.аів. Одначе д.нкуючи поJ.ь
ські.й а,4.мівїстрації краю, .па вороже ставить св до україись

коrо народу, анї при воборах 1907 р., авї в 1911 р. україв

ських ПОСАів Jie вибрано 28, бо ОДИН і друrиіі раз ПоА.НКИ BIL 

CWAКJ З JІОСКВОФЇА.аJІИ забраАИ чаСТЬ ухраЇВСЬКИХ ПОСОА.ЬСЬКИІ ! 

місць. Так в 1907 р. в українських виборчих округах вибрано 

22 Украївцїв, 5 москвОФіАів і 1 ПоА.ака. В 1911 р. вибрано 

24 УкраЇНЦЇВ, 2 ІІОСКВОФЇАіВ і 2 llOA.НKiB. 
Таки:. чином ухраївське представництво Гuичини в те

перішній австрийській па.латї поиів сuадаєть сн з 24 пос.~ів. 
ПОАЇА українських парАнментарних посАів з Гuичмни 

на партії. 
Українські парJІ.амевтариі пос..Іи s Гuичиии вuеаать до 

трьох українських партій, а саме: 

t. НайбіАьmе, а саме 18 помів вuежить до укра"jвської 
ваціоваАьво-демократичвої партії. C"j поми творвтr~ разо• 
,,Українськиіі КАюб", якого го..Іовою є посол др Кость Левицький. 

2. П.нть пос..Іів ва.Аежить до української радика..Іьвої 

партії. Вови творять ,,УкраУнськиіі рцикuьниА КАюб'', .нкоrо 

головою є посо..І д-р Кирнло Три..Іьонський. 

3. В кінцї один з 24 українських пар..І.нмевтарвих пос.~ів 
(Вітик) на.Аежить до укра"jвської соція.Іlьво-демоІtратичвої 

партії. В парJ..яментУ сей посо..І вuежить .нко госпітант (гість) 

до uюбу вїмецьких соція.ІJ.ьно-де:мократичвих поСлів. 

11. Українські парnиментарні посли з Буковини. 

Українському-вародовив Вуковивї признає виборчий заков 

5 посо..Іьських місць в австрийській пuатї пом ів. Як в 1907 р., 
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так і в 1911 р. nctx б українських пос.ІІІВ з Буковини нuе

жа.ао до тамошньої української націонаJJ.ьио-демократичної пар

. тії; вони твори.11и окремий uюб під проводом пос.11а Мико.11и 

Васидька. 

Ю.tїян ГoJtaH'tyк, вiu,enprзirJeнm 

австрийсмт;· пал.ати послів. 

В останнїх часах один 3 тих послів проФ. Сма.11ь-Стоцький 

виступив 3 української націона.аьно-демократичної партії і при

ступив до нової української партії, заложеної на Буковинї, до 

української народньої партії. Сей посо.11 виступив також 

3 uюбу українсh.ких пос.аів з Буковини, так, що в тІм 

uюбі зостuо ся 4 послів, а той посо.11 засїдає в пар.аяментї 

окремо. 

12* 
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Б. В па.11атї панів. 

Ч.11енів пuати панів, ак сказано, не вибирає варіА, ті.Іьки 

вuежать вови до неї або ва основі уроджевВJІ (ЧАеви пану-· 

ючого дому), або ва основі :монаршого ваsвачевва. А що укра

ївський нарід від віків ва.аежить до вародів повево.11еивх, то 

в пuатї панів вів не :може :мати багато представників. 

В теперішній .пuатї панів васїдають ті.Іьки два Українці: 

.11ьвівський митропо.11ит гре:ко-:катоJJ.вць:кої церкви гр. Андрій 

Шептицький і проФесор·чеського університету в Праsї д-р Іван 

Горбачевсь:кий. 

Українське представництво·- в краєвім соймі Галичини. 

Га.аиць:кий сойм тепер не іствуе. В JJ.їтї 1914 р. його роs
внsаво, щоб перевести нові вибори ва основі нового виборчого 
закова, ухвuевого в :марті 1914 р. 

На основі ст ар ого виборчого закова сойм сuадав СJІ 

s 161 uевів, s того 12 вірuїстів (ч.аевів сойму, н:кі sасїдuи 

в вї:м ва осиові свог.о урндового становища) і 149 поСJІів, ви

бравих .аюдністю. 

Старий виборчий заков був опертий ва основімаєткового 

цензу; щоби мати виборче право, треба бyJJ.o :мати певвий м:а

еток. ВіАnовідво до :маєтку виборці ДЇJJ.ИJJ.И сн ва 4 :кур і 'і: до 
першої :курії ва.аежuи веJJ.икі зе:меJJ.ьві в.ІІасники, до другої

багаті купцї і промиСJJ.овцї, до третьої -багатша городська 

.аюдвість, до четвертої багатші сеАапе. Городська і сЇJJ.ьська бід

нота виборчого права sовсїм не мuа. 

На основі старого закона український нарід :мі1• вибрати 

ДО СОЙ:Му СВОЇХ ПОСАіВ Ті.ІІЬКИ З СЇJJ.ЬСЬRОЇ куріЇ. В украЇНСЬКіЙ 

части Гuичиви всїх виборчих окру1•ів сЇJJ.ьської курії було 48, 
значить, український нарід :міг вибрати до сойму 48 поСJJ.ів. 

AJJ.e в дійспости до такого чис.11а українське представництво 

в сой:мі віко.11и не доходиJJ.о. Через те, що вибори бу.11и посередві 

(двохстепенві) й нвпі, по.ІІьській адміністрації краю вдавuо 

с.н вснки:ми неправдами вибирати в значній части українських 

ОКругів ПОАЬСЬКИХ, а таКОЖ (вапр. В 1908 р.) М:ОСRВОФЇJJ.ЬСЬКВХ 

ПОСАlВ. 
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. На остапвУх виборах, які відбу.11и с11 в .11ипвї 1913 р., 

українських пос.11ів вибрано 31 (москвоФі.ІІьських ті.11ьки одного). 

По партійвій привuежвости до ваціовuьво-де.мократич

вої партії иuежа.11о пос.11ів 23, до рад:Икuьвої партії 6, а два 
поми бу.11и безпартійні. Беї українські пос.11и в гuицькім. сойм і 

ТВОрИ.ІlИ СПі.ІlЬВИЙ ,,Уира'іНСЬИИі1 КJІЮб", 8К01'0 ГО.ІlОВОЮ був ПОСО.Іl 

д-р Кость Левицький. 

Крім українських пос.11ів засїдuи в сой:мі також три 

ухраївські представвики між віри.11їстами, а са:ме: .11ьвівський 

:иитропо.11ит греко-като.11ицької церкви гр. Андрій Шептицький 

і епископ греко-като.11ицької церкви - Перемиський Кон

етавтип Чехович і Ставис.11авівський Григорій Хомишия. 

На осиові пового закова, ухвuеного в :мартї'1914 р., га
JІицьквй сой:м сuадаєть с.а з 228 ч.ІІевів, з того J 3 віри.11їстів 

і 215 ПОС.ІlіВ. 

Між віри.11їста:ми призначено 4 місця д.а.а Украївцїв: д.а.а 

:митропо.аита і двох еонскопів греко-:като.аицької церкви (SR досї), 
а також д.а.а ректора ухраїнського увїверситету, л кий :мав бути 

незабаром зuожевий у Львові. 

На основі пового закова виборче право до сойму є за

ruьве, безпосередне й тайне, ue не рівне, бо виборцї дї.11лть 
с.п ва ·основі мавтку на отсї І'рупи: 

f рупа Ве.ІlИКИХ зе:ме.ІІЬВИХ В.ІlаСВИRЇВ - 45 ПОС.ІlіВ. 
f рупа Ве.ІlИКИХ купЦЇВ і ПрО:МИС.І10ВЦЇВ - 5 DOC.IliB. 

(рупа реміспиків у Jl.ьвові і Кракові - 2 пос.11ів. 
r рупа вищеоподаткованих городських виборцїв 46 

пос.аш. 

Загuьва городська І'рупа - 12 пос.ІІІВ. 

Сїльська rрупа - 105 пос.11ів. 

ДАн українського пароду новий виборчий закон до га

JІицького сой:му ти:м корисвїйший від старого, що вів забезпе

чує вибір 58 ухраїнських пос.11ів, а саме: з І'рупи ве.11иких зе

ке.Іlьиих в.аасників - одного українського пос.11а, з І'рупи ·вище 

оподатиованих городських виборців - 6 українських пос.11ів, 
s sагuьиої городської І'рупи 3 українських пос.аів, з сї.11ьської 

І'рупи 48 українських пос.11ів. 
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· Таким чином: на основі нового виборчого закона україн
ське представництво в га.JJ.ицькім сойм:і чисJІи.ао би 62 осіб: 
4 віриJІЇстів і 58 посJІів. 

Да.11ьша корисність нового виборчого закона до гuицького 
сойму поJІягuа в тім, що українському представництву в сойиі 

закон признає в де~ких справах націонаJІьну автономію. 

Так зооміж української соймопої rрупи муси·•·ь бути назваче

ний :монархом один краєвий віцемаршаJІок.*) Українська сой

:мова rрупа вибирає' зпоміж себе 2 ч.11енів краєвого ВидїJ.у, 

себто краєвого автономного уряду, який сR.ІІадаєть ся з 8 ЧАенів: 
6 По.11яків і 2 Українців. Так само українська соймова rрупа 
самостійно вибирає українських ЧJІенів соймоних комісій і укра-
•• • • u • • • 

ІНСЬКИХ ДеJІЄ(а1'Ш СОНМУ В рІЖНИХ краЄВИХ ІНСТИТУЦІJІХ. 

Вибори до га.11ицького сойму на основі нового виборчого 

закона маJІи відбути сл в осени 1914 р. Та тимчасом вибух.іа 
війна і перерваАа правиJІьний хід поJІїтичвого жи·rт.н в краю. 

Українське представництво в краєвім соймі Буковини. 

Краєві сой~и всїх країв авс·1·рийської держави мають од

наковий устрій. Старий виборчий заков до буковинського сойку 

опирав ся на тих самих основах, що старий виборчий закон 

до га.11ицького сойму. Новий виборчий закон до буковинського 

сойму подібний знов до новОІ'О виборчого закоuа до гаJlицького 

сойму. РіжвищІ тіJІьки та, що буковинський сойм чиСJІо:м значно 

менший від га.11ицького сойму. 

Новий виборчий закон до буковинського сойму забезпечує 

кождій народности краю означене чисJІо посольських місць і ко

ждій націона.Jlьній rрупі сойму в деяких справах націопuьну 

автономію. Українському народовп забезпечуе він в соймі 17 по
сольських місць, в краєвім ВидЇJІЇ 2 місця. 

Перші вибори до буковинського сойму на о~пові пового 

виборчого закона відбуJІи ся n 1911 р. 3 17 українських поСJІів 
16 наJІежить до української національно-демократичної партії 

*) ,.КраєвиА маршалок" - rоАова краввого авrоно:м:воrо урІІАУ; він 

мае двох заступників - nnіцемаршалків": одного По.лака й OA&oro Укра'інцв. 
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і творить одІfв uюб під 11роводом uocAa МикоJІи ВасиJІька, а 
один український посоJІ вuежить до української соцінJІьво

демократичвої партії (Гаврищук). 

Вищі орrанїзаціАні форми уираїнсьиоrо представництва 
в Австрії. 

Як ми бачи.аи, українське представництво в Австрії, .ак 

в Державвій Радї, так і в краєвих соймах Гuичиви й Буковини, 

творить ріжвt uюби, відповідво до своєї партійної чи терито-

рін.аьвої привuежности. , 
Та в поАїтичнім життю є справи спіАьві ціАому вародови, 

.икі застав.авють всї партії і rрупи виступати спіАьво. Се спри

чивюе, що й ті rрупи, ва .акі розпадаєть с.я українське пред

ставництво в Австрії, в важвїйших хвиАлх поАїтичного житта 

українського вароду виступають спіАьво. 

В австрийськім uар.а.вмеитї маємо три українські rрупи: 

ваціонаАьво-демократичву і радикuьву з Гuичиви і ваціоиа.аь

во-демократичву з Буковини. ВуАи часи, що сї три rрупи тво

ри.аи один спі.аьвий к.аюб; потім знов, зберігаючи свою uю

бову самостійність, творвАв вови спі.аьву орrавїзацїю - ,,Укра

ївсьuй Союз". Тепер ФормаАьио спі.аьвої орrанїзацїі всїх 

трьох українських па рАзментарних rруп в е и а. ААе в дїйсвости 

в важних націовuьиих справах всї вови еходать с.я на спі.аьві 

наради і виступають на-зверх со.аїдарво JIR украінська пар~R

ментарна репрезентація. 
Сходить ся ва спі.аьиі наради і виступають спіАьво в разї 

потреби українські uар.аяменrrарні і соймові uосАи з Га

Аичиви, хоч ФормаАьно не творнть вони окремої орrавїзацїі. 

Нато)Іість українські парАиментарні і соймові поСJІИ з Бу

ковини мають також Форма.аьно окрему орrавУзацію: "Союз укра
ївських пар.а.вмевтарвих і соймових посАів Буковини". 

Вкінцї, в вайважвїйших хви.аях виступає разом все укра

їнське преАставництво в Австрії, а саме: українські чАеви па
Аати паиів і пuати поСJІів австрийської ДержавноУ Гади, укра

їнські вірНАЇСТИ і ПОСАИ ГаАИЦЬКОГО СОЙМУ і украЇНСЬКі ПОс.dИ 

буховивського сойму. 



УкраІнська Головна Рада. 

3 хви.11ею вибуху теперішньої війни :між· Австрією й РосіЄD 
всі три українські партії Га.аичини ( ваціовu.ьио-демократична, 
раДИRаJJЬПа і СОЦіJІ.ІІЬВо-демократичва) ПОR.ІІИ:В:а.АИ ДО ЖИТТЯ ОДВf 

спі.ІJ.ьву орtавївацію, якій вімuи по.ІІ'ітичвий провід україн

ського вароду Гuичиви ва час війни. Сю вагuьво-укра'івську 

орtавїsацію назваво: ГоАовна Українська Р&Аа. 
"Го.11овва Українська Рада", :маючи ва увазі, що в Австрії 

український нарід мае права, яких йому відм:ов.11яе Росі.и, і :ма

ючи дuьmе ва увазі, що ко.аи б Австрі.и перем:оr.аа Росію 

і забра.аа від неї українські зем.аї, тоді український нарід здо

був би змогу ві.11ьного розвитку, бо Австрія утвори.аа би в укра

ївських sеме.11ь або окрему автономну українську провінцію або 

павіть окрему українську державу, і навпаки, ко.аи б Росія пе

ремоr.І1а Австрію і забрuа від неї українську Гuичиву й Бу

ковину, то так само стара.аа с.а: б український нарід ва сих 

sем.11нх sмосковщити, .и:к ее роби.аа досі ва українських зем.а.их, 

привuежиих до Росії, - маючи все те ва увазі, "Го.11овна 

Українська Рада" виступи.11а в поuиком до українського народу, 

щоб вів до війни Австрії проти Росії поставив с.а: як до війни 

ва визво.11евве України в росийської вево.11ї і всї:ми способами 

старав ся помогти Австрії перемогти Росію. Д.11я помочи Ав

стрії проти Росії "Го.11овна Українська Рада'' ріmи.11а орtавї
sувати українських доброво.11ьцїв, яких ва память Запорожеької 

Сїчи названо: "Укр аївські Сїчові Стрі.11 ьцї". 

ДА~ орtавїзоваппя "Українських Сїчових Стрі.11ьцїв" "Го
.ІJ.овиа Українська Рада" поuика.11а до життя окрему орtавїза

цію: "Українську Боеву Управу". 

Таким чином "Го.11овва Українська Рада" яв.11яеть с.а: пред
ставницею українського народу в Га.аичинї ва час війни. В своїй 

.цїя.11ьвости остає вона в порозумінню з орtанїзацінми буковин

ських Українців і з "Союзом визво.11енпя України" - орtавї-
зацівю Українців росийських. М .. lозинський. 
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Унраїнським Сїчовим Стрільцям._ 

Так rордо, так пишно, рядом виступають, 
Чола їх завзяті вкрасили вінці, 
Як орли до сонця свій зір направляють, -
Се наші, кохані, Січові Стрільці! 

Чи може не правда, що rрудь їх зі стали? 
Що серце у rрудп, мов молотом бе? 
Що в бою, як rорде козацтво, вмирали, 
За волю Вкраїни давали житте? 

t.Jи може не правда, що орли з них птицї, 
Що в бою не дали рознести rвїзда? 
Що руки в них були з заліза і криці, 
Що в них динамітом rоріла душа? 

Добудете вото, хоч кат скаженїе, 
Хоть рад би сточити rеть всю пашу кров, 
У бою за волю рука не омлїе, 
Бо в бій сей веде вас Вкраїни любов. 

К. Отудиисьпиu. 
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J~країнська Бовва )?права. 

Унраінсьні Січові СтрільЦі. 

І. Історичний розвій стрілецької ідеї та її поши

ренне серед української суспільности. 

Перших завязків мііітарного руху серед української су

спі~ьности в Га.Аичинї на~ежить шукати в історії розnою тім

настично-пожарних товариств "Сїчи". Не хочу тим сказати, 

буцїм творець тих товариств Др. Кири~о Три~ьовський мав 

свідомий замір розб у ди ти серед української суспі~ьности мі~ї

тарний рух уже тодї, ко~и перед пятнадцнти ~їтами уІUадав 

перший статут rімнастично-пожарного тоnариства "Сїч". 'Нав

паки, здаєть ся менї, що не відступ~ю нї на ступінь nід істо

ричної правди, ко~и сконстатую, що ідея мі~їтарноrо руху 

бу~а тодї тnорцнм "Сїчей" да~ека і чужа. Не можна одначе 
перечити, що сї rімнастично-пожарні тоnариства ма~и у сnоїм 
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помис.л.ї два моменти, котрі з часом мусїли довести до того, 

що ідел створити українську . націонuІ~ну мі.11їцію, ко.11и не 

spoдua с.к під впАивом сих вАасве моментів, то в кождім 

разі сї моменти підrотовuи tрувт ва приннттє такої ідеї і про

мости.аи їй шАнх до умів та сердець української сусоіАьности 
Сї моменти, то. передусїм сама назва "Сїч", котра кождому 

хоч с.нк-та:к обзнайомАевому з рідною історією Українцеви ва

гцувuа вашу давню військову орtаиїзацію, а дuьше nринятте 

пожарними "Сїчами" назв старшини запоровького козацтва: 

"отаман", "осауА", "кошовий", "курінний", соонукувuа мимо
хіть до тнrненна парuuї, до переводження анuьоrій, до при

норомюваввJІ і зб.11ижуванвя сучасних "Сїчей" до с.ІІавної за
порозької Сїчи. 

Отсе ВАасве :мусїАо мати ве.11икий впАив на психо.ІІьоtію 

українського мужицтва, котре справдї з щирим запuом горнуАо 

СJІ до "С"ічей"; і ва у:в:раїнську ПІRі.Аьну мо.11одїж, котра у сї

човім: руху відгравuа визначну ро.4ю. 

Таким отже робом "Сїчи", хоча не бу.11и анї мі.ІІїтарпими, 
апї стрі.4еЦЬJШ)(И орtавїзаціями, то всеж-таки створи.11и 

основу, ва :в:отрій український :мі.11їтарний рух міг оперти 

сн, а надто витвори.11и атмосФеру пригожу д.11я розвою 

сього руху. 

Та:в:ож і другим вашим tімнастично-пожарним орtанїза
ці.им- "Соко.11ам" не можна під сим оглядом відмовити всякого
sначіввв. І в со:в:ільських орtанїзnціях вайшов собі український 

мі.аїтарвий: рух до певного ступня підготований І'рунт, одначе 

підготовавне ее буАо бі.4ьш односторонне, бо давuо лише Фі

зичну справність, витревuість, відпорвість і орtапїзаційні 

осередки, ue не давuо всїх тих психічних предиспозиціА м.и 
:кілїтарвої орtанїзації, акі витворювuи в душах своїх ч.11енів 

"Сїчи" завдаки в.11асве згадавому вище навязаввю до нашої. 

військової минувшини. 

Ко.4и підчас ба.4кавсько·J· війни повстu.а серед га

.шцьких У:в:раїнцїв .нено сФорму.ІІооана думка започаткувати 

український. иі.ІІїтарний рух, то думка ся мусїла шукати нової 

орtанїзаційвої ФОрми, бо істнуючі орtавїзації - авї "Соко.11и", 
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авї "Сїчи" - не :МОІ'.ІІИ упити сього руху в своїх рамах. Так прв
ступ.ІJ.епо до творепня стрі.11ецьких товариств. Сї стрі.11ецькі 

товариства :ма.11и би за зада1ІУ приучувати своїх ч.ІJ.евів воєн-

_. ного ремес.11а і таким способом творити зав.взок української 

збройвої си.ІJ.и, унраіпської паціова.11ьвої · мі.11їції. 
Серед української суспі.ІJ.ьвости в Гuичивї, а передусї:м 

серед поступових її кругів, котрі обстоюва.11и стаповище, що 

бути за самостійністю України - значить в догідпу пору по

чати оружн и й бій иn тую ж самостійність, бу.11о перековаввє, що 

така догідна пора настане, ко.11и прийде до во~пІВоЇ розправи 

межи Росією й Австро-Угорщиною. В.11асве в часї бuкавської 

воєuпої заnерухи sдавuо ся, що війна між Росією й Австро

Угорщиною висить ва во.11осочку - і то:му переколаві і ІІ'ОС.4Ї

довпі українські са:мостійвицькі партії в ГаJІичипї етuи евер· 

rічно заходити ся ко.11о по.11оженп.н основ українському мі.ІJ.їтар
вому рухови. А.11е і по заківчепню бuьканської віlіви прозор

_.аиві по.аїтив:и мусї.11и чейжс добачати, що воєнне по.11агодженвє 

конФ.JІЇктіn між Австро-Угорщиною й Росією дізuа.11о .11ише про

во.JІ6ки. Вс .. йд за тим треба бу .JIO і українському народовн 

робити да.JІьше свої приготоваПІш до війни. 

Ось таке міждержавне положеввв і такі по.11їтичві :мір

кування дuи товчок до осuовуnанпя українських стрі.11ецьких 

товариств. 

Треба тут за-ми історичцої вІрности ще і те признати, 

що па народнии і поширенне стрі.11ецької ідеї серед україись:в:ої 

сусПЇ.ІlЬВОСТИ ПО.ІJ.ЬСЬКИЙ стрі.JІеЦЬКИЙ рух мав ЧИМ&.ІІИЙ ВП.ІІИ:В. 

Орrанїзоваввєм по.JІьськоrо стрі.JІецтва в Гuичинї займала ся 

під ту пору передусїм по.11ьська соція.11ьно-де:мократична парrін 

і си обставина споnуJJвризувuа та вироби.11а право І'Орожавства 

стріJJецькій ідеї серед пизив гuицької суспі.ІJ.ьвости, серед ро

бітництnа та ремісництва, одним С.ІJ.овом серед :мас працюючого 

.11юду по містах і ceJJax. 3 по.11ьської суспі.ІJ.ьности стріАецький 

рух nереіішов па українські робочі маси і тому дове.ао са 

передусїм тим двом українським по.11їтичним партіям завяти с.а 

стрі.11ецьким рухом, котрі серед українських робочих мас по.аїтичво 

працюють, отже соція.11ьно-демократичній і радикuьній партії. 
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Вже в часї бuканської війни почuи ч.&еии соцінJІ.-де

:мократичвої і радикаАьпої партії робити заходи, щоб ідею со

твореивн українських стріАецьких товариств перевести в дїАо 

і за-ДАJІ того випрацьовано кіJІь&а статутів українських стрі

Аецьких товариств, ue гuицьке правитеАьство відкидuо по

СJІ.Їдоnво одвп статут по дру1•ім і nзагuї старuо с.и по своїи 

сиJІ.ам і вайJІїпшій noJIЇ припипити і цїJІком задавити стріJІець:киІ 

рух серед гuицьких Українців. 

Щойно по довгих заходах, .икі протнг.І.Іи сн цїАих дnа 

роки, і щойно заnдяки посоJІьській інтервенції Дра К. Три

Аьовського у відевеького правитеJІьства - діждав сп кіиець

кіицїв статут товариства під пазвою "У:країпські сїчові стріАьцї" 

тоrо, що ruицьке вамісвицтnо привнJІ.о його до відома, а ~їдом 

за тим основаво у .д.ьвоnі перше українське JІ.єtаJІ.ьве стрі.4ецьке 

товариство. 

Рівпобіжно з тими заходами двох пазвапих українських 

поJІ.їтичних партіn, аJІс зоnсїм пезuсжпо від пих, ук.раїнська 

академічпа моJІодїж та:кож sаходи.11а СJІ коАо створепни укра

їнського стріJІецького тоnариства. Зі сторови академічпої :мо

Аодї nипрацьовапо і пpeдJJ.ozeuo праnитеАьству окремі начерки 

статутів, ue авї один з вих пе діждав СJІ затвердження. Мимо 
того стрі.11ецькиn рух розвивав ся гарно і сиJІ.ьпо n кругах 
академічної української :мо.11одїжи у .д.ьоові: ЙПІJІ.и безперестану 

стрі.аецькі вправи гуртка моJІ.одї,. а пад то теоретичним поширю

nаиuєм 'l'a дискутоІшппєм стріJІецьких справ займав СJІ окремий 
орrап "Відt·у.ки", видаваний заходом та си.4а:ми академічної 

:МОJІОДЇ. 

Побіч того rі:wнаС{ичпе товарис~во "Сокі.11" у . .д.ьвові, .ике 
ваходиАо са в руках українських нацІонu-демократІв, створиАо 

у себе стріJІецьку секцію та в рамах своїх статутів провадиАо, 

що правда ва иевеJІику ска.11ю - стрі.11ецькі вправи . 
.,~.їтом 1913 року пpиfimJJ.o до зJІуки межи гурток стрі.Іlь

цїn з академічної моJІодїжи, о. :межи "Українськими січовими 

стріJІьц.ами", себто академічна :моJІодь вступиJІ.а. громадно 

в статутарне товариство "Українські сїчові стріJІьцї у 

.Львові". 
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Відді:tt У. С. С. у "розстрілмtій" віддав сам,ву д.~tя провіре-ння відда.аення, щоби наставити мірних 
крісів як сдїд. Позаду цетарь сдїдить, де падуть стрідьна, чи достают..ь неприятедя. 



~І 

1 .. .. 



11. Творение полків У країнських сїчових стрільцїв 

і їхня верховна управа. 

3 вибухом теперішньої европейської війни, себто в .tипнї 

1914 з.аучuись сл всї дотепер окремо працюючі стрі.tецькі това
риства і стріJІецькі секції tі.м:настичних товариств в одно: ство

ри.4и орtанїзацію "Українських. сїчових стр:.tьцїв", а до про

воду сїй ор:rанїзації покАнкаво т. зо. "Українську Боеву У праву." 

Сuад "Ухраївської Боеоої Управи" був від самого початку 
мішаний: військово-цивіJІьпий, бо до У. Б. У. уnійm.4и передусїм 

відпоручпихи отсих стрі.tецьких, зг.tядно tі:мпастичних това

риств: "Ухраївсь,кі сїчові стрі.11ьцї у .Львові", "Краввий укра

їнський січовий союз" і "СокіJІ у .Львові", а крім того, кі.tь:ка 
резервових ОФіцерів австрийської армії У краївцїв. ЦивіJІьuа 

секція У. Б. У. :маJІа займати ся ор:rанїзаціею українського стрі

JІецтиа в Гu.ичинї, вербуоком добровоJІьцїв, збиравнем ФОндів 

па сю ЦЇ.4ь, достарченвем мувдурів, обуви, бі.tя і т. п., при

:міщеннем та харчоnавнем звербованих доброво.11ьцїв у .Львові 
і на провінції і .т. д.; військова секція У. В. У. :ма.JІа занити ся 

віііськовим виобразованнєм:, воєнвим підl'отованнє:м та проводом 

полків "Українських сїчових стріJІьцїn". 

Під поJІЇтичви:м огJІядом підпадав цїJІа стріJІецька ор:rа

нїзація українських доброооJІьцїв з "Українською боевою упра

вою" на чо.й під протекторат і начаАьну поJІїтичву херму 

"Української rоJІовної Ради". ДJІн пояснення скажу, що "Гu
Jioвua українська Рада" повста.іlа у .Львові в хвиJІЇ вибуху 

европейської війни, ях найвисша і пачаJІьва по.ІІїтичпа ор:rавї

заці.и цї.tої української суспіJІьности в Га.JІичипї. Основано Її 

дня 2. серпня 1914 у .Львові сим способом, що три rоJІовві 

українські по.ІІїтичві партії Га.4иqини, а саме націонu-демо

кратичва, радиІtаАьпа і соціяJІ-демократична, де.tеrуваJІи зі 

своїх партійних зарядів до "ГоJІовпої української Ради" по 
4 ЧJІевів, а надто націона.JІьним демохратам признано звиш тоrо 
на самім початку двох членів, а опіс.11я ще третього, ДJІJІ ве-

. депнн спеція.11ьних а:rенд, імен но: каси, секретаріяту і преси, 

тах що націоваJІьні демократи одержа.іlи в Г. У. Р. сїм місць. llpe-

- 18G -



зідію Г. У. Р. творить: два ваціовuьві демократи нко го.11ова і сек

ретар, одвп соців.11-демократ і о див ради.Іt8..4 нко заступвики го;.юви. 

В сuад Г. У. Р. увійш.11и ва са11ім початку, себто в серпні 

також два представвики "Союза визво.ІІевн.и України" з_ дорад
ник rOJJ.OCOM. 

В перших дв.их серони ввдuа У. Г. Р. перший свій унї

версu до українськоІ'О вароду в Гuичинї з ви.исвеипек поАЇ

тичиої ситуації, з з&JІвою, вке становище заІімае український 

нарід Га.11ичини у сучаснім воевві:м конФАЇктї, з зазивом до 

тоореввн поАків українськ~х добjюво.11ьцїв, до вербовавин во

їнів під ствг "Українських січових стрі.11ьцїв". 

Г .. У. Р. прого.ІІоси.ІІа у згаданім мавїФестї, що ідеаАом 

і цї.11ю по.11їтичвих змагань укра Інського народа є сам ост і й в а 

Україна, що у сучаснім воєннім конФ.ІІЇктї uіж Австро-Угор

щиною і Нїмеччиною з одної сторони, а тридержавним поро

зумінпєм з другої - український народ Га.11ич ини стоїть по 

сторонї Австро-Угорщини і Німеччини, що до боротьби проти 

найтяжшого ворога України, царської Росії, український народ 

nиси.11ае ПОАКИ Українських сїчових стрі.11ьцїв! 

Рівночасно з відозвою r. У. Р. BBC.Ila.JJa У. Б. У. ДО всїх 

повітоних орrанїзаційних центрів своїх "вербункових комісарів", 

нкі :ма.11и розвести аrітацію за "Українськими січовими стрі.ІІь~ 
цв.мв" і на :місцвх потворити окремі коміоrети за-Д.ІІн ведевин 

вербуику і орrанїзації українських доброво.11ьцїв. 

Успіхи сеї прискореної та енерrічної роботи бу.11и відразу 

веJJ.вчні! Протигом півтора ·rижнн цї.11а східна Га.11ичина бу.11а 

засівна повітоними та місц_евими комітетами дАн орrанїзацїі 

"українського війська". Зго.ІІоmеннн в рлди українських добро
во.ІІьцїв нап.11ввuи весчисАевними :масами. Одушеменнє серед 
вароду, що може йти до боротьби за во.11ю У країпи під укра

їнським стнгом, бу.11о ве.11ичезне! Треба тямити, що вербунок 

до Українських сїчових стрі.11ьцїн відбував ся вже по пере

веденню військової мобі.11їзації. Беї, кого держава покАикала 

до вовивої с.11ужби, буАи вже під оружєм. 

І варто бу.11о бачити тії українехі мами, тії паші ХАОП

ські жінки, котрі перед кі.11ькома динми пращаАи своІХ стар 

13* 
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ших сив.ів, виправJJнючи їх "па с.аужбу цїсареви", а кі.аька 
двїв пізиїйше в нкімсь вебува.4іи підйомі духа, в нкімсь печу

ваво торжественнім вастрою - вімава.аи свого :мо.11одmого сина, 

нераз остатноrо, "на с.4ужбу свому народови", на бій за "во.аю 
України!" . . . Перед одним наmим·вербункови:м: комісарем став 

поважниіі наш :u.оп. Во.4осе снїгом припорошене, чо.ао пооране 

журбою, на руках мозо.4Ї довго.4їтньої працї. Праворуч і ~.їво

руч два uопцї 17 і 18 .аїтні. "Пане, комісарІО! :каже- а гo

JJOC звучить твердо нк стuь. Л маю пить синів, три вже у вій

ську, а .и, старий, і отсї два парубчаки го.аосимо ся до укра

їнських стрuьцїв. Дома най самі баби собі радить. Прийміть 

нас всїх трьох разо:м. Нехай і :ми поможе:мо нашому народовп 

добувати во.4ю" . . . Подібних випадків бyJJo багато, бах·ато! 

Загuом треба ствердити, що серед мас українського ва

рода в Гuичинї іден створити українське військо і висJJати 

його до боро·rьби проти Росії - · стuа відразу попу.анрною, 

пробиваючи с.и до вайдальших закутин нашого краю, до вай

низших верств нашого народа. Міри.11ом сеї попу.ІІ.нрности, 

сього загuьного захоп.4евн.я- в першій мірі живий і чиС.ІІеиний 

напJJив ~обровоJJьцїв, а дuьmе широка і загuьна жертвенність 

суспі.4ьности на стрі.4ецькі ЦIJJI. Матерін.4ьві жертви почuи 

вапJJивати скорше, нїж У. Б. У. уважа.11а за вказане видати від

повідні зазиви і поучеввн. Треба при сїм піднести ту обста

вину, що жертви сuадuи передусї:м: низші і :менше заможні 

верстви народу! На прокорм.ІІенвє добровоJJьцїв звози.11и наші 

сеJJнне Фірами з сї.а даром вснку поживу. ЦїАі ск.11ади ріжвого 

по.ІІотва назбирuи с.я дорогою жертв. Жінки і дївчата з мі

ської інте.ІІїtенції вари.4и звербованим добровоJJьцнм на ві.ІІь

ні:м: по.11ю у ве.11иких :казанах обіди, нераз серед дощу і х.ІІ.я

павки,. обкурені димом, що годї бу Ао розпізнати їх. І у кож

дого був дивний запаJJ, нечувана енерtін, св.яте почутте, що 

робить мл себе, мл свого народа! ... 
В другій ПОJJОВИНЇ СерПИЛ ЧИСJJО ЗГО.4ОШеНИХ добрОВОJJЬЦЇ8 

c.яruo трийцяти тисяч. Розу:міеть сн, що скупі грошеві за

соби, якими розпор.яджувuа У. В. У., не :мог.11и в нї.я:кім: разї 

вистати, щоб усїх ЗІ'О.4оmених нк CJJIД уоружити та зодягти. 

- 190 -



Австрийське правитеАьство SАОЖИАО :Jалву, що перший 

по..ш українських сїчових стрі.11ьцїв може иайбі.11ьше чимити 

5000 Аюдей і па тіАьки жовиїрів обіцuо достарчити куи.дурів, 

зброУ і т. п. Супроти того У. Б. У. бу.11а вже відразу приие

во.ІІена чис.11о доброво.11ьцїв обмежити до 5000. Цї.11у масу до

бровоАьцїв не ті.11ьки зго.11ошених, ue таких, що вже бу.11и 

в рядах У. С. С., треба бу.11о по нево.11ї завертати домів ... На
гадuи с.и пам давні подП s козацьким реестром ... !сторін, 
ко.11и не повторюєть св, то все таки подібні обставини заходнть 

часто ! І ми мус'і.11и переходити такі переживаннв, нкі ко.11ись 

в иинувшипї переходи.11в ваші предки ... 
3реєстроваві до 5000 У. С. С. :uuи бу'АІ розміщені тим 

способом, що дві тис.ичі маJІо стоити у Львові, дві в Стапи

САавові, а одна в Стрию. Тимчасом ста.ао сн, що усї У. С. С. 
:кусї.11и збирати сл в Стрию і то вже 29. серпвн 1914. 

· При самім кінцї серппн опусти.11и Львів У. С. С., а з ним 

військова часть У. Б .. У. і перевеми сн до Стрин. Двн 30. сер
ППJІ в педї.11ю відбу.11а циві.аьва секцін У. Б. У. останнє sасї

даиве у Львові, на нкім ухвuено У. Б. У. перевести до Стрин. 
В поиедїJІок 31. серпнн наступи.аа евакуація Львова ... 

В Стрию спав ва У. С. С. новий удар: реєстр обмежено 

знов! Як ко.аись стаВJІево домагавне, аби був кождвІ "козак 

з козаківw, аби не допускати прип.аиву демосу до козацтва -
так тепер поріпіеuо задержати інте.аїrентну :uо.аодїж, а добро

воАьцїв з мужицтва постав.11ево по-за реестром . . . ІtіJІька тис.ич 
коJІодих, здорових і охочих йти у бій проти Росії Українцїв 

:м:усїАи кивутн прапор українського стрі.11ецтва. Треба бу.ао 

бачити їхнїй запu до боротьби за во.аю народа! Треба високо 

цінити їхню готовість усе вімати за }rкраїву! "Дайте нам 

в ше зброю і ку .аї, дайте змогу боротьби з ворогами!" пе го

ворuи, а бАагuи сї мо.аоді uопцї Боеву Управу. А.ае Боева 

У права стоп.аа безси.11ьна і безпомічна і з оекучwr. бо.11ем роз

пуки диви.аа сн ва гірке розчаруваннє тиснчів мо.аодих, огнен

них, геройських сердець! ... 
Обмежені до одного по.аку, Українські сїчові стрі.4ьцї sJio

zиJiи мн 3. вереснл НН4 в Стрию на пJІощі ДАJІ військових 
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вправ за :мІстом жовн"jрську присягу, дпя 4. вересня шйха~и 
зі Стрия, дня 5. вересня переїхuи границю ГаJJ.ичиви і опи

виJJ.и СJІ n північній Угорщинї. Тут при:м.іщепо "jx па :rшати

рах в двох українських cejJax Страбічево і Горопда, чотир

пайцять кіJJ.ьо:метрів nід :міста Мукачева. 

Під тую пору пережиnаJJ.о українсьRе сїчове стріJІсцтnо 

безперечно паіітяжші хвиJJ.Ї. Пже сам Факт, що JJ.ютиіі ворог 

Українські се.tяне в l'аличинї затюаюrпь ся в стріл.ьt(t·. 

зuяв дикою наnuою рідну країну, :мусїв nеJJ.иким бо.аем споп

пяти душу кождого Українця, в додатку до того реєстр, брnк 

збро"j, брак одягів і т. п., і дивпий xoJJ.oд, що віяв з усУх ?ІІі

родатвих :місць - усе це разом :мов cкeJJ.JI давиJJ.о серця вашuї 

мо.llодїжи, що з таким геройським поривом пішла за покликом 

свого варода! 

ІІІ. Унраїнсьні сїчові стрільцї на полї бою. 

На щасте не бyJJ.o коJJ.и пад тяжкою доJJ.ею довго заста· 

вовJJ.яти с.я і біJJ.ь допускати до серця. В кіJJ.ька дпїв по при-
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їздї ва Угорщину відходить ва пoJJe бою перша сотни сотника 

Дїдушка, відтак друга сотника Семавюка, вківцї 30 вересня 
йде у бій решта Українських стрі.JJ.ьцїв - зоставть с.н ті.JJ.ьки 

кадра, раневі і хорі. Іде ваше стріJJецтво боровити ваших 

Карпат від московського зuиву, не допускати, щоби росийськиfі 

трибарввий прапор замаяв ва шпи.анх ваших гір. І боровить 

ваш11х гір ваше стрі.аецтво з такою хоробрістю, завзяттем, ви-

Стрі ~tцї в дорозї. 

тревuістю - що зараз у перших стрічах з ворогом вибиваєть 

ся ва перше місце, зєднує собі повне призвавнє вачuьства, 

JІюбов усїх співвоївів, симпатію васе.аеввя та пубJІичної опіві"і. 

Від тої по_ри аж досі стоять Українські сїчові стріJІьцї 

в JJЇнії огня, зводить бої з московським військом. Не :м:инuи 

їх ·ворожі куJІЇ, не щади.аа і недуга, змарга.Аи сл мо.аоді си.аи 

у тяжкій СJІужбі, ue всїх кріпи.ао перекованвє , що борять ся 

за святу справу, що ведуть боротьбу проти смертеJІьного во-

рога України! \ 
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Все~ одно, де і ко.аи задаеш раку свому вороrови! Річ 

в тім, а_би ос.аабити його, аби розбити весч ис.аенві ц~мчища 

:московські. ДАв всїх нсно, що щойно на руїнах царської Ро

сіХ виросте свобода України і відсї береть СJІ у У. С. С. сила, 
. ' завзлтте, витревu1сть. . . . 

Вмисне не хочу входити n подробиці; помиваю багато 

ріжвих питань, нкі перебіг цї.ао'і справи У. С. С., іхньої орtанї

зації, ужиттJІ в по.аї бою, вишко.11ення і т. п., насував і насуває. 

Не треба входити в біЧІІі у лич ки, щоби не збити СJІ з го.аовного 

ш.аяху. А го.11овний наш ш.алх, простий і ясний - проти Ро

сії! За во.11ю України! Кого здиб.ае:мо по дорозї, що ііде в тім 

самім: папримі: проти Росії - той мимо всього ваш союзних, 

той мимо всього ваш при.ате.аь і разом з вим :ми підемо, щоби 

повuити найтяжшого вашого ворога! . 
Перший активкий виступ у1tраїпського стрі.11ец·rва ва полі 

огни припадає ва першу по.аовину вересня. Зараз перша 

огненна проба припес.аа У краївським сїчовим стріJІьцнм добру 

с.ааву. По:казuо ся, що паші стрі.аьцї визначають СJІ щирим: 

запа.аоУ, великою nідnаІ·ою та цїнвою розвагою - прикметами, 

що характеризують доброго жовнїра. Іtо.аи з початку військооі 

сФери з певним .11ехковаженпеи nідпоси.аи СJІ до :корпусу з.ІІо

жепОІ·о не з Фахових жовпїрів, ue доброво.аьцїв, то виступи 

с·rрі.11ьцїв в бонх зараз же припево.аили тії ж сФери звернути 

бачпїйшу увагу ва ваших стрі.11ьцї~. Приr.ІІвнувши ся з б.11изь:ка 

ва шо :му :корпусови, військові круги ріши.аи - як СJІ'ід розумній 

господарпости-використати тії саме прикмети наших стрі.11ьцїв, 

якими вови передусім визначають ся. Мова про івте.ІІЇІ'енцію. 

6 дуже важна га.4узь воевної с.аужби, KO'l'pa з природи річи 

вима1·ае івте.ІІЇІ'енції та орієнтаційвого змис.ау - ее розвідна 

с.11ужба. Розвідати ся upo все, що мае зпачіннє ДJІJІ воеппих 

операцій, як с.аїд спосторегти,· спостережене оцїпити, sібр&JІИЙ 

матерія.11 добре і точно sреляцюпувати, до того треба не ті.11ьки 

відваги, зручвости, доброго ока, але і значного виmколепвя 

в думанню та роб.11енвю висновків. Завдяки висшому шкіJJьному 

образовапню - Українські січові стрі.аьцї мають ycr дані до 
поnвепuя як раз сеї с.аужби. 
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На війвї века безпечної иужби - кождий вояк мусить 

-бути відважний і все rотоввй до боротьби, ~е в роди иужби, 

що дають по.11е іиіці.итиві, певноrо рода ·самостійній підприєм

.чивости і такою передусім в иужба патруJІь, розвідна САJ•жба. 

Ко.аи .11еzить с.в в окопах і стрі.ІІавть с.и, коАи на знак чи роз 

каз ідеть св до штурму - то вс.и така робота прибирає по

части характер махіна.львости,- розвідна иужба мав баrато 

пом:ис.аовости, боrато приrод, певвий поетичний чар. 

Ве.~~.иким скарбом, що ва війнї може :кати неоціневу вар

тість, в довірв і приввзавне васе.ІІ.енн.и до оперуючої ар:кії. 

Ко.аи між арміею і насе.11еввєм в .11учність і привзвість, то осо

б.ІІиво розвjдвикови- удають с.в чуда! А наші стрі.ІІьц'і окру

жеиі просто .ІІ.юбовною атмосФерою зі сторони васе.ІІ.еввв. 

В таких відпосинах війна перестав бути вииючво опе· 

ровавнвм армії - а зміввєть с.и у однозrідну кооперацію і 

військ і васеJІеннн. 

lV. Орtанізація і склад У краінських січових стріль
цІв. Участь жіноцтва. Майбутні задачі. 

Військова орtавїзацін У краївських січових стрі.ІІьцїв пе

реведена точно по взірцим орtавїзації австрийської армії. На 

са:кім початку творевни українського корпусу доброnо.11ьцїв при

дї.ІІевий був ва орtавїзатора та інструктора Д.ІІJІ "Українських 
січових стрі.!ьцїв" обершт (поАковник) австрийської армії п. Мо

.Іїк. В історії &орпусу "Українських січових стрі.аьцїв" вjв 
відіrрав передусім ро.11ю посередника в усїх справах :між кор

пусох стрі.Іlьцїв і військовими мастими .11ьвівської корпусвої 

комавди. Самим зорtавїзованнем вашоrо корпусу займuа с.и 

від самоrо початку в першім ступні "Українська Боєва- Упра

ва", а з її рамеви підчиневі її орtави, ак асентерункові комі

сії, вербувкові комісарі, що обїздиJІи край та заuикuи до 

вступавв.н в р.иди січових стріо~ьцїв, і місцеві стрі.аедькі :команди, 

що бу.11и потвореві по всіх rоАоввїйших І(істах Га.личиви. Дуже 

багато праці в ее дї.11о в.ІІ.ожи.ІІа місцева стрі.Іlецька комавда 

у .іlьвові, що стоаАа під проводом Дра СтаросоJІьськоІ·о, в лкій 
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від самого початку еиерrічво працюва.аа пва О.аева Степанівна, 

що пізвїйmе в рядах сїчових стрі.аьцїв піm.Іа ва по.1е бою і до

С.ІІ.ужи.Іа св степепJІ кадета. 

На чо.аї українського корпусу доброво.Іьцїв постави.Іа Го

JJ.овпа Українська Рада відразу п. Мвхай.Іа Га.1ущивського 

Украі"Іtські сїчові стрі.lМ'ї на вправах. 

резервового оФіцера австрийської армії і директора української 

ПJ?Иватвої І'імвазії в Рогативї. Знаючи зае.~уги сього чо.JJ.овіка 

КО.ІJО створеввн рогатинської І'імвазії і оцївюючи високо його 

орrавїзаційвий тuав, патріотичний спосіб дукаввJІ та бать· 

ківську любов до моАодїжи, івтересоваиі круги украУвської су

спі.Іьвости бу.1и в праві привязувати ве.11икі вадП до того Факту, 

що ва чолї корпусу українських добровольІ(Ів стане якраз вів. 

ПоR.ІJикавий Го.аоввою Українською Радою ва комавдапта укра

Увських добровольців п. Галущипський стояв вже в по.аї, в бо

євій .аївїї австрийської армії і ва час, поки вів не зістане при

ділений до сїчових стрільців, начальпиком вашого корпусу уста-
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иовиАа буАа ГоАовва Українська Рада п. Теодора Рожавхов

ськоrо, радника суду і сойкового поиа, .вкий дотепер в заступ

ІІИRОІІ нача.аьного ком&ІЦавта. 

Старшина сїчоввх стрuьцїв уАоzена ава.!ьоrічно до оФі
церської старmиии в австрийської армії. На чоАЇ по.!ку стоїть 

поАковник, що відповідав ц. к. оберштови, на чо .. й бата . .йовів, 
акі у нас називають ся курівя.ми, стоять куріпні отамани, що 

знову nідповідають ц. к. майорам, на чо.й ко:мпаuїй, по нашому 

сотвї, стоять сотuики, а під ними субuьтерні оФіцери: старший че

тарь і четарь. Окре~е розпорядженш~ ц.к. мінїстерства длл крає

вої оборони управиАьвюе відносний стріАецьких ОФіцерів до оФіце

рів ц. і к. ар мі "і сим способом, що оФіцер ц. і к. армії тої самої ранrи, 

що стріАецькиfі, йде перед стріАсцьким оФіцером в почестлх і пра

вах, а при стр1ч1 стріАецького nімї~у з nіддїАом ц. і к. армії 

1 при спіnдЇАанню начаАьну ко:wанду обій:иає все ц. і к. 

ОФіцер. 
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ОФіцери украінського корпусу стрі.!ьців - ее в переважній 

части резервові оФіцери австрийсьхої армії, отже випосаzені 

у потрібне теоретичне і практичне військове образование .. 6 одначе 
межи вашими стрі.ІІецьІtими оФіцерами чима.ао тахих, що у вій

ськовій с.аужбі ар:мейській не бу.11и, ue займаючи с.и живо стрі
.ІІецьким рухом ще в часах :мира, придбuи собі сті.11ьки теоре

тичнuго і практичного зваввн річи, що сьогодни роб.11ать свою 

с.11ужбу цї.ІІв:ом ве гірше від Фахових ОФіцерів. 

Треба тут загuом одну річ підчеркнути- ці:в:аву і важну 

Д.ІJа питаввн про способи оборопи храю та творевин оружвої 

си.11и. Сучаева вмика війна, здавть св, ріши.11а вже ее питавиє 

ва користь вародво'і мі.ІJіції.. На всіх по.11вх битви воюють не 

ті.11ьки по.ІІв:и, виведеJ:Іі з касаревь, і не вови рішають про ви

С.ІІЇд боїв - а заг8..11ьві опо.ІІченва, отже маси тих .ІJюдей, що 

даввим давно опусти.11и мури хасарні, перейШ.ІJи в цивіJJьве 

життє, перестuи бути військом у тіснім розумінню сього с.11ова, 

лх щось окреме від цивіJJїв, ue мимо '!'Ого оказують сл дуже 

добрими жоввїрами і знаменитим воеввим матеріл.11ом! 3істuо 

ее вже багато разів і з ріжвих місць стверджеве. В сучасвій 

війвї воюють ц'і.ІJі суспі.ІІьвости, імевво всї :мущини епосібні до 

воевиих трудів. Отже ве касарвана дресура і не відмежо

ваність від циві.11ьвої · суспі.ІJьвости в цїхою і прикметою тих 

армій, що стоять в по.ІІЇ і творить оружну си.11у держав, ue 
в.11асне річи ці.11ком противні, а саме вайживіііша і вайтїсвїйша .. . .. . . 
звязь з ЦІ.ІІОЮ суспмьностю, з ЦІ.ІІим народом 1 тои дух - не 

десь у спеці8..11ьвих інституціях штучно п.11екавий, а.11е дух ви

П.ІІиnаючий з душі народа, з його во.11ї до побіди над тим, хто 

загрожує його іствованню. Той дух і та звнзь з ці.11им ва

родом держать мі.11Їонові армії, дають їм си.11у, єдність і охоту 

до боротьби. 

Дуже добрим дохазои ва стверджепве отсих тез є вАасве 

корпус Ухраївсьхих січових стрі.11ьцїв. Rо.11и виби.11а година, 

в котрій має рішити ся судьба України, - сипи українського 

народа вхопи.11и оруже і ст&.ІІи в боєвій .ІІЇвії. Rождому, хто 

дивив ся ва ряди "УІtраївських січових стрі.11ьц'ів", а мав ва
году'" приг.11явути ся, як виг.пядае реІ'у.ІІярва армія нкої-вебудь 
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держави, - васуоuи ся страшні сумнїви: "а щож ее за вій

сько? .Як же вони будуть воювати, ко.аи їм так дуже да..аеко 

до того війська, яке привиuо св бачити ва :касарв.аних по

двірих і ва п.аощах вправ?!" А одначе У.sраївські сїчові стрі.аьцї 

пішАи такі, .акі бу.ав, ва страшне по.ае огню і увіичuи с.а о~ав .. 
ра'Іfи. с.аави! Від початву участи паших стрі.аьцїв в крівавих 

бо.ах до тепер - цїАа історія їх воювання, -їхньої вовивої 

с.!ужби, ее довгий рнд rор.вчих похв8..4 і щирого привнавин ві 

сторови військових Фаховцїв! З ким небудь в оФіцерів армії, 

котрі рамн об рама з вашими стрі.Іьцнми бува.аи ва крівавім 

весї..uю, заведеш розмову про ваших стрі.аьцїв, чувш самі по

хва.аи, стрічавш самі вайси:мпо.тичвїйші вис:кази. Дійш.ао до 

того, що комавдавтв поодиноких вімїАіn армії, .акі оперують 

там, де воюють і українські стрі.аьцї, просто випрошують собі 

хоч по кі.аька ваших стрі.аьцїв до свойого вімїо~у. Отсї Факти 

пайкрасше свідчать про те, що значить дух армії, .вкою сuою. 

для воюючого жоввїра в ідея, за котру воює, аким знаменитим 

оружєм в д.а.и вьОІ'О свідомість і перековавнє, що за свою справу 

бєть ся! Розумівть ся, що ся свідомість і СJІ си.аа п.аиве не 

тіАьки зі зрозуиівпя цїАї, до яко·і прямув, ue і з того :мо

гутнього почуття, що з вим і за вим сто'іть цї.аий народ, цїАа 

рідна сво.а суспі.аьність, а вів - жоnнїр у поАї ее .аише ча

стина загрожевої суспіАьности. 

Ск.аад Українських сїчових с:;rріАьцїв, розr.а.адаючи його 

по Фахам та образувавпю, яиказував ва початку, т. з. в перших 

:міс.иц.ах війни, коо~ьос8.Jlьну перевагу інтеАїІ'евтського еАвмеиту. 

Можна приняти, що івте.ІІЇІ'евція s образовавнєм середних m:&і.І 
твори.аа до 7'6°/0 сїчових стріАьців. Cт8.Jlo ся ее не тому, бу
Цім ивьші сФери варода ие доставнАн доброво.аьцїв, а.ае тому, 

що в перших днях вересня підчас побуту в Стрию переведено 

на приказ австрийських військових в.аастей перебірку серед 

стріАьцїв. Перебірка ся стремі.11а до того, щоби при ЗІ'адавім 

вже обмеженню реветру стріАьцїв в стріАьцях оста.ао .ик вай

біАьше іптеJІЇІ'евтвих .аюдей, моАодїж з визшим образуванаєм 

бу.аа просто видїАева з корпусу стріАьцїв і відісАана домів. 

Се зарвджепвв пояснюеть сл тим, що Українські сУчові стріАьцї, 
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мuи до сповневин передусім sцачі, до нких висший ступін:ь 

освіти конечно потрібний. По первісник п.dнпак У. С. С. мuи 

поступати за ОФензивою в задах і сповпити поJІітичво-осві

домJІ.аючу та аtітаційиу иуzбу. Бажавий вп~ив ва васеJІепве, 

JІучність армії s насеJІеппо, військова адмінїстрацін sаиатих 

земе.аь - отсе мuа бути в rо.11оввій части місін стрі.11ьцУв. 

Воевиі подіі SJIOZBJIИ сн так, що вашим стрі.11ьцвм до

веJІо са боровити Карпат. 3 оrJІиду ва І'еоtраФічву будову те
репу і ва uїматичві відноеввв (веJІВRі морози, свїzаі засвпи, 

стрімкі cRUв) пришuа вашим стріJІьц.им СJІ вайтнzша CJiyzбa, 

вку можна собі унвити. Розукіеть сн, що богато мо.11одїzи 

s івтеJІУІ'ентських сФер не бу .110 дотеперішвим способом життя 
ак треба загартоваво иа тії ваДJІЮдські майже труди. Тим 

і поисиюєть ся, що процептоно вайбіJІьше страт повїс корпус 

українських добровоJІЬцїв .ак раз із середиви ів:теJІЇІ'ептськоrо 

еJІємевту. · Сї страти ее не конче убиті або ранені, ue зне
дуzuі та знемощіJІі, иких св.11и не мог.11в перевеств усіх тих 

TJIZKИX тру дів . . . • 
Серед іптеJІУІ'ептних стрі.11ьцїв знову вайповаzнїйший про

цент творить mкіJІьпа та університетська мо.11одїz. Побіч того 

в дещо ві.11ьпих Фахів: кандидати адвокатури, нотаріату, івжі

нерії і т. д. Смапська, реміснича та робітнича мо.11одь тво
риJІа везначпий процент вже тому, що переведепо свого часу 

згадану перебірку, :котра змепчи.11а дуzе участь сеї молодїжи 

в стрі.11ьцах. А.11е uаспе бі.11ьша відпорвість па Фізичні тру ди, 

значнїйша загартованість па вп.11иви векорисвої погоди і т. д. 

справи.11а ее, що тепер взаїмні проценти іптеолїtевцїі і робочих 

верств пересуну.11и са значно на користь тих останніх, що сьогодня 

'І'nорнть майже по.ІІовину корпусу Українських січових стрі.11ьцїв. 

І ще одного характеристичного прояву не моzу поминути ' 
•• • •• І 

:МОВЧКИ, а саме ЖИВОІ учаСТИ наmОІ'О ЖІНОЦТВа у сучаСВІИ 

боротьбі за визвоАевне У країни. .ff вже згадав про веJІи:ку 

працю жіноцтва у всіх підготовних та орrанїзаційпих заходах.

1 Цї.11е прокормАевнє українських доброво.11ьцїв (а бу.ао їх 

пару тисвч) у Львові, Стрию та инших місцих спочивuо в ру- : 
ках нашого ЖІноцтва, крім СЬОІ'О ве.11о жіноцтво знаменито mиттє 
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біА.и, при.ІJ.аrоджував.вв постмУ і т. п. А.11е й до с.ауzби в жов-

нірських рsдах У. С. С. вго.аошувuо си баrато ваших дївчат 
і МО.ІОДИЦЬ. 3 ріzиИХ прИЧИН Н&Ча.ІЬСТВО У. С. С. ПО.І&rО

АZJ'В&.ІО сі аrо.Іошев.ва відмовно й треба бу.Іо вuїввої витрв

В&.Іlоств й упертоств (в вайкращім внач іввю сьоrо с.аова) ваmих 
дївчат - О.аена Степавівва, СоФіи Гuвчко, JІре:ма Кувь, 

Ганна Дмитерко, П. МихаІ.Івmвв, О. Підrородецька, - що
би виборотв собі право нарівні в ·:uоПЦJІми йти в рцах 
У. С. С. у крівавий бій. Беї три ваші "січові стріАиці" д&Jl.И 
докав, п весправеД.Іиво й дрібвв1ПЮво в відмовити васадвичо 

приІUІТТа жіночим доброво.Іьц.нм. Фактови, що жіночі добро

во.Іьцї повuть у вас жовнірську иужбу не ripme кущив, не 
хочу вадавати икоrось вадввичаІвоrо виУмковоrо внач.іиви. Вів 

потвердzує .1ише иушність поr.1иду про ріввісоrь .І:юдиии й їі 

по в в у рі в в о в артвіст ь, чи вона жівочоrо, чи ІІJЖССькоrо по.11а. 

Свої і чужі одвоsrідво та з правдивим приsваииє:м ствер

дzують, ЩО У. С. С. СПОВВ.1І.ІИ і СПОВВП>ТЬ СВОЇ ВОЄІШЇ задачі 
знакенвто! На початку війни ніхто ве припус:кав, що У. С. С. 

будуть кусіти робити своє дї.11о там і серед тuих обставив, 

серед пих постави.1а їх тверда дійсність. Несподіваний по

ворот вовивих подій рішив також про тuе ужитте У. С. С., 

аиоrо ніхто ке ожидав. 

На диво ее, що стuо cs s конечности, BИR.IlИRU.O пере
важво в чесвій rро:мадї криuивих по.ІJ.їтвкавів та в rурт:ках~збіr

цїв, що живуть сп.Іетними, вевдово.Іеввв й ro.1ucвi варі:кав:в.и та 

т.иz:sі закиди ва адресу всїх тих чинників, акі С.1ІК чи так бу.1и 

причасві до справи У. С. С. І сеї справи не хочу тут розби
рати. Аюдам доброї во.аї ввстане замітка, що перебіr війки 

приніс цї.1у касу весподївавок цї.11ому світови, а не .ІІИШ У. С. 
ОrріАьЦJІм і що баrато дечоrо стuо СJІ такоrо, чоrо вїхто не 

припус:sав, авї провидУти не :міг. Одначе серед усьоrо •roro 
одво треба тимити і по одній мірі оцїВlDвати кождочасну си

туацію. Ми доброві.11ьно, з в.11асвоrо розумівви вamoro націовuь

воrо інтересу, стuи по сторові середвьоевропейських воюючих 

дераав. Сей же самий ваш український інтерес ви:каrав проrра-

14 
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вої і роsбитта Росії. Ми не ті.dьки бажаємо роsбитта Росії, ue 
й віримо, що так буде. Ко.ш до сеї пори ее не вастушu.о,

то докаsуе, ак у тру дну задачу :мають ті, що проти Росії воюють. 

А св обставина Jiиme одною асвою і виразвою мовою говорить 

Укр. Сї~t. СтріАець 

Олена Опитанівна, старша десятнюм (кадет-аспірант). 

вам: до.11ожім усїх си.11 і всїєї енерtії, всюди й на кождім :місцї 

ужиймо всїх способів, аби побіда буАа ваша! 

Не забуваймо, що боротьбу проти Росії, боротьбу за ви

звоJІеввє України ми щойно розпочuи. Мусимо тямити, що 

вас жде ве.11ика, т.ижка працн, ко.аьоса.JІьві тру ди, завsаті зка· 

ганив. Мусимо йти крок за кроком твердо, розумво й витри· 

вuо! У тую боротьбу за визвоJІеннє України У. С. С. піІПJВ 

у перших р.идах, a.de їхнл задача анї ще не виповвева, анї ве 
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закінчена. Щuйно, RО.4И Росін буде відступати, задача й обо

вазки У. С. С. будуть рости, ширшати та набирати ваги. Тодї 

ждатимуть ваших рук ве.JІикі ДЇJІа і ми мусимо готовити сл, 

щоби бути зрі.JІими до споввенпл сих дїл великих! 

Укр. Сїч. Cntpi.teць 

С<хfіія 1 'алечко, crnapuш . десятниця. 

В першім рядї готовити сл до ·rого повинні теперіmпї 

У. С. С. Се мусить мати на увазї "Українська Боєва Управа", 

начальство й хождий сїчовий стрі.4ець зокрема, - ue цїлій 
вашій сусnільности не віJІьно про ее забувати, не віJІьно губити 

с.н в будепщинї, не віJІьно наставАнти ухо зневіреним: під

шеnтам малодухів! Памнтаіімо, що живемо в пере.4о:мовій хви.4Ї! 

Стіймо чуйно на сторожі наших справ, будьмо готові підійняти 

сл ве.4ихоrо дj'Jia, бу дьмu сиJІьві і епосібні сповнити ее, чого

найб.4изше грндуча хвиJІн зажадає від пас лк народа! 

Во.wди.иир Те.мниl{ькиіі. 

14* 
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Марш Українських Січових Стрільців.* 

В ropax rрім rуде, хоч зима паде, 
Землю спороли rармати, 

rремить війна, дуднить луна, 

Дріжать ранені Карпати. 

Хто живий, вставай боронити край, 

Вкритий оrпем і· мерцями! 

Не буде тобі сумно в борбі 

Між Січовими Стрільцmtи. 

Лютий кат прийшов проливати кров, 

Взяти народ наш в неволю, 

І море сліз у :край приніс, 

Розбій і смерть і недолю. 

Та вступив. ся кат із верхів Карпат, 

Втік, паче вовк, манівцями, 

Або тут і впав, як у бій попав 

Із Січовими Стрільцями. 

Січові Стрільці за свій край борці, 

За всю рідню і свободу; 

У них борба - ее їх судьба 

І дopororo народу. 

* ДU.о 1915, ч. 21. 
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І ряди моrил не возьмуть їм сил, 

Bopor тут бєть ся з серцями, 

Лицаря убє, думка ожив 

Між Січовими Стрільцями. 

Хто-ж то там іде, перед веде? 

Диво! ее наші дівча та! 

Личко, як мак! круrом козак, 

Душа стрілецька, завзята. 

Не цілуйте їх! На війнУ ее rpix! 
Ви вберіть їх вінцями! 

Слава тим дочкаl\І, щирим козачкам 

Між Січовими Стрільцями! 

Осип Manoвeu. 

Стрілиця Ганд.Jя Д.\rumepкo. 



Старша десятпиця .Яре.ма КуЗ'Ь. 



Позір! 
(СІчовпи СтріJІьцям) 

Чи то бура, чи rрім, 

Чи rуде хмаро.4ім, 

Що sем.4а ва сто ми.аь грав грізно ? 
Від Поді.4а до гір 

Ч утн го.4ос: Пosfp! 

В рвд ставай, щоб ве бу .ао за пізно! 

В рвд ставай, готовись, 

На вїщо ве дивись, 

Чи до пеuа підеш, чи до неба. 

Кидай маму стару, 

Кидай .аюбку, сестру, 
Бо васта.аа веАика потреба. 

Бо вастав такий час, 

Що умре хоzдий з вас, 

Не у .аіzку, а в по.аї, у крови, 

І в хвИJІиву страшву 

Спом.аве ві'АІІву, 

Бо д.а.а ве'і укер вів з .аюбови. 

Наше тї.ао - погній 

ДАн квіток-асвих мрій, 

Наша кров - то росица вад равом, 

Наша думка - то грім ; 
А руха - хмаро.4ім, 

На деспотів підем гураtавом. 
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Хочби всї:м вам .ангти 

Й не дійти до мети, 
То про вас говоритимуть внуки : 
"Та:к. боролись :колись, 
ПоJІнr ли й ие д&JІись, 

А :кайдани пірвuи на шту:к.и!" 

Чи то бурн, чи грім, 

Чи гуде хмаролім, 

Що sемлн на сто миль rpae грізно. 

Від ПодіJІJІ до гір 

Чути голос: Позір, 

В рнд ставай, щоб ·не було за пізно! 

Боzдан Летшй. 

Український Сїчовиіt Стрі.rсць-жін~>а 

Бістун Павла Muxaй/1/ltшuн. 



Січовий рух на австрийській Україні".*) 

Дп.и 15 мав 1900 ро:в:у відбу.ІІ.и с.и заходом: д-ра К. Три

.аьовсь:кого перші зага.аьпі ;збори пожарпичо-І'імпастичвого то

вариства "Січ~ в Завию, ~спятинсь:в:ого повіту. Збори бу.11и 
иеве.ІІ.ич:в:і. О:в:рі:м місцевих се.ІІ.нв .та горстки міщан з сусїд

иоrо Сп.итива - яїкого бі.11ьше пе бу.ао. Мабуть і не перед-

Отаршина G-ї'tU в Omapi.\t lJiicmї. 

чував нїхто, що отсї скромпевькі, неве.11ичкі збори будуть 

почат:в:ом ве.ІІ.и:в:ого сїчового руху в ухраїнсr>:в:ій части Г8..11ичипи 

та иа Буковииї, тав: важного в розвитку вашого народу. 

*) Вище .ми uо)І,али опис сотворенон й устрою Украінського Січового 

Стрілецтва. Тепер подає~10 короткі історичні начерки тих rімнастичних товариств, 
нкі. попередми стрілецький рух і започаткува .. ш його. Се - товариства "Січ" 
і "Сокіл". О6и.11.ва нариси паписані дїнльншш членами тих товариств. Ре.11.. 
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І справдї зараз за Сїчею в Зава.аю поча.аи заuадати сл 

сїчові товариства. CrJepшy по сеАах свлтивського повіту, да.аі 
в повітї :в:о.аомийськім і печев'fживськім, а врешт'l І по всУ~ 

Га.аичивї й ва Буховивї. Уже в 1902 роцї бу.1о їх сті.Іьки, 

що •ожва бу.1о зробити перегАнд своїх си.а- перше зага.аьве 

сїчове свнто. ВjдбуАо сн вопо в ltоАомиї, а ВЗJІАО в вїм участь 

:кіАькасот січовиків, що стuи до вправ, і кіАька тисач: видцїв. 

Дuьmі січові свнта мають чимраз бі.аьше чис.ао вправ.ІJІЮЧИХ 

і чимраз бі.1ьше чис.1о видцїв, нке ваших ворогів усе иа

поввuо страхом і трівогою, бо видї.аи вови, н:к народив 

свідомість росте та кріпшає. 

Причини сього, що .11юде так охоче горву.Іи сн до Січей, 

бу.1и ріжві. 

Передовсім сама назва :rова,риства - "Сїч" - та назви 
сїчових старшив - кошовий, осаву.11а, хорунжий і ии. - ва

гадува.Іlи кождому за наших с.ааввих даввїх козаків та за їх 

с.аавиі завЗJІті бої в оборові вітчиви. 

"Бqрод,ись завзято колись-то ді"ди, 
r;o. " лzстка.ми crnenu укриваАu, 
В кітлах розжарених пекд,и ся вони, 

На nаАях у Турка конад,u", -

співаєть CJI у січовій nісвї. Rождий рад отже А собі стати 

таким козаком, аби примужити CJI спі.11ьиій сВJІТій справІ, 

і тому к.аиче: 

"До бою! До бою! - :Jвс покд,ш~ і нас!" 

тай радо пристає до Сїчи. 

Да.аї nричивиАи сн до поширеннн Сїчей цї.аи, нкі вови 

собі пок.аа.аи. ПереДовсім иесевиє nомочи при пожарі. 

В часї пожежі сїчовики все спішать з помічю, не ДИ:в.ІВ'іИ 

CJI на ее, :кого зустрівуАо вещастє, - ворога чи брата. Се 

прихиАJІ.ао .11юдей до Сїчи й збі.11ьша.ао рнди сїчови:в:ів. Да.аї 

сїчові вправи rі:миастичві, роб.аеві під такт :музики або 

звук nісень, приеми о вражuи око, збу джува.аи почутте СИАИ 

в гуртї й з.11уцї. Навіть байдужних ее зворушува.ао, звеохочені 

вабираАи охоти та всї радо пристава.аи до гарвого дї.11а. 
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Дуже ве.4ике звачівве в розвитку сїчовоrо руху мuи 

також с ї чові п і св ї, що повставuи дуже скоро з розвитком 

Сїчей. Вови ставов.а.ать немов "Кормчую книгу" ми сїчови
ків, у вих зібрані всї заповіди, всї приписи, .акі мають Сrчи 

виконувати, щоби споввити свою задачу. Піснї ті уuада.аи 

дуже часто самі сїчовики. а крім того баrато їх уJJ.оzи.ІІ.и 

ваші звані поети й дї.ачі, .ик вапр. Іван Фравхо, КJJ.им Обух 

(др. lt. Три.аьовськиА), Віра Аебе~ова (К. Ма.аицька) й 

ВИШІ. 

Де.аку ро.11ю відогра.аи тав:ож с їч ові. відзнаки. Бу.11и ее 

червові .ІІ.еити, ношеві через п.аече (Старшина иоси.11а відзнаки 
в ріжних првпвеавих в:расв:ах). Самі собою відзвав:и - річ 

мuов&JВва, одначе в:оJlи вови прит.игають ва все байдужних і 

темвих .ІІ.юдей до товариства, до орrаиїзації, тодї іі марна 

.11.евта набирає особ.11ившого звачінв.а. 

Се зрозумі.11и буJlи дуже добре вороги ув:раївсьв:оt·о ва

роду. Вови бачи.11и, що сїчовий рух огортає чимраз ширші 
в:руги, що паnіть найбі.аьше байдужі горнуть с.а до товариства, 

набирають с.и там освіти, починають розуміти свою .4Юдсьв:у 

гідність. Вони розуміJlи добре, що .ив: тав: дuї піде, то 

вже недовгий той час, в:о.11.и скінчить с.а пановавве темноти 

й гuицьв:ий ув:раївськиn се.ІІ..а:вtн пізнав свою си.11.у й право. 

РозуміJlи ее добре й тому постаиови.аи зробити сьому . 
в:tиець. 

Так почаJlи ся перес.4Їдоваинн Сїчей, про в:отрі одначе 

ве пора тепер t•оворити. 

Ті переСАїдовавн.а припиви.аи трохи сїчовий рух тав:, 

що в ров:ах 1904 і 1905 вів у декотрих повітах сиJlьно прп

упав. Чи.мuо .11.юдей знеохоти.ІІ.о ся, - велика часть :між ними 

бу.11и .ІІ.юде, що перед встуоJlеннем до Сїчи вааl'uї не івтере

сувuв ся пубJlичиим життєм і ве брuи в нї:м. жадної участи, 

- ЧИ)І&АО бyJlo знищених матеріJмьно. Та вбити сїчового 

руху не вмог.4а, могуча певависть вороrів. Уже в роцї 1906, 
а ще бі.11.ьmе в 1907, по заведенню загаJlьвого го.4осованн.и, 

починають Сїчи відроджувати ся. Аюде звертають бiJlьme 

уваrи ва свою осВlту, збирають гроші ва бібJlїотев:и, на будову 
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домів Д.ІJJІ Сїчей і т. д. По смерти (n 1908 р.) rй..Іlицькоrо ІІа

містпика граФа Потоцького, ..а:кий особливо не .11юбив січового 

руху, Сїчи ще вільнїйmе стuи розвивати сн. 

До останвїх часів зuожено у східній Гuичииї майже 

1000 Сїчей, а пе будо їх .11иmень у двох повітах, де зато буди 
инmі подібні товариства. 

Щоби скріпити себе на дусї і побачити свою силу, -
устроювапо зага.ІІьпі сїчові свнта, яких досї nід початку 

Вправи, Оїчовичок лeнmaJmt. 

сїчового руху відбу.11о CJI 6, а семе, останнє, 28 і 29 червнн 
1914 у Львові в честь Шевченка разом з сокільською орrані

зацією. Крім загальвих свят відбувади сн що року по ріжвих 

сторонах краю свнта повітові і місцеві. 

Зпачінnв сїчоnого руху rоJІовно в тім, що він вт.ягвуи 

до пуб.11ичноrо життн навіть тих, нкі досї до пїчоrо не :иіmuи 

сн і на все буJІи байдужними, - дадї, що поmириJ:J охоту до 

ПрОСВІТИ, НаВЧИВ .dЮДеЙ ЦЇНИТИ СВОЮ ЛЮДСЬКУ ГІДІОСТЬ 

і відродив давпї історичні українські традицн. 
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Да.аьmою зас.!уrою його те, що вів поuикав до жи

війшої ДЇЯ.!ЬПОСТИ рух аиа.аьоІ'іЧПВЙ СОКі.!ЬСЬRВЙ і, КО.!Иб не 

Сїчи, то мабуть і сокі.!ьський рух був би ие розвинув ся так, 

а.к ее •а.ао м1сце. . 
Рівночасно з Сїчами в Га.аичииї розвивuи сл також 

Сїчи ва Буковииї, а то почавши від 1903 р. Тут вови не 

МUИ ТаКИХ ПереПОН, ЯК у tа.!ВЧИВЇ, навпаки ПраВИТеЛЬСТВО ЇХ 
екріз~ попирuо. 

Вправи на здвизї. 

Д.ая злуки Сїчей і падання сїчовому руховп одвоt·о на

прямку створево центрuю, котра складала сн з го.аов повІто

вих Сїчей (повітоввх отаманів) або членів повітових старшин, 

до сього делеrованих. Ся центра.ая :мала назву "Головний 

Комітет Сїчовий", а sа.аожено його ва краєвих зборах сїчо

вих де.авrатів у Станиславові дня 9 квітня 1908 року в тиж
день по смерти Потоцького. Го.аовою його вибрано інїціятора 

сїчового руху - д-ра Кирила Трильовського, а rеперальни:м 

писарем: автора сеї статІ. 
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Пізнїйше сїчові справи дуже збільшили сн і треба буJІо 

конче бі.аьше людей втягнути до сїчово'і роботи. Тому ва 

зїздї делє:rатів Сїчей з цї.аоrо краю в rрудпї 1912 року за

.ІІ.ожено у .д.ьвові Український Сїчовий Союз, котрий від 

тоrо часу перейннв справи Головпого Комітету Сїчового та вів 

їх до ТОІ'О часу, ко.аи вибух.11а війна. 

В оставнїм рОЦЇ займав CJI вів ГОЛОВНО орІ'авЇзоваввє:м 

товариств Сїчових Стрільцїв, котрі в теперішвїй війнї відо-

СО'Кі/t'ІШ в походї. 

rpuи таку важну ролю 1 привес.аи таку велику с.4аву вашо

му народови. 

О перші статути для Січових Стрі.і1ьцїв постарав с.н рівнож 

др. It. Трильовський, І'енера.аьний отаман Українського С'ічо

вого Союза. Перше таке товариС'l'ВО заложив він у .д.ьвові 

двн 9 :марта 1!}13 року. Не:іабаром при тім Союзї повста.аа 

осібна стрілецька секція. За стараннем тої секції вийшов 

підручник "Правильник піхотинцїв" і за.4ожено до хвиJІЇ ви

буху теnерішньої війни майже 90 стрі.аецьких товариств. Істо

ричвою хви.аею треба назвати ту хви.аю, ко.аи дни 28 червив 

1914 на сїчово-сокіАьськім здвизї у .д.ьвові карні чети Сїчових 
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Стрі.аьцїв, узброєні крісами, виступи.аи стршними рядами на 

:майдан. Видцїв огорнув saua.a, якого І'одї описати; хождий 

sроsу:мів, що отсе роsпоча.аась нова епоха в історії ухра

ї:псьхого народу, що український народ si зброєю в руках 
- перший pas від 1785 року - готуєть сл до оружної роз

прави зі своїми відвічними ворогами! 

І вже в :місяць піsнїше загремі.і1и воєнні сурми, а s цї.аої 
австрИЙСЬКОЇ України поча.аи З.dЇтати СJІ СЇЧОВі Ор.dИ-СТрUЬЦЇ. 
3 завваттем і самопосвлтою nim.aи вони у бій, а геройською 

своєю кровю освлти.аи ш.анх, що веде до остаточного виsво.ау 

українського народу з нево.іlЇ! Іваи Чупрей. 

І 

На Маківuї. Присmу1~. 



Січовий марш. 

(Співаеть ся на ноту: "СокоJІи, Соко.п:и" ... ) 

У Сїчи ! у С~ічи! гуртуймось, брати, 
Най с.аава в:озацька востапе, 

І 

Най uич ваш пробудить дрімучі хати, 

Взивав зривати в:айдапи. 

Боро~ись завзнто колись-то діди, 

Кістками степи ув:рив~и, 

В кітлах розжарених пев:ли с.я вони, 

На шu.их у Турв:а к'он~и. 

До бою, до бою! зве поuив: і пас, 

Берімо рушниці й шаблюки, 

Ставаймо до зброї, пастав бо вже час, 
Ходім за Вв:раїну й на :муки. 

ДоRо~ї свари~ись в:о~ись-то дїди, 

Пора нам єднати сн нині; 

Лиш єдністю си.11ьні добу дуть сипи 

І во~ї і щас'l'JІ Вкраївї. 

Гей, иоnці-мо.11одці, .як мур всї тверді, 

Пог ~.яньте на стяг наш та:м вг6рі: 

"У сі за одного, один за ус їх"! · 
Сіяє на нашім праnорі. 

Дово~ї ходи~и в .ярмах вже діди, 

Дово~і згинати й нам спину, 

диш смі~им завз.нттєм поставл.ить сини 

Ві~ьну, самості.йву Вкраіну! 
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СоиільсьииА рух в австрийськіА УкраТнУ. 
(Про роботу "Соко.1а-Батька" ). 

Кождвй нарід хоче, щоб його горожаве виховuи сн 

в SJJ.Opouю, рух.4ивости, підпривмчивости, карности та витрива

.&ости. До того С.4ужить m:ко.4а, а також товариства, .в:кі мають 

ва метї ТЇ.4есве виховаввв народу .. 
В роцї 1848 повстuи в де:кі.4ь:кох містах Гuичиви під 

опікою державвих в.4астей українські товариства м.в вародвьої 
оборони, :котрі дістuи свої прапори й роби.4и р.вдові вправи 

(впор.вд) і вправи :крісом з приказами в українській мові. 

Товариства ті повста.аи ваг.4о, ue та:кож упuи скоро. 
В році 1886 писuа часопись "Батьківщина", що вихо

диJІа у Львові, про пожар ні товариства, .в:кі гуртувuи- б 

.mдей до радових і пожарних вправ. Писав про ее ВасиJІь 

Нагірний. 

Перше українське пожарне товариство зав.азuо св в р.1891 

в Іtупчиицsх заходом К.4има Жмура та Паuа Думки. Прийва.4о 

назву "Со :кіА". 
Рівночасно, :ко.аи Васи.аь Нагірний пімавав rад:ку осво

вуват.JІ· пожарві говариства й поручав назву "Со:кі.4" або "Сїч", 
заохочував Во.4одимир Лаврівський мо.4одїж до заuадавВJІ то

вариств, а:кі виховують тї.ао й духа вправамн в ходї, с:коцї, бігу, 

дужавню, п.аававвю, веС.4овавню, стрівввю, рубанню шабJІею, 

їздї верхом і вправамн ва при.аадах. 

В роцї 189~ відбу.4и св у Львові перші зага.аьві збори 

мн основавва та:коrо товариства. Во.аодимир Лаврівський 

й О.аександер Ку.4ач:ковський, н:кі сю роботу провади.аи, жадuи, 

щоби товариство назвати "Сїч", ue академічна мо.Аодїж хотї.4а 
назви "Сокіл" ДJІ.втоrо, що чеські товариства Д.4JІ тої ЦЇ.4И во
сать сю назву. У хвuево назву "Со:кі.а ". Товариство прийв.в.4о 
оuіиа назву "Со:кі.4-Батько", бо мuо устав, .в:кий давав йому 

15 
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право основувати побічні товариства, себто "Філїї", під нкою-не

будь назвою. Володимир Лаврівський був з початку душею 

роботи. Він заохочував народнїх дїнчів, аби закладми това

риства д.ая тї.аесних вправ, говорив про ее з орrанїзаторами 

повітів і писав у "Дї.аї" та "Громадськім ГоJJосї". Поручав 
назву "Сокіл" або "Сїч". · Він видав три річники ка.1єндарн 
"Co1ti.a" з описами вправ рядових і пожарних і два випуски 

Уставка руховиків СокоJІ:а-Батьха до вzльноручн,их вправ. 

рухових гор "Копана" (Футбал) й "Ситківка" (Теннїс). Робота 
йш.аа одначе дуже тяжко, бо недоставало заводових си.а, а до 

того ріжпиця в по.аїтичних пог.аядах виuикувала непорозуиіннн 

між ч.аена.ми. Во.аодимир Лаврівський покинув роботу в "Со

ко.аї" ко.ао року J 901 й вона перейш.аа па инших людей. 
Товариство стараоао ся перевести прави.аьні вправи у 

Львові й основувати побічні товариства по се.аах і містах. Устав 

товариства стоїть на становищі, що ч.аеном товариства може 

стати без виїмки ІЮЖАИЙ Українець і кожда Українка. То· 

nариство має зааучити всїх Українцїв без ріжницї станів або 
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погАндів. Всякі по.11їтичні або ре.11їrійні спори виuючені. Цї.11ь 
товариства: виховати в українськім народї народню з.11уку, 

аародню си.11у й народню честь. А мужать до тої цїАи передовсїм 

тї.11есні вправи, себто рухавка, або, .як ее також піс.ІJн грецької 

мови кажемо,- rімнастика. Тї.11есні вправи мають вео~ике значінне, 

щоби виховати в народї руuивість, витривuість, підприем

чивІсть, sмис.1 до s.ІJухи та карности (дисціпо~їви). Се пізнuи 

Коло "Українською Гароду". По пробі вправ. 

вже на підставі довго.ІJїтнього досвіду Нїяцї, Шведи, АнІ'.ІJїйцї, 

Французи. Через то, що розбуджуєть с.я у .ІJюдей почутте сИАи 

й карвости, розвиваеть с.я їх народню свідомість і честь, спо

нукуеть сн їх сповнювати свої народнї обов.язки й боровити 

свої народпї права. Тї.11есні вправи мають виховати в нас 

українського горожапива й українського вояка. 

До тої цїАи стремить "Сокі.ІJ.-Батько", .нкий оснував до 
кінц.я серпн.я 1914 року 988 помічних товариств, себто Фі.йй 

під назвою "Сокі.ІJ." або "Сїч". Вибір назви по.11иmаеть с.а 
ч.ІJенак-основникам кождого новОІ'О товариства. Га.ІJичину по-

15* 
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дї.аи.ао товариство на 14 об.аастей, а 54 округів, щоб робота 

йш.4а постійно піс.ая п.аяпу. Товариства мають за задачу по

старати сн у своїй :місцевости о :майдан до вправ і переводити 

вправи па свобіднім воздусї, а також постарати ся о бі.аьшу 

са.аю до вправ. Товариства :мають подбати про купuьню, 

п.аава.аьпю, стрі.аьпицю. На.аежить урядити постійні, прави.11ью 

вправи д.ая мущин і жіноцтва, на.аежить у.аа.дити при.аюдні 

виступи з вправами, при.11юдні змагання, танцї. 

Похід. (На Акаде.мічиій вулицї). 

Відчити, спів, :музика, театрuьпі вистави в .аише додат

ком ДО ГОJJОВНОЇ роботи. 

Тї.аесні вправи отсї: 

1. Впоряд, ее звороти й походи до уставки в р.идах 

1 чергах. 

2. Прорух, ее вправи рамен, ніг і кадовба в првпв

еаній Формі і швидкости. 

3. Народнї вправи, ее хід, біг, скох, :мет, дужавве, 

двиrаннє, п.ааванве. 
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4. При.11адові вправи. Такими при.аадами в поручня, 

дручник, кінь, козе.а, жердка, .аинва, драбина, .аавчина, щаб.11ївка, 

rойдах, кратівка, .аата, перстенї. 

5. Рухові гри: а) Бігові гри, напр. Чорний .аицарь, 

Пос.аїди.и пара, Чорноморець, Ходи за мною, Перерваний коро.11ь, 

Третяк; б) При.аадоnі rри, напр. Подай даАьше, Ги.аька, 

:Кичка, RpyrAї, Ситківка, Тарабанна, Шпурsпша, Пястучка, 

Похід. 

Гаківка, Копана, Воротай; в) По.аеві вправи: Походи, стежІ, 

·підходи, приступи. 

6. Танцї. Передовсї:м: пuежить ПАекати та розвивати на
родні танцї. 

7. Їздові вправи: їзда верхом, Узда на коАесї, самоходї, 
лїтаку, їзда на совгах, їзда на .аещетах, їзда на санчатах. 

8. Мандрівиицтво: Прогу.аьки й подорожі в .11їтї і . 
В ЗИJІІ. 

9. Пожарництво, ее вправи в гашенню й опанованню 

пожару. Тут нuежить пом1ч у паІ'АИХ нещасних випадках. 
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10. Оружві вправи: СтріJJнвво з :кріса. Шерм. 

11. П .11 ас т : Таборвий побут па свобіднім воздусї, щоби 

виховати зпаппє природи, бистрість сіюстерігаппн, витривuість, 

самостійність. 

"Со:кіJІ-Батьхо" розпочав збирати датки па закуппо "Укра
їнського Гор6ду" у Львові, щоб був взірцевий майдав па 

тїJІеспі вправи, а заразом па пародні сходини, пародні 

св.в:та, вародні забави. Такий Український Гор6д потрібний 

в кождім містї, в хождім се.4ї, бо тут дасть СJІ згуртувати 

й моJІодїж і старих і ЗАучити їх у свідому громаду. 

"СокіJІ-Батьхо" урн~уе курси, щоби вивчити охочих учас
ників, нк провадити чи руханку, чи пожарвицтво, чи стріJІецтво, 

і видає підручники тай описи вправ. 

Місячник "Вісти з 3апорожа" виходить ваuадом "Со:коJІа
Батьха" від року 1910 й коштуо річно 2 К 40 с. 3 тої часо
писи можна довідати сн про працю пад тїАесвии виховаввєк 

і їі напрям. 

3uежитЬ ее від обставип, .нкі nправи головно провадить 

сн. В роках 1893-1900 уJІюбJІепі буJІи вправи в щермі ( Фехто
ваппю) шабJІею і вправи на приJІадах, в роках 1900-1905 
пожарві вправи, 1905-1911 рухові гри й пародні вправи, 

1911-1914 полеві вправи, стріJІнвне. Дн.н JO JІютого 1913 
відбуJІо с.н перше стрі.4нІівє до вJІучі з нагородами. 

Окружні товариства роблять від часу до часу окружні 

здвиги. Перший краєвий здвиг відбув СJІ у .іlьвові в роцї 1911 
па спомив 50-JІїтньої річницї смерти Т. Шевченка. Здвиг в все 

перегАядом працї 'l'Овариств і заохотою до да.аьшої роботи. До 

походу ва Шевчевкінські:м здвизї в роцї 1914 ст8..11о понад 

9000 чJІевів. 

Члени товариств "СокоJІа-Батька" в :містах носять сивий 
одиострій і чорну шапку з синї:м козачим вивісок з сокоJІивик 

пером і синьо-жовтою кокардкою по JІївім боцї. Замісць камі

зеJІьки синн сорочка. 

ЧJІени вітають сн с.11овом: "Гаразд!" 
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І:t.!ич товариства звучить: "Все вперед! Беї враз!" На 
прапорі товариства бачимо з одвоrо боку жовтого льва ва си

иї.u по.11ї з написом: "Все вперед!" - по другім боці бі.аоrо 

св: Михай.аа ва мuивовік по.аї зі с.аовами Т. Шевченка: 

"Борі те св:! Поборете!" 
Іван Боберський, 

l'o.AQfa "Сожо.Аа-Батьжаи. 

Соиільсьиий марш. 

Соколи, Соко.&в, ставаймо в рsди! 

Нас поuвк : "Бодрікось" - взиває. 
В здоровому тї.11ї здорові душі; 

Де св.11а, там во.&JІ витає . 

.Як славно, бувuо, козацькі сини 

Воро.11ись до смерти - заrиву, -
Боротись бу демо, Соколи, всї ми 
За Матїр св.вту - У країв у! 

.іlети-ж, ти Соко.11е, далеко в степи, 

У гори, .ІІ)ТВ та .11имави! 

Наш прапор соwьський ввсоко веси! 

Під вим вай народ вольвий стане! 

JІк славно, бувuо, ковацькі сини ... 1 т. д. 

Разом же, Соко.11и, ставаймо в рнди ! 
У бій за прапором, rей, смі.11о! 

До працї Д.ІJ.ІІ Неньки у вічні часи 

Несїмо все душу і тї.11о. 

JІк С.ІІавво, бувuо, козацькі сини ... 1 т. д. 
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Козацьке ві йсьхо в noxom. 

Історія українського війська в нарисї. 

І. Кннжі часи. 

Початки українського війська, прави.ІІьиої воєнної си.ІІи, 

сигають VIII-lX вів:у. Не ма.11и ще с.ІІавнвсьв:і війсьв:а стар

шипи попередпїх вів:ів, - воно витвори.11о сл щойно в часї 

ве.Іlив:их походів ув:раїпсьв:их кпнзїв, що починають сл KO.IlO 

800 р. Хто дав початки тій орІ'анїзації, про ее можемо ті.Іlьки 

здогадувати сл. Перше імн українського по.Іlв:оводцн є Бр а в

.ІlИН; він на початку ІХ в. напав з своїм військом на по.11удпеnе 

побереже Криму. Війсьв:о тих часів носить назву дружини. 

Се бу.11и вибрані си.Іlи споміж :місцевого пасе.ІІевнн, що спе
ці.и.Іlїзувuи сн у воєнвім ремеС.ІІЇ; Ч.Іlени дружини звичайно 

побіч війни вімаваJІи сн ті.Іlьки торІ•ов.ІlЇ, бо в тих небезпеч

них часах .11иmе вояк міг бути купцем. Оружпа си.11а київ

ської держави від початку стон.Іlа па ус.Іlугах економічної по

.Іlїтики кинзїв і всї воєнні походи ма.Іlи ва цї.Іlи оборопу тор

гове.Іlьних інтересів України. 

Розвиток української оружпої си.Іlи поступав дуже скоро. 

Дружини збі.11ьmuи сн не ті.Іlьки місцевими .Іlюдьми, ue та
кож ватагами півпічних вонюв, С.Іlавпих Варнrів-Нормапів. 
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В цї.аій :могучости показuо сл ваше військо в походах ва 

Чорне :море І під КовставтивоІrі.Іь. Бо тодішиї кв.изї не вдо 

воо~и.ш са сухопутnою ар:кіею, ue до успішної боротьби в да
о~еких сторовах витворuи Ф.Іьоту, що м:uа со~уzити І во

євчиv і торrовиьвик цї.uм. В походї Аско.1ьда та Дира ва 

Царrоро,д 860 р. CJI Ф.ІЬОТа ЧИс.ІИ.Іа 2()() BeJlИJШX ЧОВНіВ, 

що моr.аи помістити 10.000 .1юдей - Ве.іlику c:uy ва ті часи. 
Зав,д.вJUІ тим походам Чорне море, що до того часу бу.1о ви

JШDЧИО ОО.ІаСТЮ rреЦЬКОГО :мореп.Іавства, переЙШ.ІО Іrід супре

ІІаЦЇD української Ф.Іьоти І переІвuо назву Руськоrо :мор.а, 

бо "ті.аьки Русини там п.Іавають". 
JІк BeJlBKi ПО.ІJЮВОДЦЇ Вс.ІаВИАИ CJI везабарОІІ JШВЗЇ 0 Ае Г 

(до 914) й Ігор (914-946). Вови дuи українській експавsії 
рішучий ва прп ва Ч ор в е 11 оре, а побіч сьоrо пробувuи 

ЗАобути ,д.u рsраївської торrов.аї нові території вад Каспій

ським морем. В тих походах українська ариіа зрома веsви

чайио. В поході Оо~ега ва Каспійське море 913 року буо~о f>OO 
човків, s котрих коzдий :містив 100 .1юдей; про Ігореве вій

сько, що пі.m.Іо 944 р., дійПІ.Іи о~еtевдарві подробиці, що воно 
дохо,ди.ао до чииа 900.000, буо~и в вім uови й ви.; так само 

пересаАВі грецькі вісти, що під Константииопоо~е:м: 941 р. Ігор 
мав аа 10.000 човиів! 

Своїх попередивків переввсшив с.аавою Свнтосо~ав 
(960-972). Вів .аиmив са в пu.ити ваших і чужих о~їтопис

цїв .кк вsір :кивsв-о~ицара, що uасиик приuадом учить вій

сько спов:ввти обо:в.иsки. "Коо~и кв.иsь Св.итоиав виріс і став 
мужем, почав вбирати багато хоробрих во.иків, бо й сак був 
хоробрий і .аеrкий, ходив, а:в: .Іеопард, і багато воював. Не во

вив s собою возів, вї :в:азава, авї ие варив маса, ті.Іьки nорі

завmи тоненько чи во вину, чи воо~овииу, пік ва вуг о~ .их і так 

їв; не мав і шатра, а підсте.11ював ва спаиве підuад, а в го

о~ови сї,д.~о, - такіж бу.аи й вовки його". Сватомавова по.Ії

тика йпu.а иїдами О.1ега й Ігора, - вів такоz вамагав ся 

розширити українське паиоваввє вад побереzек Каспійського 

мора й укріпити свою uасть ва Чорнім :Морі. Щоб обеsпечити 
посідавив sахідвоrо Чориоrо мор.и, вів підійняв походи аа до 
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Бо.11гарії ; про тодїшв'і оружві с;и.11и :київського ЕІUІSJІ довос.вть 

грецькі JІ.їтописи, - військо доходи.11о до 60.000, а в боротьбі 
брuа участь й українська ФJІ.ьота, що зайJІ.Uа до.ІІ.їшвїй Дунай. 

Мирова по.ІІ.їти:ка БоАодикира Вео~и:кого (979-1015) 
й JІрос.ІІ.ава Му дро'rо (1019-1054) ве c.~yz:ua розвиТ:кови 
вовивих си.11; оба ЕВJІЗЇ поверву.11и працю суспі.ІІ.ьвости ва по.11е 

ввутрішвьої :ку.11ьтури, ве ва:мір.в.11и походів ва чужі території. 
Війки, .икі вели оба кв.изї, :мuи ва кеті ті.Іь:ки оборову або 

усталеввв rравиць; до сього вистарчuо місцеве військо так, 

що :можна бу.11о розпустити вавмвих Вар.игів. Також Ф.Іьота 

вийПІ.Іlа з уживавв.и; остави їй похід ва Царгород відбув СJІ 

1040 р. А.11е й тодішиє військо було ще досить с:u~ве, :ко.11и 

всї війни, .ик впр. проти По.ІІ.ьщі, були _щас.~иві. Все-таки й сї 

часи ве були без звачівв.в ДJJ.JІ вашої військовости. Во.11одимир 

дав почив до ве.11иких ФортиФікаційних робіт. Ще в часах 

СВJІтос.ІІ.ава розпочuи с.к ва Украіву напади ДИЕОЇ орди 

s Азії,- Печевїгів. Сей ворог ве мав постійних осмь, ховав 

сн в степу й частими докучливими походами мучив васе.Іеввє 

України; боротьба з ви:м бу.11а дуже т.ижка, бо ве :можна бу.11о 

знищити його одви:м вмики:м походом, але треба було дер

жати в постійJlій оборовї широкі rравицї. Во.11оди:м.ир перший 

розпочав пJJ..ивову працю ДJІJІ забезпечевв.и гравицї від степу. 

Заложено рнд городів ва полу двї, що :мuи боровити приступ 

до Київа; городи получено високими вuа:ми, ва .иких стов.11а 

сторожа. Саму сто.11ицю скріплено вови:м.и ФортиФікаці.и:ми. Се 

дuо :можність боровити успішно працю заселених околиць пі
ред небезпекою зі степу. 

Нещасливий подїл України, що вастав по с~ерти JІро

СJІ.ава (1054 р.),· поділив також воєвві си.ІІ.и держави. Се :мuо 

очевидно дуже су:мві вас.аїдки й Д.ІJІ держави й дл.и ар:мії. За

гиву.ІІ.и даввї широкі воевні плнви, одноцільні з:маrаВВJІ, успі

шні походи, - прийІІLІи дрібвичкові спори та війни. Небагато 

тоді :можна знайти великих дї.11 і ве.ІІ.ихих JJ.юдей. Беї воєвві, 

походи :мають тоді відпоркий характер. На першім місці cтo

JІJJ.a боротьба зі степом, - з новою ордою По.ІІ.овцїв. Найс.ІІав
нїйши:м по.11:ководце:м був Володимир Мово:мах (1113-1125), 
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що майже цїАий свій вік перебував ва поАЇ серед боротьби 

з дихик противви:ко:к, руйвую11и партиsавткою його поА:ки. 

В його с.аїди вступав ІІОАодий Irop Св.итосАавич, оспіваиий 
"САовом о поА:ку І гори"; иавви:к войовви:ко:и був також 

МствсАав У датввй. А..!е ті sмагавВJІ одиниць ве багато 

мог.21и зробити супроти недостачі єдности між :квавакв. КоАи 

врешті прийmАа татарська бура і КВJІЗЇ ва хвиАю от.и:мвАи сн 

і S.llJЧBAИ свої війська,-· буАо вже запізно; поражка ва Кuцї 

Київс-ьке військо (з жи~тя Бориса й Гл,їба). 

по:казuа, що біАьпrість вовиної свАн ве годить са до війни 

з ворогом. 

В ГаАичивї воєнна cua стоаАа :краще, нїж в внmих 

земАах. Уже перші Ростис.аавичі з:мог.4и побідити ве.4ике угор

ське військо під Пере:миш.4е:м 1099 р., - незвичайний успіх 

:иоАодої династії. Беї пізнїйші гмиць:кі кн.нзї дбаАи про добре 

військо, бо :кругом мuи ворогів -з заходу По.4ьщу, з поАудв.н 

Угорщину, з півночи .д.итву, від сходу ріжвих українських 

кв.изїв; крік сього ще й місцеве бонрство підвоси.4о rо.аову 

й треба буJ.о здержувати ЙОІ'О оружною свJ.ою. 
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Орtавїзаційвим: тuавтом: ва вовивік ПОАЇ вибивuи св 
таиож перші Романовичі. Роман (1199-1205) в часї недов

гого свого ;квизювавви оснгнув везвичайві успіхи - зайняв 

Київщину, побив ПоАовцїв, ходив ва .Литву та ПоАьщу,- здо

був собі і:м:н "саиодержца руської земАї". На жuь ве дійШАи 
до вас вїакі подробицї з його :кі.Іїтариої дїаАьиости; в .аїто

писи задержав СJІ тіАьки уривок акоїсь пісвї про Ром.ава: 

"Кинувсь він ва поганих, п Аев, сердитий був, п рись, ни
щив їх, нв: крокО)\иА, переходив їх зем:.11ю, ик орм, а хоробрий 

був, п тур"... БіАьmе знавмо про його сина, короАн Да в в А а 

( 1205-1264). По смерти батька :М:ОJlОДИЙ КПИЗЬ АИШИВ CJI без 

держави, бо ПоАьща й У горщипа подЇJІИJlИ Гuичиву між себе, 

а горде бонрство ве хотЇАО призвавати свовї династії. ДавИАо 

:м:усїв :мати везвичайві особисті прикмети, ко4и опущений всіми 

серед ворожих сиА зумів стнrнути собі військо та з вим: повоJІї 

відбирав ворогам город за городом, се.ао за сеJІом, - аж 

вв:інцї утвердив СJІ ва -своїй батьківщивї. Його тuавт пока
зав с.и в ще асвїйшім світ.11ї, :В:OJlB цїАу Україну зруйвувuи 

Татари; тіАьв:и вів один зміг захистити своє КІІJІзївство й 

скріпАеве вімав васАЇАВИ:&ам. 3 подробиць його дїиJІьвости 

важні ФОртиФікаційні роботи, що розмірами _може ве дорівву-

-ють ВоАодимирови:м:, ue перевисmають їх з техиїчвого боку. 

Дави.11ови завднчуваАи початок такі городи, ак Аьвів і ХоА:м:, 

а певно й бі.11ьmе ваи веsвісних; СJІі'ди тих ув:ріпАевь, .ив: 

CJl&BBi ДаВИJІОВі веzі КОАО ХоJІм:у, перетрИВ&.ІІИ CTOJIЇ'l"l'JІ. В ТИХ 

часах гuицьхі міста стuи могутніми твердиви:ми, бу доваві 

ва західвий спосіб, бу ди.11и подив павіть у чужих. Часи Да

ниАа :м:усїJІи бути епохою в ФортиФі:в.аційній штуцї в вас; його 

вас.11їдники ЙШАИ тn самим mАахо:к і ее ратувuо Г&.ІИЧІІву 

перед чужим: завойованввм:. 

Ківчаючи огАад розвою воєнвих сиА ва старій Украі'ІП. 

треба сазати ще дещо про устрій війсьиа, його вигмд і при

х:м:ети. Крім: вАастивого війська - дружини до оборови зем.1ї 

вueza.Ao загuьве опоАчевве, що збирuо сл відповідно до 

потреби. Бождок був звичайно са:м квизь; заступuи КJШЗ.И 

бо.ири-уридвихи з ріжпики титуАа:м:и, .их тис.нчвий, дворецький 
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і ви. ·Зброл бу..1а ріжна: до нападу с.~ужив спис, :меч, топір, 

лух зі стрі.аа:ми та сагайдаком, ми оборови- щит, властива 

зброн і mо..Іо:к. В денких городах були сuади зброї навіть 

д.а.а загuьвого опо..Ічеиви і табуни :в:овей до війни. До походу 

сuикуВ&.ІІи трубаки ; в час'і війни вживuи й прапорів, - ва 

жuь не знаємо, з .а:в:ими зва:в:ами; ті.11ьки в· Гuичив'і почав сн 

уживати .а:в: герб зоJІотвй ..Іев ва сивїм по.11ї. 

Давне ваше війсь:в:о під добрим проводом .аицарських вождів 

вабрuо сл цїивих прикмет,- витривалости, хоробрости, почуттп 

чести й патріотизму. Чуємо про ее в п6ходах Св.итоСJІава ва БоJІ

гарію; :в:о.ав :в:виsь найшов сл в вебезпецї, uиквув до війсь:в:а: 

"Уже века :куди дїти сл вам, хоч не хоч мусимо стати против вих, 

отzе ве зробім сороку русь:в:ій (у:в:раїнсь:в:ій) зем.Jtї, по

JІ.ажмо тут :кістьми своїми! Мертвому вема сорому, а ик 

побіжимо, то бу де нам сором! Не втї:в:аймо, а станьмо :в:ріпхо! 

Jl піду перед вами, .а:в: по.аиже мои го.аова, тодї промиПІJlJІйте 

самі про себе!" Тодї вовки крикну.11и: "Де, :в:наже, тво а го
лова по.ааzе, там і сво 'і з.11ожимо !" Такі самі настрої дві. 
ста .аїт пізнїйше вімає "С.11ово о по.11ку Ігоревім", :В:О.4И опи
сує :крицеві поJІ:в:и .11ицарів, у шоJlомах ви:в:о..Іисавих, кінцем списа 

викорм.11евих, що рці rолова.ми JІнгти за зем.11ю українську ... 

П. Початки Козаччини. 

Стара ваша арм1а 

уп&Аа з sанепадом дав

пьої у:в:раїись:в:ої держа

ви. В Гuичивї по пер

шій по..Іьсь:в:ій окупації 

1340 р. ДОВГО ЙШJІа Ще 
боротьба за самостій

пість гuицького кнаsїв

ства й серед неї виги

пу..Іи остаики нamoro 

війсь:в:а, а ваші кріпо

сти :мусї.аи прийвати 

чужі залоги. 3авз.итою 
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оборовою вс.11авив с.и1352 р. Вмз, хотрий си.11ьво ухріпив місцевий 

воєвода, - між ивmим вапустивши води в рови вавхо.11о за:мху. 

В середвьо-ухраївсьхих зем.11ах, що дістuи СJІ під павовавве Авт

ви, ваше ВЇЙСЬRО ПОВО.ІЇ переЙШ.ІlО під управу .ІИТОВСЬКИХ Ве.ІlИRИХ 

хи.изїв. Аитва не зків.и.11а основ давньої орІ'авїзації, ue за
безпечи.Іlа собі військову повинність таким способом, що всїх 

посїдачів земмьввх посЇ.Іlостей зобов.иза.аа до САужби в ве.ІJ.и

ко-кважім · війську. Позатим .11итовські квазі ввійш.11и зовсї-11 

в обовазки даввїх українських , кн.изїв, так само ухріПJJ.ювuи 

даввї твердині, робuи походи ва Татар і И)J. 

Литовське павоваввє ва Украївї до 1569 р .. безперечно 
не в одні:• посуву.11о паперед орІ'авїзацію воеввої. си.1и в вас. 

ААе пайго.Іlоввїйша, иайбj.11ьше І(івва з військового пог .11аду 

ваша орІ'аІfізаці.и, - козаччина, повстuа майже без участи 

цевтрuьвих в.11астей, одпою ті.11ьхи самопомічю народа. 

Сукні відпосипи українських степів під татарськими на

падами при:мушувuи васе.Іlеине погравичвих око.11иць зброїти 

са ва в.11асву руку. Ко.аи сеА.нввв іде в по.ае орати, - при 

по.нсї мав меч, а ва п.11ечах рушницю, - пише сучасник. ХАі

бороби мусї.11и бу дувати собі ва степах криївки в зем.11і, неначе 

мuі замхи, де зваходи.11и захист перед ворогом ; рибuхи, що 
йш.11и ва .llOJUIO, мусї.11и орІ'аиїзувати СJІ в уоружеві ватаги. 

А.11е ее не бу.11о ще військо. Хто з тих иеправи.11ьвих ватаг 

зумів з.11ожити постійні вімї.11и, хто був першим орrавїзатором 

козаччини, - про ее не знавмо вічого певного. Деакі ваСJІуrи 

мuи в тім ухраївські пави, ах Остап Дашкевич, Дмитро Ви

шневецький, БоІ·даи Ружинський, що ког.аи привести в степи 
взірці повійшої військовости, - ue їх участь бу.11а тіJІькв 

припадкова, а uастиво сїчова армія твори.11а са веза.11ежво від 

вих. Зас.11уrою Виmвевецьхого в те, що ва Хортиці ухріпив 

уперше замок й обсадив його козацькою зuогою. 

При ківцї XVI в. виступають уже ва чо.11ї козаччини 

по.11ководцї, що самі почувають са козаками. А.11е хоч сї перші 

гетьмапи бу.11и добрими орІ'авїзаторами мас, їх стратеrіs не 

стон.11а надто високо. КриштоФ Косивський (1591-1593) 
··-tів зібрати RO.IlO себе тис.ичі повстанців, кинув перепо.11ох ва 
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Д&Jle&i ОЕОЛИЦ'і, &.Іе не МіГ ОПерТИ СВ ШJІИХОТСЬКО:Ку ОПОЛЧеІІИЮ. 

Наливайко, добрий во.ак, знаменитий пуm:кар, був радше :ков

дотером, ватажком, що боров с.и ДJІ.В здобичі, - ведоставuо 

йому прикмет великого воzда. Грицько Аобода (1593-15~6) 

був ще вайбільше з усіх представником доброї вапорозької 

mІЮли, ue й вів ве зміг стати паном полоzевв.а. Перші вій
ви s Поо~ьщею 1 591-1596 р. скінчили с.а ДJІ.В козаків пораж

:каки. А.ае ве були вови й без ус.а:кої користи ДJІ.а розвитку 

козацької військовости; тодї вперше пробувuи козаки вести 

боротьбу ва кілька Фронтів, кіо~ькома корпусами, не ті.Іьки одним 

вімїлом; тодї такоz випробувuи ва ріжвих теренах операції 

табором, - СJJ.аввиІ запорозький спосіб оборони. Военні 

сили, якими розпорадsа.~а козаччина в тих часах, доходили 

до 10.000 доброго війська. 
Незвичайне звачівие в початковій козацькій орrавїзації 

мaJJ.a ііальвість Сагайдачного (1610-1622). Вовивої штуки 
він учив с.а ва Запорожі й там набрав с.н тих прикмет, за акі 

uавиJJ.и його павіть По.11ави: в боротьбі не цlвив життя, сам 

DIJR&B небезпеки, в битву йшов перший, уступав останнїй, 

в таборі був стороzвий, мuо спав і зовсїм не пив. Коли став 

гетьманом, д.11а козаччини вастuа нова епоха розвитку. Ко

заки за його спонукою кидають передчасну опозицію проти 

Польщі, а звертають с.а проти Татар і Турків і· в огвї війни 

з бусурманами стu.ать свої сили ва бу дучвість. Івїціятиві 

Сагайдачного треба приписати незвичайний розвиток козаць

кої Фльоти ва Чорнім морі. Сн нова українська Фльота 

початками с.агає середиви XVI в., коли то перші козацькі 

човни появили са ва даввїм "руськім'' морі, - ue могучий 
вріст і вео~икі успіхи вашої морської сили приходять аж ва 

часи Сагайдачного. Козацькі чайки, ко.1и їх поріваати зі зви

чайними военвцми кораблями, - буо~и міватурних розмірів, 

довживою не доходили до 20 :и., а моr.4и поміст~ти 50-70 
людей; цілим їх набором бу.1и легкі гармати в чиСJІї 4-6, а 
зuога мuа тільки рушвицї і шаб.11ї. І що до чис.11а човнів 

Ф.Іьота також бу ла невелика, бо в походї рідко переходила 

100 човнів. Тими веве.аикими корабликами виправлав ся Са-
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гайдачвий ва море й доказував веймовірних д'і.А: знищив Тра

пезувт і Сивопу в Мuій Азії, де від 300 років не бував вї

нкий ворог, здобув КаФу, ривок веві.аьвиків, пuшr пере.а11істи 

Царгорода. Треба подив.анти см:і.аивість вожда й вироб.ае:ІІість 

війська, що додержувмо йому місця у таких за:мис.аах. Сагаі

дачвий держав військо в ва.аїзвім: поСJІуху й карав смертю за 

провини; може від нього вза в- початок звичай, що в походІ не 

Запорозький корабел'Ь. 

ві.аьво пити горівкв вї ивших трупків - під карою смерти. 

Турки не когАн вадивувати св хоробрости іоваків і їх .аїто

писцї кажуть, що "не знайти ва цr.аtм світї .аюдей сміАивій

ших, вкі менше бонАи св смерти, - .аюде, обізвані в :морським 

дї.аом, оповідають, що св го.аота своею зручністю і відваІ'ОЮ у 

морських битвах страшвїйша вІд усякого ворога". 

Не згірша бу .аа козацька сиАа й ва суші. До московської 

війни поставив Сагайдачний 20.000 вибравого війська, до ту
рецького походу 40.000; тій під:м:озї вавдачувuи По.аВRИ свої 

побідІJ. Вс.аави.аа СJІ вже тодї козацька артиАері.и, "rарм:ата", 

- 232 -



fiRa довгий час захова.аа добре засАужене імн. В часах Сагай

r~.ачноrо устаАпв сн воєmrий подїА козаччини. Військо дЇАИАО 

~ на ПОАКИ, ЩО ІІаАИ ДО 4000 .ІlЮДеЙ, - ва ЧО.ІlЇ ЇХ CTOJI.IlИ 

сrо.ІІковвики, а гетьмав :мав також свій по.ак; в турецькім по

коді 1621 р. бу.11о 11 по.11ків. Кождий по.ак мав хоругву, дов

буша й сурмача, а крім сього буАа й окрема :музика. По.11к дї

АИВ с.н ва сотвї з сотниками й курінї з отаманами. АртиJІєрією 

Запорозька Сїч (у помвинї XVII віку). 

правив обозний, військовою кавце.11ярією писарь, військовим су

дом сумї; осавуАи соовнв.11и обовязки винїшвїх адютавтів. 

Се показуе, яку вагу маАо гетьманство Сагайдачного в історії 

козацького війська, - не говорити вже про його звачівнє в то

дїшвїй укра'івській поJІЇтицї. 

Найб.аизші вамїдники Сагайдачвоrо не дорівня.аи веJІико

му орrавїзаторови. Козаччина розвива..аа ся да.аьше, - одначе 

жuа не новими набутками, ue тим, чого вабра.аа м в ми

нувІІІИІІі·. Бу.аи морські походи - без успіхів, буАа боротьба 

з По.аьщею - вевдачна. Проводирі повстань 1625-1638 рр. 
Жмай.ао, Тарас, ІІав.АІОк, Острянин орrавїзують звачm маси, 

16 
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ue в бою не додержують По.4нкам, - не вміють вибрати так

тики, не удержують війська в дисцип.4їнї, не роб.анть нїнких 

у.4їпшень в армії, - ті.аьки табор й арти.аері.н деко.аи риту

ють ситуацію. 

Нову. епоху в нашій армії (1648-1657) сотпорив щойно 
В о г дан Х м е .а ь ниць :в: и й. Не вияснено дотепер, чи воєнне 

Козак. (Старинний маАюнок). 

образование він відбував ті.аьки на 3апорожу, чи також десь 

за границею ; є вістка, що він був у Франції в часї 30-.аїтньої 
війни. Якби нї бу.ао, - вже перші виступи Богдана від:в:ри.аи 

незвичайний стратеrічний та.Іlант у невідомім дотепер. войов

нику. Тайною перших побід ХмеАьницького під Жовтими Вода

дами й Корсунем бу.4о те, що він кинув сн до смі.аивої оФен

зиви, упереджаючи рухи поАьських військ - всї давнїйші 

гетьмани-повстанцї трима.4и сн ипшої тактихи - уступати 

в степи перед ворогом і боронити сн замкнении табором:. По 

тих початкових зу даренних чекаАи ХмеАьницького ще тяжші 

завдавин: побіч уставАеннн по.іlЇтичної .4ЇнП орrанїзація нової 
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ве.11икої арип з соток і тис.ач, що нап.11ивuи до нього. Довгий 

побут у Ві.11ій Церкві .11їтом 1648 р. був присвячений перед

усіІІ тим орrавУзаційввм цТ.&.ам; зокрема звати ве.&ику дбай.&и

вість гетьмана ко.11о запрові.автованв.а армії, - з сього боку 

військо Хме.аьницькоrо сто.а.11о все дуже добре. Бі.11ьmе до ба

жаІПІJІ .llиma.&o уоруженнв, - ue тут треба бу .ао перебороти 
незвичайві трудности, бо зовсІм не бу.ао в.11асвих Фабрик ору

ж.и і навіть Jte багато Фахових ремісників, а також спикив с.а 

довіз із заграницї ; го.аовве джере.11о, з .вкоrо збі.11ьшuо ся ко

зацьке оружє, бу.11а воєвва sдобвча, - так зроС.4а арти.аврін 

під Корсунем о кі.аЬкавадцять гармат, під Пи.аавцнми о 80 
штук. Вовина сІІАа. Х.е.аьвицького в короткім часї зроС.4а 

з декі.аькох тис.ач ва кі.аькадеснть, - чис.ІІИ.ІІИ її навіть до 

200.000. В тім чис.аї постійвого війська бу.ао не бі.аьше вїж 

40-60 тислч, ue в час'( війни армія збі.11ьша.аа СJІ sаruьвим 

опо.11ченввм, черню. Щоб виживити таку ве.аичезву си.11у, 

Хме.11ьницький перевів територів.аьвий подїА і розміщенвв 

армії ва новоздобутих кранх - по .ІІЇвім боцї Дніпра бу.ао 

стаціовованих сїм по.11ків, по правім дев.вть; в часі війни чи

С.ІlО збі.11ьшuо с.а. Треба бу .110 ве.аичезної еверrії, щоб удер

жати справвість новозорrанїsовавої си.11и при примітивних ко

:мунїкаційвих умовах того часу ; Хме.аьвицький тут вповні сто
нв ва nисотї свого завдавин - мобі.ІJїзаці.а його по.11ків дивув 

скорістю і до:uадвістю рухів. Такі операції бу.11и об.11екшеві 

через те, що зі зростом армії й її подїJІом збіJІьшu.о сн чиС.ІІо 

вищих військових урядників. 

ІІІ. Гетьманщина. Сїч. 

Давив військова старшина почuа звати сн rеuераJІьною, 

а в коzді:м по.аку утворено по.акову старшину (побіч по.й.ков
вика по.ІІ:ковий обозний, сумя, осаву.11и, писарь), а сотні та

коа збі.аьши.аи сн і сотвики дістuи ширші :компетенції. Че

рез ее до участи в військовім ДЇ.й.Ї моr .ао ввійти дуже значне 

ч:иио .11юдей і коzдий визначиїйший військовий тuаuт мав 

по.11е до попису. Під рукою Хме.аr)вицького виробив СJІ ЦЇJІий 

рад знаменитих ПОJІRОводцїв, що зазвачиJІи сн чи то на по.11ї 
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битви, чи то в військовій управі. Як воїіовники буJІи сJІавві; 

Богун, Нечай, Кривоніс; в rенера.аьній канцеJІнрії провви.11и 

свою роботу при ук.ааданню воєнвих пJІвпів Виговський і ма

буть Чорнота, доnгоJІїтнїй rенераJІьпий обозний. Са:м Х:ме.ІІь

ницький - згідно з новочасними вовиними звичаями - не 

ходив в боєвий огонь (пк ее робив ще Сагайдачний), u.e сама. 

Соrпник. Пол:ковник. 
( 3 .ма.Аюнків XVIII в.). 

полnа Богдана, грізна й могутня, та його паJІка, пориваюча 

вимова мусїJІи робити незатерте nражіннє на військо. Вовині 

резуJІьтати буJІи нк вайкращі; під особистим проводом Хме.ІІь

пицького козацька армія все побіджаJІа в відкритім nо.11ї (крім 

згаданих батаJІЇЙ Зборів 1649, Батіг 1652, Городов: 1655, -
під Берестечком 1651 в рішучий момент гетьмана не бу.11о); 

обJІоги :міст удава.11и сл, ко'.Іlи справдї був намір їх здобувати 

(.д.ьвів дnічи JІишив сн цїJІий завднки по.ІІїтични:м обставино). 
RоJІиб дип.11ьоматичпі змагання буJІи рівно щасJІиві, .як вовиві 

- ХмеJІьвиччина буJІа би зоJІотим віком ДJIJI вас . . . А.ае 
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Хммьвицький все-таки в вайбі.Аьшик вашим пововодцем ча

сів козаччини. 

Сип веАикого гетьмана, Юрко, ве перейв.ив батькових 

здібностей, .ик деивде, так і ва військовім поАЇ. Нас.!їдвиками 

Бог данових ідей мог АН бути Аю де, що з вим сuі.&Ьво працю

вuи. Іван Виговський (1657-1659) не жертвував своїх снА 
спеці.uьво військовости, ue кми став гетьманом, зумів до

бірними поАками веАикого попередпика розбити сиАьве косков

ське військо під Ковотопом 1659 р. - звати буАо ще давню 

cuy і карність Богданових радів. Ще біАьше ва міру Богдана 

був Петро Дорошевко (1665-1676); його батько був одви:м 

s JІ.Овіревих поАковвиків ХмеАьвицького, а вів сак розпочав 

військову с.!уабу в тій добрій mкоАї. Пізвїйmа його дїаАь

иість ва гетьманстві вказув, що в менше безвцїйвих часах 

вів Jriг бути продовавте.ІеІІ Бог данових часів в ухраївськім 

війську; його походи з вевеАикою сиАою, а все побіАВі віщу

вuи в вїм першорадвого поАководЦІІ. А.!е здїйсвити своїх за

:мимів вів ве зкіг. Ившвм типом був Іван Сїрко - запо

розький Аицарь у даввїм стиАю, заВЗJІтий ворог бусурманів, 

- aJie ЧО.АОВЇК без ПОАЇТИЧВОГО СВіТОГАаду, ЩО герОЙСЬКИМИ 

подвигами шкодив нераз українській справі ... 
Нещас.4ива руїна, що розби.4а едиїсть України, звищи.4а 

:могутність козацької аркії. На Правобереау оставвї правuьні 

козацькі віМЇ.4И розвазuи с.и в перших роках XVIII віку. На 
Гетьмавщивї перетрввuо козацьке військо довше, ue чимраз 
бі.4ьmе підпадuо під управу російських військових в.4астей, 

- .ак і цї.4е дераавве zитте. Бу.4и делхі військові реФорми 

в тих часах, ue вови не скріпАЮвuи війська, а скорше від

бирuи йому український характер. 

Мазепа (1687-1709) бажав зміцнити свою оруаву си.4у 
й завів ваєкві віддї.&и сердюків або хо:кпанїйцїв, ue сл 

прибічна гетьканська ·сторожа бу ди.4а ті.4ьки нехіть· в ин ших 
вімї.&ів. Так само з неохотою стріча.аи ся ФортиФікації Мазепи 

ва полудвевій rраницї, звернені проти Турків, - бу.4и підо

зрівиа, що вови звертають св проти во.4ьностей Сїчи. Запізно 

прийШАи реФорми військового устрою, - роздї.4 компетенцій 
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військової капце.11нріі від військового суду, утворевне окремої 

скарбоnої управи, павіть осібна арти.11єрійська капце.11нрі.и; 

рівночасно з тим го.11овпа управа армії підJJ.нгuа Москві, а ко

зацькі по.11ки гипу.11и в походах за чужі інтереси, або па Фор

тиФікаційних роботах ко.11о Петербурга... Остаточно скасувuа 

Зтzорожська Рада. 

Росін гетьманську управу 1764 р., а потім скасува.аа окрем1 

козацькі по.11ки 1783 р., переміняючи їх па по.11ки "карабіне

рів" ; ПО.ІІКОВНИКЇВ ЗВЇ.ІІЬНеНО ЗОВСЇМ Зі С.ІІужби, а НИЗШЇЙ СТар

ШИНЇ дозвоJJ.ено вибирати - нову службу або відставку. 

3 занепадом Гетьманщини ще короткий час звертuа 

ушJ.І'У своїм військом Запорозька Сїч. Не зпищи.11о П перше 

руйноваинє в передодень полтавської катастроФи, відроди.11а ся 

на татарській території в О.11еmках (ко.11о гирла Днїпра); а хоч 

17 34 р. прийняла протекторат Москви, .ІІиmи.ІІа собі значні 
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військові nрава; заn~розького війська бу.4о тодї до 7000. Ска
сована й зруйнована другий раз 1774 р. вирос.Іlа наново 

в трьох державах: в Туреччинї, Австрії і знов у Росії. На 

турецькій території Сїч бу.11а спочатку під Очаковом, а потім 
на Дувайських гир.аах, де істнува.аа до 1 28 р. Під австрій

сьхе nавованне nерейш.Іlа частина Заnорожцїв в чис.аї вісїм 

'Запорожець. Чоршмюрець перших 'Часів. 

тиснч за ЙосиФа ІІ. 1785 р. й діста.аа приміщеняє в Банатї 
над до.аїшвьою Тисою, - а.4е звідти незабаром вимандрува.11а 

ДО Туреччини. в Росії саме правите.ІlЬСТВО відНОВИ.ІlО козач
чину під назвою Чорноморського війська 1784 р. ДJIJI бо

ротьби з Турками; провід обійюш Антін Го.11оватий. Се нове 

військо чис.аи.11о ко.11о 3000 кінноти й 10.000 nіхотинцїв і ма

.ао й свою ФJІЬОТИ.ІlЮ. В 1787- 92 рр. Чорноморцї бра.11и участь 

у турецькій війнї і nрос..аави.аи ся особоаиnо nри об.11озї Оча

кова. В 1792 р. nеренесено їх над Кубань; в 1828 р. верну .аа 
ся з Туреччини частина тамошвїх &озаків і з них утворено 

неве.11ике "Азовське військо' , nізнїйше в 1850-их рр. воно 
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зо~учио~о ся з Чорноморцями. Чорноморське військо ее остапвій 

суроrат давньої украіисько'і армії, що задержав с.а: 

в Росії до иивїmиьоrо дня - може й не цї.ако.м: страчений 

до~.и української справи. 

До сього можна додати, що Росія нераз у крайній по

требі ДАН забезпеченна симпатій між українським: иасмеииєм: 

збирuа добровіАьиі козацькі поАки, ак от -1812 і 1831 рр. -
обіцюючи відновАенне давнього Ааду, та иїкоо~и не здїйСІІЮючи 

тих обіцянок. 

lV. 
У .кр аїиські військові орrанїз ацїі в Гао~ичии'і 1848 р. 

Під австрійсько паиоваввем: :можність зорrаи'ізоваивн 

масної оружиої сИо~и приніс Українцям 1848 рік_- триста

.ІJЇтте повставин ХмеАьвицького - весна народів. Тоді в часи, 

корисні д,~а нас і з поо~їтичиого боку, утвори.11и св три укра

їнські військові орrаиїзацїі: народив rвардіа, сео~.ивська само
оборона, поо~к стріо~ьцїв. 

Народна rвардіа ее буо~а орrаиїваці.и дозвоо~еиа в цї
Аій державі ДА.ІІ оборони конституційного о~аду. В Гао~ичииї на 

жuь захопИАи їі в свої руки Поо~аки, - ак краеву орrавї

зацію з поо~ьською командою. Україицї, а саме тодїmиа по.ІІЇ

тичва ораrаиїваці.и "ГоАовна Руська Рада", вс'іми сио~ами про

тестувuи проти сього, - ue Фактичний стан річи не дав 

змінити ся і rвардія в біо~ьmій части о~иmио~а ся по.Аьською. 

Лише в денких містах, .ак в Яворові і Бережанах, на си.ау 
заведепо українську орrаиївацію, - пам.иткою по вих .11 иmи.ІJИ 

сн прапори з гербом - .11ьвом, що переховувuи ся в музеях. 

RоАи 1848/49 р. Мадари підійв.и:о~и повставне проти Ав
стрі'і, авс·rрійське правительство д,~а оборони Га.аичиии зорrа

иїзувuо тут в ар оди ю сам о о б ор о в у. Св орrаиїзаці.и обійма

Аа кі.11ька підгірських округів: Сяиік, Самбір, Стрий, Стаии

сАавів, КоАоми.и. До сього війська иuежuи всї мущиии в ві

цї 20-50 о~їт; кожде сеАо мuо свого ко :манданта, а декіо~ька 
або кіо~ькаиадцнть сїо~ творио~и округ і м:uи иадкомаидаита. 

Комавдавтами по сеАах буо~и звичайні вимужеиі військові, 
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аавдарми, .Аїсвичі й ив.; крім них бу .Аа иизша старшина, сот

ИІІRИ, п.атьдесатвики, десаТІDІКи. Люде, привuежні АО оборони, 

діставuи оруzє; івза неАостачі чогось .А'fпшого брuи воси, ва

стром.ІІеві ва АРJЧКИ, списи с'f.Іьськоrо виробу, сокири. Бі.Іlьші 

се.Аа ма.ш uасві хоруrви, по кістах мuи й тарабаив. Узбро

еввх у руmвицї зібрано в осібний вімї.ІІ стрі.Іlьцїв; кінві тво

рв.ІІи вімї.11и кінноти. · На даний знак усе військо ІІ&.ІІО ста

ввтв СJІ в так зв. &.ІІ.ІрІІові місци, що .Іеж&.Іlи бо~взьво уrорської 

гравицї. КоzАе се.Ао виси.ІІuо АО окружного центру ЩОАенво 
ОАНОГО або АВОХ .узброєних .Аю дей ва т. зв. · ордвнавс, аби 

привести привази від надко:мацавта до :місцевої вомаSАВ. 

В се.ІЇ бу.4а тавоz варта, що стри:м:увuа переіЗАНИХ і питuа 

CJI О пашпорти. ВіА Гр&ИИЦЇ АО КОЖАОГО Се.Аа ЙШ.4И СТОВПИ 

тріВОГВ, ПОООВJІЗуваві СО.ІОІІОЮ і напущені СМ0.40Ю; ВО.4И иаб.І·И

Z&В с.в ворог, сторожа :мuа їх запuити й подати ак най

скорше знак трівогв узброеви:и еманам; тодї всї збирuи ся 

в u.ир:м:ове місце. ДекоАн збирuи СJІ віМЇ.4И з ЦЇ.!ОГО округа 

ва заruьвий перегвд. 

Переr.ІІВА самооборови відбув св вапр. у Богородчанах 

в осени 1849 р. - ва тоАоцї піА містом. На правім врu'і 

уставАево зверх 300 ГуцуАів з рушвицами через п.4ечі ва 

:мuевьких гірських ковивах; uроводuи ними умукдуровані 

гайАуки з вамерuьвих Аібр. Ко.1о вих стuо 600 піших Гу
цу.Аів і ПідrірJІИ, що мuи або в.4асві tвівтівки, або старі 

жоввїрсьві :к:арабіви з кременек, або стрільби, відібрані по.4ь

ській варОАОВій tвардіі; бу.4и ПОАЇ.4еві ва шість сотень, а про

ВОАИ.ІІИ ними камерuьві .Іїсвичі. Дuьше устави.4о са в трьох 

раАаХ до 8.000 еман, подuевих не ва сотвї, ue громадами, 
а коzде Се.АО вів Се.А8ВИВ, ВИС.ІІУЖЄВИЙ ЖОВВЇр, .ІІХО:!ІУ переві

шено через uечі старий хапрuьсьхий тесав з арсевuу у 

.lІ.ьвові. В рухах мuи коси, списи, сохири. Jlвийсь капітан зі 

.іlьвова :мав промову, а потім відбу.4а св АеФі.Ао\J.а. 0АИВ ста

рий св.ищевик, сивенький, .вв rоАуб, сїв убраний у ФеJ.ов ва 

бі.Аого воu і з вмичезвим хрестом у рухах ставув перед вій

ськом. На хомакду "марш!" затю·вув си.Аьвим го.4осом пісню 

"Пречвста Дtво Мати"; потім співuи r.Мвр вам, братт.а" і "Ма-
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шерують швuїжери, щас.аива їи дорога" . . . Тах само св.н

точно відбуJІо сн в Станис.!авові посвнченне гармати дАн се

.аннсьхого війсь:ка. Гарно вичищена гармата зі синьо-жовтою 

JІЯФетою стон.аа перед церквою, звернена немов умиеве ва 

давню біJІо-червону стражницю поJІьсьхої І'вардії вародової. 

АртиJІЄристи буJІи в мундурах го.11убої храсхи зі жовтими ви-

Українські 1ірські стрільІ~ї (1849 р.). 

JІ.огами та в сїрих шараварах, ва го.аовах мuи чорні баравхові 

шапхи з жовтими верхамн ... 
Народвя самооборона дійш.аа до значних розмірів, бо 

в самім стависJІ.авівськім охрузї чис.ІJ.иJІа понад 17 .ООО. Се.ІJ.ив

ські вімїJІ.и похаза.аи свою справвість у боротьбі з уrорсь:ко

поJІ.ьськими повстанцями, які під пок.аиком свободи й братерства 

нищиJІи пограничні ceJia та хотїJІи привернути давню анархію і 

самовоJІ.ю. До сутичок з повстанцями прийшJІо в окоJІ.ИЦJІХ 

Jlавочпого, де сеJІ.яне взя.аи до певоJІЇ біJІьmе нїж 350 JІюдеі, 
МІЖ ними багато По.алків, так само в Самбірщинї і Rоломий-

• 
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щииї. Ко.1и угорське повставвв ВАав.аево, австрійський уряд 

роsВІІЗав також сиаисьRі вімї.аи в осени 1849 р. 

Бата.аїов уRраїисьRих гірсьв:их стрі.аьцїв повстав 

заходами "Го.аовиої Руської РаАИ" ва доsві.А цїсарл Франца 

ЙосиФа І s 10 марта 1849 р. Вів мав ту саму ц'і.ІJь, що се
.аJІRсь:ка самооборова - боровити Гuичииу перед МадJІРами, 

а.ае був зорtавїsоваиий вzе справАЇ по військовому, навіть мав 

иїмецьку :муштру. Ві А ин ших по.аків ві.дріжИJІв св ув: раївський 

батuьов :иувдуром: кабат був червовий si стоJ111Им коввїром і 

з сивїки "рогuьками" ва ра:uеиах, :иав о див рлд воо~отих tу
зиків. Шта~ сииї si шнуровими жовтими .ІJІмпасами; поас 

широкий, ре11іивий s мосажви:ми б.а.аІІІКа:ии. Замісць п.ааща був 

сїрак сїроr красв:и s сииrм обрамованнем і s сииїми tузиками 
й петJІимв. На го.аові воси.аи сїру гуцу.аьсьRу крисаню зі 

стрі.llеЦЬRВІІИ перамн по .аївім боцr або сuцаиу шапку а, ве
.аиRим даПІRОм і жовтим обрамоваиием. Узброеиі бу.аи в:арабі

ном і АОВГВІІ баtието:м. До бата.аїоиу зго.аоси.ао с.а 3.460 Ао
брово.аьцrв, а.ае прийи.ато .аиш 1.410 .11юда. ОФіцерами в бата

.аїонї бу.аи в біІьшій части Ув:раїицї. Бата.аїои столв у б.аизькім 

відвошеmm АО ваших по.аїтичвих в:руrів: оФіцери по імево

ваmm преАстав.а.а.аи с.а "Го.аовиій Русьв:ій Радї", в:омацаит при
си.llав рапорти про став батuїоиу, а при народніх свлтах, 

нпр. св.атв:оваввю паищиии, стрі.аьцr виступuи з музикою і 

робиJІв і.аюмівації своєї в:асариї. 

В воєнвих операцілх батuїои не брав участи, xoq ходив 
ва Уrорщииу, бо угорсьв:е повстание вже впа.ао. "Го.аовиа Русь

ка Рада" виеСJІа до цїсар.а прошеиия, щоби дозво.Аеио утворити· 

ще Аруrий батuїои з ув:раїисьв:ою в:омаидою й ув: раївською хоруг

вою. Украївсьв:і по.аїтики :мuи думв:у побі.Аьmувати в:орпус посте

певво до 10000 .1юдей тай утворити иаціова.аьве ваше війсьв:о. А.Іе 
тодїшвїй иаміствив: Аtевор tо.ауховсьв:ий заявив ся проти тав:ого 
дозво.ау, бо-п писав- тав:ий в:орпус, ожив.аевий ваціовuьиими 

почуваиипи, був би оружвою репрезевтаціею ув:раїисьв:о

го вароду й міг би покавати сепаратистичні sмагавна. Прошеиню 

о другий батuїон відмов.11ево. Перший бат8.11їов ув:раїись:квх 

rірсь:квх стрі.11ьцїв також розвизаво в сїчвї 1850 р. 
І. Крипякевич. 



Українське Сїчоее Військо в 'Іюходї. 

За рядами ряди ... 

По счорнід,ій зеАсл.ї, за ряда.юt ряди, 
Гей, іде.м за свої . .ии братами 
Через ріки, лїси, .ми кріваві слїди 
Убивав.м тяжкими нош.ми. 

За ряда.ми ряди - так вандру6.мо .ми, 
А. над на.ми Аtчуть круки ключа.ми; 
Мов ті круки ключе.м, - .ми у даль сїру йде.м, 
Наче сироти йдеАю шмя.ми. 

ГайворонН6 сумне кряче на.м: Де ви, де, 
Де бридете чужими світами? 
Чи зzустити 1роби, де сплять ваші брати, 
Що л.яzли та.м за край zолова.м·и? 

* * * 
За ряда.ми ряди - ідуть рідні брати, 
До походу шр.мата ім 1ра6, -
А за ни.ми в їх 1еесть лиш березовий хрест 
Срібні сльози на путь пролива6. 

У. О. О. Юра Шкру.меи,к. 
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3 лїна на нраво : підх. ІІ. Волослuський, нх. Н. 1ілецький. nx. Р. Гаванський, чет. П. Франко, пх. І. Берегуллк (сидить на 
наркаuї), ч ·r. О. Навроцький, чт. В. Кучабський, пх. Калинець (сидить на парканї), сот. А. Мельник, nx. В. Соловчук, сот. др. 
О. Левицький, сот. l'. Дудинський, отам. В. Дїдушок, хор. Т. Черник, хор. Др. мед. В. Білозор, сот. О. Яри:мович, пх. Ю. Соко
ловський, полк. l'p. І~оссак, o·r. С. 1орук, пх. І. Яремич, сот. Д. Вітовський, чт. Др. М. Новаковський, сот. О. Будзиповський, 
чт. Н. Гнатевич, хор. Т. Іtовалик (видно лише шапку), хор. n: Дїдушок, сот. Р. Сушко, пх. А. До:марад.ський, хор. И. Сухо-

nерський, хор. І. Тучаnський, пх. С. Лремкевич, пх. І. Пасїка. (3нлв І. Іванець в с. Вівсю над Стрипою). 



УКРАЇНСТВО В РОСІЇ. 
( Новійші часи). 

Упадок української автономії в кінцї XVIII в. і повер

иенне У країни в звичайну провінцію російсько У імперії ве 

зиищи.л.и одначе українства. 

Не зважаючи на всї зуси.ІІ.ІІН російського урвду обмосков

щити Україну, ве див.л.вчи св на .аюті переС.ІІїдуваннв, україн

ський рух не спинав св нї на хвилИну. Бувuи часи, що вїби-то 

настав кінець українству, С.ІІиве не видко бу .110 його на по

верхнї життя, ue так .11ише здавмо с.н: в г.л.ибинах народніх 

не погас&.Іlа іскра самосвідомости нїко.11и, ждучи .11ише догідної 

хвилї, щоб вибухнути всним по.л.умвм. За наших часів укра

їнство в Росії стало вже на ноги. У країнський нарід пере

творюеть са тут мимо всїх перепон в новочасну націю. 

Періоди й центри уираїнсьиоrо руху в Росії. 

Новітню історію українського руху в Росії кожна подї

.ІІити на кі.л.ька періодів, з ріжними центрами-огнищами його 

в кождім із сих періодів. 

Перший період - Полтавсько-Харківський припа

дав бі.л.ьше-менше від кінцн XVIII в. до по.л.овини 40-их років. 
Да.аьmе йде короткий Петербурзько-Київський період 40-их 

років. В ківцї оО-их років і в початку 60-их років зосереджу

еть сл український рух у Петербурзі. Від nочатку 70-их років 

переносить сл він до Київа. Відтоді аж до наших часів Київ 

стає правдивою сто.л.ицею новітнього укра1вства. Навіть 

страшві переслїдуванвн укр. руху в сих часах, воли україв

ство мусїло шукати захисту в братнїй Увраївї австрійсь:Юй, 

не мог.л.и відобрати Київу на.аежної йому ролї в українськім 
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zиттю. Перед російським: · уІ·нїтом хові..ао cs українство у 

Аьвові і Чернівцнх, ue звідти йш.11а наша дупа, ваша еві

докість таки через Київ. 

За наших часів ухраїнський рух широко пішов по цї.іій 
Україні, повстuо кі.11ька значних огнищ його по всіх усюдах, 

навіть дuеко sa етвоtраФічни:ми м:еzаки України, в стоАицнх 
російської держави - Петербурзі й Москві. На Ув:раїнї ж пе

ред ведуть По.11тава, Катеривос.аав, Харків, Одеса, Кате

ринодар. Та ва чоАї його .всеж стоїть зоАотоверхий Київ, 

старадавва СТОАИЦJІ коАишвьої ухраїнсьв:ої держави, кати 

городів ухраїнсьв:их. 

Початки українського відродження. 

(ПоАтавсько -Харківський період). 

Цtпом природно, що сам:е ПоАтава і Харв:ів роспочина

ють добу відродаенна України по упадку Гетьманщини. Тут 

бо ж ще живі буАи традиції :мивуАого, такого ще недавнього, 

і сї традиції в звsзку з повітвіки рухами в Росії і Европі 

дuи початок новому українсьв:ому життю. Ще й те треба 

вмти ва увагу, що саме в тім часї ва домагавне вашого 

громаА.ІІвства засновано у Харв:ові унїверситет (1805 р.), 

в:отрий незабаром скуп..tює вавв:руги себе духове життє ОАо
бідеької Україин й По..tтавщиви. 

Найвиразвїйше обавиАо с.а нове життє саме в Аїrера

турі - краснім письм:евств1 1 письменстві вауковім. Перший 

rо.11осво озвав сн в поезії везабутвій По.11тавець Іван Кот.11.я

ревський - батьв:о нової ухраївської Аїтератури. Вів ва

гадав вак ваше с.&авне :минуАе, вагадав про обовизки перед 

рідвим народом. За вим піm.11и Гу.11ак- Артемовський, 

Мет.ІІииський, а дuї Квітка, Гребінка, Іtостомарів 

і ииші. 

Одночасно з пробами поезії й повісти ва українській 

мові повстають наукові досАїди над Україною - їі мовою й 

побутом, їі миву.11ою історівю, П багатою устною, вародньою 

творчістю. Під вп.ІJ.иво:м По.11тави кн. Церте.11їв записує піснї, 

а Росіавви Памовський пише першу граматвв:у української 
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. мови, під вп.21ивом Харкова Росівнии Срезвевсь:кий в вапuом 

і захватом. сту діюе укр. історію, :мову й вародию мовесвість, а. 

з Українців ідуть навзаводи в вим Максимович, Бодввсь:кий, 

Мет.21ивсь:кий, Костомарів, виказуючи в своїх працнх живу й 

своєрідну івдивідуuьиість українського вароду та уrруитову

ючи ними його право ва самостійне житте. , 
Не вадоводиючи са сим починають У:краївцї ,усвідом.І][)-: 

ючу роботу по часописнх, пишучи статі в обороиї пр,ава · 
української мови до вживавин в .21їтературі, роЗJІсвюючи красу 

української вародвьої поезії і таке ивmе. Сн пуб.21їцистична

працн вела ся -в. перших часописях, що повстuи тодї у Хар-. 

:кові під вп.21ивом роздмухавого університетом інтересу до ду-

хового й взагuї громадського життя. Бу.21и ее "ХарьковскіІ 

Демокрять", "У .краивскій Ж уриu'Ь" і "У :краивс:кій Вtствик'Ь" 
і ин. Особливо останній по.21ожив ве.21икі васлуги ма вашої 

справи. Се бу.21а в тих часах, сто .21їт тому, правдива трибува 

українства в Росії. 

На розвиток літературвого й політичного руху в тих 

часах величезний вплив ма.21а історія України Грицька Поле

тики, ве.21икого українського патріота ківцн XVIII в. 

В сїй історії, котра під наввою "Історія Русів" (бу
цїм-то пера архиепископа r. Кониського) ХОДИ.llа в чис.аев
вих вІдписах по цї.21ій Украївї, представив Полетика таж:ку 

до.21ю України під московсьии:м павуваввек. Надихана вмикою 

любовю до рідвого краю й йоrо колипmьої волї й ввеиависm 

до гвобите.21їв, історіа Русів воруmи.21а скрізь ва Україні при

спану думку, uи:кuа до боротьби ва свободу. Перед ".Кобза

рем" Шевченка була ее иайбі.21ьm усвідо:м.21ююча книжка ua 
Уираївї. 

В по л ї тичвім життю українські змагання вияв.21тоть СJІ 

спершу в масонських .21ьожах, а Д8...11Ї і в чисто-по.21їтичвих 

орrавїзацінх, головно військових, котрі тепер звемо де каб

ристськими від повстанВJІ 25 грудни (де:кабр.и) 1825 р., 

JІКе ВОВИ BИR.llИK&.llИ. В усЇХ СИХ ТаЙНИХ, ВЇ.llЬНОДуІІИИХ і Ві.llЬНО

ЛЮбНИХ, товариствах побіч инmих (Росі.ин, Поляків тощо) 

npuи участь і Українці (відо:мо ваuр., що Кот.аяревсь:кий був 
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ч.аевок масовеької JІьоzі в По.11таві), заступаючи там укра!в

ські інтереси І sмar&D1UI. А.4е бу.11и й чисто-украївсьи.і орl'аиї

зації. Про істнованн є одної 8 вих під назвою "Товариства 

Васио~ь Rапвіст. Грицько Jlo.tCІІtt:a. 

tіаІJИсав с.швнозвісну "Історію Русів". себ
то fsраів:в В DротИІІОС&ОВСЬКЇ.К дУСі. 

Йоrо пси .. uи Украінці 1791 р. д._о ~]іІеч-
1JІІІПІ просити DОІІОЧИ проти POCll. 

визво.4еввп УкраУни" довідуємо сл з С.4Їдства, яке росийський 

урц розпочав з приводу декабрськоrо повстання. В освоваввю 

сьоrо товариства обвинувачувано Васи.4я .Лукашевича, ве.4и

коrо поміщика ва Полтавщинї, що був тодї мapmuROм (пред

водителем дворянства). 

Сорокові роки. 

(Шевченко і Кирило-Методїівське брацтво). 

В сорокових роках український рух зосередковуеть ся го

.4Овво в Петербурзї, а потім у Київі. В Петербурзї в тих часах 

повно бу.4о Українц"ів, котрі ЙШ.4И сюди ва службу. Серед 

вих бу.4о багато свідомих людей, котрі не порвали звязків 

8 рідним краєм і працюnали тут ва його користь. Тут почи

нають появАнти сн укра'інсLкі книжки, а по часописях з' яв-

17 
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.аяють ся статтї присвячені укр. справі. Нитки духового й по

.йтичвого:життя цї.іюї Росії, яке І;JОЧивае оживати по погро:мі 
1825 р., сходять сн в сїм часї тут, у піввічвій сто.айцї царської 
~.м:перії. Тут виходять твори Гого.11а, що в ве.аикій мірі присвя
чеві Українї й багато причини.11и ся до поширення української 
свідомости серед зросиіщевого нашого громадянства, тут осе
.ІІИВ ся й ваш Гребінка й ивші. 

А: го.11овно був тут в тих час·ах ве.11икий ваш Кобзарь, спі
вець вашої во.й й пророк вашого визво.ІІеввя, - Тарас Шєв-

Іван Котляревський. r р вць ко ltвi т ка- О сп овяневко. 
Батько нової української літера- Перший почав писати повіств по укра

ївськв. - тури. 

ченко. До.11н суди.11а йому видїти тут у тяжкій вевоАЇ, в вауцї 

у ма.11нра Ширяева. Припадком стрінув ся вів з земАнками й 

при їх допомозї вийшов ва во.11ю. Скоро стае Шевченко в осе

редку українського життя в Петербурзї як признавий ви

разник українських змагань і думок. 

В 1840 р. виходить перша збірка його поезій під заго

JІовком "Кобзарь", да.11ї окремою книжечкою поема "Катерина", 
n 1841 р. "Гайдамаки". Україна стріну.ІJа сї твори мо.11одого 

поета з вебува.11им захоп.11евнем. Шевченко відразу стае с.4авою 

й гордощами УкраУни, її ваціона.11ьним пророком. І не дурно. 

Шевченко ясно і недвозначно поставив українську справу. Рі

шучо торкнув ся бо.ІJнчок сучасности й миву.11ого, гірку правду 

повідав українському громадянству, зак.11икаючи його опамя-
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тати сл, не зраджувати своrо народу, зrадати "чиї ми сини, 

л ких батьків, ким, за що закуті", і без .анку заrоворив про 

rнобите.аїв У країни, відважно й смі.ао к.аичучи до боротьби 

з споконвічним вороrом. "Вставайте, кайдани порвіте і вражою, 
з.аою кровю во.аю' окропі те!" - озвав св Кобзарь до своїх . 
Зе!І.4НКіВ. 

Твори Шевченка чита.аи ся й переписува.аи сл скрізь по 

Українї, особ.аиво вецевзурні, справ.анючи ве.аичезне вражіннв. 

" Со.аодко й заразом · страшво бу .ао його с.аухати, - згадує 

МвкоJІа Ко-стомарів. СJІавпий укра
їнський iC'J'9pDІt. Один із осоовників 

• Кирuо-Методіївськоrо брацтва •. 
; 

Панько KyAim. ВИАатний громад
ський дЇJІч і письменник, переuадчпк 
Св. Письма і Шекспіра ва укр. мову . 

Костомарів про те, як у тїснім гуртку однодумцїв читав Шев

ченко свої па.акі поезії. - Немов завіса роздира.аа сл перед 

нами" ... Се бу .аа завіса ваціова.аьної темряви. Шевченко смі

Jивою рукою роздер Іі й показав громадї схований за нею 

Ш.іlНХ до ВО.4Ї України. І С.4ова поета не пада.аи на твердий 

rрувт. 

В друrій по.аовинї 40-их років повстав с.ааветне "Rири.ао

Методіївське брацтво" у Київі, в котрім бачимо найчі.аь
нїйших .іlЮДеЙ СПОМіЖ МО.іlОДОГО ПОКО.JJЇННЯ УкраЇНЦЇВ -
Костомарова, М. Гу.аака, П. Ry.JJїшa й инших. Шевченко 
також був серед братчиків, хоч оФіці.я.JJьно сього й не дове

дено. В.аасне ті читання, про .нкі бу.аа згадка вище, відбува.аи 

CJI на сходинах братчиків. 

17* 
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Цептрок дїаJJьвости брацтва був Київ, де веданво пе

ред тим (по· поJJьськік повстанню 1831 р.) sасвоваво · увївер
ситет, котрий, ак давиїйmе в Харкові, sиачво причинив са ДG 

розбу дzевиа духового житта взагuї, а українського зокрема. 

Тут почав свого прОФесорську карівру Rостомарів, а ШевчепG 

також мав тут осїсти, діставши посаду співробітника архео

JJьоtічвої комісії. 

Братчики поставиJJи собі, дуже широку проtраку, дома

гаючи сл утвореввв загuьво-сJJававської Федератввво'і спіJJви, 

в котрій кождвІ нарід - в тім само собою розfJІівть СJІ іі 

український -. творив би окрему, самостіІву респубо~їку, 
порадкуючи вс'tма справами самостійно й вe9&Jlezнo від 

ин ших. 

На чоJJЇ KOZ,liOЇ з сих респубJJЇК мав стовтв вибраний 

ва час президент. На чоJJї ЦЇJJОЇ Федерації мав бути зага.аьво 

Федеративний сойм, до котрого нaJJezuи спіJJьві справи всіх 

союзних респубJJїк, і вибвра.вий всї:ма союзними респубJJїками 
президент. Усякі привіJJеЇ мuи бути скасовані, кріпацтво зве

севе, Д.4SІ всїх мaJJo бути рівне право. Mua бути ·заве~ева 
заrа.аьва вародин освіта в рідвій мові народу, всеJJюдве ви

борче право (урядники :мuи бути виборні), воJJв мова, совісти 

1 т. д. 

Як бачимо проІ'рама брацтва - зовсїм сучаева широко· 

демократична проІ'рама. Одиноке вереuьве в вій -ее ідеа все

СJJамвськоrо союзу, перейвята від "Общества обедивевих 

СJJамв" - масовеької JJьozi 20-вх років, в котрій бyJJo чимuо 

Укра'інцїв і ідеї котрої мuи широкий впJJив ва Україні. Ся 
ідея, пімержунана ТОДЇШВЇМ ЗаХОПJJеВ_ІJЄИ CJJaВJIBCTBOM (то 

бу.ІJи часи так зв. сJJавянськоrо відроджевв.и), згодом мorJa 

відпасти й .ІІиmиJJось би здорове зерно самостійвої державпости 

українського народу. 

На zuь брацтву ве судиАо св довго іствувати. В 1847 р. 
на донос одного памюки, студента Петрова, котрий підс.аухав 

розмови братчиків, їх схопJJево й арештовано. 

Уряд росийський страшенно вuнкав cs. В цїАій Европі 
в тих часах здіймuа сн буря, вадходиАа "весна народів", 

- 252 



тому викрита поАїтичва орІ'авїsаціа ще біАьщим жахом сnов

виАа МикоАу І. Вів рішив суворики карами вбити в зародку 

новий рух. 

Братчиків запроторено в тюрму, а звідти ва з&С.Ааввє. 

Шевqенко, .вк відомо, постраzдав ваІбі.аьше: Aoro вімаво ва 
віки в сuдати і заборонено писати І ма.11ювати. 

Д.Іlа українства вас~uо "Аюте врема". Приказаво сте

жити за наІмеишими проввами украївськоrо руху й безмиАо

~ерАJІ "прес'kхать" їх у корівї. 

Українська .аїтература заборонена. Навіть ваукові до

с.аїди вад УкраУпою підоuи переиїдуваввам. Цензура ве 

пропускuа навіть САів nУкраїва", nУкраївськвІ", nCЇq", 
"Гетьманщина" і т. д. Що бі.Іlьmе, навіть даввїІші, ще пе

ред відкриттєм брацтво. друковані твори, особ.4иво писавва 

братчиків, буАи заборонені. 

Настав довrий антракт, перерва в розвитку украІвства, 

котрий таr са каІже десать АЇт, аж до вещаСАивої кримської 

війни. 

Кінець БО-их І початок 60-их років. 

Поражка Росії під Севастопо.аем постави.аа ва дневвий 
порадок з:міву Ааду в Росії. Повіа.11о евіжни вітром. Почuась 

тu звана nдоба реФорм". У ее живе піднеСАо rо.11ову, завору

ПІВ.ІlО са. Ожи.ао наново й українство. Немов ва знак чаріввої 

пuичв:и повстав український рух. А.11е ·тут ве 6уАо вїчоrо 

иадприродвоrо. Українство ве вмерАо під реоресі.в:м:и, - під 

зверхньою криrою абсо.аютизму дзюркотїв струмочок варод
иьої свідомости й тепер, ко.аи та криrа. тріСАа й розста

.11&, вип.аив ва поверхню житт.в. 

На перший n.d.вв висуву.аа са справа скасувавин крі

пацтва, ку.аьтурnо-ековомічноrо підиесевин вароду й ковечві 

реФорми по.аїтичві. Укра'Свцї взв.dи живу участь в сїм руху, 

а українська .11їтература :може похвuити с.в, що перша вид

виrвуАа борц.а за увіАьвевве кріпака з панеької кор.м:иrи. Бу.аа 

ее Мар ко-В о в ч о к (Марів Маркович), мавнозвісва авторка 
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"Народнїх Оповідань" - "кроткий nророк і -обJІичитеJІь жор
стоких .11юдей веситих" ( с-еб то панів), - .ак їі назвав Шев
ченко. За нею згодом піm.11а друга жівка-nись:менвиц.а Ганна 

Барвіпок (Ку.11їmиха), nоет жіночого горя, - авторка гар-
• І 

вих оповІдань з народнього життя, гоJІовно з житт.а се-

лянок. Се бу JІИ вайкращі nредставницї в вашій лї·rературі во

Марія Ма_])ковичка 
(Марко Вовчок). 

HanиC8.1la дуже гарні "На
родні оповідання". 

вого в ар одни ц ького руху· ва 

Україні, що виставив ва своїм пра-, 
порі - куJІьтурно-nросвітві й еко-

номічні інтереси се.11лнства. 

В пауцї- ж відзначити треба 

передовсї:м широку й пJІідпу дїяль

ність Костомарова, котрий в ЦІ.ІІl:м 

рядї розвідок, переважно з укра

їнської і~торії, або взагаJІї ва укра

їнські теми, розвинув й уtруптував 

старі nріпципи Кирило - МетодіУв

ського брацтва- народоправство . . 
1 ФедерацІю, uадюqи сим мІцну 

шдвалину для nоступового укра

їнства. Сї nрінципи стають оспо
вою української 

пізвїйше. 

проІ'ра:ми не .11иm длн сього часу, а й ва . 

Поза Костомаровом треба відзнаqити певтомвого Ку .11 ї
ша, котрий був в ·rім qасї вїби гоJІовою свідомого українства 

і розвинув веJІикосторонпю й еперtіqпу дїяльність - і я& 
nоет, і як nубJІїцист, і як науковий досл1дник (критик і істо

рик JІЇтератури й історик взагаJІї) і як попуАнрізатор та гро

мадський дїяч. Се був живий, r•арячий чоJІовіR, виразна 

і яскрава іпдивідуаJІьність. 3acJiyrи його нк СJІЇД ще досї 

пеоцІпею. 

3осередковуеть сл український рух в тім часї го.11о-вно 

в Петербурзї коJІо журвалу "Основа" (1861-1~62 рр.), за

снованого бувтими кириJІо-.методіївцнми. В Петербурзі осеJІю

еть ся KyJiїm, що був душею журпаJІу й богато nрацював у 

пїм, Костомарів, що став тут проФесором упїверситету, Бі.11о-
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sерський і ивші. Тут же осе.аюеть сл і Шевченко по поворотї 

s заслаиил. В Петербурзї, а за тим в Київі, По.атаві й ип. 

хі стах гурти свідомих У країнцїв орrапїзують сл в так зв. 

"Громади", котрі по.аоzили велпі зас.4уги в поширенню укр. 

свідомости. 

Дїл.аьність громад 60-их років ма.аа хараатер мирвої куль

турної роботи, не став.алчи перед собою широких по.лїтичпих 

п.аяюв. Просвіта і добробут му

жика - ось що хотїли передовсїм 

ослгвути тодїшиі українські дїячі 

в межах заповідженого пового .ааду. 

Особ.аиво па по.аї пародвьої освіти 

треба зазначити успішну їх дїяль

ність. Появ.ллєть сл цУАий ряд шкіАь

иих підручпиків і попуАврвих каи

жок д.ал вароду, відомих від того 

часу під назвою "метеликів". Сам 
Шевченко ск.аадає український бук

варь. Одночасно і на практицї пе

реводить сл ідея иавчанв.н в рідвій 

мові учепиків. Повстає цї.лий ряд 

так зв. иедУ.льпих шкі.л, де вчать . 

Во.11одпиир Антонович. 
ДруrиfІ по Костомарову зна· 
менитой українсЬІ~ИА історик. 

"ХАоrюмав" 60-их роюв. 

по українсько. Рідпою :мовою вчать і по багатьох прива:rпих 

шхо.аах па КиївщинУ, ПоАтавщипї й Харківщивї, навіть в ур

ндовій "Тимчасовій Педаrоrічній школї" у Київі. 

А.ае сей мирний характер укр. руху не охоронив його 

від урядових перес.лїдуnавь. "Доба реФорм" хилила ся до 
упадку, а разом s тим яідживаАО старе відвошевпє до укра
їнства. ПоАьське повставвє 1863 р. дало правитеАьству при

від s цУ.аої си.ли вдарити па українство, хоч Україпцї не .лиш 
не завивили в сїм повстанню, а ще й стрічаАи в своїх змагав-, 
нях неприхи.льпіс·rь і ворожнечу з польського боку. Тодї саме 

прокинув с.п на Правобережу український рух серед напів

спо.льщепого там нашого громадянства. Свідомі паші .люде 
(В. Антонович, Т. Рильський і ин.) вказуваАи, що ва Правобере

жу живе не польський, а український .І!арод, і sаuика.ли гро-
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:маду дбати про сей народ, серед котрого :живе вона і коштом 

котрого істиуе. Сей рух, прозваний ПоАаками за .11юбов до 

простого муzика-х.11опа "хАопомавство:м", завепокоїв їх, бо вови 
саме тотувuи св до повстаквн й хотїАи й Правобереzе пригорву

ти до По.11ьщи. І от по.11ьські поміщики почuи доносити ва Укра

їнців, обвинувачуючи їх перед урндом в рево.11ищійних змаганнях. 

Се одначе не переПІRоди.ІІо урадови й mовіиїстичвим 

кругам росиnського громадавства обвинуватити ухраївство, що 

його виuикuи й піддержують саме ПоJІаки, що в осиові його 

.ІІЄ:ЖИТЬ "ПО.ІІЬСЬЕа івтриtа". 
І ОТ 8 JlИПBJI (ст. СТ.) 1863 р. ПОаВИВ CJI "по ВЬІСОЧаЙ

mему пове.11'Авію" секретвий розпоридок міністра внутр. справ 

Вuуева цензурі, щоб до друку дозво.ІІJІАИ св ва україн

ській мові JІИmё твори красвої JІїтератури, ватомість книzкв 

духоввого змісту, а такоz шк іJІьиі і взагаJІ ї пр изна

чеві до nочаткового читавин вароду ке пропускати. 

Міністер заввАвв у своїм циркуАврі, що української :мови -
"ве бЬІJІо, ві\Т'Ь и бЬІть не :моzеть", що.се .1.иш поАьська вигадка, 
пімерzуваиа дмкими збuа•учевими ,., Мuороссіввами". 

Заразом ці.Іий рвд визначиїйших укр. дївчів (Кониський, 

Чубинський, ЄФименко й ив.) ·опивив CJI ва заСJІаивю "за дївJІьну 

участь у творенню гуртків заДJІJІ збу дженни під покривкою това

рис~в грамотвости вевдовоJІевви вароду з урвду з цї.11ю вімїJІевня 

України". Тимчасом цензура піmАа, вк водить си, ще дuьmе, 

вк наказував Вuуєв, і почuа ве пускати взагuї української 

книжки, навіть "Сватого Письма", переuад котрого ЗJJадив 
тодї й подав ва розгАвд Сиподу Морачевський. Знову ваступає 
перерва ва десsть JІЇТ (1863-1872 рр.). Сим разом одначе 

Украївцї знаходить спосіб. Стрінувши пер.ешкоди у себе вдома, 

переносить вови свою дїмьвість "за пред'h.ІІЬІ досигаємости" 

- в Rідиу Га.ІJичиву, де тодї саме почав св :жвавий народо

вецький рух і почuи виходити живі, вадихані щирою JJ.юбовю 

до вароду і гаричим ба:жаивек працювати ДJІJІ його добра ча

сописі {"Веч:орвицї", "Мета", "Основа", пізвїйmе "Правда"). 
От у сих часопис.нх починають з' JІВ.4JІТИ св допнеї з У країви 

й тnори українських письменИиків {передов~їм КуАїmа). 
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Ур.адові перес.Іідуванв.а наймепших, ваІмирвїІ:ших про

ввів укр. руху ввuикuи ІІа росиІськіІ: Україні сепараетичні 
дук:в:и. Вис.&овом їх, в успоrо пог.11нду добре уtрувтовави~, 

треба· вважати дуzе цікаву АОПись зна)J. Двіпра в "Метї" 
за січень 1864 р.· (під заго.11овком "Австрі.а і до.11.а України"). 

Гuиць:в:і часописі, особ.аиво "Правда", що почuа вихо

дити від р. 1~67, доходи.11в ва Україну І піддерzувuи там 

розбур:в:аву свідомість. 

Сімдесяті роки. 

В початках 70-их років rвїт почав оС.ІІабатв почасти під 

вп.11иво:м зростаючого невдово.11евв.а в дерааві І нового загuьно

росийського рево.ІІІщіІноrо руху, що почав .вбивати с.а в си.11у 

в парі з сим вевдово.ІІенввм, почасти й тому, що ур.ад побачив, 

що українство мав захист в Австрії І його rодї приборкати. 

· Українство знов оzиває. На чо.11ї його стає тепер київ

ська громада, де бу.11в такі визначні .11юде, .ах Драгоманів, Ап

тоиович, Житецький, Чубинський, М:ихuьчу:в:, Лисенко, Ста

рицький, Комарь, Вовк, Русов і багато ивших. С.а громада про

нвuа багато руuивости й енерtїі. Тут вироб.ІІвАа с.а україн

ська думка й ввіАси росходи.11а с.а по цї..1ій Украївї. На всїх 

ПО.ІІJІХ народнього zиттв йде zвава еверtічна робота. В об

Аасти народвьої просвіти продовжувть св перервана дїв.ІІьвість 

60-их рр. Київська громада обговорюв доuадво ПАJІВ попу

.tврвих видавиицтв і приступав до переведевu сього п.авну 

в дїАо. По.аВ.ІІвоть с.а рвд попу.аврних книzок д.ав народу, що 

моzуть С.ІІJZИТИ за взірець того роду видань і д.а.а вас. Пра
цювть с.а вад у.11оzеннєм САоварв української мови. Зароджу

еть у:в:раїнська музика, орtанїзуєть си український театр. 

В обАасти науковій zиру й дїв.аьну роботу вад укра- . 
інозвавством розвивав засноване в 187~ р. у Ки~іві "Югоза~ 
падное Отдіuеніе Имп.ГеограФического Общества", котре під 

Фірмою Фі..tїї загuьво-росийського товариства в в.аастиво у:в:ра

ївсь:в:ою науковою івствтуцівю. Ведуть ся еверtічві дос.аїди · 
вад етноtраФією І уствою с.ІJовесністю укр. вароду: під ред. 
Антоновича і Драгокавова виходять "Історичні пісвї укр. 
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народу", Драгоманів видав "Укра'інські народні перекази", укр. 

музику ДОС.!ЇДЖУЄ ЛІІСеИRО і '1'. Д. 

Вінцем сеї наукової роботи бу.4а с.11аветнн наукова 

експедиціл під прово4ом Чубинського, лка зібрuа ве.11ичезне ба

гацтво :матеріл.!у з усїх кутків України, го.11овцо з Правобережа. 

По.11їтич на думка Укра1·нцїв :мо.11одmої І'енерації починає 

прибираrrи щораз радика.~~ьнїйший характер, го.!овно в обАасти 

суспіАьно-~кономічній. Разом зі зростом соці.н.ІІїстично-го руху 

в Росії знаходить він ~во їх прикАонників і . серед української 

Пав.ло Чубинський. 
ЕтноtраФ і статистик. 

І в а JJ де в и ц ь к и й 
(Н еч у й). . Автор укр. народнього rимну "Ще не 

вмер.ла Україна". Видатний український повістяр. 

мо.лодїжи. Багато Українцїв іде в р.нди росийських революцій
них орrанїзацій~ гинучи там дАн української справи, а.ае почи

наюt:ь вже зав.нзувати с.н і українські радикаАьво-соці.н.аїстичні 

гуртки. Характеристична д.л.л них стара Федеративна іден 

тим часом .нк росийські рево.dюціонери стають виразно на цен-

. тралїстичний rрунт. 3овнїпmїм виразом новИх настроїв і зма
гань в краснім nисьменстві е повісти й оповіданн.н Івана Нечу.н

девицького і Панаса Мирного (Рудченка) присвячені новим 

соціJІАЬЕІИМ відносинам на Українї, ... .лкі повста.ли по скасуванню 
кріпацтва, й горожанська поезі.н М. Старицького, а в п.ись

менстві науковім розвідки Антоновича, котрий також звертає . . . . 
увагу саме на процеси внутрІШНІ, соцш.лью . 
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ВісімдесятІ та девятьдесяті роки. 

(Указ 1876 р. - Доба реакції. - Драгоманів). 

~вава українська робота одначе ве даваАа GПати місце

вим обрусите.4.ам, котрі sасипувuи Петербург довосами ва 

"сепаратистів". Особ.&иво вс.аавив с.а сим пав ЮзеФович, що 
свого часу відоrрав дуzе погану ро.&ю під час арешту Кирuо
Методїівського брацтва. Бувши спершу вїби прихи.Іьвивом 

J&раївського руху, ЮзеФОвич став с.а ма каріери йоrо .&ютим 
ворогом і перес.4їдувачем. Довоси київсьво'і чорної сотвї иа

по.&охuи урад і вів ріmвв уzити ак вайгостріІших ЩLходів, 

щоб- раз ва все .спинити вебеsпечвий рух. В Петербурзі "по 

внсочайшему пове.Іl'hнію" бу.&а заснована осібна вомісіа, котра 

:мuа розг.ІВвути уираїнську справу А виробити способи бо

ротьби в вею. В сій комісії · rо.4овву ро.4ю rрав ЮзеФович. 

Бу.&о ее в 1875 р., а 18-ro маа 1~76 р. ак вамїдок праці 

комісії поавив с.а таемвиІ царський уuз, котрвй ва:&а.Sував: 
1. заборонити пропуск у Росію аких би не бу.4о кииг і бро

шур ва українській :мові з заrраиицї, 2. заборонити друк уся
ких уираївських книжок, крім історичних документів та памяток 

і творів красвого письменства, 3. заборонити всї.аJІ!іі театрuьві 
вистави І читаввв ва українській :мові й друкуванне україн

сь:воrо тексту при музичних творах. 

Заборонено при сїм і уираївську правопись, а наказано 

друхувати дозво.&юваві річи ті.&ьки урадовою росвІсьвою пра

вописю. Коzда українська руиопись мuа йти ва переrАад аж 

до Го.аоввої Управи в справах дру:ву в Петербурзі. 

Сим .аютим заковом хотів ур.пд цї.аком заткнути, рота 

уираївському вародови, зробити з вьоrо безмовесного раба. 

Ду:мка бу.аа спивити творевне української івте.аїrенції. й від

дї..tуваввв їі ва народ. Тому по україиськи ве с:uі.&и поав.аяти 

сл ніякі серіозні річи - иї.пкі журвuи, rазети, твори 

наухові й вsаrа.аї писави.и з вищих обАастей .аюдськоrо 

духа, вїsкі переuади з чужих мов. Та:вож і всsві підру

чвпи, mвіАЬНІ 1 попу.а.врні кииж:ви Д.Іа вароду заборонено, 

щоб українсЬкий народ не :мав змоги стати самостійним 
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' 
просnічевим народом, а був темним, безмовесним зваридом 

Д.4JІ русиФікації. 

Київський віддї.4 tеоtраФічного товариства розвнзано, -ви

датнїйші українські дїнчі проти своєї во.4ї опини.4и св да.аеко 

за :межами України. Найбі.4ьш енерІ'ічний сnоміж вих Михай.4о 

Др а r о :ма в і n рішив nіти краще ва віки за кордон, щоб там 
ві.4ьво й веsа.Аежво працювати Д.JJJI України, нІж оnивити CJI 

десь у Rазанї, або- що й не сміти с.аова промоnити в оборов'і 

рідвого краю, рідного . попево.аепого народу. І от він осе.4юеть CJI 

Михай:.11о Драrоианів. 

3наиенитий Г~евий і rро

мадськиІі діяч. 

Мико.11а Лисенко. Славетний укра
їнський композитор. 3авів у ноти Шев
ченкового "КобзаРJІ" і народні пісні. 

Творець української опери. 

в Женеві, в Швайцарії, де видає журна.а "Громаду", в котрім 

описуе нево.аю й темпоту на Украївї та подае sем.11якам вка

зівки, як бороти ся за рідну справу, як прямувати до здїйсвевнн 

українських ідеа.Jlів. 

Рівночасно він роввивае живу наукову і nуб.4Їцистичпу 

дїя.Jl ьність на ріжних мовах, звайом.Jlючи чужипцїв з Україною 

й українською справою. 3 сього пог.алду був вів nопередвик{)м 
інФормаційвої дї.н.Jlьвости Українцїв в Европі, яка розпоч3..4а ся 

геть- геrь пізпїйше. На сїм no.Jlї nо.Jlожив Драгоманів ве.11ичезні, 

веоцївені зac.Jlyrи. Згадати треба й те, що зараз по виїздї за кор

дон nідпїс Драгоманів ва ріжних наукових і .4Їтературних 

ковrресах еперrічний nротест nроти варвареького указу 1876 р. 
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Згодо• (в початках 80-их рр.) стае Драгоканів редакторок 

відомого zypвuy nВо.&ьвое С.&ово"' ЩО був орtаном росий
ських .&їбера.аів-ковствтуціІвиків. І т)'т nо.&оzвв вів ДАВ вас 
в~вчеsві saCJІyrи, ввасВJ)І>ЧИ І уtруитовуючи проtраму й zа

даJПІВ У краївцrв. 

Драrомаиів хотів, щоб український народ був такий самиn 
куJІьтурвиІ і просвічеивІ, .п і ивmі европейські народи. А ее 

коz.аиво тіАьки тодї, ко.аи ва УкраівУ будуть ,ві.Іьві порадки 
й коJІ.и просвічеві .аюде ве цуратимуть са свого вароду, ве 

робитвкуть. са Москuап або ведоо~ашками, а всіх си.а 

своїх уzввуть ва користь України. В передхові до "Гро
мади" написав вів отсї sо.Іоті иова до век.І.пів, котрі всї :ки 

повинні тамити І споввати: "Іtоzдий чо.Іовік вийшовший 
з України (себто той, що одцурав са їі), коzда копjй:ка по

трачева ве ва українську справу, коzде СJІово сказаве ве по 

укра'tвському - есть видаток s української муаицької с:карб

виІ({, видаток, котрий при теперішніх порвдиах ве зверветь 

с.к в неї вї sв~дки". Іt.&ичучи так вемо~акіи до САужби скрізь 
і при веаких умовах рідво-r вародови, думав Драгоманів і 

про те, що треба, аби Україна коr.Іа ак вайкраще і вай

швидше зріввати са s куJІ.ьтуривми вародами Заходу. Д.1я 

сього потрібна вміва .1аду в Росії й до такої sміви ва:uикував 

вів без уставку в своїх поАїтичвих писавВJІх. Сю зміну бачив 

він у тім, щоб ва місце самодерааввоrо, цевтрuїстичвоrо 

.1аду вастuа у Росії ві.&ьва сп і.& ка (Федерація) віАьвих ва

родів, щоб коzев народ був там сам собі пав і міt• свобідно, 

без перешкод іти широким ІІІАяхом свого ваціовuьвого ров

витку. (Сї поr..tяди розвинув вів rо..tовво в спеціа..tьвій прац1' 

під sar. "Ві.аьва. Спі.Іка" присвяченій проtрамі перестрою Ро
сії). Драгоманів цї..tе zиттв стояв за ее, еверtічно борючи 

с.и з росвІським цевтрuїзмом, який би вів вї був - чи цар

ський, чи .&1берuьвий, чи цевтрuїзм крайвій .аївий, бо, ак 

відомо, роснАські рево.11юціовери всакої масти, хоч і вистав.ІІJІ

ють ва своїм праnорі боротьбу з царизмом і новий по.аїтичвий 

та соціа.ІІьвиІ .11ад, в дійсвости ве хотять автономвої 

Ув:раїви. 
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Були ее, .ик бачимо, старі думки Кири.11о-Методіївського 

брацтва. Й сам Драгомаків ее призв:авав, хажучи, що саме їх 
вів: завсrгди проповідував і пробував примадати до поА.ї-

.. t . . . 
тичв:о1 практики, - "звІсно з одмІВами, котрІ прив:еСАа все-

евітин наука і полїтика в вовійші часи". о 
Згідно з сими думками Драгоманів не був сторовником 

окремої української держа;ви, вірвчи, що український народ 

:могтиме ві.11ьпо .розвивати сво в перебудовав:ій па Федеративних 

умовах Росії. Та проте вже і в нього ОПОJJ.Ибує:мо ки сумвїви 

що JJ.O сього. РозгАндаючи житте Укра'іпи віА ч~сів переи

сJІавської умови він .искраво показує, що втратиА.а У країна, 

попавши під московську кормиtу. · "Пропащий час" - ось .ик 

назвав вів перебувавпє України в JJ.ержавпій SJiyц'i s Москов
щиною. 

Зробити з сього відповідві виводи суди.11о- с.и вже одначе 

пізнїйшо:му поко.111нвю українських дr.ачів. 

· У:каз 76-го року майже цї.11ком спипив уСSІку Jietuьвy укра
їнську роботу в Росії. Цензура .11ютувuа скажщю. Україаська 

книжкова продухцін запепцає миове зовсїм. 
• І 

ЦепзJРа не то що не пропускuа української книжки, а 

навіть в писаних росийською :мовою повістих з українсьJЮго 

житт.и вичеркувuа окремі українські мова, замінючиїх росий

ським в. Український театр цїJІком заборонено, навіть па кон

цертах не ві.11ьно бу.11о співати українських пісень, так що їх 

переuмапо по Фрапцузькв, аби боJJ.ай у такім виг.11адї від

співати їх! 

Наскі.11ьки бу.11а сувора цензура, ВИJJ.ПО з того, що 1880 р. 
спа.11ено український переІt.4ад книги Іова (s Біб.11Іі). Дuьше 

вже нїкуАи будо йти. 3 початком 80-их років о піА впАиво:м 

розворуmенн.и, викликавого рево.11юційним рухом, гніт сей 

трохи осАаб. В 1881 р. за звісної "диктатури серцн" А.оріс

Мелїкова дозволено печатати українські словарі, текст до 

вот (з додержаннєм, розумієть ся, "общерусско-ї" правописи) 
й впстамяти українські річи по театрах. Та при сї:и 

поставАево умову, щоб не с:мі.11о бути чисто-українського 

театру. Отже при виставлюваввю українських пєс :мусїА.о ся 
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давати й. росийські, та й то на початку, бо уряд бо.пв сн, що 

коли росийська neca буде в хінцї вистави, то пуб~ика піде 

собі до дому, не схоче ва неї дивити св. Крім того довший 

час заборонено ухраУпський театр в межах київського І'епера.а

rуберваторства. 

А.ае все-ж український театр дістав с.вку-таку sмогу 

істнувавня. І треба віддати честь вашим театрuьпим дї.вчам, 

що вови нк с~J"д д~л добра рідвого пароду використа.аи сю 

м:и х а й .11 о С т а р в ц ь к в lf. 
Поет і · АРаматурr. 0АИВ із перших 

Аіячів украївської сцени. 

М а р к о К р о о и в в и ц ь к и й. 

Батько украївсьи.оrо театру. Автор ві· 
АОМИ:Х КОМЄАЇЙ і АР&М. 

змогу. Ве~икі зас.ауги па сїм по.аї по.аожи.аи М. Старицький , 

М. Кропивницький і три брати Тобі.аевичі (Садовський, 

Саксагапський і Карпенко-Карий). 

Вови зорrапїзува.аи першу українську трупу й постави.аи 

11 на пра~диву -височину. Бі.аьшість сцепїчних дїнчів бу.аи 

одночасно й драматурІ'ами, лк от Кропивницький, Карпенко

Карий і Старицький, .постачаючи рідному театровп потрібних 

пес і тим збагачуючи рівночасно українську ~їтературу. Се бу.аи 
високоідейні працьовники, котрі · працюва~и не д.ан наживи, 

а мн добра рідного краю. Довший час - аж до 9UО-их років 

-:-- український театр був єдиною трибуною, звідки нес~о сл 

українське с.аово. Українська книжка бу~а заборонена, отже · 
JШme з театрuьних вистав йш.аа й шири~а сл українська 

свідомість. Се бу.ао ве.аикою засдугою нашої сцени. Єдино во-
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па в глу~і часї реакції 80-их і 90-их рр. пес.аа в широкі , маси па 

Українї сю свідомість, · будила ·Приспапу думку, наводила тва 
болючі запитапив .. . • 

.dїтература не сирокожна була сього зробити. Цензура 

па дїлї пішла ще дuьше, нїж ее казав їй робити указ 187 о р. 
Вона вмисне не дозволя.аа щонайкращих . українських творів 

(могли то бути, нк знае:мо, .аише твори з так зв. бмєтристики), 

зволїкано з розr.аядом їх і без сього утрудненим, бо україн

ська рукопись мусїла переходити .дїлі довгі . китарства від мі-

М и к о .11 а С а д о в с ь к и й. 

Славнозвісний артист. t1,иректор укр. 
театру в Киші 

І в а в Ка р о е н к о · К а р·и й. 

Видатний артист і широковідохай ав· 
тор дуже цінних українських пєс. 

сцевої цензури аж до головної управи в справах друкарських 

у Петербурвї. Се затягало розгляд . рукопасей нераз на рік і 

більше, а в результатї надто часто прихо~ила заборона. На 

глум тільки, щоб поеміяти сл й скомпромітувати український 

рух, дозво.ая.аа цензура всякі дурні і безглузді ріtЇи, навіть 
хочби вони переступа.аи рамки указу, а .гарної книжки, навіть 

друкованої вже раз, не пускано. 

Ввесь час цензура пильнувала, щоб не виходило кни

жок для дїтей - "вони, · мовляв, повинні вqити ся по росий

ськи", не дозвол.нла граматики укр. мови, павіть писаної по 

росийськи, бо ее, бач, граматика "язика, засудженого на пе

бутте" і т. д.! Тільки в ряди-годи проскакувало щос~ путяще. 

Тому до нашого часу не можна було видати пї "Народнїх Опо-
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відань" Марка-Вовчка, вї "Чорної Ради" Ку.11їmа, нї в нь
ших добрих творів, друкованих даввїйmе. 3 Гuичиви кни

жок ве пускаво, у себе вдома ве дозво.Аюваво друхувати ... 
І, от українська в:ниzка ставаАа нечуваною рідкістю на У кра

їиї. Про не'і багато .!юдей ве чу.11и, ие бачиJІи їі. Уряд хотів, 
~ 

щоб Українці вабу.Аи й дувtати, що по українськи :можна щось 

писати й друкувати, щоб вови зростuи в переконанню, що 

єдина :моЖ.Іlива ва Україні росийська :квиz:ка, роси~сь:ка п~о
свіченість, росийська :куАьтура! 

У:краївцї, бачучи ее, киву.11и си до Га.11ичиви, иуди стежку 
• 

протоптuи ще по заборонах 63-го ро.ву. Уже в початках 70-их 

років зносини з Га.Аичи:В:ою стають частійшини й прави.ІІьнї~

шими. Українські дїнчі збирають гроші, щоб заснувати у Львові 

друв:арню й розпочати там видавництво, везuежие від ро

сийськоі цензури, дбаючи, щоб українське _С.ІІово зробити ору

дєм европейської :куJІьтури й науки. Завдн:ки.сим заходам по

встuо у Львові 1873 р. лїтературне "Товариство ім. Шев

ченка", котре 1892 р. знов при участи росийських Украївцїп 
перетвори.!о с.и в Наукове Товариство і ста.11о в ваших часах 

правдивою у:краівською Академією Наук. 

Ве-Аи.вим пропаrатором тїсвїйmих взаємин рос. України 

з австрІtйською був особ.11иво Драгоманів, :котрий вказував, що, 

.11ише поставивши ухраїнську роботу за :кордоном, ва ві.11ьнім 

tрувтї, можна чогось добити св в Росії. . 
В 80-их роках участь рос. Українців в га.11ицьких видав

ництвах робить ся постійвою і щораз зростає, надто з кінцем 

80-их і початхом 90-их рр., що значно спричивюєть сн до 

оzив.4евн.а австрийсько-українських видавництв. В усїх тодїш

вїх часописнх - "Зорі", "Правді", "Народї" й "Життю 
і С.Аові", почасти в "Буковинї" за редакторства О. Маковен 
(рр. 1~92-1~93) повно вснкоrо рода праць з рос. України. 

ОсобАнво багато працюють рос. Українці в заснованій в по

чатку 80-их рр. "Зорі", котра тепер робить сн нк-би всеукра

ївським орrапом. Усї кращі твори ваших письменників, нкі аж 

по рево.11юції НЮ5 р. мог.11и побачити світ на рос. УкраїнУ, АРУ 

.кують с.а в Гuичині. 

11'1 
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3 росийських Украі'нців (по· за Кулїшем і Драгомановим, 

котрі вчаспІйmе навязали . зносини з Галичиною), що брали в сїк 

часї живу участь у ~їтераtурпо:иу руху в Галичипї, треба згадати 
найсамперед О. Кониського,* Олену Пчілку (Rосачеву, сестру 

Драгоманова), М. Rо:марл, І. Нечун-А.евицького, а згодом (у другій 

половинУ 80-их років) -'Б. Грінчепка й Трохима 3їнківського. 

О.11ександер Кониський. 
Письменник і ділч. Один із . 
тих, що .ІІУЧИ.ІІИ рос. Украіну 

з австрийською. 

За ними пішли Карпенко-Карий, Ко

цюбинський, Леся Українка, Rрим

·ський і багато ипьших. 

Rрім белетристики друкують CJI , 
по rа.11ицьких 1 буковинських укр. 

часописнх багато наукових і пуб.ІJЇ

цистичпих писань рос. Українців. 

У себе вдома тим часом цї.ау 

уваrу спрн:мовано па наукову роботу. 

В Київі 1883 р. повстає журнu 

"Rіевскан Старина", в котрім аж 
до П кіпцн (в 1906 р.) провадить 

сл еверrічпа · робота пад українозвав
ством: друкують СJІ розвідки, статї, 

:матеріяли етпофаФічві й історичні 
документи. Се . була, скажемо словами Франка, - "дуже жива , 
і п.11ідва працл коло самих Фундаментів пового українського 

руху, який :мусїв вирости з часом." З посеред наукових робітни

ків, що зак.11адали сї Фундаменти, треба згадати особАнво 

історика лїтератури і нзикознавцн Пав.11а Житецького, 

язикознавцн К. Михальчу~а, історика внутрішнього .11аду 

Гетьманщини О . .д.азаре~ського, історика й історика літе

ратури М. Дашкевича, не кажучи вже про Драгоманова та 

Антоновича, котрий виховав цї.11у mкoJJ.y молодших ДОСАЇДНИ· 

ків мину.11ого України. 3 сеї шко.11и вийшов між иньши:м також 
широкозвісний учений проФ . М. Грушевський 1 багато 

иньших . 

·х- Кониський ще у 60 -их рр. почав писати до rа.11ицько-украінських 

видань, аJІе систе:матичва й постій на його участь в сих видавиях прппмає саке 

ва 80-і роки. 
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По.аїтвчва думка в сих часах ве :м:uа виразиого ха

рактеру. Український рух ве обхопив ще ширших кругів ва 

Украївї, ко.ав впuв ва вьоrо srадаві вище перес.11їдувавв.и. 

Тому в тих часах ве повстuо виразно діФеревціоваІПІХ партій, 

а бу .ІВ самі .шше течії і гуртки. На saru українство ІІ&../10 

поступовий характер, бо всі свідомі У краївцї, бачучи ва 

коадік ступні ур.идові переСJІІАувавв.и всьоrо, що українське, 

ие :коr.&в - річ очевидна- сириати ур.идови. Се бу..tо причи
ною, що в українських "rро:када.х" rуртува.п с.и вайріzво
родвїйші mде, котрих обвдиувuа спіАьва всїм :Dсвідокість", 

.аюбов до ~ідвоrо вароду й баzаввв тав чи ввав.mе йо:ку по

САJZИТВ. !Ае й по.аїтичві, й навіть ваціовuьві домагаква 

громаДІІІІ бу.ав ріавої сuи, ріавоі, сиаsати-6, вапруzевости, 

- радвJt&Аьві й укірковаві, иепрuвреиві й уrодові. Старше 
поко.аївве вueza.ao sдебі.аьшого до кирвих ку.аьтурииків, не

здатних до .иввхсь ріПІJЧІІХ виступів. Toz ве двввиц.и, що 

ввїхавmв sа-rравицю s во.аї й пороsукіив.к київської rро

хадв, Драгокапів швидко розійшов с.к s sем.а.икакв в по

г.а.идах ва sавдавв.и української по.аїтиви ·В Росії. Тим 

часом .п Драгоманів ішов усе ваперід, став..шчв що-раз евер

tійвїйші zадаввн до українських дї.ичів, вови під ва~ском 

реа:в:ції що-раз смврвїйmuв, відхоДІІчи від "по.аїтики" в ро
диииий затвшок або в кращік раз1 sа•икаючв с.и в наукових 

:кабінетах. Драгоманів різко пападав ва "апо.аїтичву" полї

ТИRУ своїх зеІІ.ІІ.аків, доказуючи, що павіть культурна робота 

на Украївї мусить кати nо.11їтичвий характер. Одначе під 

важк~м подихом шо-раз зростаючої реакції українство, ве 

зважаючи ва rар.ачі заuики Драгоманова, блІдло і в.авуАо 

під оrАJІДОІІ поАїтачвим. На поверхвї zитт.и бун.11о лишень 

хиба саме "укра'івоФі.ІІьство", нездатне навіть в своїм родив
вім крузї . перевести практично свою АЮбов до українського 

народу. Але ее ще ве значило, що українство ак таке пішло 

в вївець. НУ, саме в сїм: глухім часї зроста.ао · м:о.11оде поко

.аїввв, котре згодом виступи.ао активно ва ріднім: фунтУ, роз

оранім культурвиками і україноФіJІами. Хоч ак нї тяжке 

бу.11о повітре ва Україні і в Росії під міцною рукою ОJІексав-

1!:!* 
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дра . ІІІ, то все-ж ширшої думки, .в:скравійших змагань не 
мог.ао вово ц1.аком sя.бйти. Ще в ківцї 70-их років буАи_ва 

Україні радикuьпі й соція.аїстичві гуртки, які да.аи початок 

першій українській еміІ'рації s Драгомановим па чо.аї (крім 
нього е:міІ'рува.аи Подо.аивський, Вовк і ин.). A...ae-z не всї 

виїхuи, трохи- хоч і не багато їх буJІо загuом:,- JІишили СJІ й 

провадили да.АЇ свою дїв.11ьність. Згадати хоча-б МикоJІу Іtова· 

JІевського, що піsвїйше, в початках 90-их років, так багато 

sас.аужив CJI ДА.В: поmирепвн ва УкраУвї думок. Драrо:мавова і 
по:мочи роспочатому під його проводом радиІt8.Jlьному руховп 

в Га.аичинї. · · 
. І 

Серед університетської жо.аодїжи. pas-пo-pas творвАв сн 

українські гуртки, що пера.s високо підвоси.аи українсь-кий по

.11Їтичний прапор. Ta:s, в початках 80-их років серед'студентів· 

Українців ріжвих вищих шкі.а у Петербурзі (1883-1888 рр.) 
істнував гурт "українських соцінJІїстів-·'Федера.а їстів", до ко

трого між ившими на.аежав інживїр М. Васи.аєв, реввий укр. 

дїнч, що не так давно перед сею війною помер у Київі. У сього 

гурта знаходимо дуже широку, всесторонню проrраму, в котрій 

вИАожепі його по.аїт:Ичні, економічні й ку.аьтурві задачі. Гурт 

повставав проти московщеннн Украіни й стояв sa поввий і 
широкий націопа.аьвий розвиток українського народу. За.д.ан 
сього .в обJІасти по.аїтичвій жадав вів "повної паціона.аьвої 

автономії (самопорндкувавпн) України, самоуправи ва демо

кратичвих основах". Самодержаввий цевтрuїстичвий Аад у 

Росії мав бути замінений на ві.аьний Федеративний союз, при 

чім кождий з народів росиіської держави мав право або при.11учити 

сл до сього союза, або заснувати свою окрему державу. (Про

І'рама гуртка надрукована зараз по смерти Васи.11ева в 108-і.м 

томі "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка у .dьвові", 
1912 р., .кн. 2). / 

Як бачимо, по.аїтичві змаганни гурта дuеко ширші, пїж 

ті, .икі виставив Драгоманів у своїй відомій проrрамі пере

будови Росії па Федеративну спі.аку ("Ві.аьна СпіАка"). КоАи 
Драгоманів ішов до автономії України не прнмо, а через авто

номію окремих їі об.аастей, нкі самі · вже мuи · рІшати про 
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з..dучевне в ширшу сшлку, ч.аени згадавого гуртм виставJІнють 

відразу постуJІят автономії цї.аої української 'території в Росії. 

На жа.аь умови тодїmвього поJІїтичвого життн не дава.аи 

сим ідеям змоги виходити по ва тїсві ме~і окремих гуртк в, 

не звязавих до того ще :між собою. Тому з виїздом ЧJ1епів 

гуртка з даної місцевости, з давого увїверситетського .міста -
гурток розпадав CJI .й новим .Іtюдлм доводи.ао ся rіочипnти все 

з початку. 

3 кіпцем 80-их років такі проби поставJ1еввя української 
справи ва ширший І'рувт що-раз зростають. ОсобJ1иво засJ1у-

.. 
Б о р и с Г р і н ч е и & о. 

ВіАомпй nисьменник і rромадський 
діяч. 

Трохим Зіньківський. 
Провjдник украінсь&оі мо.11одїжи кіuцн 

80-их і початку 90-их рр. 

жиди ся в сей час під тим огJ1ндом Трохим 3ївьківський і 
' Борис Грінченко, два :моJ1оді й енерrічві дїнчі з небуденним 

хистом пубJІїцистични:м:. Вонв підвесJІи гарнчий протест проти 

Фор:ма.аьвого україноФіJ1ьства, домагаючи CJI від укр. 'інтеJІЇ

rевції рішучого й посJ1Їдоввого сповнювання обовнзків перед 

рідвим народом. Своїми відчи'l·ами, перепискою, живою пубJІЇ· 

цнстичвою працею в австрийсько-українській nресї виступа.аи 

вови гарячими борцями проти ваціонаJ1ьвого гермаФродитизму 

зе:м:JІнків, КJ1ичучи до вих: будьте Українцями в поввім зна

чівн~ сього с.4ова на кождім місцї, в усяких обставинах! 

В сїм дусї вироб.4нють вони проrраму д1н.аьности "сві

домих Украївцїв", кругом котрої обєднуєть CJI значне KOJ10 
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тогочасної української :мо.21одїжи. (Надрукована СJІ проtрама 

в "Правді" 1893 ·р. під заг. "Profession de foi мо.21одих Укра
їнців"' див. ст. 201- 207). 

В сї:м: "визв:авmо віри" ЗOJIB.llmть воии, що ми, моВ.llлв, 
передовсї:к "повивв:і есьмо бути ковсеквевтвими у всьому 

. Україв:цами, роб.аючи ва народньому І'руитї усе, що вимагає 

від вас ідеа: відроджеввл Украіни, у'се, що вимагає від вас 

всесвітвій поступ". Читаємо тут sалву, що "Д.ІJs вас свідомих 

Українців єсть один український варо.ц. Украіва австрийська 

і Україна росийська однак нам: рідні і жадні І'еоІ'раФічві межі 

ве можуть роз'єднати одвоrо~вароду", що мо.21одїж переносить 

"осередок ваги укр. ку.21ьтур~о-по.а'ітичної справи" в Га.21ичив:у, 

"бажаючи поставити свою справу веза.аежво від росиАських 

обставив", щоб працювати там в межах недосsжвости д.ал 

росийсь:ких жандармі' ва :користь України, хористаючи з ав
стрийсь:кої ковституці'і. 

Мо.аодїz дбатиме,-- каже "Profession",- "щоб ухраїнська 
мова запавувuа скрізь ва У:країнї: в роди!Jї, в уСJІRих спра-

.. . . . .. . вах, .mt приватних, так 1 загuьно-сусш.21ьвих, у громадІ, у 

.21їтературі і навіть у зносинах з усїма ипшими народами, що 

живуть на Україні".- Та:к "кожен з вас, свіАо:мих Українців,-
' . 

заsв.аJІЮть автори сього цікавого документу,- має промовАяти 

~ родині, в товаристві і взага.аї скрізь, де його зрозуміють, 

по українському". 

Да.аї читаємо про обовазок свідомих Українців вихову

вати свої діти по ухра'іпськи, про потребу скрізь памлтати 

про уи.р. шко.ау і взага.а ї про укр. ваціопuьпу справу і ії 

підносити, оборонточи скрізь права у:краївсьRої нації. 

Підчеркпувши, що "дїsльвість паша буде здебі.21ьmого 
поки що ку.21ьтурпо просвітвл", автори "Profession" залв.ан

ють одваче, що вови' бажають "такої відміни сьогочасвих об
ставив, щоб ·при пїй був :моаuивий ві.21ьвий розвій і ЦЇJІковите 

ВДОВО.іІеRПЄ усї:м :ИОраАЬRИ:М, ПрОСВЇТRЇ:И, СОЦЇJІ.llЬИИМ: і ПОJ!ЇТИЧ

ПИМ ;потребам українського народу." Тому в об.21асти Ііо.q.їтич

вій :мо.аоді Украївцї домагають сл "Федеративного .ааду в тих 

державах, з якими з'єднана рtраїпська se:и.as." 
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11 роtра.ма згадавого вище ПетербурsьRого гурта бу .ІІа да
.ІІеко краще й пос.ІІїдовпїйmе проведена . і уtруптовапа, ·ue 
своrо часу не бу.11а опубJІїкована й тому не :ма.аа такого вп.11иву, 

.ак отсе трохи паївпо-деКJІ.имативпе визнапне нацtопuьної віри 

90-их років, що виступа.11о rо.аовпо проти паціопа.ІІьпої иері

шучости й ц:епос.аїдовпости старшого поколїппя, хотре не зва

жуваJІо с.и павіть у своїй ВJІаспій сї:иі провести прінціпи, .. ахі 
в теорії подїJІJІJJО. 

Дуже нс:sраво вияв.анєть св мо.ІІода ухраїнська течі.и 

в краспій JІЇтературі. По.вв.ІІ.нєть ся цїАий рвд сатиричвих тво

рів - віршои і прозою, - в котрих висміювть сн україно

ФіJІьство ·Й бичуеть CJI взаrа.JІЇ :МаJІОСВЇДО:М.е, бdдужпе ДО рід
ВОГО п~роду грЬ.мад.япство (Вірші й оповідавпн Гріпчеп:sа, Шхо
.JІичепка-Ковоиепка, поезії Са:м.ійJІепв:а, десї Ухраїнки, Крим

ського й ип.). 

В пубJІїцистицї провод.нть сї погJІ.иди, .ик згадувапо вище, 
го.11овпо Грінченко і передч~спо померший Зїпьхівський . .llїте

ратура, що висупуJІа саме цїлий р.ид молодих, свіжих і ва

дійних та.11аптів, прибирає бадьорий характер. Чуєть ся віра 

. в побіду українства, певвість себе. 
Так пароди.11а ся сучасна, паскрізь свідома українська . 

іпте.аїtепціи:, що згодом згуртовуєть с.и в ріжних у:sраїнських 

партівх. Поки що-ж баqв:м.о в пїй го.аовпо дві теІІії - одна 

uаде більший ватвек саме па націопальпий біх s реакції проти 
націопальвої відста.аости українського гро:маДJІпства, друl'а 

підносить передовсї:м: справи соцін.аьпо-екопомічпого характеру. 

Між сими tрупами почипаеть с.и поJ.е:м:іка, :sотра ве.1ьми ожив

лює громадську думку ва У в:раїпї і допомагав ви.испеппю ухра-

їпєь:sої справи з усикого боку. · 8 
Дуже ве;.11ику ролю відограв у сїй полеміцї знов-таки 

Драгоманів, що в сїм часї вже перебуває у Бо.аІ•арії па по

садї проФесора упїверситету в СоФії. Саме тодї (:sіпець 80-их 

і початок 90-их рр.) в Гuичипї орtапїзуєть св жива ради

:suьва парті.н під проводом Франка і Павлика, політичвих 

учепиків Драго:м:амва, і під його загальвим керовпицтвом. 

Драгоманів бере дїн.аьпу участь в орtанах молодої партії, 
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особдиво "Народї", а потім · у заснованім Франком~ журна.аї 
,, ЖИ'І'ТЄ і С.лово", критикуючи українську по.аїтику в Австрії 

й Росії. Сл критика ( особоанво "ди сти ва Намнїпрнвську 

Україну" й "Чудацькі Думки" ) го.аосни:м відгомоном відби.аа 

сл ва Украївї, скрізь рознослчи по нїй гас.ла поступового, ва

скрізь европейського українства. ~ Видатвїйші пуб.аїцистичні 

статтї з ".Щиттл і С.а~>Ва" (Франка, десї У краївкв - писа.аа 

вона тодї під n~евдонї.мои . Н. С. Ж.) .переписують сл навіть 

ва гектоrраФі й ширл1;ь сл по всїй Украївї. 

Зносини з Га.аичиною відтепер частїйmають. Звідти 

йдуть на рос. Україну книжки й часописї, а мо.лоді українські 

· радика.ли з Росії починають відвіду

:М: ихай л·о Трушевський. 

Л роФесор унЇRерситету у 
Львові і довrоJJ.їтнїй ToJJ.oвa 
Наукового Товариства ім. 
Шенченка. Автор_ монумен
тальної .,Історії України" і 
видатний громадський дїлч. 

вати Га.личиву, щоб ·приг.алв-ути сн 

тамошнї:м відносинам. 

За сї зносини (поїздки й спро

ваджуванне книжок) не минає Україн

цїв караюча- рука урлду. Починають 

сл труси й арештовапнл. Так потур

бовано в тім часї Арабажива, Rиств:

ковського й ивших радика.лів з рос. 

України. Р. 1892-го арештовано за ее 

Тучапського, а га.аицький Українець

радика.л др. JI. Невестюк за травспорто
ванне кнИжок довго васидїв сл по ро

сийських · тюрмах. В 1893 р. за спро

ваджувавнє й перетримувавве україн

ської .аїтератури з Га.аичиви переведено 

чис.ленні арешти й труси у Харкові (арештовано звісну сїмю 

Русових, Пада.аv, Степаненка за такі невинні річи, ІІК 

Б .б .. з " о н т · m " укр. 1 .а ш, " о рл , "иаписки а ук. о в. 111. евчевка 

й т. п.) і т. д. 

Пово.аї та "іС'l'Орична npinвa", котра так довго дї.аи.ла 
І 

Українцїв зза обох кордонів, меньшае й творить сл спі.аьне 

українське куJІьтурне житте; щезають бодай в обJІасти духа 

ті " межі, що по.межували нас чужі иіж собою". Невд~взї сн 
куJІьтурна спіJІьвість вилвJІлеть ся дуже .искраво ва-зверх. 
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_На :катедру увраївсь:кої історії в JІьвівсь:кім увїверсите'l'Ї при

ХОАИТЬ рос. Ухраївець- Михай.Іо Гр-ушевський, котрий не

забаром стае ва чо.Ії зреФОрІІQвавого па наукове "Тов. ім. Шев

ченка" й робить із нього всеукраїнське наукове dгвище. Рів- .. 
ночасно орtавом JІЇтературвоrо А поJІїтнчвоrо аитт.и ми цїJІеї 

соборвої України став поважІІИй місвчввк ".Лїтературво

Науковий Вістник" (від р. 1898-ro) з ~равкок і Грушевським 

на ЧОАЇ. 

Деватисоті роки. 

І. Перед революцІєю. 

(Оzив.аеввє укр. руху.\- Поо~їтичві орtавїзації. 

Аїтера'І•ура. - АвtаАьиі ·виступи). 

Г АухвА час 80-вх і 90-их років був; ак бачимо, добою по

вuьвоrо орtавїчвоrо зросту українського руху в Росії. Не 

стрічаючи вї звідки покочв, під суворим: режімом репресій ва~ 

родzуєть сл в кіицї сеї доби свідоме українство. ЗагuьІіе 

оzвВАеивв, аке поча.ао с.а в Росії 9 кінцем: 90-их рр.', розумі

єть cs, веJІи:ко спрІUUо Aoro 9ростови. Українство 9 буйвою 
сuою прокидаеть СJІ по всїх усюдах широкої України, рішучо 

струшуючи 9 себе "ветхоrо чо.аовіка." Ради свідомої української 
івтеJІїtевцїі що1.ра9 ширшають й вона що-раз еверtійвїйше 

до:маrаєть сл д.tа себе А ДАJІ цї.1ого укр. вароду повноти ваціо

вuьвого zвтт.и, з обуревнем відпекуючи с.а й тївв провав

сuьства ва українськім tрувт1. 

Сей зріст нової української івтеJІЇtевції з широкими ва

ціовuьвими аспіР,ацівми й завдаввами починав знаходити від

гомів у росніській часописній пуб.tїцистицї ріжного табору. 

Оскі.аьки у темні часи реакції 80-их і 90-их рр. українством 

перестuа цїкавитв св росвАська zурвuїствха, павіть ворожа 
йому, ості.аькв тепер, 9 кінцем: 90-их років ва порадок дпа у Росії 
стає українська справа так само, ко.1и ве сuьпїйше, ак ее 

бу.1о в часах коротких ясних періодів у життю рос. України 

в 60, 70 і цочатку 80-их рр. ; стає, щоб ве зійти 9 нього аж до 
вашого часу. Знову, .ик даввїйше, ва всї .1ади дискутують СJІ 
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справи у:краївсь:кої мови, укр. .11їтератури, у:кр. шко.11и. У кра· 

ївцї па сей pas, маючи добрий козврь в Гuичивї, твердо 

став.11.ають свої посту.11вти. Чорва преса починає знову торо

Чити про ухраїись:ку в.ебезпе:ку, про український сепаратизм, 

зиушую~и .11їберuьву час від часу вийти з ії байдуzв.о-хо.11од

воrо відпошеввв · до у:краївства й забрати в імв абстрактвої 

правда rо.цос у йоrо оборов.'f. В r.11ибивї душі одааче .11їберuи 

відносили св до у:краївсь:коrо руху в.есеріозво, и:к до свого 

роду чудацтва, і az пізвїйше, побачивши, що ее в.е жарт, по

чuи й собі міввтв Фровт. 

Св rазетва по.11вмі:ка, розу:мівть св, бу.11а .11ише в.а руку 

у:краївсь:ко:му рухови, шир.вчи про ньоrо вість по . всїх усюдах. 
Ву.11а вона заразом відrухок того, що дї.в.11о св в.а У:краївї, 

свідчучи вимовво, що У:країварухавть св, що час сп.11.вч:ки кинув. 

3 кінцем 90-их · рр. почив.аеть св та:кож широкий укра

ївський рух серед пmі.аьвої мо.аодїжи. По ун'fверситетах, tім

наsіих, духовв.их і учите.11ьсь:ких семів.арівх повстають таемві 

укр. "rромади", заuадають св біб.11їотеки, провадить св жива 

самоосвітня робота в ухр. дусї. Між сики rромада:ми заввзують 

св звосив.и, котрі приводвть зrодом до тїсвїйшвх відносив. Увї

версанти привознть в.а провінцію закордонні укр. квиж:ки і 

1де1. 3rодом повстають ширші орІ'ав.їзації ш:кі.аьної мо.аодїжи. 

О:кремі rромади відбувати з'їзди, паради. Мо.аодїж .аеrко 

знайомить св між собою, сходить св, починає спувати П.ll..ІІПИ 

про систнматичву роботу серед народу. 

Одним сJІовом укра~вство оаива..ао. В міру зросту заrа.аьво

рево.аюційпоrо руху в цї.аій державі вов.о І собі чим раз си.аь

вїйше підносить rо.аову. Виходить із стадії rурТRівства й 

береть сн за по.аїтичв.у орІ'ав'ізацію своїх ше'реrів. . 
Початки такого партійвого tрупував.вв ·на Yкpaiu'f при

падають, .н:к бу.ао вже сказано, ва· почат:ки ~О.Их років,' :sо.11и 

вже там і тут повставuи ріжві украївсь:кі орІ'авїзації. 3 сих 

орІ'авїзацій, що мuи переступвий, ~ак :иовити підrотовввй 

характер, треба згадати дві, бо саме вови дuи вайбі.аьmе ма

тері..ІІ.ау ми сучасвоrо партійвоrо уІ'рупувавв.в ухраїв.сь:коrо 

громад..ІІвства. 
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Перш~;~. орІ'авїзаціs бу.аа заснована ще ва початку 90-их 

рр. у Київі з Фі.аїами по ввьmи~ містах, де вzе був І'рувт у 

ФОрмі "rромад". ЧАеви їі sвuи себе "Тарасівц.ами" й своїм 
світоr.uдом ваб.аиzаАи cs до ruиць:в:ого радиІtа.Jlїзму. Само

стійвої активвої 'роАЇ "Тарасівці" ве rpuи, ue про вих сАїд 
згадати тому, що вови перші вийпuи ва вузькі межі :місцевих 

rромад і зробиАи спробу ширшої орІ'авїзації свідомих україв

ських е.авмевтів. Дuеко біАьmу вагу мuа ватомість заrа.&ьва 

українська безпартійна демократична орІ'авїзація, за

снована р. 1897 ва з'їзді у Київі. Вова кuа за завдаввв згуртува
ти всї свідомі украівські сиАи, розкидаві по ріавих місцвх, і з'ед

ва1Іmи їх виступити спі.аьвими си.&ами ва боротьбу за ваціо

вuьві права ухраївсь:в:оrо вародr· До речи сказати, Тарасівці 
in corpore ввіІІіІАИ в сю орtавїзацію. Бу.аа вона, з ог.ІІяду ва 

тодішві порвдки в Росії, конспіративною, таєквою; сuадuась 

з :місцевих автономвих rромад, звsзавих ва Федеративний лад; 

виковуючим орІ'ав~м її бу Аа виборна цевтрu.ьна Рада, а зако

нодатвим - періодичні з'їзди де.ІЄІ'атів місцевих rромад, що 

відбувuи сл тричі ва рік. 

3 ог.&яду ва ставовище ухраїнства, позбав.&евоrо тодї 

в Росії ваІsвичайвїсїньких прав, скованого заборонами І ути

сками, srадава орtавїзаці.и дбuа rо.11овво про націоваАьві по

треби рідвого народу. 

Тому дївАьвість ії виав.&~.аа сл sдебіАьшоrо в пропаtавдї 

ідеї укр. націовuьвого відроджеввв, переважно серед івте.аї

І'евці1, в rуртуваввю свідомих е.аемевтів, розповсюджуванню 

української книжки, у видавництві і таке ивmе, САовои -
буАа ее rоАовво культурна робота. ОрІ'анїзація с.и бу.11а сливе 

чисто-інтеАЇІ'евтська, майже ве вввзава з широкими :масами.* 

Cs вАасве обставина ве задово.11ьвв.аа бі.аьш суеnільно

настроєві е.11вменти київської унїверситетської :моАодїжи, са:ме 

ту її частину, що з одного боку буАа щиро перейввта думками 
Драгоманова, а з другого стонла під вп.11ивом зросту соціяА-

* Про cn орtаІІЇзацію Іі про "Тарасівців" уперше оповів д. С. 6 Ф рем он 
у своїй брошурі "3 rрок&,Аськ.оrо zитт.и ва Украіні • Киів, 1909 (див. ст. 42-44). 
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демов:ратичвоrо руху ва в:ордовои і марв:сівсьв:ої ..Іїтератури. ·1 
На сїм tрувтї шув:авв.а нових шА.ахів rромадсьв:ої роботи j 
вародиJJ.а с.я в в:івцї 90-их рр. tрупа, що вазвuа с.я "Ув:ра

ївсьв:а СоцінАдемов:раті.а", до освовате.ІЇв в:отрої вuежа

.Іа й пов:ійва .ll.ec.a Украївв:а. Випущені се:ю tрупо:ю в Київі 
в 1897-98 рр. дві rев:тоtраФовав:і квижечв:в "Проtрама tрупв" 
і "Про соці.аJJ.-демов:ратичву роботу серед ув:раїнсьв:ого се.авн

ства" підготовнАн в Київі tрувт ма будучого успіху вгадува

ної низче Р. У. П. (Крім сих .цвох брошур ввдuа У. С. Д-і.а 

півнїйше ще .цві .брошури ва кордонок - "Оцївв:~ проtрами 

ув:р. соці.аАїстичвої партії" й "Царі, пави ·а .аюде", Женева 
1903 р.). 

Незuежно від сеї tрупи, :майже одночасно з нею повстuа 

(в 1898 р.) ва Київщині ув:р. се.а.авсьв:а орtанїзаціа -"fp у па 
сїльс:ьв:их робітнив:ів соц . .цем. в:иївсьв:ої tубернії", па 
проJівила себе випусв:ом відповідвої відозви. Між обома tру

пами згодом бу.1и навазані зносини, ue арешти по сеАах 

припиви..Іи досить успішно почату роботу. 

Та ее бyJJ.o що-йно початки. 

Першрю дійсво-політичною ухраївсьв:о:ю орtавїзаціею, що 

повеСJІ.а в народ гама революційної боротьби з' іствуючим ла

дом, бу.аа с.ааветва Р. У. П., себ то Революційна Ув:раїв

сьв:а. Пар тіа. 

Повстuа вона в самих початв:ах вмикого революцІйвого 

руху, що охопив цїлу Росію Св особливою силою проявив св 
на Ув:раїнї. Се иuо величезний вІUив ва розвиток партії, 

значно просв:оривши її внутрішню консолїдацію та потиривши 

"й орІ'авїзаційві рамв:и. Підготовчу шв:о..Іу члени партії перехо

ди.аи го..Іовно в ув:раївсьв:их університетських громадах, беручи 

дїя.аьву участь в студевтсьв:их рухах 900-х ров:ів. 

Се вже була правдива полїтичва партія в поввік зна

чінню сього слова, себ-то s відповідвою проtрамою й орtавїза
цією й n..Іавовою роботою серед вайширших верств укр~ївсьв:ого 

васе.аеввн. За.11ожена вона бу.аа ва з'їзді в Полтаві ВАЇтку 

р. 1900-ro. Основниками її бу..Іи :мо.аоді люде, тодї головно 
студенти університету, що ве вдово..Іа..Іи с.в: ку.аьтурницькою 
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дїв.аьвістю, а хотї.аи з го.аовою пірнути в боротЬбу з венаввсвИм 
царизмом за во.аю пригвобJІевого рідвого краю. Р. У. П. виста

ВИ.іІа ва своїм прапорі сам ост і й ви ц ь к і гаС.ІІа, уtруитоваввє 

котрих знаходимо в першій їі брошурі "Самостійна· Укра
іва", видакіА р. 1900-го у J.ьвові.* 

ОрtавїзацІл партії буАа в загuьвих рисах та.ха: ва· 

чо.ІІЇ сто.яв Це в тр а .а ь ви й Ко 11 і тет, вибиравий з'їздом 

деАєtатів місцевих орtавїзацій (так зв. "ві.&ьвих громад"). Цен-· 

тра.аьиий Комітет перебував у Київі. "Ві.&ьиі громади" іству

вuи по всїІ Україні. Особ.аиво дїв.аьва бу.&а ПоАтавська 

ві.іІьва громада (з осїдком в · По.&таві), дuї ПриАуцька, Хар
ківська, Черввгівська, Кубанська А ви. За кордоном представ

.алв партію "Закордонний Ко• і тет" у .Львові, кругом котрого 

гуртувuа СJІ нова українська еміtраці.я, ва сей раз далеко 

чиС.ІІеввїйmа ак за Драгоманова. 

Р. У. П. роввивуАа живу й еверtіЙву ревоJІюційву дї.иАь
ність, спочатку го.аовяо серед. сеА.явства. Відомі аrрарні. роз

рух}~ 1901-1902 рр. ва ПоАтавщивї й Харківщині й пізнїйші 
рево.Іюційві виступи (страйки, то-що) зввзаві з Іі іменем. 

Са дївАьвість моАодої укр. партії дав їй поважне місце 

в історії ревоАюціАвої боротьби в Росії взага.аї. Значіввє-ж їі 

дА.ІІ українського руху буАо - можна сказати без пересади 

- просто веJІичє3ве, і то ве .аиш ДАJІ чисто-рево.аюційного, 

а й дАВ загuьво-ваціовuьноrо й куАьтурного руху. Вона-ж 

бо перша повеСАа в широкі маси українські поJІїтичві гасла, 

перша почаАа в нечуваних перед тим р,gзмірах їх орtанїзу

вати й керувати їх виступами ва по.Іїтичнім і економічнім 

tрувтї, перша широко розкинуАа поміж ними ві.аьну, везuежпу 

уираївську :книжку, укр. часопись, укр. відозви, не оrАядаючи 

СJІ ва .1юті цензурні закони, що сковувuи українсь:ке дру

коване С.ІІово, перша по Драrомаво~і утвори.1а ДАJІ Укра.їви 

' • Ся брошура, а також видана рік пізвіІfmе квижечха ,Ара .11. Цеrиь
ськ.оrо "Русь-У&раіна і Москфщина", що в більшій скі.аьв.ости бyJJa перепачковава 
ва Украіну, А 2-е видаввє розвідк.и Ю. Бачивського "Україна irredenta", що 
виІіШІа в тіи самім часі (1900 р.), си.аьво вп.аинули на розвиток самостійвицьк.оrо 
вастрою сере.4 тодішньої ук.р. м:о.ао,4іжи. 
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поАїтичву .аїтературу, друкуючи її чи то за кордоном:, чи то 

по своїх таємних друкарнях ва Україні. 

Іtрім "Самостійної України" вида.аа Р.У.П. в 1900-1905 рр. 
у Львові і Чернівцях цї.аий ряд . ивших рево..mційних бро

шур (знаменитого "Дядька Дмитра", "Чи є тепер павщипа" 
й баГато ивших). Крім того видавuа вона за кордоном кі.аька 

ве.аєrа.аьвих часописей, спочатку "FacAo" (1901-1902 рр.-), 

згодом "Працю"(1904-1905 рр.), нк свій партійвий орrаи, і по
пу.алрву часопись д.llя вароду "Се.анвин" (1903-1905 рр.). 

Михай.11о Русов 
(1876-1909). 

0АЯН із основників Р. 
У. Il. А АЇuьвиА спів· 
робітник ,.ГаС.Іlа". 

В початку серед Р .. У. П. стирuи 
ся й перехрещува.аи са вайріжвород

нїііші течії й вп.аиви. 3 одН<?ГО боку 
так мовити свійський, чисто-ухраїв

ського походження самостійниць

кий напрям (його репрезевтувuи 

го.аовво По.атавіJ,ї, Харківці, дубенці 

та При.аучаве ), дuї вп.аиви по.4ьської 
соціл.іїстичної партії (PPS.) - . rо
.аовно серед правобережцїв. По -за 

тим сюди примішувuи ся crapi дра
гоканівські вп.4иви і взага.аї впаиви, 

що йшJІи з Га.аичиви - спочатку 

радика.аьний, де дJL.dї, то все си.аь

вїйший ВП..ІИВ :КОJІОДОЇ австриЙСЬКОЇ 

української соцінддемократії. 3 роси й ських вп.аивів :иа.аи 

МІСЦе ВП.llИВИ С~ЦЇJJJІДеМ?Кратичві і ЩЩЇJІдреВОJlЮЦЇЙНЇ. В 

перших poita.x усї сї впАиви боро.аи ся й стирuи 

сл між собою, аж поки рішучо не подо.аав впJІив вай

си.аьнїйшої й вайміцнїй.ше зб удовавої партії - соціл.а.

демократичної. 

Пробою пересадити Р. Р. S. ва український :(рунт бу.а.а 

недовговічна "Українська соціл.а.їстичва партіл", заспова

ва покійним Б. Лроше в ським, ад.е сл партіл (краще сказати

rрупа) швидко цїд.ком з.аиваєть сл з Р. У. П., а П орrан 

,,Добра Новина" стае на · лкийсь час орrаном Р. У. П. д.ал 

промисJJ.ового nро.аєтарілту. 
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Р. У. ll. ПОВО.ІЇ Sб.ІИZ&в';І'Ь С.ІІ під ОГ.ІВДОІІ проІ'р&JІИ Й 

тактики до рос. соціІІ.І-де:ко:кратії. В 1904 р. ее вже оста

точво виасІІЮєть са. Ки'івська партійна орtавїsацін вироб.&нв 

пров:кт проІ'ра:ки в соці.u-демократичві:к дусї, а sг~до11, s по
чат:кох 1905 р. Р. У. n. перетворюе!'Ь С8 й ОФЇЦЇЛ.ІЬНО в СОЦЇВJl
демо:кратищ та прибирав ваsву "Українська соціа.І
демо:кратичва робітнича партіа". (У. 0.-Д. Р. П.). РіВDо

часио звертає вова ве.апу уваrу ва роботу серед 11ісь:коrо 

українського робітництва. 

На ·чо.а'і проtра11и стоїть до11аrавве автово:иії України 

з сой:мом у Київі. По-ва ти• відріаиає новонародаеву У. 0.-Д. 
Р. П. від і"У росвІсьвої товарвm:ки до11агаивє иаціовuьвої 

орl'авїsації робітництва. 

Он ево.&:юцін Р. У. П. бу.1а причиною розко.1у в їі сере· 

диві І повставна нових партій. 

Передовсім, ще в сuих початках, скоро впсвив са со

ці.а.аїстичвий характер партії, по:киву.&в ії ради ті е.авм:евти, 

що ва перший п.аав ввсувuи чисто-ваціовuьві змаганни й 

вороао стави.ав св до авого-будь співдї.аавва 9 чужоваціо
ва.аьввu орtавїsаціами, в другої ті, що під си.&ьвик вuивок 

росийсь:кої соціа.І-деІІ~ратії вваzа.ш ковечиик rо.1оввий ва

тиск зробити ве ва спеціа.&ьво-украївські посту.11ати, а ва ва

дачі соціа.аьвоrо й по.&їтичвоrо перестрою Росії в івтерес'і 

робітвичого про.&етаріату везuежво від иаціовuьної прива-.. 
.Іе&ВОСТИ. 

Перші дuи початок так званій "Народній Україв

ській Партії" (Н. У. П.), що винви.Іа себе виданввм: кіJІь

кох. брошур і одиого чвс.11а tазети "Самостійна Україна" 
(в рр. 1902-1905). Н. У. П. ве ма.11а ве.11икоrо вп.11иву серед 

українського громадниства й не здобу .11а сн ва ширші орtавї

sації, однак має свою s&CJІyry в історії розвитку укр. ваціо

вuьвої свідомосІf'и, виразно й рішучо підвоснчи гас.11о само

стійвої у:краївсь:кої держави . 
.Ліве :кри.Іо пізвїйше, в.ІJ.їтку 1904 р. теж виступи.ІJ.о 

з Р. У. П., оrо.11осивши себе неза.ІJ.ежвою орtавїзацією під назвою 

r,Украївська Соцін.ІJ.-Демократіа". Нова орtавїзацін випу-
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сти.4а відразу пару проrра:мових відозв і. розпочuа видаввє 

попу.4нрного орrаву "Правда", а· везабарок, ва початку 1905 р. 
при.1учuа СJІ до рос. со цінА-демократії а:в:о нац іон а А ь в о

в: ра ева авт о в ом u а українська соців.І-демократичва орrавї

заціа, пере:мінивmи свою назву ва "У:в:раїнсьха СоціяА-Де-

.:ио:в:ратина СпіА:в:а". "Спі.ІJ.ка", користаючи· з Підмоги Р. С.-Д. 
Р. П., роввинуАа живу аrітаційну і орrавїзаційиу дїнАьвість 

серед сїАьського робітництва ва Україні, rо.ІJ.овиим чином на 

П ранобережу, де керуваАа масовими сїАьсь:в:ими ст райками 

1905-1906 рр., й безперечно вмико причиниАа с.а в сих ро

ках до розбурханна народніх :мас до поАітичного житт.и. 

Хибою сеї орrанївації бу .110 ведоцївювапве ваціовuьвоrо 

питаввн, особАнво в П :міських орrанїзаці.их, хоч у своїй про
tрамі вона не по:мина.аа й основних українських ваціонuьних 

домагань. За те позитиввою стороною в дїнАьності "СnіАки" 
бу.11о їі змаганне витіснити Р. С.-Д. Р. П. і заи.ити ії :місце ка 

У країиї .ик є ди в а краєва соція.11-демократична орtанїзаціа иа 

цї.11у Україну. 3 сьОІ'О доходиАо не раз до боротьби СпіАки 

s місцевими ·орrавїзаці.и:ми Р. С.-д. Р.· П., :котрих Сnі.ІJ.чаве хотї.Іи 
інкорпорувати. 

Вкінці до делкої :міри ее їм і вдuо са. Згодом Спuв:а ро
бить сн одинокою краєвою орrанїзацією Р. С.-Д. Р. П. в rуб. 

По.Ітавсь:кій, Чериигівській, Київській, Поді.11ьській і Во.4ин

ській. Беї самостійні орrаиїзаці'і росиАської партії, я:в:і істнувuи 

в сїм районї, крім Київського Комітету, вс.fупи.ІJ.и в Спі.аку. 
ВідскочиАи вківцї від Р. У. П. і ті, зрештою дуже иечиС.ІJ.еині 

еАємевти, що симпатизува.ІJ.и s соцівА-ревоАюційиою роботою та 
хотЇАИ вести її ва українськім rруктї. Одначе вони буАи ще 

за-САабі, щоб утворити в сї:м часї окрему партію, й розбре.аи 

ся хто-куди: одні пристuи до росиАських есерів, liнmi увійшАи 

до нової - демократично-радикuьвої української партії. Аж 
пізнїйше (в 1907 р.) зроби.11и вови спробу орrавїзувати укра

їнську соці.нА-ревоАюційну партію. 

ААе сей розкі.11 не оСАабив Р. У. П., чи то пах тепер 

уже УСДРП. Вона й дuї востаАа СJІ в.ІJ.астите.Аькою дум 1 

мрій української мо.11одїжи. 
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Завдаки іствуваиию й ДЇВ.4ЬВОСТВ Р. У. n. маса zивої, 

рево.ІІ.юціІво-иастроєвої мо.wдїzи ва Увраївї ие пропuа .І,ЛВ 

українства. Давві'йше мо.аоді св.Іи, що рвuи ~ до беsпосе
реАпьої боротьби s царивмом, марно гвву.&и- АЛВ увраівсь:кої 

справи, бо .не· sваходючв д.а.к себе відповідвої у:країпської ор
rавїsації, ЙПLІИ в р.кдв росвІс-.ких ре:8о.Іюційвих партій і там 

sаии:кuи беs кQрвств ма рідвого вр~. Перед Р. У. П. ба
гато неевІдокої або кuосвідомої мо.аодїzи ва Увраївї вва

жuо цї.пох серіоsво, що зміст уsраЇВства - ее_ sава1 тв 

етвоrраФією, 11овою, уuадакиє укр. е.&оварв, видававвє .иквхсь 

ке виввих брошурок і вїчого ·понад ее, І з .ІІегао~аzевввм ста

вв.ІІ.о CJI ДО "увраЇ~ОФЇ.ІіВ" та ВВааа.ІІО ЇХ JIUO ЩО ве реа:кціо
JІераІІИ, в усввім раsї .1юдьми, .в:кі sаміtть живого дї.11а, за

мість. боротьби sa -права трудящого .ІІюду, "бам.ить св" ваз
и&чии. 

"Де ваші Февїі, де Парве.1ь 'г"- nитав с.а Же.11.ибов у Дра
гоманова. І всї сї Же.ІІJІбови, Кибuьчичі, .dвsогуби, Фро.11енки 

й багато-бігато инших іш.11и гурмою в роснІський рево.ІІюцій

вий табор, бо АИШ так бачи.11и борцїв "погибающихrь sa ве.ІІи
вое дt.ІІо .&юбвв". Їм: sдавuа с.и українсЬка, справа надто ма
.&оваzвою супротІІ боротьби проти "общаго врага". Розв.вже.ио, 
ІІОВ.ІІ.&В, усї ваціонuьві справи .ак сАїд ;на другий день" по 
рево.аюції. А.ае сеІ другий день ішов ро:ками, а справа не 

роsв.иsувuа св авї трохи: український народ дuї вид'fв у беs
просвітиіІ темр.кві. 

Багато рево.аюціоверів ув:раївсь:кого походжепвн бу.11и ва

віть тої думки, що деиа.ціонuїsаці.и укра'івсь:кого вароду -
хоч_ ак бо.11ючо даєть сн вона йому - навіть :в:ористпа, бо 

ВИЩJЧИ "перестарі.ау" ваціонuьну "ПIRapuyщy'l. ваб.11ижае ва

род ДО СВЇТ.ІОГО будуЧОГО, »і.ІІЬВОГО віД УС.ВКИХ В&ЦЇОНа.4ЬВИХ 

"обмежень" і "вуsь:кости", с..tовом, що вона в івтересї заl'uьво
.аюдсьвого поступу. 

Вп.аив чисто-росийсь:ких рево.ІІюціонерів-цевтра.ІІїстів ще 

бі.Іьmе С:К_.РЇП.ІЮВаВ СЇ думки.* 

• MocJUUi взаrа11і всі, з м:а.11ими виім:ІUUІИ, страmенні.цевтрuісти й вороl'и 
украінської ои.ремішвости. Про чорносотенців усі ее заrмьно знають, розхірно 
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Р. У. П. самим Фактом своrо іствуваввн раз Ііа завсїrдв 

pospyбua сей rордіїв узо.1, сп.аетевий песвідокістю і иеАо
дукаиістю, й охорови.аа д.а.и українства ве одиу душу, що 

и~акmе sarpys.1a-б навіки в баrвї всеросійства. 

Is Р. У. П. вийшов цї.Іий рад ділчів, що відоrрають 

тепер поважну р_о.ІЮ в ваціовuьві:м, по.аїтич.иі.:м і куJІьтурв:іJІ 

життю рос. України. Тут caмosposyмuo можемо вгадати .Іиmе 

покійних, ак от передчасно померших Михай.Іа Русова й Дмитра 

Цоsвавськоrо, що бу.1и одними is осиовників парті'і, дuї Настю 
Гріичевківву, Аевка Мацієвича, П. Ротара ... Ч.1евами Р. У. П. 
бу.1и також М. Коцюбивський і А.еса Украївка, що приступи.аа 

srодом до веї разом з ивьшими чJІенами srадавої вище перШої 
tpynи n Укр. Соц.-Демокр&Тіа". 

Баrато завдачує Р. У. П. й старше українське rромадп

ство, котре во ка розворуmи.аа й попхну .І а ва m.ап орrавїзації 

СВОЇХ СИ.І, ва ДОроrу ПОJІЇТИЧИОЇ ДЇа.ІЬВОСТИ. 

Не перебі.1ьmимо отже, ко.аи скажемо, що rо.1овво під 
вп.Іивом ДЇJІJ[ЬВости Р. У. П. й за їі приuадом поча.ао с.и 

rуртувавве й ивших українських партій у Росії. Про партії, 

що вийПLІи з їі .Іова, ми зrада.аи вrорі, тепер спииимо са ва 

тих, що повстuи веаuежво від веї, хоч і ие без· посередвьоrо 

їі вп.&иву. 

Бу.1а ее передовсік "Українська Дековратичва Пар

тіа" (У. Д. П.). В вїй зорl'авїзува.Іо сл старше поко.&ЇВВІ 

українських патріотів, котре досі стоа.&о ома.аїк від ч~ої 
по.&їтики, ви.в:uП>чи свою активвість хиба .аиmе ості.аь:п, 

оскі.Іь:ки окремі одивицї з покіz вьоrо допокаrа.ш тп чи 

веА&ВНО ВИЛВИ.ІО с.в: ак С.ІЇА ВІЩЇОІ:ІВАЬНе nОб.Іичче" АЇберuів (Струве, ПоtоАів І 
ви.), за те досі :ма.ао хто звав про україножерство .Іівих парrій. Отае варто 
приrадати, що ще знаменитий провіАвии. декабристів-Песте.аь був вороrох JЧ8· 
інської автономії, а ОАИВ із участииків замаху ва 0Аев.с&ІІАра Ш. .11 1887 р. 
Шевирьов казав з приводу укрвівських домагань, що ва друrиІ Аевь по по•· 
.1еввю царизму треба буде рево.uщіонерам розстріАювати поборипів наці~ 
ва..u.воі окремішвости І Сучаеві рос. рев0.1юціовери теж весоrірші цепра.Uсrв. 

що особ.ІUІВо в:ввви.1о сн під'ас теперішньої війни, ІОАИ вспі П.Ієх.авовв, Ааа· 
сїнскі й без.Ііч ивших з Фурією вапuи ва украівськиА рух, обстоюючи "ці.аісrь 
і вепо,І,Ї.Іьвість11 росийсьи.оі імперії! 

- 282 -



ввакmе (rрошима, меm:в:авnм тощо) ерупівцим. Аїберuьиі 
повівв 1905 р. дu.в вареmтї sкory І сп rромаДJІвам вийти 

ва світ боzвІ. В 1905 р. відбув cs перший s'їsд У. Д. П. 
-і тодї-z по.авв.аа с.и проtрама їі, згодом кі.аьва разів пе

рероб.mвава. Партів cs повстuа І sорІ'авїsувuа са досить 

ШВВАJЮ, користаючи s тоrо, що с:в:ріsь ва У:краївї бу.ав беs

партійві українські "rромадв". 
Проtра:ка І тавтика У. д. П. вагадує в заruьв:вх рисах 

пpotpu:y росвІської ковствтуціІво-демовратичвої партії (тав 

зв. "кадетів"), з вотрою укр. демократи Ідуть нераз ру:в:а

в-руку. А.ае ко.аи :кадети sroAZyвuв с.и .авпіе ва автономію 
По.Аьщв І Фів.аавдії й ве загивувuи са навіn про автономію 
України, українські декократи домага.ав са автономії Увраївв 
й перестрою Росії ва Федеративних основах. 

Трохи скорше, "И'іж sорrавїsувuв cs у.р. демократи, 

зrурТJВ&.І& са "Укр. Радвка.аьва Партіа", або вірнійше с:в:а

sатв tрупа, бо сих радввuів бу.ао ве дуже багато. Утворuа 

сю І'рупу радвкuьно-вастроєва івте.аїІ'евціа в покійвим Грін

чев:коJІ ва чо.11, котра ве мог.аа погодити са s соціJr.а-демокра
тичвим вапракво:к Р. У. 11., а СТО&Іа бJІвзше до і.деольоІ'і'і 

рос. Р&АВВUьноrо вародвицтва, саме того його кр:uа, що 

піsнїІmе srypтyвuo СJІ в партію вароДВїХ соців.аїстів. 

Ч.аеви сеЇ tрупв СТОВоІВ СВОГО часу під СВ.4ЬВИІІ ВП.ІИВОІІ 

Драrо:кавова. В 1905 р. ради:в.а.~ьва партіа ввдuа у Аьвові 
свою П.ІатФОрму, в котрій теz підвес.&а домагаввв Федератвв· 

воrо устрою Росії s автономією д.!а України й ивших ваціо

нuь:вп об.&астей держави. KpiJr п.ааТФор:ки ввдuа партіа 

рад попу.&.арввх JШВ&очов д.аа народу, в котрих BUCВJ)BU& 

порвАВ в Роеі'і !'а покаsувuа, чоrо і ак треба домагати сн 

тут вашоку народовв. 

3 оrмду ва свою вечис.аенність ·првстuи радикuв до 

де11о:кратів і утворв.ав разом s ними одву партію, що стuа 

звати са "Українською Демократично· Радика.аьвою 
Партівю" (У. Д.-Р. П.). 

Р. У. П. (чи У. С.-Д. Р. П.) і У. Д.-Р. П. стають вЦте
пер с.пве одинокими вираsвицам:в пог.аадів і sмаrавь · свідо-
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:мого укр_аївства в Росії. Инші вапрами, хоч і вуртувuи се

ред нього, ве спро:могАи сл про те зорtавїзувати сл в якусь св.ои

соJlїдоваву цїлість. Особливо ее 'J'реба сказатр про вовсерва

тистів ріжрої :масти. По-sа окремими JlЮдьми ва Украївї не 

було поваz~їйшоге гурту консервативного напрн•У· Праві е.Іlє· 

мевти, о скіJІьки ~они бу.11и серед Украївцїв, вїко.Іи ве ви

ступuи нко партіи. Лише одивицї тнгпуо~и до росиАських 

октябристів, або инших ї:и подібних орtавїзацій (напр. прОФ. 

Д. JІворницький ваuадав з октябристами в Катеривомаві). 

Ку о~ьтурв{)-ваціонао~ьв и й рух також ве.11ико пішов 

паперід у сї:м часї в порівваввю з попереднїм періодом. . Роз
бу джеввє українського життя пове.11о за собою передовсїм ве.ІJ.икиfі 
попит на рідну книгу. Ще в 90-их рр. пробують Украївцї, користа

ючи з снкої-такої зміпи ва краще, поставити постійне видав

ництво, - тепер сї проби збіJІьшуюrь сн й переводить сл 

в ДЇJlО. Повстав цїлий рнд видавництв, як ДJJ.JІ народу, так 

і д.ан івтеJІїІ'евції. Піонером виступав В. Грінченко, котрий 

ще р. 1895 заuадав у Чернигові коштом І. Череватенка ви

давництво ПОПУJlJІрВИХ КВИЖОЧОR ДJJ.JІ народу . 
.... вківцї 90-их рр·. зачинає свою дїв.аьність - пQки що аио

вїмно - ВИДаВНИЦ1'В(} "Вік", KO'l'pe ЗГОДОМ - В 900-их рр. 
дістає варештї змогу виступити відкрито й став вайбі.аьш по

важною і зас.ауженою українською в·идаввичою спілкою. 

В 1898 р. основуеть сн у Петербурзі ~Добродїйне товариство 

ДАJІ вида~аинн дешеви-х книmок в українській ::мові", аке та

кож поJІожи.ао чима.аі заСJlуги ва по.аї видаваивн попуАарвих 

книжок. Поза тим повстають видавництва у Харкові, Кате-

ринодарі, Одесї і т. д. -
Цензура все ще буJІа JІюта, а.ае мусі'.4а трохи попуститв, 

хоч і незначно: за 1895-1904 рр. з 230 поданих у цензуру 

українських рукапнсей дозво.4ено до дPYJtY .Інше 80! На попуАар
ну книжку урнд дивить ся ще скоса, так само й ва хви.жки д.АІІ 

дітей. Доводи.ао сл ва всякий .аад крутити, щоб бодай в Формі 

оповідапна · перепачкувати через цензуру відокости з тої чи 
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ивmої об.&аств звавва, вапр. "Від чого вмер.!& Ме.&аса" (про 

обuадкв), "R.аопіт у се.Ії Бі.&аmівцї" (про сиФі.Іїс), "Добра 
порада" (про свааевиву), "Страшний ворог" (про uького.ІІ.Ь) 
1 т. А-

На чииевві просьби про видававвє української часо

писі, хоча-б чисто-.Іїтературвої цензура все відповідuа відмовно. 
ПраВА&, OAJIB час досить свобідно переходив ва рос. 

Украіву "Аїтературво- НауковвІ Вістник", ue незабаром 
(в 1901 р. ), побачивши, що чвио переп.&ативків його зростав, 

цензура sаборовв.&а доступ Вістника. До сеї заборов.в при

чиввв са такоа донос га.шць:в:их мос:в:вОФі.&ів. Тав: само Забо

роневі бу.&в в Росії І ивmі І'&.ІJицькі А бу.ковинсь.кі у.кр. вв

Аавв.в-, навіть ~идаива Науиового Товариства ім. Шевчевиа. 
Українці пробр>ть заступвтв zypнu періодично випус

каними uьмавахаІІи, збірнвка11и творів ріавх авторів, оче

видво бе.Івтриствчввх, бо вї.аквх ивmих цеВ9ура ие пус:в:uа. 

Так поввив са цї.&вІ рвд uь11авахів: "Сuад:в:а" 1897, "Хвв.&а 
З& ХВИ.&ею" 1900, "3-В&Д ХІІ&р і З ДОАВВ", "Дубове .&ИСТЄ" 
(ва споІІив про Ку.1їmа), "АїтературвиІ Збірви:в: ва честь 

Ковись:коrо" (1903), "На вічну П&ІІвть Кот.ааревсь:в:ому" (1904) 
й ивші. 

По sa сип uьмаиахами, котрі привоси.&и багато цї:в:авих 
і досі иезваивх ва рос. У:в:раївї творів - не .аиm -росийсьииі 

Украївдїв, а й австрийсьи.их,- багато та:в:их творів поаuаєть 

са в "Rи1всьввй Старив і", :в:отра взаruї з :в:івцем 90-их рр. ожив-
• 

.аювть са І пово.ІЇ nочинає прибирати характер ухраївсь.кого 

лїтературво-.критичиого й громадського аурва.&а в роді старої 

,,Основи". По за науковими працами з'.амають си там ври

тичиї розвідки про увраівське письменство, да.&ї вапів-пуб.4ї

цвс'І'8ЧІІі статї й досить жива й mирова хронї:в:а украївсь:в:ого 

аиттн - ее . все поки-що з примусу по росийсьви. По уараїн
сьп друи.р>ть са там повісти й оповідавна .аа нових, тав і 

старших письменви.ків. Так пере)J.руховано в вїй під заг. "Про

паща cua" цікавий роман- хровіку П. Мирвого "Хіба ре
вуть во.ІlИ аа ама повні", виАаний в початку 80-их рр. Драго

кавовим ·в Женеві й досї забороневий в Росії. 
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Крім: того бе.Ієтристичві твори виХОАJІТЬ і ОJtре:кими кии•

ками. Так новими видаввами (по кіАьхох десатках .аїт!) вихОАJІТЬ 

и~рештї "Народні Оповідаива" Марка Вовчка, "Чорна Ра.да" 
Ity.aїma, nоJІВ.Іа:ють св збірники· творів Я. Щого.11їва, Ів. Нечуа

.Л.еввцькоrо, П. Мирного, О. Іtоииськоrо, М. Кропвввицькоrо, 

Е. Гребінки, Jl.. Г .11їбова, Ів. Карпенка-Кароrо, оповідаІПUІ 

Гаввв Барвінок, поезії Ст. Руданського, повість Сввдвицькоrо 

".Л.Юбараць:в:і" й ин., а також мо.ІІодшвх письмевввків - Б. Гріи
чеи:в:а, .Л.. Україmш, М. Іtоцюбввсь:в:ого, А. Кр~мськоrо, М. Чер

вавсь:в:оrо, Гр. Гриrоревка, то що. 

· УкраївськІrй читач ·нарешті :міг пересвідчити cs, що рідна 
.11їтература іствув, розвввавть cs й предст&В.Іlаєть cs sовсї:м: по

важно, так що не сорок піти з вею й :між чужі .11юде. . 
А що ее так, то вайкраще показують такі твори, п 

збірJЩ оповідань Грицька Григоренка "Наші .11Юде ва сиї" 

(1898 р.), котрі по сuї вражіввв треба поставити хиба з "Му
жиками'' Чехова - так виразно-правдиво, правдиво до тра
rізку ЗІІ8..11Ював :мо.11одий, досі невідомий автор тоrочасие се.ао 

ва Украївї. 

ОповідаІІІШ· Гриrорев::к~ мають веаби аке громадське зна
чіние - ее жива, аскрава і.Іlюстраціа того, до чого довів нашу 

Україну московський ур.ид, вимовивй покаzчп, що принес.11а 

нак ЙОГО ПОJІЇТИК&. Се картина ТОЇ ТеІІИОТИ, З.Іl.ИДИЇВ дуХОВИХ 

і матеріаJІьвих, в пвх жи.11о ваше :мужицтво напередодні ре

во.ІІюції. 

Крік Григорейка, що дав ще цїJJ.Ий рад :мuюиків s се
JІJІвсь:в:ого побуту, відкітвмо Л. Янове ьку, ака sy:м:i.lla такоz 

Г.dибоко· правдиво підхопити :мужицьке авттє в с:аоїй вове.11ьцї 

"Смерть баби Макарвхв." Техвих сторіи се.uиського ZИ"ri'JІ 
торкнув са й Б. Грінченко в своїй цїЁавій повісти "Серед 
темвої ночі," а.11е вів уже в сїй повісти (JШ і в ії продовжевИІ) 

під заг. "Під тихими вербами") пробує схопити тип иовоrо чо.ІІо
віка ва се.11ї. Інтересну, г.dибокопродр~щ пробу зка.швати пере

JІІ:И в господарськім житm ва Україні й ви.u.паиий ИJUІ новий 
тип .vіського робітника дав у сї:м часї Во.11. Ле о вто в в ч ( .Л.евеи:в:о ), 
пись:мевиик, що почав свою .11їтературву каріеру ще в 90-их рр., 
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- в повістї "Старе й Нове". А.11е найкраіцим:, найси.ІІьнїйmи:к 
худоzниво:м нової України є безперечао Во.11. Биввичевко. 

Виввичепо є в сїк часї мл нашої .11їтератури . тим са:м:и:к, 

чим: бу.11а ми гро:ма.дського zитти Р. У. П., з ридів котрої 

вів вийшов. 

_ Вів ввїс у вашу .11їтературу невичерпаиий запас :ко.11одої, 

животворвої енерtії, рево.mційного розмаху. Він в.11ив CJI. в неї 

буйии:к весuви:к потоком, що всїх sахопАІ>в й поривае з со

бою. КоJJ.и-б ми хотїJJ.и шукати порівнавн.а:, то с:мі.11о :мог.11и-б 

. порівв.ати Винниченка з рево.11юціонером · росиІської .21їтератури 
М. rорЬІШІІ, :КОТрОГО ВіН нагадує Ве .llИШ у СВОЇХ ПервіСНИХ 
~орах, а в вмикій :мірі і в пізнїйших. 

Повісти й оповідаин.а: Виявичепка та Коцюбинського й 

sбірки поезій Кримського та десї Україпи sа:м:икають варод

вицький період нашого письменства і :uадуть початок. :мо

дерної української .11їтератури. 3 ив:ми входить вона що до· 
ріжпородиости тем і способу їх трактовавва в сїмю західно

европейських .21їтератур в повнї:м: звачіввю тоrо с.~ова. 

В об.11асти наукової Аїтератури :мусв:мо згадати невев

пущу дї.а:.llьвість проФ. М. Грушевського, що у Львові випускав 

том за томом свою монументuьну Історію України. Ве.llи

'чезве sначінвв д.а.в: рос. України :мае виДавий в сї:м часї 
(1904 р.) його росийськиІ "Очерк'Ь веторів украввекаго на
рода". 3 нього і свої і чужі вперше пізиuи правдиву історію 

України в цї.11ім їі обемі, а не ак яхусь причіпку до icrropiї 

Мос:ковщиив. ДА.а: Формоваив.а: українського са:м:остійиицькоrо 

евітогАаду :мuа са прац.а: просто епоха.аьве :sиачіииє. 3 неї 
вперше широкі круги вашого громадавства па рос. Україні 

довідuи CJI "хто ми і чиї ми дїти". 
двrаАьні громадськІ виступи україиства. В міру 

тоrо, п у Росії розростав са рево..tюційиий })ух, проаВ.lІио 

себе українство чим раз бі.Іьше - частїйmе й одвертїйmе -
і в .І8І'uьнім громадськім життю. Сї виступи нераз при би
рають шврmий характер і вuивають с.а: в поважні українські 

маиїФестаціі, ахі ·s одної сторони вимовно свідчать про си.1у 

й зріст української ідеї, а з другої ве.11ико првчишmть с.и до 
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ти~. бі.11ьmог~ пошвревJUІ й поr•вб.ІІ.евва ії в усї~. ща рах ва
щоrо rромадввства. 

Українці- починають все упертїйше й помїдовиїйше до

кагати са с:касувавв.и ·обмежень у:краївського иова й заве

деква у:краївської шко.11и. В сїм дусі ввС.ІІов.шєть са ц1.Іий 
р.ид sе:м:ств і місь:ких самоуправ ва Украівї, резо.11юції в сїм 

·дусї виносить чиСАевиі й ріавородні з'rзди, що Jsідбувають с:.и 

в ~їм часі у Росії, і т. д. 
· Так у 1900 роцї украївсь:кої виuадової мови і у:кр. ІііА

ручви:ків по шко.11ах ва У )tраївї домагають сн по.11тавсь:кі й 

черпвrівські tубервські земеь:кі збори і борзеисьві повітовt (ва 

Червигівщивї), в 1901 р. аtровомічвий в'їзд у Москві і :кустар
вий (в справах домового промиС.ІІу) в По.11таві, в 1902 р. цї.аий 
ДОВІ'ИЙ рвд так ЗВ. nКОІІИТеТОВ'Ь О вуждах'Ь Се.ІІЬСКО·ХОЗJІОствев-

. ной промьtm.ІІеввоств", в 1903 р. _техвїчиий в'їзд у Петер
бурзі, в 1905 р. по.11тавсь:ка міська рада (дума) uопочеть с.и 

про дозві.а павчати ухраїпсь:&6ю мовою в шко.11ї імени Кот.ІІ.и

.ревськоrо, а одесь:ка вваrа.11ї про скасувание ВСJІRИХ обмежень 

українського мова. J3 1904-1905. рр. Українці збирають 

сотвї твснч підписів під петиції про "нужди українськоі 

шко.Іlи" і "нужди українського с.11ова" і т. д. і т. д. 
ВеJІичезве вражівне робА~'J'Ь украївсь:кі націовальні мані

Фестації під час смткування юви.11ею· нової украївсь:кої .ІІЇте-
. ратури при відкриттЮ паматви:ка Котляревському .в ПоАтаві 

(в 1903 р.) і під час ювио~ею .д.исевка в Київі (~ 19Q4 р.), ко.1в 
вперше пуб.Іичво sійш.аи · с.и разом усї У:краївцї без ріжпиці 

:кордову - росийські і австрийські. Се буJІи :могутні всеукра

їпсьв:і :мапїФестації, що приАюдво виавиJІи невмирущість у;Кра- . 
ївсь:кої ідеї, навіч показuи і ворогам і друзлм, що nBe вми

рає душа вап&, не виврає во.11я" ... 
Крім того був рад ИППІИХ виступів українства, JIK от папр. 

з приводу ваборопи уираївсьв:их реФератів ва арехео.ІІоІ'ічвn 

з'ївдах у Київі 1899 р. і в Харкові 1902 р., пізвїйше в Чер

вигові й Катеривоо.ІІаві, святкуванав ювиАею І. Нечу.и-Аевиць

хоrо в 1 904 р., ва -котрім дано ініціатив~ до зrцаивх вище 
петицій і т. д., ue rодї про всї тут згадувати. 
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Беї отсї JІ&rа.аьиі й ве.Авtuьні проави українства і його 
домаrавв.а ваставвJІи урвА поважно заставовити с.а ваА укра

їнською справою. І от у грудв'f 1904 р. Комітет мівїстрів ра
АИТЬ вад справою скасувавнs цепвурвих обмеzевь українського 

С.Аова і ухвuює sас.аrвутв АJМКИ в Академії Наук, J київ

ського ·tевера.а- tуберватора та в київського й харківського 

уиїверситетів. У сї сї чиввикв ріПІJЧО вис.~овuи cs: за с:в.асу
ваввє сих обмеzевь І ПОАUИ біо~ьmе-мевьmе уtруитоваві 
АОкаЗи ва ее. НаІдоuаАИЇАmе застаиовво~а св ваА справою 
АІtадемі.а Наук, котра предо~оzи.Іа урадови ·В 1905 р. широке 
пропам.итве письмо, в а кому основно розібра.11а сю справу, 

АОВОАЮЧИ ЦЇ.!КОВИТJ безПЇАСТ&ВВЇСТЬ ВСJІКИХ saбopou 9 ПОГ.!JІАУ 
наукового й по.аїтичвого. У вступвій части сього :кеморів.ау 

ПОАа.&а АкаАекіа наукове уtрунтуваввє ·са•остіІвости ухраїв

ської :кови й ·.аїтератури,* чим pas ва все затввуJІа рота всrм 
обЄ)І.ввите.а.ам, що в імв вїби-то ОАНОсти ухраївськоrо варОАУ 

&1 :Іfосковськв:и хотї.tи·б спивити · ваш ваціовuьіІий розвиток . 
. А.11е вї авторитет вайвищого наукового ареопаtу імперії, 

нї rо.аоси університетів і навіть високого преАставви:в.а самого 

УРJІАУ Ве 9ІІОГ.!ІJ ЗJІО:ИИТИ ПО.!ЇТВКИ царизму супрОТИ України. 
Д.а.а нього всакі уступки· українству бу.11и "переАчасві". Треба 
бу.11о az рево.11юційвої бурі, щоб упав ганебний заков 1876 р., 
а.&е украі"вської ·mко.11в ве привеСJІа вам навіть CJi бура. 

11. Революцін і реакція. 

(3Аобутки ревоJІюції.- Реа:в:цін і похід ва українство. 
І 

Розвиток укр. руху. - Війна). 

Вплив революції на народию масу. 

Рево.1юцін, особ.11иво ПОАії 1905--1907 рр., мuи ве.аиквй 
вuив ва розвито:к українства в Pocn. Вона бо г.11ибоко, АО са
мого АВа розворуmи.11а вародні каси, 'розвівJІа багато за:в:оріие

них вірувавь і ПОГJІ.ІІАЇВ і р03ЧИСТИJ1& АОрогу ВОВИ'ІІ AJJШ&M і 

• Ся частина :кеморіл.&у переuадева по украївсьu в "Jliт.-H. ВістІІВку" 
1905 р. і ТОАЇ-ж вийшла окремою віАбвткою. В 1910 р. видаво Ji в росиІіськім 
орвrівuї у Київі. 

·- 28!1 -



змаrаввл:м:. Осввчевий традицією авторитет самодерzа.вя рух
нув, перед вародо:м: асвїйше, ак коJІи, стuа потреба вовоІ'О 

zитта й відкрuась :м:О&Аивість вово1'0 віаьвоrо Ааду . . . Рап
ток захита •и са в своїх підставах старі "основи", по всїІ 
державі все pymuo са, немов по весвї ва ріці криrа. В сік 

заruьві:м руху Украіва вs.иJІа дїuьву й видатву участь. 

Вона ста.аа видовищем: вмитевських подій робітничі страІ кв 

і се.Іавські розрухи, повстав ня війська й Ф.Іьоти, рух серед 

:моАодїzи й івтеJІЇІ'еиції все ее моrутвьою хвиАею пере:в.о

тиJІо са по широких просторах иamoro краю й ;rJІибокі СJІіАИ 

.ІИШИАО в вародній свідомости. 

Українські ревоо~юційві партії, особJІиво УСДРП. і СпіJІка., 

а по части й Аїберuьві (У ДРП) розвину .Ів в сі часи веsви-
u • •• • •• 

чаиво-lВтевсивву rарачкову дtальвtсть, стараючи са зорtаІц-

зувати розрухану масу й спрямувати ії зкаrавва по .ІЇвії своїх 

проtра:м:. 

По всїх усюдах повстають партійвL орІ'авїзації, рпцї 
котрих Що-раs ширшають, що pas бі.11ьmі круrв АІ>двоств вта
гають СJІ в партійні ради, що pas rоJІосвїйше .ІJВ&ЮТЬ і що 

pas дuьше розвосать са українські поо~їтичві, суспіJІ ьві й ва

ціовuьві докагавви. Особ.&иво еверtічво йm.Іа пропаІ'авда 

автономії України. На несчие.~енних робітничих і се

.Іивських кітівІ'ах (вічах) і масовках, в pizвoro роду кружках, 

ва веаких зборах і з'їздах, що бу.1и такі часті в тім: бурввік 

часі, гоо~осво й відкрито ставить са ее домаrаввє й ввв.осать 

СJІ серед saпuy пубо~ики ві.цповідві резо.ІІюції. НавітЬ СпіJІ'ка, 
котра, ак відомо, не йm.Іа в своїй проІ'ра:м:і дuї так sв. об.аас

ного самопорвдкувавва, подекуди еверtіІІво й діа.11ьво підво

си.ІІа гаС.Іо автономії України (з сього поr.11аду зае.~уzвв св 

особ.Іиво 0.1. Скоропис, що був одним з перших орІ'ав1sаторів 
се.ІІJІІІськоrо вічевого руху поо~їтичвого ва правобережній Укра
їні в р. 1905 і реввв:м: пропаtатором автономії рідвоrо :в:рш ). 

Що бі.Іьше, печать українства мuи й ті рухи, що вини

:ка !В стихійно, не стоа.11и під кероввицтво:м українських партій, 

абQ йш.11и під прапором sагuьво-революційни:м:. Зrадаймо хо
чаб військові повставва, або "3агuьво-росий~ьку Се.ІJІВську 
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Спі.пу". І ее ве двввицв:: аджеж вови відбу:uuв СJІ ва терв
торії У :країни, участвивuв їх буАв. sдебі.Іьmоrо У:краївцї, се

ред котрих ввuо4вв са вuпий процент свідомих иаціовuьво 

.ІЮдей, що ве раз вибиВ&.Ів СJІ й ва ЧОАО руху, а:в от С. )Іа
SJРЄИВО в· Заruьво-Се.ивськіІ Спі.Іцї, івzиввр· 0Аексавдер 

Іtовuеиво й матрос Опав~ Матюmепо ва "Потемкіи"-ї, екі
паz котроrо сuцав СJІ майже виuю'Іво з У :кра1вцїв і то 

в зваІІиіІ мірі ваціовuьво свідомих. 

Тож хо'І у баrатьох випадвах і місцах події роавивuи 

са беs участи ваціоваuьво-уираївських партій, або навіть uє

мевтів, то все z ево.пщіа вародвьої думки ва У:краївї, виuи
ваиа ве.аивою росвІсьвою рево.аюцією, підrотови.аа tрувт д.аа 

піввійшого васіву уираrвс,вої свідомости. 

Ми ававмо, аві вuвкі вцїі вввsуваво в Росії s рево.аю
цівю. Здавuо са, що старий Аад пішов yze в вепU.ІІТь, а ва 
руїнах loro sацвіте нове zиттв, з успоrо поr.ааду ві.ІьвїІmе 

І :sористиїііmе д.аа ширових вародвїх мас. Зокрема й У:в.раївцї 

сподївuв са sдїйсвевва своїх віховіІІввх ідеuів - поАїтиІІвої 
І иаціовuьвої воАї рідиоrо краю, - у.ІІВJІ.ІІЮ'ІВ їх відповідво 

до сучасвого поАоzеива уир. вароду в Формі повкої автономії 
Увраїви. · 

Надїі сї ве справди.аи са, - ворог поusав са кіцвїй

mп, иїz думuо са, І опаматавши ся сквапно забрав са від

бирати ваsад і ті веве.пві уступки, акі встиг видерти у нього 

в хвuиии його с.аабости й оqакрівв.и ревотційвий карод. А.ае 

всього rодї бу.ао відобрати і те, що JUІІПи.ао са, все-ж таки 

А&.ІО українству змогу виввити себе дuеко ширше, нї& ~еред

ТІDІ, JIOAB ве В ОбАаСТИ ПОАЇТИЧВЇЙ, ТО бодай В об.аасти КуАЬ

ТJРИО·В&ЦЇОВ&.ІЬВЇЙ .. 

Здобутки революції. 

Українська преса. Найваавїйшвк sдобутвок ревоАю

ційвогО періоду, здобутком, що вдераав с.и і в часи реакції, був 

упадок варвареького закову 1876 р. Формuьно ве евасовавий 
ру:х:иув вів в :ківцї 1905 р. разом в ившими скакенї.Іостами ста
рого реzіму під ударами рево.аюційиої бурі. Українське друковане 
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с.Іово дістuо та.sим чинок дав во бажану свободу. Випрацьоваиі 

ва· підставі маніФесту 17 ,жовтня (ст. ст.) 1905 р. пові вравuа 

що до преси і взага.аї друку ве згадувuи ~е- про обмежеввв 

ухраївс~tкого с.~ова. 3 сього А uоспіmи.Іи скор•стати ся У кра
ївцї. Скрізь 'починають з'.ивл.ати .си українські часоrі:исї, здобу-
' ваючи собі дорогу до вародвьої маси. Першою .1астівкою був. 

"Х .1 ї б ор о 6", що заходом :місцевої украУвської громади по
чав виходити "ивочви:и поридко:и" в .іlубвих По.1т. tуб. ще 
перед поввою згадавих вище прави.І що до друку. "Хлібороб" 
правда швидко (ва 5-м чис.~ї) упав в боротьбі s :кісцевою . ··' . . . 
alJ,MIHICTpaЦІGIO, заОХОЧеВОЮ ХОАОДВИМИ ПОВІВ8.JІИ З ПІВВОЧИ, а.АЄ 

поява його буАа все-ж т'аки епоха.аьпою. Ce .. z бо бу.1а перша 

українська часопись ва Україні відкоJJи світ-с~ітом! Живо і 

таАавовито редаtовавий "ХАїбороб" зробив 'ве.Івчезве вра

жіввв серед української людвости. Ко.Ао _видавив його ~.ас.~у

жиАа · ся від~ма патріотична у:кра'івсь:ка сїми Ше:М:етів, го.Аовво 
веАьми вамужевий в вовійmі:м українськім: руху В·о А од в м вр 

Ше :мет. По "'Х.!їборобі" повстає в кінці 1905 р. рр. -тиж- · 
певник "Рідний Край" у По.4таві заходом місц~вої укр. гро
мади, го.4овво передчасно померmоrо траtічвою смертю відо
мого укр. діяча адвоката М в :s о .1 и Д :м: и тр і є в а. Була; ее та

кож гарно, приступно й цікаво редаtовава часопись, що :иимо 

ріжних пригод з боку "везалежввх обставив" _дожила до ва
ших .цвів. Нарешті в 1906 р. повстав цї.ІІий ряд- українських 
часописеІ: в ріжвих :кутках У1tраїви і :навіть да.аеко за· її ме

жами, в сто.4ицях держави. Найважвїйmою зпоміж вих бу.11а 

безперечно "Гр о :м: ад с ь ка Ду :м ка" в Київі - одиво:ка укра

ї всько. що де в в а газета, що пізв'ійmе аж до самого вибуху 

війни виходи.4а під вазвоіо "Ра А а". Крім "Громадсь:кої 
Др~ки" почав виходити в Київі :міеячви:к "Н о в а Гр о и ад а .. 
під редакцівrо Б. Грінченка. 

В 1907 -:м році заступив його місце відо:ивй поваж

ний журвu ".il їте р ату рв о-Н а уковий Ві стив к"; вида
вавий досї у .іlьвові. Перевесено його у Київ за почиво11 

проФ. М. Груmевсь:кого, котрий бояв ся, щоб повставвв окре

мих лїтературвих орrавів ва рос. Украївї, особ.11иво в почат-

.~. 
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ках укр. · журвuїстики, не довеАо до небажаного сепаратизму 
ще й в об.4асти Аїтературвій роsдїАених і без того поАїтич

пвк кордонок обох частин вашої весвоеї sе:и.аї та ве справиАо 

розвиток .аїтературвої :мови тут і там на ріжві дороги. ".д.ї

тер~турво-Наук. Вістник", що ще у .аьвівськік своїм період'і 

багато причинив м до обедпап~н наших 3еммь по оба боки 

історично'! прірви - бодай в об.аасти паціона.аьво-ку.аьтурній 

РеАакцІя й найбАмзwІ спІвробІтнмкм газ. "РаАа". 

ВіА .4Їва ua право: rорішuїй ряд: М. Гехтер, М. Іlоп.нтенко, за ним (найвище) 
М. Вороний, далі М. ПаВ.4овський, П. Гай(чевко), П. Майорський: С. ВасИJІьченко, 
О. О.1есь (Кандиба); долішній ряд: А. Вечерницький, С. Черкасенко, Л. Іlаха
ревський, Евrен Чикал енко (в самій середині), відоиий українськиr1 ДЇJРІ, автор 
численних популнрвих брошур, далі Г. Шерстюк, С. 6Фремов, Ф. Матушевськвй. 

~ стає відтепер призваним всеукраїнським орrапом і обєднує 

ва своїх сторівках письменників з усїх . сторін соборної України. 

Крім згаданих часописей в 1906 р. :виходиАо в ріжних 

·кістах України ще кі.аька ипших, aJie вевдовзї одні 3 них впа.11и 
qи то 3 причини недоброго рРдаrовавнн qи то з недостачі під
держки 3 боку громадянства, котрому ще не nід сиJІу буJІо видер
жати кі.11ька часописеіі, другі закрив урлд. До ОС'l'авнїх на.ІІежа.ІІи 

досить., ЦІкаво ведені соцін.11-демократиqві часописї "В і JI ь на 
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Укра їна" в Петербурзі й поrіу.11яриа rаsетка "Боротьба" у 
КИ'іві, :котрих вийп;uо .Іедві кі.11ька чисм. В 1907 р. заступив 

їх тиЖиевиик "С.11ово", .икий виходив до по.11овиии 1909 р., 
ко.аи· не рахувати видававого По.11тавськи:м Іtо:мітето:м УСДРП. 
в початку 1907 р. у в.11асиій таємній .друкарнї ие.11еІ'uьноrо 

"Соцін.11- Демокра та". • 
.в 1906 же роцї sроби..Іи Українці спробу поставити також 

інФормаційний журнu у росийській :м:ов~. Се був "Украинскій 
Вtстиикrь", видаваний у Петербурзі. ПризпаченИй Д.ІІJІ позна

ЙОІІ.ІЮВ&ІІІUІ широких кругів росийсь:кого rро:мадоства з україн

ською сиравою, він по.11ожив чис.аеппі заСJJ.уги в сїм напрямі. 

А.11е ва жuь "Укр. Вtстиик'Ь" ие довrо пережив першу Держав
ву Думу, орІ'аио:м: української rро:м:ади :котрої вів до певвої 

:міри був, упавши васлУдком ріжних трудностей, з котрими до

ве.Іlо с.н йо:му бороти с.н. Пізвїйше (1912 р.)" йоrо рош пере

н.и.па далеко щас.11ивійша "Украиискан Жизнь" у Москві, .ака 
вихоДить і досї, сповwmчи ті самі важні змачі, що й ваші 

заrраиичиі орtаии на европейських :мовах - змачі іиФор:мо

вавв.и чужих про українську справу й обстоювавка та пропа

І'анди української ідеї, українських з:маrавь. 3 сього поr.uду 
"У:краивс:&а.JІ ЖИзнь" (а перед вею "Украинсіій В'hстиииrь") 
мав ти:м: бі.11ьше знач:іивв, що будучи достушіа :иовою ваШИJ( 

зросийщеви:м зе:м.11.икаи, будить в них приспаиу українську 

ду:м:ку й допокагав 'іи стати свідомими сипами рідвого краю. 

По сих . перших кроках піш.аи дuьші, щаСJІивійші, дuо 

розвивuо с.и рівномірно з заruьно-націонuьиии поступо:к і 

иасті.11ьки успішно, що вже · за кіАьха років, перед вибухок 

світової війни :ми вже :мuи кі.аькаиадц.ать часописей, не ч:ис
.ІlНЧИ тих, що в :м:еаичасї :мусї.аи спинити са rо.11овно завдпи 

урвдови:м: переСJJ.їдуваннп. * Се не так :мuо, ак вз.ити піА 

. 
* Ось їх реєстр: ОАВ& щоАевна газета "РаАа" (Аеиократ.-р&АИ&. вапр.);, 

пать поважиих міс.вчн.и:ків, всі у Київі: 1. "діт.-Наук. Віствик11 (АеІІ.·р&АИL 
вапр.); 2. "Українська Хата16 (віА р. 1909-ro, орrав ИОJІ.ОАОЇ течії в укр. 
rроицв:встві, без виразвої партійвої ФізіовоЩ ue з виразІІІІІІ рцІІR&АЬво-ваціо
вuьвии напрююи, rо.аовно в ·статrах та.аавовитого пубJІ.іциста М. СрібJІ.8В· 
ського); з. "СвітJІ.о11 - віА р. 1910-ro, часопись присв.ичева укр. ШRЇ.ІЬІDІЦТВJ 
і взa.raJJi uеАа:tоrічвии справам; 4. "Дзвін" (вЇА р. 1913-ro, журвu соці.RА·АЄJІо-
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увагу, що досї ва Украївї века рідвої пntоли. Про ее треба 

пакатати, ко.11и порівІШватимеко чис.ао часописей і їх ваuаду 

з чис.Аок української людности. Дввво тут не те, що їх так 

кuо, а скорі.mе те, що серед везвичайво тваких умов укр. 
zитrа в Росії в ycez таки сті.11ьки українських часописей і 
то весоrір~х! 

Се добрий sиа:к - покаапк не с..аабости иаmої, а нав
пави - си.ІІи, свідоцтво тоrо, що в ииших обставинах ми 
скоро вадо.1уzимо всї нед~стачі, спричинені миву.ІОІ> недо.о~ею. 
Яке sвачі~е мав українська преса ма вашої справи, вема що 

в.ратичвоrо ll&llp.IUIY)i 5. "С.ийво" те& ВЇА р. 1913-ro - і.ІDСТровавиІі міс.вчник 
уираівсьв.оrо мистецтваі Ава ваукові орrави: "Записки Ув.раівсьв.оrо На
ув.овоrо Товариства у Київі" (ВЇА р. 1908-ro, ввfіш.11о АОСі Шьв.аваАцвть 
томів) і попу.аврвійПІ1ІЙ орrав тоrо caxoro Товариства ,.У в.раіва" (віА р. 1914, 
вих. раз ва 3 м.ісаці); вісіи попу.ІUфввх часопвсеА: Ава тижвеввпи "Світова 
3ірввца11 (віА р. 1906-ro, вихоАи.ІІа спочатку в Моrв.аеві ва Поді.ІІ..m, АВJІі в Ки
їві) і "Маав." (від 1913 р., у Київі), АВа півміс.вчвuи: "Д.віпрові Хви.11і" 
(в Іtатер11110С.11Аві віА р. 1911) і "Жвттє і Зваввє" (в П<Мтаві, віА р. 1913), 
Ав& JІ.ЇСІІЧІІПИ: "РіАВВЙ КраІ~ (попу.аарввй тижвевивв. перевесений в 1908 р. 
з П<Мтави у Киів і ЗЮАОІІ переІІінений у місачвви) і АОдатов. АО ньоrо ААJІ АітеА 
піА sar. ":Мо.ІІОАа Ув.раіва" (від р. 1908-ro), дві популврні економічні й коопе
ративні часописі: "fі.ІІл.в" (віА р. 1911-ro, замість А&Внійше ВИА&вавоrо "Ув.ра
івськоrо Биі.аьвицтва") й .паша Коопераціа .. (~ЇА р. 1913-ro)- обцві у Київі, 
вих. що АВ& ТІІZІІі Крім сьоrо треба аІ'&"\ати ще неперіодичний орrав укр. сту
Аевтства "У в.раівсьв.вІ Ст у Аент" у Петербурзі. Разои 17 часописеІ. JІк ба
ЧІDІО, укр. преса бу.аа ІОСИТЬ ЧВСАевва і рЇЖ&ОроАВ&. 

Поза тим ці.ой р.ц часопвсеІ ва )'в.раіві, вцаваІІІП по росиІськи (rо

.аовво зеистІ&JІи або сі.аьсько-rоспоАарсьв.пи і в.ооперативнпи товариствами) 
ІІЇСтІП .ДОСІІТЬ пр&ВІUЬВО, ве раз пів-ва-пtв, ув.раівсьв.і стаm, ак ОТ "МуравеА:
ВИК'Ь-ІtОИашв.в" (кооперативна часопвсь у Киіві), "Хлібороб" (орtав Ci.aь
cьJUHOCDOA&PcЬ&oro Т-ва у Харкові), "Вtствик'Ь 3о.аотвошсв.аrо Се.11ьско · 
Хоз. Общества", .rавета ГаА.вцв.аrо Земства", "Полтавсв.аа. Земсв.а.и 
Газета11, аурва.а "Оrии" в Київі й баrато ив.ІПІІ.J:, котрі тут roAi вичис.аІІТИ. 

3 украівсьuх часописеІі, и.отрі. ввходв.аи переА 1914-м роком і спивили 
са в ріавих првчви, rодить с.в &Г&А&ТВ: "Кіевсв.ую Старив у", що сківчиа 
свое иноrоаасJІужеве істнуваивє в 1906 р.. перем:івввши с.в в 1907 р. "Укр аї в у" 
оа ввхоАJІА& .аише рів., "А,обру ПораАУ" - попу.uрву часопись, ВИАавану 
в 1906 р. J Катерввоо.ааві І завриту адміністрацією (виІі:ш.ІІо лише в.іАька 
чисе.а), rJ]ІориСТИЧІПІІ журва.а "Шершень .. , .впй ВИХОАВВ 1906 р. у Київі, 
тиавевІПП .Сніп" у Харкові 1912 р .. АОсить близький АО напр.ииу Н. У. п .. 
та "Се.ао" (1909-1910 рр.) Й Aoro DРОАОВZЄВВЄ "Засів" (1911-1912 рр.) - АУЖе 
rарво реА&fОВІИЇ попу .uрві часописі А./1.& се.uвства, .ви.і мусі.11и спивити сл та
коа 11ереа JPBAOBi переr.ІlЇАУВ&ВВJІ. Крім вих бу.ао ще в.і.аька, ue виходи.11п воuи 
ве.довrо і ве хuв· особ.ІІ.Ввоrо інтересу, тону про вих ·не зrадуємо. 
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довго розводити сл - в- теперішнїх умовах ее сJІиве одинокий 

спосіб проводити украї~ську ,1\у:мку в народні :маси, орrанїзу-

РеАакція газети "СJІово". 

(В. Садовський; С. ПетJlЮра, · тепер редактор nУкраинской Жизни"; М. Порш' 
видатний yRp. дїлч, автор талановитих розвідок про автономію України; 

· Хв. Міхура). 

вати їх довкруги націонадьноrо jдеаду. І українська преса со-. . 
вісно сповнювада тлжке завАаннє, по:кдаАене на неї життє:м:, 

багато зробивши длл· поширеніш укр. самосвjАQ»Ости по ВСІХ 
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:кутках mвро:кої України. . Завдаки rй розвиток української 

справи посунув са нечувано баt•ато в порівваивю з часами па

нуваивв ганебної памвти закову 187 6 року. 

Товариства. Визво.аивmи українське друRОваие С.!ово, 

дuа рево.аюціа Украївцам також змогу :мати й свої .!Єl'Uьві иа

ціовuьиі орtавїзації. На підставі нових прави.а що до товариств 

засновують с.и п(\ ... сїх усюдах українські громадські й просвітні 
товариства- ".Lа..&юби" (Громади) і "Просnіти". 

Здебі.аьшоrо і "КАюби" й "Просвіти" -маЮть одва:кові зав
даввв- вдвати місцевих Українців і допомагати їм жити рідвим 

иаціовuьВИJІ аиттєк. JІк "Просвіти", то і "R.аюби" урвджують 
вечорниці і виші забави, читанин, вистави, відчити, тримають 

біб.Аїоте:ки, то що. "Просвіти" :крім того видають :квиж:ки, урв

джують читuьвї. Першу "Просвіту" ва~воваво в Одесї ще при 
ківцї 1905 року, в 1906 р. повстuи "Просвіти" в :Київі, Кате
ривос.ааві (з :кі.аьв:ома Фі.аївми ва се.аах: в с. Амурі, Криничках, 

Мавуй.аівцї, Дїївцї, Запоріжzу, Перещепввій), Черввrові (Фi

JI'is в Нїzинї і Коsе.о~ьцї), Житомирі, Катериводарі (з 15 Фі
.аїями -· в Майв:опі, Темрюцї й 13 в:озачих станицях), Ка· 

млвцї Поді.11ьсь:кім ( Фі.аїа в Моrи.ІJеві і в с. Печерах та 5 біб
АЇотек-читuевь по ивmих сеАах ), 1907 р. в Новочерв:асьв:у, 

Ме.аїтопо.ІІЇ, Ми:ко.&авві вад Чорним морем, в Грубешові (і чи

тuьвs в с. }tобuввах) ва Хо.ІJ:мщивї, в СїДАецї. П9встаJІи · 
"Просвіти" навіть в Баиу й дuев:ім В.!адивостоцї і безперечно 

укри.11и-б густою сїтв:ою цїJІу Україну, як би не перешкоди 

спочатку з боку місцевої адмівїстрації, в:отра не допуствАа. 

вапр. до засвовавив "Просвіт" на· ПоАтавщииї й Київщивї, 

а дuї й виразвий автвув:раївський в:урс з гори, з Петер-

бwrу. ~ 

Розвитку "Просвіт" і поширенню їх дївАьвости по 

се.&ах постав.11ево непереможні перепони. МогутвїІ "зась" 
нераз ва самих початках переривав успішну й п.11ідну роботу, 

закриваючи товариства, або увемоZ.ІІивАвючи їхню дїаАь

пість ріашики засобами адміністраційного "усмотрєвіа". Та не 
зважаючи ва ее "Просвіти" проавиАи дуже багато еверtії і 
встиr.ІІИ зробити чв:мuо Д.ІІВ народу. 3 поміж вих засАужиАа 
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си особ..аиво :в:иївсь:ка "Просвіта"., що видuа :кі.аьв:адеслть 
дуже rарвих І.юпу..аврвих :киижочо:к, зібра.аа веАив:у біб.Іїотеху, 

урнджуваАа читавив на передмістих Киї:JЩ і т. д. 

Багато замуг має та:кож :катерииос.ІІавсьм "Просвіта" 

длн поширеипн укр. свідомости в Степовій У:кра'іиї. Добре 

розвива.11и ся й працювuи таsож ії сї..аьські Фі.ІІії, особ.аиво 

"Просвіта'' у с. Мапуй.аівцї, де в 1910 р. побудовано навіть 
власпий дім. 

Ииші ,~Просвіти" ма.аи здебіАьшого характер .аїтературно

артистичиих товариств, або й по просту :касииів - ва взір 

"БесУд" у Га..аичивї, займаючи CJI r0.40BHO вистава:ми та ве
чорпиц.я:ми. Ще д1н..аьність одеської "Просвіти"- взаrал.ї досить 

жива - ма.4а трохи ширший за:крій. 3ас.ІІуrа сеї "Просвіти" 

rо.аовно :ко.4о освідом..аеинн місцевої івте..аїrеиції. По за виста

вами й вечорницями часто урнджува.аа од. "Просвіта" ріжві ви

uади; пару з них вид8..11а вона й дру:ком. Дев:кі знов "Просвіти" 
під обухом адміпїстрації не годні бу..аи н:к с.11їд розвинути сл, вк 

от червигівська "Просвіта", котрій :місцеві в.аасти просто жи'М'.и 

не дава..аи. 

Рівночасно з "Просвіта:ми" почuи засновувати сл й 

"Іt.аюби", що :мали на увазі товарись:ке гуртувапив :місцевих 

У:країнцїв. Звичайно в них rуртув8..11и си старі "Громади", що 

давнїйше провади..аи потаємне житте. Україисьх~ uюби по

вста.аи 11 Київі, Одесї-; Харкові, По..атаві, навіть _rеть по sa 
Україною-~ Петербурзі Варшаві, Риsї. Ширшому розвитковп 

іх також стоять на перешкоді урвдові утиски. Подекуди не доз

во.аеио заснувати R.4.10бів, .ик от у Москві, а до іствуючих адмі

вїстрацін чіп..а.иєть сн з н:в:ої-бу дь причини. Київський uюб на пр. 

вакрито р. 1912 за виписуванне америванеької "Свободи", 
хоч сю часопись пропускаАа до Росії цензура. Правда неза

баром дозво..аено відкрити сей uюб наново під б.11агоиадїйиою 

назвою "Родина", котру :можна читати й ва московєь:киІ і на 

ухр. .аад, а..ае й "Родина" ввесь час бєть сн з адміністра
ційною самоволею. R..аюби також мають чим:а.аі зac.ayrn 

в розвитку укр. свідомости, І'уртуючи вем:..ан:в:ів, особ.аиво на 

дuекій чужині, й призвичаюючи їх до свого, укра'іиського .. 

- 298 



Крім КАюбів і Просвіт васновують са й виші товариства 

ріzві драматичні або музикuьиі гуртки, u от вапр. 

"Гурток аматорів укр. драматичвого мистецтва в Бахмуті", 
то що. Такого роду товариств є бі.аьше. 3 поміж вих виріж
вають СJІ особ.1иво "Кобзарь" у .Москві й "Воак" у По.1таві 
(заспо в. 1911 р. ). 

Повстають .11єtuьві укр. орl'авївацїі й по вищих m:ко.11ах 
держави під покровом широкої університетської автономії, а:ка 

дозвол.в.11а заuадати ріzві сту девтські орl'авУзації, очевидно 

.аише наукового або товариського характеру. ДаввїйІІІі тайні 

або вапівтайві (в роках ревоАищії) ст у девтські укр. "Гр о

мади" тепер .Іl&І'uїзують с.в й провадать свою корисву дї.и.Іь
вість відкрито. Се дав їм, розумієть с.в, змогу поставити ро
боту ширше. При громадах повстають укр. біб.11їотеки, орl'авї

зують СJІ реФерати і т. д. При вих або окремо повстають та

коа "гуртки самоосвіти" або так зв. "Гуртки українозвав
ства" - ваукові гуртки д.!а студіюваІІВи укр. двсцип.11їи або 

котроїсь з вих._ Рамки rромад теz розширюють с.в. 

Громади завазують СJІ по всіх моZ.Іlивих вищих наукових 

sавеАевиах - ва увїверситетах, вищих жіночих курсах, piz
вoro . рода ·rехвїчвих і аtровомічвих інститутах, комерційних 

ПIRO.Ilax, то що. Мабуть ве бу.11о :міста з вищою шко.11ою, де-б 

ве було такої гро:мади, тайної або .ІlЄІ'uьво-іствуючої. .іlвl'uі

зоваві rромади мuи uасве приміщеввє в своїй mкоАї, де 

уряджувuи свої збори, відчити, чвт&ІІВа, дерzа.11и JШИrозбірвї, 

то-що. КоАи зі зростом реакції поча.11а СJІ ваrівка ва автономію 

вищоrо m:кі.11ьвицтва, дове.11о СJІ де.ииим громадам . знов перехо
дити у підземе.Іl.ІlЄ, особАнво там, де mвіАьве вачuьство або 

Іуратор округи хотіли доJ'одити міиїстерству. 

Вкінці треба згадати "Українське Наукове Товари

ство у Київі", засноване 1907 р. з івїцівтиви проФ. М. Гру

шевського. Воно ставить своею метою розвивати українську 

вауку і досі вzе багато зробиоАо ва сїм поАЇ, - зrуртува.ао 

ЦЇ.Іий р.ид учених, - депі з вих доперва в вїм поча.аи пра

цювати .ик українські вчені, - ур.иДВАо рад вии.аадів, видав 

два орl'ави, зrцаві вже вище "Записки" і "Україну", й випу-
20* 
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стило кілька "Збірників" спеція.11ьвих праць ріжвих своїх секцій 

(лїкарської, технїчиої, то що). В працях Товариства беруть 

участь не лише ваші вчені, але й чі.ІJ.ьні наукові сили чужих 

народів. ,При Товаристві почuи орtанїзувати с.и ~іб.11їотека і uу

зей. Освованве "Укр. Науховоrо Товариства" :мае ве.11ике :морuь
ве значівве, свідчучи виразно, що укр. рух не в якийсь провів

ція.ІJ.ьно-лїтературвий рух, а змагав до верхів· націонuьвоrо 

розвитку. 

Видавництва. Зріст українства веАико збі.11ьшиn попит 

ва укр. •книжку і ее вкупі з далеко віАьнїйшими, як ко.11ись, 

умовами, користво вп.ІJ.инуло на розвій української книжної 

справи. Крім старих видаввичих Фірм, ЩQ (як о.т вапр. "Віки) 

продовжують дuї свою кориспу дїяАьність, повстає цУ.11ий ряд 

нових: революційні "Боротьба" і "Праця", що в·идавuи в 1906 р. 
книжки рево.11юційпого змісту і незабаром мусї.11и звикпути 

з поверхвї житт.и, "Ранок", зас.11уга котрого rо.ІJ.овпо у виданню 

денких попу.ІJ.ярних брошур Драгоманова, "Ш.11.их", "Дзвін", 
·"Лап", "Український Учите.11ь", "Час" та ИHJUi. Деякі з вих 
розвиву.аи ся у поважні видавничі Фірми й встиг.11и видати 

багато гарних і корисних книжок, .ик от популярні видавництва 

n Час" і "Jlaи•:, або видавництво педаІ'оІ'ічне "Український 
У чите.11ь". Сї вид~вництва сотвори.4и й так потрібну у вас 

.аїтературу Д.ІJ.о: дітей. 

Поруч з ними треба згадати й ль'dівську "Українсько
руськj видавничу Спjлку". С.и широковвіства й веАь:ми 38.С./Jу

жева перед укр. ку.11ьтурою Фірма, користаючи з змінених умов, 

перенес.11а центр свого видавництва на Україну й видuа у 

Іtиїnі цїлий рнд добрих книжок. Також і друге- ruвцьие .то

вариство - "Товариство прихильників укр. науки, штуки і 

літератури" прояви.ІJ.о себе у нас добірним видававвєк гарних 

річей - ориІ'івальвих і переuадвих. 

Крім· них визначне :місце займає київська "Просвіта", 
nле дїя.4ьніст1 її, як відомо, була брутuьво перервана 

n 19JO році. 
Багато книжок виходить і в приватпїм иаuадї (як от 

nидаnвицтва Є. Череповського, В. JІ:в.овенка й ип.), або коштом 



І,ромадсь.ких орtанїзацій і ус·rавов (земства, кооперативи, 

то-що). Українські книжки видають й деякі рос. Фірми, як от 

naop. Ситів і ин., особ.11иво Аубочники (Губавов, Кововuова 

іі ин.), що найкраще свідчить про попит за укр. книжкою, бо 

чужинцї не стuи-б займати ся видаванвєм собі на втрату. 

Книгарні. Книжний ринок зростає тепер незви.чайно 

швидко. КоАи давн\"йmе бу.4а одинока на ЦЇ.4у Україну укр. 

книгарня у Київі - книгарп.в так зn. Старої Громади під 

Фірмою ред. "Київсьхої Старини", то тепер у кождім біJІь

шім :містї на Украївї, а часто ваніть у пові1·ові.м .містї :можна 

знайти українську книгарню. В самім Київі в три укр. кви

гарнї - ~,Укр. квигарняи (давnїйша "It. Старини"), книгарня 
"Часу" й книгарня ред. ".іlїт. Наук. Вістника". Крім того ще 

приватна книгарн.в Черепонеького в В.4астиво українською 

книгарнею. 

Позатим маємо укр. книгарвї у По~таві, Харкові, Жи

тоJІирі, КатериносАаві, Катеринодарі, Одесї, навіть у Є.аиса

ветї, Нїживї, ВасиАькові, Охтирцї і т. д. Є укр. книгарви і 

n дuекім Петербурзі. Крім того укр. в:пижв:и можна дtстати 

і по росийсьв:их квигарн.вх. 

Політичний рух. 

Українські Громади в 1-й і 11-й Державвій Думі. 

Рево.11юційні ров:и 1905-1907 бу.11и часом вайбільше 

жвавої І руuивої по.а1тичвої дїн.ІІьвости рос. Україицїв. Від

важно, не ВІІЖJЧВ сн вїчим, дїА&.ІІИ ревоАJОційві партії, майже 

uо:кивувшв підsе:м:еJІ.ІІЄ й в:овспірацїі. Аїберuи тав:ож не поuа

дuи рук, користаючи зі "свобід", s котрих особ.11иво змога 

вuьно користати s рідвої преси, вsагuї з рідвого друкованого 
с.~ова ве.ІІИRО причини.11а СJІ до успіхів української пропа

tавди. 

Ях уже sгадуваво вище, го.аоввою поАЇтичвою точкою сеї 

nропаl'авди бу.аа автономін України, Д.ІІJІ котрої всї партії 

працювuв в міру своїх евА, шврнчв ідеї їі і устно ва вс.вкого 

рода .аєtа.аьввх і ве.ІІеtа.аьвих зборах,· і при по мочи друв:ова-
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ного с.11ова - газет, брошур, Jlєrа.J1ьних відозв і пеJІєІ'а.аьних 

проuнмацій. 

Досить енерrійну аrітаційну дїн.llьність розвину.аа Укр. 

Основники Української ГромаАИ в 1-іі АУмІ. 

В zopi : М. Онацм,ий, В. Ше.мет, П. Чижевсьхий. 

В дол,ипї: А. Вязлов, L Шрт, Г. Зубченхо. 

демократично-радика.аьна партін перед виборами до 1-ої Дер

жавної Думи, вистав.11нючи в багатьох місцнх (особ.аиво ва 
По.атавщивї) своїх кандидатів, або підпираючи кандидатів ро-
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СИЙСЬRИХ Rадетів, ОСКЇ.4ЬКИ ВОНИ ЗаЛВ.4Н.4И CJI За ГО.40ВНИJІИ 

українсьхики посту.алтаки. (Укр. рево.аюціАні партії, лк 

Основники Української Громци в 2-іі Думі . 

В zop i : е. Сайко, В. Хвіст, Н. Довюпо.ив. 

В дол,и н ї: М. Рубіс, о . А. Гриuевиц,, О. Нечитайл,о. 

ввага.4Ї всї .аїві парті'і в Росії, стон.аи тодї sa бойкот 

Думи). 
Сн дїн.4ьиість мог.аа незабаром святкувати такий правди

вий по.аїтичний успіх, як основаннє Української Громади в Дер-
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жаввій Ду :мі. У спіх сей :мусимо назвати тим біАьши.м, .ак що 

зважимо ва умови українського життя в Росії. Все-ж таки, 

хоч як вї широка й рухАвва бу.4а дї.нАьвість ув:р. партій, вова 

не годна бyJif', обійнятИ однаково івтевзивво цї.11у Україв:у. 

Як оФіці.нАьві украївсьв:і кандидати пройmАи в Думу такі 

визначні ув:р. д'іячі, .нк 1.4JIJІ Шраг, Во.4одимир Шемет, Пав.4о 

Чижевський, Мико.4а БіАяшевський, · здебі.4ьшого як спіАьві .кан
дидати У ДРП і кадетів. ААе тав: у систематичну виборчу кампанію 

з виставАювавнем в.4асвих кандидатів не скрізь бу.4о :мож.аиво 

перевести. В багатьох місцях, особJІиво по с~.4ах, народ був ще 

за.мuо обзнайом.аевий 3 українськими справами, або й зовсї11 

несвідомий і, вибираючи пос.аів, не все зважав ва Ух ваціо

вuьву думку. Сеіяне вибирuи передовсім се.4.ан, "своїх" 
JІюдей, котрі-б заступuи їх інтереси, го.11овво земеАьні, Вибор

чий заков досить сприяв сеА.авству, - бо ур.нд сподівав сн, 

що сеА.ннські поми бу дуть ковсервати~нїйші, анїж поСАи від 

ИНШИХ станів, ТОЖ В Ду:му ПОПаАО багато СеА.НВСЬКИХ ПOC.lliB, 

аАе бу.11и вови вастровві досить радика.11ьво і то не .11иш в зе

ме.4ьиих справах. 

Серед вих знайшло ся багато сві,до:м:их УкраїнцІв, інтеАЇ
rентних сеJІ.ин, що тїши.аи ся довірв:м: своїх виборців, як от вапр. 

Оваць.кий, Грабовецький, Вировий, Зубченко, Рудчепо й виші. 
При їх помочи Шраг і товариші зорrанїзувuи україн

ську посо.11ьську tрупу - Український ПарJІ.имевтськиіі 

К.4юб, - до котрого почаJІО вписувати ся багато помів
се.ІUІн 3 України. Приступив до сеї І'рупи й дехто з тих 

земJІяків, що досї вис'l·упаАи бі.11ьше .нв: Росі.ане, вїж ак Укра

ївцї, - тепер вови поро3уміАи свої обовазки перед рідвим 

краєм й рішиАи .стати в оборовї його прав. Серед них бу.11и 
такі визначні постаті, як проФ. Максим Ковuевський, барон 

Штейm'е.11ь, червигівський земський дї.нч Сввчін, поАтавський 
Присецький і виші. 

Се очевидно не :м:ог.11о не sбі.аьшити поваги української 
думської громади. На жuь Дума не довго проіствувuа 

всього 72 днї (від 27. lV до 7. VII), тож поки cua.aa са 

Громада, їй вже не зоста.11о с.а часу на дїаАьність. 
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А.ае багато значив уже сам Факт заснованна Громади. 

Бін виразно, па цї.аий світ прого.аосив, що Україна чув себе 

окремою нацією й домагаеть СJІ свого права. Чуживцї побачи.аи, 

перше, що Росів й У краіва не те саме, а друге, що взага.4ї 

росвАська держава ее не .якась ваціова.аьва держава, а держава 

ваціова.аьностей. ДАн самого українського руху істнуванне 

Громади ма.ао вuике аtітаційве зwчівнє. 

Чиио ч.аенів Громади що-раз зроста.ао. Можна бу.4о спо

дївати CJI, що проживИ Дума довше, до неї пристuо-б ще 
6і.4ьmе депутатів з Ухраїви. При розnаsаввю Думи чими..!а 

Громада 44 ч.JJ.енів. 

· Маючи прик.4ад 1-ої Громади :Іегmе вже бу.ао заснувати 
Громаду в 2-ой Думі, худи також багато пройm.4о свідомих 

е.&вментів з Ухраїви. На celi: раз .4Їві партії вза.аи участь у 

виборах, тому ~-а Громада відзнача.аа CJI бі.аьшим суспі.&ьним 

радвК&JІ.їsмом, .як перша. Бі.аьmість її ч.аенів под"і.4.я.аа пог.а.идп 

трудовиків і вuежа.аd. одночасно до думської Трудової fру
пи. Одначе ва практиці схоро показuи св недогоди такого 
сиджевв.и між двома сті.&ьцвми - раз, що ее забирuо у де

путатів багато часу, бо треба бу.ао працювати й там і там, 

ходити й ва збори Громади і до Трудової (рупи, а друге,
на.йго.аовнїйmе, ее не задово.аа.&о і обидві сторони. 

Серед трудовиків бу.аи .аюде, котрим ве до смаку бу.аи 

домаrанна їх товаришів Українцїв, ухраїнські ваціона.аьві 

змагавва бу.&и їм чужі, або й просто неми.аі. А знов на Украївї 

хотїди бачити Громаду цї.ахом незuежною й самостійною. 

Звідти ЙПІАИ протести проти на.аеаавн.и громадав до Тру дової 

(рупи. Се примуси.ао Громаду виступити з трудової Фракції. 
Не багато вствг.&а зробити А св укр. громада, бо невдовзї 

урад розігнав знову й 2-у Думу (вона проживотї.&а всього 103 
двї, від 20. 11 до 3. VI 1907 р. ), а.ае всеж .аиши.аа вона бі.&ь
ший е.&їд, иїж першодJJІська громада. 

Встигши швидше зорtавїзувати св (перші збори їі від

бу.&и СJІ вже 4. ІІІ), вона й швидче розпоча.аа свою роботу. 

В сій роботї дуже по:мічна бу.&а їй її в.&асна часопись "Рідна 
Справа.- Вісти з Думи", перше чимо котрої вийПІАо 12.п·. 
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Через сей орtав Громада завжди бу.11а в зв.аз:ку s У:країво:ю, 

звuа, ч:ого там вjд неї домагають CJI, а знов, з свого боку да

ваJІа про себе звати. В "Рідній Справі" друкраJІи сл промови 
ч.11евів Громади, :місти.11и с.и її заави, то що. Гавета бу.11а добре 

й зрозуміло реДаtовава й тїmиJІа сл ве.апими симпатіями се

ред украУвського се.11аиства. 

В основу своєї дїв.llьІlо~ти Громади пo:uua проtраму укр. 

демократичво-радикuьиої партії, ~Ае представ.І.а.Іа в.1астиво 

дїве кри.1о П, домагаючи сн в об.1асти земе.11ьвих відносив 
примусового відібранв.а вс їх земе.11ь по вад тру дов у норму в уир. 

"краєвий Фонд", з котрОІ'О м:огдиб .користати JІиmе ті, що при

uадають до зем.11ї свою працю ; в робітничій справі Громада 

обстоюваJІа 8-годиввий день, і т. д· В обАасти по.11їтич:вій Гро

мада стозла за автономію України. Дуже нево ви.11ожева про

tрама Громади в її деu.нрації по укоиституовавию і в за.аві 

в приводу виступу з Трудової Фракції, огоJІоmевих у "Рідній 

Справі".* Звідси-ж довідувмо св й про роботу й заходи Гро

мади в Думі. Громада опрацювuа проекти заковів, котрі мaJJa 

преДJlожити Думі,- про автономію У :країни, про місцеву само

управу, про :моRу в шко.11ї, судї, церкві і т. д., а тим ч:асом 

в ~жучій думській роботі й дебатах не пропуска.llа випад:ку,. 

щоб недвозначно зазначити свое українське становище. Так, 

до внесевого міністерством законопроєкту про вародвю освіту, 

Громада додuа важні поправки, домагаючи сл, щоб дітей 

уч:ево рідвою мовою, а ДJlJІ сього, щоб 1) зараз заведено курси 
укр. :мови, .11їтератури й історії ДJlJІ уч:итеАУв, 2) щоб укр. мову 
ак предмет заведено по учите.11ьських семінаріп ва Україні, 

3) щоб у киІвськім, харківсь:кім і одеськім уиїверситетї заве

дено катедри у:кр. мови, .11їтератури та історі'і. 

Громада мuа назву "Українська Думська Громада" 
й ваАїч:увuа 4 7 членів. Веsпереч:ио, коли-б Дука ЖИАU. 

довше, їх бу.11об значно бі.11ьmе. Ось імена найбі.Іьш ви

значних її чJІевів: о. А. Гриневич, Н. Довгопоо~ов, С. Неч:и

тай.llо, М. Рубіс, Є. Сайко, В. Хвіст. Все імена :молоді, перед 
тим мuо відомі. 3 провідників 1-ої укр. Громади до 2-ої Дуки 

* Передруковані у "JІ.іт. Наук. Вістн." 1907, кн. 7. 
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иїхто ве попав, утративши виборчі права за участь у вибор

sьхіІ конФеренції. 

По розгоні 2-ої Думи багато з ваших пос.11ів тuож опи

вuо св в тюрмі І ва sас.ІJаивю. Дехто з вих, ·иапр. Хвіст, 

так так і загину .ІJИ. 

Партії. JІк уже вище згадуваио, в 1905-1907 рр. ви
.аввАи ухр. по.ІJ1тиqві партії дуже zиву й еиерrіІну дї.вJІьність. 

Перед вми :між ви:мв, ак і даввїйше, соцівА-демократи (УСДРП. 

та Спі.ака) і демократ-радикuи. Останні мuи в тім часї змогу 

дїАати цїАко:и відкрито. Опираючи св на місцеві "громади': 

дек.-радикаАи встигАв доно.аї швидко зорrаиїзувати свою пар

тію й поширити свій вПАив па Україні. С.!абою стороною сеї 

партії був їі надто мішавий сuад - під її прапором обед

нuо с.в :майже все свідоме укр. громадинетво з виїмком соц.

де:мократів. Тож серед укр. демократ-радика.11ів можно бу.ао 

знайти .аюдей і дуже радпuьно, а то й соцін.аїстиqио настровних 

і навпаки, .аюдей досить уміркованих. 

Се, розумієть св, не мог.ао не вести до незгоди, котру 

даремне пробуваво по.аагодити qастим перегАндом і перероб

.аювавнєм проrрами. А.ае с.в широкість рамок партії мaJJa й 
свою додатну сторону - завдяки їй багато е.аєментів, що 

ииакше сто.в.11и-б осторонь, вт.агвуJІи сл в орrанїзовапе укр. 

життє. Се значно sміцви.ао й пошири.ао українську пропаrавду. 

Згодом, розумієть ее, партія pocxo.llo.л.a с.в-б на дві, або й три 

частини: праву - уміркован у, центр - б.11изький до каде

тів і .аїву -. з иахи.JІом до народних соці.аJІїс·rів або трудо

ви:ків. ААе реакцІя перепиниАа сю природну евошцію 

партн. 

Укр. де:мократ-радикuи відоrрuи визначну роАю в укра

ївсь:в:ім життю, - куАьтурнім і по.аїтичві:м. Вони розвинуJІи 

успішну дї.вАьиість під час виборів до 1-ої й 2-ої Думи, куди 

встиr.аи провести своїх кандидатів. Укр. Громади в Думах 

сто.вв ва проrрамі У ДРП. В ку Аьтурні:м житm під впJІивом 

або в руках укр. демократ-радикuів сто.аАа с.аиве вс.н преса 

і вsагuї видавництва, вс.вкі ку.аьтурві інституції, .ик Просвіти, 

Іt.аюби, то що. 
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В полїтицї У ДРП. тримала сн більше-менше проtрами й 

тактики рос. кадетів, s котрими часто йшла рука в руку, -
де.нкі ч.11ени її нuеzа.11и рівночасно й до кадетських орtанї

зацій. Бі.11ьшість партії була одпаче вастроєва значно ра

дика.аьвїйше, вїж :кадети, бо сuад У ДРП. був дuеко де

моІtратичнійший, вїж сuад рос. конституційво-демократичної 

партії. 

Тав: само широко розсуну.11и сл у сї рево.аюційиі роки 

й рамцї соці.нл-де:м:о:кратичних орrавїзацій, ку.ди піmJІ.о багато 

й таких елементів, що, ие бувши властиво соцін.а-демо:крата:ми, 

були настровні надто революційно, щоб пристати до ивших 

укр. партій. Природна ево.11юцін й тут багато змівила й до

nела-б вреш'І'Ї до якоїсь одностайности. 

УСДРП. стоя.11а вже ва сїй дорозї. 

Партік щораз більше перейма.11а сн соцінл-демократичиим 

духом, перенослчи поволї центр своєї уваги й дїн.аьвости до 

міста й закладаючи свої орrав'ізацїі серед міського пролєта

рінту, - Фабричних і заводських робітників та рекісв:иків. 

3 бігом часу партін nеремінила си-б у чисто-пролвтарську 

па взір західно- євроnейських соцінл-демократій. Перехід 

УСДРП. до ІІіста мав безперечну вагу і з погладу націо
нального, бо разом з пролєтарською свідомістю будuа вона 

серед робітництва й свідомість національну. Під час виборів 

до 2-ої Думи обидві укр. соцін.ІІ-де:мократичві tрупи розвинули 

інтензивну аrітацію, котра увінчuа сл значним успіхом. 

Найбільше пощасти.11о Спілцї, котра провела: у Думу аж 

шість своїх кав:дидатів. Від УСДРП. пройшов Вовчив:сь:кий. 

Все ее були поСJІ.и s Київщини. В Думі пристали вови до 

соцівл-де:мо:кратичної Фракції і s розгоном її роздїлІі.аи їх 

участь. Вовчивський прианаван сн в Дукі до УСДРП. 

Варто згадати, що УСДРП. зробиJІ.а заходи утворити укр. 

соц.-деко:кратичпу Фракцію в Думі. Плодом: сих заходів була -
між ивmим часопись "На m а Ду 11 а", видавана заходом петер

бурзької tрупи УСДРП. Але хоч до сих заходів прип.Іав са 

дехто й s поміж радикальнїйше вастровиих членів укр. дум-

- 308 -



ської гро11ади, вови не ввінчuи сл успіхо11, - газету забо

ронено вже ва 2-:м чнс .. ІЇ, а незабаром розігнано й саму Думу. 
Дї.аАьвістю укр. А'ібераАів і соці.аА-демократів nАастиnо 

й вичерпуваАо сп у.кр. поАїтичве життє. Ивmі партії або зна
ходвАн сн ще в періодї Формувавн.и, або nзагuї бу.пи мuо

чисеАьві й мuовпАивові. Так, про Н. У. П. можна Аиmе ска

зати те, що відбуJІа вона в НЮ7 р. свій з'їзд і бі.11ьш пїчого. 

Українські соціиАїсти-ревоАюціонерн щойно вароджувuи ся. 

Правда, 11ови відбуАн свій першиD: зїзд (також у НЮ7 р.), 

ue проtрами не встиг АН випрацювати і вАастиnо не ЗАожили 

си в партію, або краще сказати, вzе не :uuи часу ва ее, бо 

невдовsї все звищиАа реакців. Основи ДАJІ укр. сеАянської 

соцінАїстичвої парті'і безперечно буАи, буАи почасти А відпо

відві еАемевти нк в іствуючих уже партіях, так і поза ними. 

Так, серед чАевів 2-ої Думс.ької Громади буАн Аюде, що. ва

ХИ.ІJВАВ CR СВОЇМ СВЇТОГАJІДОМ ДО СОЦіВАЇСТіВ реВОАЮЦіоверів,

.ак от. напр. Хвіс'l', що вважав себе за українського ес-ера. 

Miz інте.11їtенцією, надто студентством і народвим учите.ІJь

стnом, взагuї буАо чнмuо симпатиків укр. соц.-рев. партії. 

· Се особАнво моzва сказати про ради:каАьв'іІmнх ч.11евів 

Укр. Дем. Рад. Партії, що роби.11и в рево.ІJюційні часи проби 

заснувати "Всеукра'інську СеАпнську СпіАку". 
В засвовавjІ в 1906-1907 р. "Всеукраїнській УчитеАь· 

ській Спі..tцї" укр. соц.-ревоАюціопери мuи та.коz свої звязки. 

Поза соц.-рево.11юціонера:ми можна згадати ще "0 б о
рон у Укр аї ви", орtавїзацію, ·котра повстuа в ревоАюціАні 

роки і ставАJІАа собі ревоАюціАно-міАїтарві цї.ІJї, щось в родї 

нк ірА.авдські Sinn-Fein'и. На жа.11ь дїнАьність орtавїзації 

зnеАа св здебіАьmою до анархістичвих виступів ( експропро
прі.иції) і ве :мuа того звачівви, икого сподїва.11и сл її основ

вики і пе вови. дїйсво моrАа би мати. В 1908 р. орtавїзацін 

розмЗ&.Іа с.я, а їі чАеви пристuи до укр. ес-ерів. Свою дїяль

ність "Обороицї" провВАJІАИ rоАовво ва Червиrівщинї. Осво
ватеАем "Оборони" був Віктор Чеховський, що поrиб у сїй 

світовій війвї, проАиваючи свою "кров добру, не чорну" ве за 

Україну, а за їі ката. 
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Від Оборовцїв, серед котрих знаходимо типових ма:sси

мuїс·rів, можемо перейти до чистих анархістів. Се бу.1а вай

С.Іlабmа, :иоже, rрупа. серед вашого громад.аиства, - цї.Іком 

непомітва ва поверхні укр. житт.и. ЗгадуGмо про иеї тому 

.11вmе, що tрупа "у кр аї в с ь кв х а и ар хі ст і в" таки бу Аа й 

досї оФіці.а.Іьво іствув, .ак прищіпка до своїх росвАсько-жидів

ських товаришів. 

Так само непомітні бу.11и у вас і їх антиподи - укр. 

ко в сер в ат вс тв. Не можна сказати, щоб їх цї.11ком не 

бу.11о, ue зорrавїзоваво вови не виступuи. Замuо д.ІUІ сьо1·о 

бу .ао їх і до того розсипаві бу .11и вови по вс їх усюдах. Не 

раз, як уже ми згадувuи вище, вови присусїжувuи с.а до 

ріжного роду "правих" рос. орrавїзацій - до окт.абристів, 

або до партії "правового пор.адку". На свій спосіб "сві
домих" Украївцїв можна бу.1о подибати часом і в "Союзї 
Русскаго Народа". Можна думати, що з часом повстане на 

Україпї й сво.и: си.Іьва консервативна парті.и. Д.І.а неї у 

велкім разі підстави є. Перед рево.1юцією укр. іде.а зна

ходила вапр. tрувт серед поміщицтва, навіть досить за

можного, ue виступ укр. .Іївих партій з дuеко йдучими 

аrрарнвми вимQгами вапо.Іохав їх, українство в їх очах стuо 

однозначне з рево.аюцівю, з "безмезвим" подї.аом sем.11ї і. таке 

ввше. Загрожеві в своїх u.асових інтересах вови почу.1и себе 

б.11изшвми до чужої держави, що їх боронить, .ик до рідвого 

народу. 

Ті.1ьки одиницї можуть знести с.а понад uясовий еrоїзм, 

а не цї.11ий шар. Тож цї.11ком зрозумі.Іе, що :майже все, що є за

ховавчого (охрапите.11ьного) на Україні, стоїть по-за у~р. табо

ром, адже скрізь сей е.1ємент надто користає з держави (помі

щитво, купецтво, то що), або надто за.11ежить від ур.аду, .ак от 

чиновництво, духовенство, щоб рвати з ним. А.11е ево.uщін 

українського життя мусить привести до цї.11ковитої украінізації 

всїх ставів і шарів ва Україні, до витворення здеФеренціоно

вавоІ'О укр. громадавства. 

Рік 1907 -й був оставнїм роком живійшого по.11їтвчноrо 

життя на Українї, котре чим дu1 все бі.11ьmе завмирав під 
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ХО.4О.АВВІІ повівом з півночі, хоч цj'Ахок і не ос.аабав нї.ко.ш. 

В сї:м роцї відбу.аи сн ще з'Узди с.аиве всїх rо.аовнихо україн

ських партій - черrовий в'їзд У ДРП., 3~1 в'їзд УСР ДП. (ров
важав rо.аовно справу мученна з РСДРП), а також вrадаві 
вище Н. У. П. і Укр. Соц.·Рев., а вже віА 1908 р. партійне 

життв r.аухве. 

Участь в виборах до 3-ої Думи бу.аа остапвік пронвом 

сьоrо життн. І У ДРП і УСР ДП взв.аи дово.аї енерtійuу участь 

в виборчій боротьбі, а.ае успіхи заsда.аеrідь можна бу.ао пе

редбачити- своїх .аюдей у 3-ю Дуку Українці не вмог.аи пе

ревести. 

Замах довершений 3-ro червня Сто.аипівим, усунув тим 

са:мим з Думи свідоме украУнство, що черпа.11о свою си.11у в де

мократії. Новий виборчий заков дав перевагу при виборах 
уприві.ІІейованим ставам. НаскіАьки ве.аика бу.11а ся переваrа 

уприві.11ейованих правиборців (ве.11иких поміщиків, домовАасин

ків тощо) вад се.а.внами видно в пари прик.11адів: від По.ІІтав

щиви ва 117 чо.аовіка перших бу.11о .11ише 38 се.ІІ.ав, від Хер

сонщини ва 90 - припадuо 33, і т. д· Давнїйше сеАJПІських 
виборців буАо біАьше і що до чис.аа і що до процентвоrо 

вjдношеннн, тепер вавідворіт. 

Ко.ІІИ даввїЙше ВЇД 8 rО.ІІОВНИХ укр. І'уберній ( ВО.ІІИВСЬК., 
катерни., київськ., поді.аьськ., по.11т., харк., херсонськ., черню·.) 

правиборців се.11яв бу.11о 465, а робітників 39, то по вакону 

3-ro червв.и сеАJІН ста.ао ва nоАовиву меньше: о 235, робjт

ників 24. 

Трета Дума бу.11а вже чорна. ПоАїтичве оживАеввв бур

.Іиоих .4Їт зм:іниАо св бенкетом реакції в супроводі І'равдіозних 

по.4їтичвих процесів. Українцї що до сьоrо не ставови.11и ви

~ім:ки - реакція й тут спАїта.аа дивовижні процеси, в котрих 

до купи бу.4и перемішані представвики ріжвих укр. партій і 

вапрамків. Баrато Українців опиви.4о СJІ в тюрмі й о на Сибірі, 

инші втїuи за кордон, де таким: способом повстаАа 3-н емі

tраціа, на сей раз дuев:о чис.4евнїйша. ГоАоввий Rовтівtент 

ЇУ ставовв.ІІи укр. соціяА-де:мократи, дuУ ес-ери, представників 
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ивших партій - .11едви по одному. Сїй е:міrрації судиJlо ся 

відограти в укр. жи1·тю досить визначну ро.11ю. 

Боротьба за укр. шко.11 у. В рево.11юційпі роки справа 

укр. шко.11и висуну.аа ся па перший ПJtJІB, звертаючи па себе 

загuьву увагу. Справа сл, що має не АИШ веАику ку.11ьтурву 

вагу, а й дuекос.иг.11е поJІїтичне звач·іпвв, перебу..аа в ті часи 

певну історію, котра заСJJугує, щоб :ми спиви..аи ся ва пїй 

окремо. 

Почнемо передовсї:м з університетських катедр, бо ся сцрава 

почасти бу.11а переведена в життє завдики зуси.11.а.им самої укра

їнської академічної мо.11одїжи. Ще в осени 1905 р. підпеСJJи 

справу укр. катедр ва с9оїм nічу з одного боку студенти-Укра

їнці петербурзьких вищих mкі.11, з другого - укр. студевти 

Одеського університету. 
В 1 !Ю6 р. підноСить сю справу сту депти КиJІПе. Вови 

скJІикають 16. Х (ст. ст.) в унїверситетї чис.11евпе віче - спо

чатку ті.11ьки з самих Українців. По відповідвім реФераті віче 

прин.иJІо ряд резо.11юцій що до українізації вищої освіти ва 

Українї і ухваJІИ.ІJО петицію до університетського Сенату (Ради 
проФесорів) з домаганиєм заведепня катедр з українозвавства 

(історії України, укр. JІ.їтератури, мови, тощо). Дuї сuикано 

ще ряд віч, па котрі запрошуваио ст у девтів. инших иародвостеІ, 

щоб познайомити. їх з укр. домаганними й зеднати їх ДJІJІ сеї 

справи. Серед студентства збирано підписи під укр. петицією. 

Зібрано понад Дві тисячі підписів і передаво Сеиатови. 
Виступ київських студептів-Українців підтрима.11и укр. 

студенти ииmих упїверситетів - в Одесі, Харкові, Петер
бурзі й Москві, а також с.11ухачки Вищих Жіночих Курсів, .ах 

у Київі, так і по ивших містах. Українське громадянство та

кож не стов.11о осторонь. Ще перед тим укр. громадние ПоJІ
тави, Харкова й Чернигова звервуJІи св до всіх трьох увівер

ситетів на Україні з просьбою заспувати укр. иатед.ри. Тепер 
виступ сту девтів стріиув гарячий ві,JJ.Гоміи по ЦЇАім краю. 
Звідусї.аь до редакцій укр. газет почuи надходити JІ.исти, 
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в котрих представввп ріzввх верств вииов.аювали свою 

зrідиість з до•аrавІІJПІи укр. студентства та витuи їх 

заходи. 

Живу участь вsuв в сїм руху А "Просвіти". Київеьаа 
у давuа cs до квївеькоrо університету в сираві українських 

:uтедр і до У:краївсь:кої tромади в 2-й Думі з просьбою сuаетв 
І обстоювати в Думі suовопр~кт про , украївrsацію шкіо~ь

иицтва ва Украївї. Так само і :камаиець-поді.аьсь:ка "Просвіта" 
звертuа св в укр. mкіо~ьвих справах до думської уир. Громади 

і ПосИА&Аа привіт київським студентам s приводу їх домаrавь 
укр. катедр. Одеська "Просвіта" також бра.аа участь в руху 
sa J&раївськими катедрами. 

Севат виївсь:коrо увїверситету, бu ьшість проФесорів 

котроrо, .ва відомо, чорвосотевва, по дов1•ій мовчавцї варештї 

дав відповідь. В імени Aoro ревтор Цитови11 за.вввв, що до:ма
rавви студентів ве моzуть бути задово.11еиі, бо увіверентет, 

мо:в.uів, дерzавввІ і дерzавввмв rріmми удерzуеть св. 

Студенти pimuв супроти тоrо розпочати боротьбу, не 

зуПИВJІючв св перед рішучими засобами. В сїй боротьбі під

трпuи Українців студенти ввших ваціовuьвостей, ухва

.uоши, що здїйсвевв.в домаrавв.в укр. :катедр будуть вови до

бивати св хочаб і при помочв страйків. 

Сенат мусїв піти ва де.акі уступки. В осени 1907 р. ва 

увїверситетї почав проФ. Аобода вИR.Іади з історії укр. .Іlїте

ратури, правда по росийськи. На жіночих курсах також заве

дено такі виuади. 

За те дuеко краще nimAo ва харківськім і одеськім 

ув'tверситетах, де таки в 1907-1908 ПІRі.Іlьвім роцї відбува.аи 
с.и виuади українською :ковою. До речи сказати, що істо

рв'Іво-Фі.Іьо.Іlьоtічвий Фа:ку Аьтет харк. ув їв. сам удавав сн р. 1906 
до мів. вар. просвіти з просьбою про дозві.11 ва утворение 

двох катедр з укр. виuадовою мовою - укр. .11rтератури і 

історії. 28. ІХ 1907 р. відбув св ва харківськім увїв. перший 

в:иuад по украївськи проФ. М. Су:мцова з історії укр . .11Їтера
тури. Се було правдиве свято, ва котре зібрuа сл сила сту

дентів. І пізвїйmе, серед року на укр. виuади приїзди.11и 
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студенти навіть з ивших :міст. В Одесї поч:ав виuадати по 

украївсь:ки історію України приват.-доц. 0.4ексапдер Гру

шевсь:кий Ще весною 1907 . року за згодою Ради проФесорів. 

Перший виuяд його відбув с.и 13 мартц та:кож дуже вро

чисто ·в присутности багатьох проФесорів і при переповневій 
аnдиторії. 

В Петербурзі згодив Сі завести три :катедри з україно
звавства (іст., JJ.ЇT. і мови), розумієть СJІ по росийськи, так зв. 

"ВіАьвий Університет" (коJJ.ишві :курси дєсІ'аФта), а ва Вищих 
.Жіночих Курсах почаАа виuадати історію України відома 
письмеввицн OJJ.e:scaвдpa '6Фименкова. 3 ваставвє:м реакції 
пішАи в вївець і українські Jtатедри. МінУстерство звервуJJ.о 
ся до харк. і одеськ. увїnерситет1в з запитом, .и:в:им правом 

відбувають CJl у:краївські виuади. О. Грушевському удї.4ево 
догану. ПроФ. Су:мцов ·тц.кож мусїв припивити свої укр. ви

к.4ади, хоч :мівїс·rерство й да.4о свого ч:асу ва них дозві.І. 

А.4е й коротке іствуваввє укр. ·катедр відогрuо веJІИRу 

ОСВіДОМ.4JІЮЧУ р0.4Ю: З ОДНОГО боку рух за НИМИ ПрИЧИНИВ CJI 

до значного поширення націоваАьвої свідомости серед широких 

верстов укр. громадянства, з другого- допоміг ув:р. студевству 

обеднати ся й зорrанїзувати ся на загаJІьво-украінс~»кій справі. 

У:краївська :мова в середвїх і народвїх шко.4ах. 

Справа української пародвьої ШКО.4И завжди JJ.eжua 
в основі українських домагань. Вище ми згадувuи про рух 

у. шкіАьвій справі, що виАив ся в так зв. петиції "О вуждах'Ь 
укр. шв:олм". Рух сей одначе ва згаданій петиції не спивив 

ся й пішов широкими кругами по всїй У краіиї, відбивши 

СЯ ГОАОСВОЮ луною Й серед самоЇ ШКЇ.4~ВОЇ МО.4ОДіЖИ. 

Ученики учительських семиварій яко будучі вч:ите.4ї відважують 

ся подекуди посила'l'И до комітету міністрів заяви "про потреби 

укр. початкової шкоАи ". Навіть в багатьох народніх шко.Іах 

шкоJІ.ярі виставляють домаганнє навчання укр. мовою, особАнво 

в хліборобських mкoJiax і' шко.4ах садівництва. Тут учеІІИRІІ 

піддержують свої домагання навіть страйками, припивнючв 

науку. Учительство також, де .може, підносить ro.40C за укра-
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їисьву вародвю mкo..ty,- ва велвих зборах, з'їздах, а.особ..tиво 

на тав звав их .ІІЇТВИХ "учвте.ІІьських курсах", переходючи ве 
pas вjд С.4Ова й до ді.ІІ.а. Тут і там в багатьох вародвїх IПROJJax 
на уха провадить c.s по українсьви "авочвим порвдко:м". Покійні 
Арв.ас і Кропввивцький завеJJи в своїх рjдвих се.11ах укр. 

шкми. Навіть пізвїйmе, ' в часах реакції в багатьох місцих 

відважнїйmі учите.аї вчать ·по увраївськи, рискуючи, розу:мієть 
св, своею посадою, бо во..tи начuьство викривuо таку науку, 

то "вииуватца" ве мипuа кара. 
Не забувuи Українці й про середве пmі..tьвицтво. По 

девІШх приватвих tімназіях робJJеио заходи вавч:ати ухраїнсьвих 

предметів. Так, завдики заходам одеських просвітян ва ее 

годши св - д. Ковuьчук, що вдержував проtі:мвазію д-.11н 

:uопцїв, і д. Мuиновська, в.аастите.ІІЬRЗ. жіночої І'і:мвазіУ. . . 

11. Х. 1907 р. одеський .mкі.аьвий окру1• дозво..tив навіть 

д. Ковuьчукови вчити укр. мови з видавих у По.11таві укр. 

nідручвивів Бази.аевича і Зuоsвого. В Кам:яицї Под. згоди.Іlа 

СJІ на укр. предмети tі:мваsів С.4авутивської. Одначе з сього 

нічого ве вийш.4о, бо поки справу вuаджево й можна бу JJO 
вже вести науку, ваступи.аа реакція, котра перепиви.ІІ.а всї 

3аходи. Нічого ве вийш.4о також і s заходів патріотичного 

поді.Іlьського духовенства, ва чоJJї котрого стовв епископ 

Партевій, під дог.авдом .акоrо вийшов , укр. переuад евав
ге..tія, маджевий ще в 60-х рр. Морачевським. На · просьбv . . 
з 'їзду под. духовенства, що uопотав св про українізацію 

духоввих шкі.4 ва Поді.Іl.аю, відповів Синод 12. Х. 1901 р. 
указом ва імн еп. Партевін, котрим дозво.4ав: вористати 

українською :мовою при виuадах по- церковвих шко.Іlах та 

зц.вести по двоК.ІІ.Всових шкоJJах і у винницькій церковво

учите.Іlьській шко.аї науку укр. мови, а.4е JJише в пообіднїх го
дивах, себто niC.IlЯ звичайвої науки й ва "місцевий" кошт. Та 

коJІи поді.4ьська "Просвіта" зібра.4а потрібні ва ее гроші, в.4асть 

nідпові.4а, що "приватних грошей" взяти вона не може. Так 
і не вийш.4о нічого з того цї.4ого дозво.4у, нкий пізиїйше 

(в 1912 р.) був таки й зовсї:м скасований. Краще справа за 

·re стон.4а в :Музично-драматичній mкoJJї .ііисевка в Київі 
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і художвїй шко.11Ї В. Розвадовськоr·о в R~мявцї Под., де дїйсво 

вчево дечоrо по українськи. Одиноким виходом із такоrо не

стерпного ставовища моr.11о бути ті.11ьки заuадавне та й вих 

укр. шк і .11, .ак то роби.11и По.11нки й инші народи. Се бу.11а б 

відповідь на провокаційну под~ітику урнду достойна нації, що 

себе шанує і дбає за свою бу дучиїсть - мододїж. 

Почасти Украївцї так і робили. Вчи.11и, нк уже зrадувано 

вище, "нвочвим порядком" по украївськи в иародвїх mко.11ах 

-навіть буди спроби заuадавна дїйсвих тайних шкід. А.11е на 
жаль таких спроб було надто не баrато. Їх моr.11о-б бути більше 
не зважаюч.и на чуйність уряду і подїційпий доrднд. Як боїть 

с.н уряд такої акції з бо:ку У:країнцїв, найкраще свідчить той 

Фа-кт, що в 1910 р. за статтю "Приватна дїя.11ьвість" в жур

ва.ІІЇ "Світло", в котрій по розr.аядї су.мноrо подожепня шкі.ІІь

ної справи ва У країн'і вказува.11о с.н, що едивий спосіб зара
дити лихо ви -· ее свое в.11асве uриватве (себто без дозво.11у 

в.11астей) шкільництво, ПО'l'.аrвево до відповіда.ІІьвости н:к часо
пись, так і автора статтї, д. СоФію Русову. 

Аї терату ра. Сл доба знайmJІа в укр. JІЇтературі своrо 
пайкращоr·о представпика в особі О. О .11 ес н. В йоrо поезінх 

О. О лесь, 

найвизначнїйший сучасний 

укр. поет, - співець "краси 
видродженнЯ Вкраїни". 

маємо вираз тоrочасвоrо націоваJІьвоrо 

піднесеввн, чуемо в вих rарнч:ку тих 

бур.11ивих дпїв, прискоревий живчик 

котрих так і беть сн, так і тріпочеть 

с.н · в кождім с.ІJ.ові, в кождім вимові 

· та.11авовитоrо співця. В поввих краси 

і сиJІи с.аовах звертаєть ся Олесь до 

рідного народу, кJІичучи й заuиваючи 

йоrо встати зі сву, по:кинути бай

дужність і JІЇнощі, проuнсти рене

rатство та йти смі.11о ва боротьбу за 

свої націона.ІІьні права, П()топтаві чу

жою наси.ІІою. БібJІїйної сиJJ.и наби

рають йоrо вис1·упи проти чужинець· 
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xoro гвобите.аs й рідвоrо зрадництва, з'їд.аиво смівть cs вів 
з "sем.авчків" і гіркИІІ стогоном: відбиваєть св в його пісввх 
картина вашої ваціовuьвї ведо.аї. ААе перевага в~ вашім 

боцї - й м:оrутвїм акордом: звучить вірш поета, коJJ.и вів 

співав про красу відродzевви Вкра'іви. 

Епохuьвою просто подівю в вашому .аїтературвому й 

громадському Життю бу.аа по.ква в сїм часї повного Кобза рв, 

видавого петербурзьuми укр. товариствами під реда:в:ціею 

В. Дом:авиць:в:ого. Ce-z бо вперше піш.11а в широкі :маси вa

moro люду ва рос. Ув.раївї могутни поJ1їтичва поеsіJІ веJJ.ив.ого 
Кобзара, вперше ві.4ько, па поввий го.аос sагомовї.ао до вих 

оrвевве с.аово Шевченка, будачи sе:м.а.ав.ів до нового життя, 

в.аичучи їх рвати нuожеві чужиВЦJІми кайдани й бу дувати 

свою в.аасву хату - веsа.аежву українську державу. Україна 

ві.дразу росхопиJІа ве.1ив.у uиry й треба бу ~о видавати ії 

ще :в:і.Іька разів, аж поки реакція sвову ве зробв.аа її заборо

неним овочем:. 

Да.аї треба відмітити успішну д'іJІJІьвість на поJІЇ попу

JІ.арвої .аїтератури. Виходить цї.аий рвд книжок д.4в народу 

- s історії України (Б. Грівчевиа, Гр. Ковuев.ка й особ.живо 
:М. Грушевського "Про старі часи ва Украївї" й ив.), граматки 

й читавки й таке ивше. ААе вайбіJJ.ьmий розцвіт ва по.11ї укра

їнського письменства, вв. :в:расвого, тав. і наукового й вауково

попу.4иркого припадав ва часи реакції, ко.аи .аїтература ста.11а 

с.аиве одиво:в:о-мож.аивв:м проввом укра1всь.кого житт.и. Тодїж 

виходить і ряд праць, початок JIRИX свгае ще сих бур.11ивих 

дв'lВ, вапр. попу.lіярва "Історія України" М. Арка.са й ин. 

Реакція і українство. 

Переслїдуваннє українського руху. 

В занепадом визвоJJ.ьвого руху вастuи д.а.и українства 

тажкі ІJаси. Ко.1и бо й дос"і, за кращих часів українство жи.ао 

й spocтuo, так мовивши, "явочним порв:дко:м", наперекір усяким 

замірам і ПJІJІва:м вачаJJ.ьства, то тепер, ко.аи в.аасть почу.аа 

себе знову ва твердім І'руптї, ставовище його стuо зовсї:м скру1:ве. 
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РевоАюцін не принесАа українству JІКО такому законних нор:м, 

.нкі дава.аи б правну підставу дАн його іствувавв.в:. Закови, що 

повста.а~ · ва основї маніФесту 17 жовтuн, ве давми вівких 

rарантій зага.ао.и жадній націовuьности, -а українській тим 
паче. Росийська "конституці.в" ве ~нав вїчого подібВDго · вапр. 
до § 19 австрийських основних законів. Вона давuа .шше 

деякі дуже куці зага.аьні горожавські "свободи". 1 от ве сті.Іьки 
опираючи св · на сїм проб.аєматичвім розширенню зага.аьно

державних горожавських прав, скіАьии завдаки тій рево.аю

ційвій хвиАЇ, що своїм напором зна~во розсува.аа поставАеві 

їй бюрократією рамки, встиr.аи Украївцї в 1905-1907 рр. 
поробити згадаві вище придбанвв. П ридбапвя сї дуже сиАьво 

пхну.аи українство паперід й остіАьки його зміцви.аи, що воно 

не зав:м:ер.ао й пізвїйше, ко.аи ревоАюційва хвиА.в: спаАа і 

"вАасть знову вервуАа" на по.аишепе становище, кажучи с.ао

ва:ми Розанова. Поворіт сей, песучи за собою щораз біАЬmе 

скріп.аеввв реакції, нв.йдоШRу.аьнїйше відбив сл саме ва ухра

їпстві, котре тим Аегше ·й швидче трати.ао свої здобутки, 

що не бу.аи вови ~ому нко такому забезпечеві правно. Се 
вАасне бу .ао в значній мірі причиною, що вже s самого початку, 
ва другий день по маніФесті 17 жовтня, бачимо спроби обме
жити Українців у користанню навіть з тих поАеrкостей, пі 

він признавав усїи нїби горожавам росийської держави. Неза

безпеченість націона.аьних прав у сїи мавїФестї бу.11а причиною, 

що нові ".rорожане" відразу бу.аи подї.аені на горожан 1-го і 

2-го розряду. До першого на.аежuи "русскіе", а до 2-ro 
"івород~'і" .. Украївцї попаАи в данім разї до :Rатеrорії іворо.(Ців 
і зан.в.аи між ними становище найменьш протеrовавих, а вай

бі.аьш підозріАих. ' "БремепнЬІя пра:8ИАа" що до преси й това
риств, .нкі унормовуваАи нові права "даровані" иавїФестом, 

став.ан.аи росийську пресу й товариства в уприві.аейоваве ста

новище супроти всїх перосийських (коротший речінець ДАВ 

реrістрації згоJJ.оmених орrанів і орrанїзацій fу.бервськими 
Присутстnі.нми то що). Не вдово.аяючи с.в сим, вАасти вsаrаАї 

стара.аи сн чим: можна шкодити Українцим під тою чи ивьшою 

притокою, чіпАяючи с.н до них ко.аи не за те, то за ивьше. 
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"Времевнwв прави.Іа", не говорачи вічого про права д;ІН 
Українців, давuи тим: самим повну во.1ю вачuьствеввому 
"ус:мотревію" й енерtічвий адміністратор завсїrдв иіr тову
вати їх ва вашу вевористь. Один напр. не хотїв пускати 

rазети, другий не дозво.uв товариств, третїй дозво.Івв акесь 

товариство, ue ивьmоrо, або навіть Фі.11їю того самоrо ве хо

тів дозво.ІИтв. ВиJІівау роsумієть СJІ все :моава бу.1о знайти, 

ue rоАоввий мотив усіх сих при11іпок був один - адже ее 

у в: р аї вс ь к а часопись, укр аї вс ь ке товариство. Що, ее 

С&JІе так, свідчать отсих :в.і.1ька приuадів, акі виsше наво

АВІІО. Віsькі:м вапр. часописї. У тік самім часї, коли 

. скрізь по Росії без переІІІКоди виходи.11и вай.ІІїберu.ьнїйші 

росайські часописі (до соцівА-демократичних і соц.-рево.Ію

ційввх вuючво) роб.1ево переІІІКоди навіть дuе:в.о уміркова

иїйmик у:в:раївсь ким видавництвам. Зrо.Іоmеві київськими 

У:в:раївца:ми щоденна tазета "Громадське Слово" й місач

ник "Нове Житте" не бу.11и дозволені ва тіt підставі, що 
в пред.аоаевіІ tубервськик· властвм проtрамі їх стоаАа -
страшва річ ! - авт о в о 11 і я у кр аї в в ! r евера.! -tубернатор 
залвив, що з проtра:ми сих видань він бачить, що вови "до

маrатикуть сн переміни теперішнього державного .1аду Росії, 

утворення окремих автономвих країв на окраїнах держави й 

перебудувания її ва Федеративних основах, а та:в.оz домаrати

ІІJТЬ сн переходу sем.ІУ ва в.Іасвість народу, які вчинки забо

роняють CJI варвим заковом". Таким чином адfіівїстрація ви

uючuа з обrоворевнн українською пресою вайпе:в.учійші дл.и 

українства справи, хоч росвАська преса мог Аа тодї ві.Іьво про 

вих дебатувати. 

Правда, потім: дозво.11ево замість недозволених часописей 

газету "Громадська Дум:в.а" і журвu "Нова Громада", з про
tраки :котрих обачні видавцї, аби уви:в.вути заборони, усуву.1и 

ів:в.римівоваві уступи, а.ае всеж-таки перше чиСJІо "Громадської 

Думки" було сковФісковане, не зважаючи ва те, що бу.1о уло

жеве дуже обережно. Бу.11а ее свого роду осторога, бо в нї:м 

srадуваАо ся про українську автономію. Пізнійmе "Громад

ська Думка" бу ла цї.1кои заборонена (замість неї поча.аа з го-
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дом виходити "Рада"). В Одесі бачимо те саме. Спершу 
rрадоваquЬВВК ВЇДМОВ.!.ИВ ДОЗВО.Іlу ва украЇНСЬКі І'аsети В98-
ГUЇ, посилаючи с.и ва старі прави.Іа s 1876 р. оФіціально 

не скасовані, а по виходї перІІіого чима "Народиьої 
Справи" спивив ії ва ввесь час, поки в Одесї воєнвий став, 
себто властиво ва sавсїгди. Так само сПИІІево по виході вже 

нових прави.11· і першу українську :taseтy "Х.11їбороб", видавану 

".ивочвим пор.идком" у Аубв.их, і т. д. 

На ту саму самово.ІЮ доводи.11о с.и ватикати св й при 

засвоваввю товариств. Так, не доsво.11ево "Товариство охо

рови моrи.11и Шевченка", не АОSВОАево "Просвіт" у По.І
таві • Аубв.их, хоч вови вже й бу.аи по ивmих місцевостнх 

на Украївї, не дозво.аево "Просвіт" ва Іtиївщивї -в Черо

сах і в Іtо.11одистоиу, рідвім се.11ї покійвого Васи.ІJ.ІІ До:м:авиць

кого, хоч у самім Київі "Просвіта" бу.аа дозво.аева, не Ааво 

також дозво.ау ва ФіАЇю київської "Української Квигарвї" 

в Умані, київс~кій "Просвітї" не доsвоАюваво давати відчити 
по-за самим Іtиїво:м: і т. д. 

Варто запаматати мотиви, .икі Пода.1ю По.атавсь:ке ( уберв
ське Присутствіє, не SІ'Оджуючи с.и ва sаревстроваввв "Просвіт'1 , 
бо сї мотиви бачимо :ми пізвїйmе, коли зі sміцвеввєм реакції 

цї.аком визначив с.и антиукраїнський урадовий курс. Присут

ствіє відмовлнло с.и зареєструвати Просвіту, ":маючи ва уваsї, 

що ті sаходи, :котрими товариство хоче вп.аивати на народ, 

уважають сл R. теперішні песпокійні часи. дуже вебезпечив:ми, 

можуть виuикати розрухи, а ще до того Ма.аоросіа становить 

собою частиву одвіеї ве.аикої росиІської держави і про роз

бу джеввє ваціонuьної й по.11їтичвої самосвідокости :ка.ао

руського вароду у сей час не може бути й мови". Освовате.аї 

подuи скаргу ва сю відмову до Сенату, а.11е вона .11e~8.Jla під 

сукпом аж до рішучого столипіновського виступу проти ухра

ївстRа, - ко.аи, розумієть сн, по.11агоджено її відмовно. 

Варто заsначити, що подібної тахтики трима.аа с.и &АМі

нїстраціа виuючно супроти Українців- ивші "івородцї" поsа 
згаданими вище обмежевними не стріча.аи в своїй дїнJІьвости 

таких перепон. Та:к само по мачушиному тра:ктувuи са й 
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ісТиуючі вже укр. товариства й преса, котрим ве віАьио бу .110 

робити або писати того, що дозво.Ів.&о CJI иишим виор.одче

ськвм, не кажучп вже про чвсто-росийські часописї й орtавїза

ції. Спочатку сї утиски :нотввувuв сл sдебі.&ьшого ве так бо

ротьбою проти українського сепаратизму, .ик sапобіrаиием ре

воJІюційивм розрухам і иеспоковм взага.аї. Та, розумієть с.и, 

річ не в мотивах - мотиви Д.ІІJІ росвІських властей не робили 
нї.иких трудностей і в разї потреби вови орудувuи вайбільш 

проти.11евиими мотивами. 

Так, у той сuиІ час, ко.11и українські часописи й 
квиzки, що друкують CJI в Росії, не можуть користати s при
ві.&еїв, признавих росвйським, і піД.ІІвгають, обмежеиинм ва 

рівнУ з ииmими ипородчеськими друками, до укр. творів, дру

конавих за кордоном, прИR.Іадають сн, иавпахи, тіz обмежеиив, 

що й до творів у росийські• мові. 

Робить СВ ее при ПОІІОЧИ Ф&АЬШИВОГО ТО.4КОВаИИ.И НОВОЇ та

ІІОSеИИОЇ (:митної) у:иови з Австро-Угорщиною, що ввійПLlіа 

в житте 1-го марта нов. ст. 1916 р. На підставі сеї умови 

::1 Австрії до Росії :ножуть іти без усвкого податку (граничного 

мита) вс ї книжки, крі:м друкованих по росвйськи, оскільки, 

очевидно, їх пустить цеазура; ватомість від росийських кни

жок (з JІВЇмкою .ІІвше с.11оварів Чужих мов з пара.ае.11ьвик рос. 
текстом) береть св дуже високе мито - 17 руб.& 'ів з пу да, 

себто по карбованцю за :кільо, з поси.11ок В8J1Їзиичих і почто

вих ~рім: посв.11ок під опаскою, бавдеролею, за вкі кита не 

п.&атить св). Таке високе :мито ва росийські книжки то.аку

вuо са потребою охоронити роснАську кивжну торговлю від 

вебааавої .конкуренції не вв.изаиих .&їтературною конвенцією 

заrраиичивх видавців. В дїйсности чи не го.&овиу ро.аю відо

грuа тут ваднв гадка - спивити довіз українських книжок 

з Гuвчиив й тик перешкодити ку.&ьтурио:му й політичвому 

зближенню роздuеиих кордоном українських земель. Та як би 

там иї було, ue скоро умова ввійш.11а в си.11у, росийські в.11асти 
почuи иаuадати мито й ва укр. книжки, прикриваючи сн 

тим, що українська :мова ее ве .икась чужа мова, а варіче ро

свйської. Українські полїтики по обох боках кордову підиесли 
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протест перед своїми правительствами, в оборопї своїх 

безправно парушевих інтересів внесли с:sаргу до відповЦвих 
в.11астей також і· ден:sі видавничі . Фірми, .a:s от Наукове Това
риство ім. Шевченка й Укр.-р. видавнича Спі.11.в:а, але s усїх 
сих заходів вїчого не вийшло : росийсь~ий уряд стоив дuї 

па своїм, не стрічаючи зі сторови ур.аду австрийського ва

лежпо-еверІ'ічвого протесту. Се ще більше ос:міли.11.о росийські 

власти й вони зовсім перестали цере:мовити с.я з відповідною 

поставовою умови, ваuадаючи :мито навіть ва словарі, а то й 

па посилки під опаскою, не виключаючи часописей, ·що бу.t1о 

вже ЦЇ.lІ.ковитим безправством. ПідпоСJІчи удво& цїву книжок: 

:мито робило галицько-буковипсь:sі видавви майже недоступ

ними для широких кругів росиіської Україин. Переси.11.ка-ж 

КНИЖОК під 0118СКОЮ ріВПО-Ж СПИНЮВада КНИЖКОВУ ТОрГОВАЮ, 

бо раз що годї було переси.11.ати таким способом більшу :sі.lІ.Ь

кість видань, а друге, опаскова пересилка та:sож ~ідпоси.аа 

цїву па нких 30-40 °/0, не забезпечуючи до. того-ж . часто
густо й від мита.* 

Таким чином крім суворої цензури, котра й без того ве 

перепусиала багатьох закордонних українських видань, поста

вили росийські власти добрий. кордоп і ва ті із. вих, пі цен

зура не годна бу.11.а заборонити. Супроти сього австрийським 

У країпцн:м лишало CJI хиба одно - перенести дру:s книжок 

па рос. Ув:раїву, щоб об~ивути мито. На сей ш.11.их і ступи.!и 

власне згадані вище "Укр.-р. вид. Спі.ака" і "Товари_ство при
хильвив:ів укр. .lІ.Їтератури, науки і Ш'l'JВ:И", друкуючи від того 

часу своУ видавви здебільшого у Київі. А.11.е не всї видав
ництва могли ее робити s тих, чи ивших причин і тим самим 
обмежені були головно на свій, австрийський риво:в:. ** 

Та всї сї в:рутїйства й хитрощі бу.ІІи .11.ише слабим про

образом того, що принес.11.а реакція. Незабаром настав пра-

. * Докладний текст митвої умови див. в статrі прОФ. l\I. Груmевськоrо. 
Новий кор.аов (ЛНВ. 1906, кн. V). 

** Само собою розу:иієть сн, що з мосхвоФі.ІlЬських видань ве браво :мита, 
/ 

хоч - осШьки вони були в "чисто-руссв:.о:м'Ь" нзицї - мито за вих вuежuо 
ся. Сс ще один зайвий: доказ політичпого, а не еконо.міЧноrо мотиву кит· 
ної умови. 
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вдивий антиукраїнський курс. Від по.аовивї 1907 р., особ.11иво 

по розrовї 2-ої Думи, ко.аи визначив сл твердий стоJІипівський 

курс у внутрішній по.аїтицї й реакціа поча.ла що- раз бі.ІJьше 

підносити го.ІJову, репресії проти українства стають па порадху 

двевиім, сип.ІJвчи cs день за днем ніби з рогу достатхів і 

набираючи характеру пос.аїдоввої светеми в міру того, ах 

міжиарод!Іїй горизонт поча.аи в:криватв. з.аовісві хмари. 

Підготов.а.аючи cs тихцем до війни в Австро-Угорщиною, 
щоб помститв невдачі .вповської J.tампавії й сподіваною побідою 

вад "ГВИАОЮ", ".аос:кутвою" намуваЙСЬRОЮ імперією ДО решти 
вбити рево.аюцію й зміцнити торжество чорної сотні, уряд 

з тим бі.аьшою підозрі.аістю й нехітю дивять cs ва ухраїв

сь:в:ий рух і в себе вдома і за кордонок ах на тахий, що 

вдома за1•рожує "цї.ІJости й веподї.аьвоств" Росії, гроз:ить їй 
роско.а~м, надто небезпечним під час війни, а за хордонок -
ворожою до царської Росії поставою став навпоперек заборчим 

п.аава:м: царату. Особ.авво по анексії Восви й Герцеtовиви бо

ротьба з українським "сепаратизмом", охрещеним тепер ":ма
зепииство:м:" і обав.ІJеним австрийською івтриtою, прибирае Форми 
правдивого хрестоносвого походу. 3а:кривають св або обмежують 

ся в дїн.аьности давнїйше основаві товариства, тим часом s.Іt 

нові не дозво.11ають cs; заборониють с.а відчити, вистави й кон

церти- здебі.аьшоrо зовсїм в евивві; свнткувапвє пам.вти ве.аикоr~ 

Кобвара знову під.а.нгае забQровам, в. хотрих вайбо.11ючійше діт

кву.аи ухраївсьхе громадянство- заборона ювиАейвих обходів 

в 1911 і 1914 рр.; ва пресу і взаrа.11ї видавництва сиП.Інть ся 

кари й ковФіскати, а автори й редактори нераз муСJІТь ско

штуватв й тюрми, утиски за нuежність до y.sp. товар~ств, за 

передпАачувавнє укр. часописей і взаrа.11ї за участь в укр. 

руху роб.аать ся звичайвим .явищем, особ.4иво серед .11юдей, 

що так чи ивав:ше за.аежні від нача.11ьства (учите.ІJЇ, свнщени

ки, урsдви:ки); раз-по-раз доводить с.н чути про арешти й 

труси за укр. дїн.ІJьність, під час .яких поJІїція робить правдиві 

погроми, забираючи всякі при тім укр. книжки. Спеціа.11ьву увагу 

звернено ва шкі.11ьну мо.аодїж, аби охоронити їі від україн

сьхої "зарази": шкоАярам, особ.11иво по середніх шко.11ах, суворо 
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sаборовввть са говорити по украївськи, читати й передпАачу

вати укр. книжки й часописІ, ходити ва укр. вистави й хов

церти і т. Д., і т. д. 

Зводить сн боротьба навіть з ухраївськими вивіс&а:ми, 

аФішами й проtраvами, де часом: павіть в· примусовім росиАськім 

тексті не дозвоАнвть сн уживати слова ,., український" (театр, 
трупа чи що), а лиш .оФіціи.аьвий термів - мuоросийсьпй. 

Дійшло до того, що навіть сива шапка або сив'і шаравари 

стали предметом вачuьвицької уваги по вебеsпечві ДАSІ 

цїо~ости держави. 

Низше ми наведемо кі.11ька аскравійших приu.адів, а по

ки-що спиввмо СJІ ва тих уридових розпорвдках, ~о виuи

кuи таку сумну практику українського житта, постц,вивmв 

його буква.11ьво поза заковом. 

Першою ластівкою рішучого протиукраїнського курсу бу JJ.O 
рішевве Севату (1909 р.) з приводу скарги ·основників 
по.атавської "Просвіти" ва везатверджеивє товариства 
ГубериськИм Присутствіє:м:. Сенат відкинув скаргу ва тій 
підставі, що :мета Товариства - допомагати ку.Іlьтурв:о-про

сві1 вому розвитхови української JJ.Юдвости По.11тавщиви криє 

в собі сепаратистичні змагавви й може привести до небезпеч

них вас.аідків. Сим рішеввем Сенат не .аише підтвердив думку 
fубернськоrо Присутствіа, а й вха.зав ипьшим ад:мівїстраторам 

провідну полїтичпу .йвїю. в ухраївській справі, чим вови й 

поспішили покористувати СSІ. 

Що ее рішеввє ·ие бу.ао припадкове, а висловлювuо 

дійсний поrл.ад високих урвдових чинників ва ухр. рух, вай

краще доводить обіжник мівїстерства ввутрішвїх справ 

з 20 с'Ічвв 1910 р. В сїм циркулврі вахазував Столипів tу
берваторам ве Д{)ЗВ ол яти засновувати товариств "инород

чесь:&их, :між иими укра їв ських і жидівсьхих, везаJJ.ежво 

від ставлеких ними цї.аей" з оглнду "иа везгідвість 

з росийськими державними завдаввами твореввв товариств, акі 

мають иа мет'і вузь:&і иаціовuьво-по.аїтичві цїли, бо обедваввв 

па rрувтї таких ваціова.аьиих інтересів веде до збільmевиа 

основ ваціова.аьвої відокре:млеиости й розбрату та може ви-
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к.11вкати иаслїдки, що загрожуватимуть rромадсь:&о:м:у спокою 

і безпечпости." 

Вкіицї иакаsувuо си переrл.ииути вже видаві дозволи й 

уzити відповідаі nкіри". Які иаслїдки пот.а:rвув сей пакаs, 
:можна собі представити. Переполохана адміиїстраці.а: кипу.11а 

СJІ ревно до роботи, щоб сповпити во.u> вищоrо иача.аьстJtа. 

ААе па сї:м: не скіичuо с.и. В початку 1 911 р. по.Ивила 

са ще одна де:u.нрація правитеАьства в україись:&ій справі. 

Стuо с.н ее з такоrо приводу. Укра'іицї, що перебувають ~· 

Москві, sаду:ма.іІи оснувати свій, uюб "Українська Хата" й 

подuи в 1910 р. статут uюбу па роsrл.а:д :московсьхоrо Гу

бернського Присутствія, котре його привнло до відома. Та 

rрадоиач:&.ІІьвик сиротивив СJІ реrістрації й ввїс протест па 

ріmеивє Присутствія до Сенату. Мівїстерство вв. справ, 
srоджуюqи с.и з етаповищем rрадоиачальиика, вважuо за 

відповідве пімерzати його протест і з своІ'О боку вда.ао ся 
до Сепату з рапортом, у котрік ви.иси.нло свій поr.іІ.а:д па 

українську справу. . 
· _"Хоча б.іІижшою :метою товариства і в матері.н.аьна під

по:uога, - поуч:ува.в :міиїстер вн. справ сенаторів, - але, оче

видячки, rоловии:ми в тут куАьтуриі цї.1и. Тим часом та:&а 

цїАь з поrА.а:ду росиАської державної власти видаєть сл ве.11ь:м:И 
небажаною й суперечить усїм заходам, .а:ких правительство 
уживає супроти колишньої У країни. Виход.нчи s тuго стано
вища, що три rо.їІовиі ruузи східиоrо САавниства, Ве.11ика, 

Бі.11а і Мала Росі.н і походzеииєм і мовою не :можуть не сuа

дати одної цї.ІІости, иаm.е правите.іІьство, почавши від 17-ro 
стоАїттв, sавсїrди бороло ся з рухом, відомим в ваших часах 

під іменем українського, під яким криють си ідеї відродzеин.а 

давньої У країни й ур.иджеинв мuоруськоrо краю па авто

ио:миих, иаціоиа.аьио-територія.іІьних основах. По добровільнім 

З.іІучеиию України з московською державою srмаиий рух, 

не :маючи під собою, твердого rрувту · й історичних причин, 
утратив свою си.11у, уступаючи :місце природвому :циттю спо

рідвевих і б.11иsьхих до себе С.Аав.а:в, і задержав сн .Аиmе се

ред окремих непримиревних шарів мuоруської людности. За 
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. , 
ваших часів сепаратиетичний рух почав наново зростати й 

піддержуеть сл гоJJ.овви:м чином із Австрі], Га.аичини. Вп.lІи

вови . непримиревних сеператистів, що перебувають у .dьвові, 

треба завдачувати по:мітве у ·вас від 1905 р. з:маrаввє творити 
товариства, котрі під покривкою куJJ.ьтурно-просвітвих цї.Аей, 

може бути самі того не свідомі, причиниють сл до відроджевва 

украУвського сепаратиетичного руху (товариства Просвіта, 

Громади й ип.). Націова.аьні й подїтичві змаганни остіАьки 

тїсво звизаві з собою в українськім руху, що роsм:ежувати їх 

показуєть с.и цїJJ.ко:м ве:моЖJJ.!fВИМ, і. в вашу державну задачу 

у велкім раsї ве може не входити усувенвє всіх подібних 

обставив, OCOбJJ.BBO ШТУЧНИХ, серед ЦЇJ1КО:М ОДВОПJJ.еміПВВХ На
рОДНОСТеЙ. Тому, признаючи з пог.анду державвих інтересів 

неможJJ.ивим допустЕти: утворевин товариства "Українська 
Хата", JІRe приймав проtраму зиіцвевв.н сепаратизму, :мі

нїстер вн. справ уважає, що не годить с.н дозво.аити ва 

освоваввє в Москві товариства "Українська Ха1·а" .нко такого, 

що змагає до здїйсвевп.н вузько-ваціонаJJ.ьвих цїJJ.ей і тим 

загрожує суспі.аьному JJ.адови і безпеч ности".* _ 
Розуміеть с.н, Сенат згодив СJІ з :мівїстерство:м:. Се рі

шепне не JJ.Иm умертвиJJ.о "Укр. Хату", а й поставиJJ.о ва 

краю :могиJJ.и й Ааввїjше засновані й АОСЇ ще не . закриті · 
українсь:Rі інституції. 

Згідно з сим курсом сuадада сн й та практика 

українського життя, загаJJ.ьну характеристику котрої ПОАадИ 

ми вище. Спинимо сн тепер коротенько ва пайбіJJьm яскра

nих і.аюстраці.нх сеї практики, нк нe~JJ.a їх супротивна хвиJJ.а, 

не :маючи авї змоги, аві заміру вичерпати всї Факти проти

украївського походу. 

1907-й рік. Закрито чотирі ФЇJJ.ЇЇ катеринодареької 

"Пр освіт в", а незабаром її саму й решту 1ї ФіАЇЙ за "ап
тиурндову дїн.аьпість". - В червні тогож року розв.азапо й 

"Пр освіт у" в R а м Ян ц ї Под., а.ае за півроку дозвоJJ.ено 

їй наново роспочати д1нJJ.ьність. - В Петербурзї заборонева 

* ОриrінЗJJьний текст див. у статті проФ . .М:. Грушевського, Фабрикацін 
епарати зма. дНБ. 1911, кн. 4. 
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qасопись "Наша Дума".- Спивева гавета "Рідний Край" 

у ПоАтаві. Друкарня Шіпмвра, де друкуваАа ся ся часопись, 

запечатана. - В Харкові не :може вийти з везмежвих причин 

укр. робітнича газета "В о А а~. - В кіпці червп.и вбита ще 

n сповиточку україп~ька газета "Б yt" у ХоА:мі. По .. йцін, прий
шовши в вочі з 28 па 29 червпа до друкарні, забрuа рукописи 
й розсипuа вис:uадапу вже частиву 1-ro чис.аа rаsети .. -
Газета "Рад а" оштраФована двічи ва 400 р., "С .11 о в о" па ' 
1 ОО р. - СкопФіс:ковапа брошура М. Ст ас юка "Авт о в о :мі JІ 

Укр а їни і розв в ток пр од укц і й вих cиJl" й ип. - Не 
дозво.аепо В. Нау:мевкови зробити р.ид відчитів про українське 

письменство, і т. д. 

1908-й рік.. Адміпїстраціи не дає доsJю.ІІу па збори "П·р о
світи"'в Новочеркаську. - Під час трусу в Житомір
ській семипарії скопФісковапі всї знайдені укр. :книжки, між 

ипьшим евавrеJlіє в укр. :мові, брошура "Страшний во
р о r" - про шкоду uькогоАЇsму й ип. - В По.атаві заборонено 

укр. театрuьній трупї у .кр. а Фі m і. - На провінції заборо
инють сл укр. вистави і вечерпицї, й та:ке ипьше.. Серед та:ких 

причіпо:к в супроводї сsажепих пападів ва у:країпство чорно

сотенвої преси минув ЦЇJ1ИЙ рік. 

1909-й рік. В І'рудпї закрита одеська "Просвітц.". 
- Не затверджена постанова -поАтавських tуберпських зем

ських зборів пожертвувати 500 рубАї в па закуп но хутора JІКО 

, поче'сного дару nід у :кр. громадянства д.ая М. .д. и сев ка. -
· СкоRФісковапо рнд у:кр. книжок, при чім один автор посадже

ний в тюрму, а другий позбавАений посади. - В укр. :кпи-: 

гарвї в Житомирі переведено ревізію, с:копФісковапо девкі укр. · 
І~пиж:ки· й нuожепо ва книгаря кару 100 руб. -.Заборонено 
виставАнти дитячу оперу М. .д.исеІШо "Ко з а дере з а", пєсу 

llо.а.одсь:коrо "На бідвого М ак ар а", дозво.аену рівноч асво 

мя вистав по росийськи й ип. - Знята укр. ви в і св: а s .аьо
калн укр. студентської rро:мади в Дорпатї. - Нагінка ва с и в у 

ша п :ку й ви m иван у сорочку в По.11таві й укр. убір вза

гаАЇ в 3ївькові, і т. д. 
• 

- 327 



1910-й рік. В квІтнІ закрито киї вс ь ку "Пр освіт у". 
- В серпвї укр. бібліотеку в; с. Rоби.ІІивах ва ХоJІм

щивї. - Роsвазаво укр. студ. rро:м:аду в Томську. -
Не довво.11ено "Просв.іт" в Никольську-Уссурійському 
і :в с. r у А JI й-По Аї ва Іtатеривославщивї. - Не ДОSВОJІево 

відкрити в Rцїві споживче то,ариство "R ра :и", а в Ор іх о в ї 
ва Таврії т-во "Тр у д". - Не дозво.11ена ФіJІЇJІ київської 

"Української Кпиrарпї" в У:м:апї. - Не затверджена 
ухвала київськоrо sе:м:ства дати 1500 руб.а. ва памнтвик ПІев

чевха в Київі. - Тижвеввmt "С е .а о" оштраФовано па 500 р., 
"Рад у" ва бО р. С.конФісковапо чотирі книЖки ".А їт. 
Н а ук. В і ст пи к а", редакторів ус їх сих часописей потиrпево 

до суду. - В О р і х о в і не дозво.аево видавати укр. часопись. 

- Киівський і катеринос.аавськиіі rуберватори видали" таемииіі 
обіжнИк, аби почтові урнди ве доручали се.анваи "Села", :ки
ївська і харківська шкільні округи sабороІПІJІи виписувати 

в шкільні бібліотеки журпu "На m е Д 'В А о" і "ХА ї б ор о б", 
бо ее наполовину у~раїпські журва.аи; "рад а" заборонева ДJІ.И 

біб.аїотек залїзвичих УРЛ.:двиків. - Тр ус и у Україпцїв, при 

чім sабирано "Лїт. Наук. Вістник", Історію України Аркаса 
. ' 

укр. словарі, видавництва київ. "Просиіти", "Часу" й "Віку". 
- Укр. книжки викидають сн в шкіJІьних . біблїотек. -
Директор tіиназії в Лебеди в ї ва Харківщині 'заборонив уче
викам rоворити по україиськи. - На краєвій виставі в Rа

теривосJІаві заборонено ко б !і ар н :м співати укр. ду :м в. -
Заборонена укр. вивіска ва шко.аї ім. КотJІ.аревськоrо у Пол-. 

таві і т. д. ' 

1911-й рік. Адміиїстрацін заборонне евиткувати бО-.11~їтню 
річ ви цю см ер ти Ш е в ч е в ка. - Ск о в Фіск о в а в о повні 

видавин Кобзарн.- Закрита "Просвіта" в Чернигові. 
-В Харкові не дозво.аево заснувати видавниче товариство 

і и. Б. r рі в ч е п R а. - ОштраФовано "3 ас їв" трьома наво

ротами ва 1.100 рубл., а "Раду" на 300 руб.а.- В Жито
м ір і й R атер и в од ар і не дозволено видавати укр. часо

писі. - СконФісковано рнд книжок укр. журналів і багато 

инших укр. книг та брошур (між ипши:м деuнматори 
.. 
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.,Розвага" й "Досвітні Огні", .кантату .dисеи.ка в честь 
Шевчеи.ка, то що). - Тр ус и й з аби ра и и а у .кр. .ки и z о .к, 
навіть та.ких, ак брошури Чи.ка.аеи.ка про :uїборобство, КороАева 

С.кото.4їчебни.к, то що (в Оріхові поАїціа дістаАа иа.каз при ре

візіих "забирати все в у.кр. мові - .4вІ'uьие й веАвІ'а.аьие"). 
- Не дозвоАеио в ід ч в ті в про Сковороду, Мар.ка Вовч.ка, 
Виниичепа. - Заборонено вистаВАати у.кр. пєси М. Ста

риць.кого "Чар і ви и й Сон" і .d. Чериахівсьиої "А п вій 
К.&авдій" і т. д. 

1912-й рік; За.крито "Просвіти" в Житомірі (за 
"ш.кіДАиву дїаА ьиість") і в с. К а м е в с ь .к і м. - За.крито у .к р. 
кА ю б у Киї в і за одерzуваииє амери.каись.ко-у:sраїись.кої 

rазети "Свобода", переnус:каиої зрештою рос. цензурою. -
Почтови:м урадам иа.казаио не видавати передп.ІІатии.кам-се

.&ана:м газети "З а с їв". ·- В М и р гор од ї учеии.кам І'імиазії 
заборонено говорити по у.країись.ки. - М і и ї с т ер с т в о в в у

тр і m и ї х сп р а в з в е .4 ї .4 о І' у б е р в ат о р а • у .кр. І' у б е р и ї й 
зібрати й подати :мІнІстерству відомости про 

ч и с .11 о в с їх б і б А ї о т е .к з у .кр. .ки и z .ка м и, п р о у .кр. 

народні часописі, про гро:мадсь.кі, просвітиі, .коо

перативи і й и и m і ор t а и ї з а ці ї, в а .ких r о А о ви ою мо
в ою в • о в а у .кр аї и с ь .ка. - Поsати:м, а.к звичайно, труси й 

:sоиФіс.кати y:sp. .киижо.к, заборони y:sp. вистав, аФіm, перес.Ії-
• 

дуванна учите.аїв, сващеии.ків, во.а.ків то що за передп.4ачу-

ваиие або читапив y:sp. часописей. (В чвгиривсь.кім пов. вапр. 
сиииеио зі сАужби двох земсь.ких Аї.каро.к - Україи.ку Свад

ковсь:sу й .dотишку Завдерсов за передпАачуваине "Ради", ва 

По.ІІтавщивї перенесено о. Геращенка за y:sp. дїнАьиість до 

коАонії пересе.dеицїв з Московщиии і т. д.) 

1913-й рік. За.крвто у :s р. .кА ю б в Одес ї. - Катерипо

мавській "Просвітї" не дозвоАеио відкрити на се.4ах раду Фі
.4ЇЙ, про акі по6ивuи СJІ самі се.ааве. - Не дозво.11еио т-в а 

укр. художиив.ів у Київі, драмат. т-ва "Кобзарь" 

в Одесї, то що. - В 3о.dотоиоші заборонено відчит про Шев

чеи.ка, в Київі реФерат в укр. uюбі "Ро,цииа" про "суть по
ступу", в Одесї й По.11таві також не дозвоАеио укр. вjдчитів. 

22 
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-І знов, .ав: і в :иив. роцї, труси (в Миргородї вапр. шукано 

·"австрійсь:ку партію") й ионФіскати ув:р. :кнвжо:к, заборони 

вистав, павіть "Ната.аки ПоJJтавв:и" (в 3Аатопо.21Ї), "Ой, ве 
ходи, Грицю" то що, ув:р. вивісо:к, прапорцїв і т. д. 

· 1914-й рік. Заборопа сто.21їтнього ювиJJею уро
ди в Шевче в :ка на Украївї. - RовФісв:ата видань "Ко б

з ар я" й звичайні утиски, .а:к і попереднього року (ва Кубан

щипі потрушено й арештовано кі.21ь:кох У:краївцїв .ак каІбут

вїх у:країнсьв:их гетьманів!). 

Ми навмисне павеАи ряд усїх сих досить ріжвих Фав:тів, 

щоб пов:аsати навіч, в яв:их веможJJиввх умовах . дове.ао ся 

жити. й розвивати с.и У:краївц.им в остапв їх роках. А ее-ж 

JJише везвачве звево з того .21авцюгу біJJьmих утис:ків і дріб

вїй ших причіпок та у щі пов:, .вв:им так густо обп.11утав у:кра

ївство росийсь:Іtий абсо.21ютизм. Годі бо вичис.21.ити всі подібні 

Фав:ти - нї місц.и, нї змоги ва ее нема - навітL ПИJІьва що

денна хровї:ка укр. газет, звідки винотоваво сї Факти, ие 

годна бyJJa зареветрувати на вічну па:мнть грядущому всїх 

прояв дикої самово.21'і реакційного режіму. 

В ід в о ш е в н е р о с и й с ь :кого гр о м ад .и вс тв а. По

зицію уряду до Українцїв зміцн.вАа ворожа постава рос. 

громадянства до рраївської справи. В порево.пщійвих ро

ках, нв: знаємо, остаточно виявило с.а тав: зване росийсь:ке 

ваціова..а.ьне "о~JJиче" в резуJJьтатї новійшого суспі.Іьво-е:ково
мічвоrо розвитку Росії: ва сцену виступив .ик дї.uьвий по.Ії

тичвий чинник войовничий росийсьв:вй і м п ер і я .1 'і s м, що 
:мрінв про "Ве.21ив:у Росію", про еиспавзію росиіської держави 

до тепJJого моря, а рівночасно про П "ввутріпmю" ев:спавsію, 

про роsширевнє й зміцвенвв росийсьв:ости - росийсь:ко1 

націонuьвости, росийської в:уо~ьтури й росиІської вео~ико-дер

жавно'і думки в середиві самої Росії. Сей імперіяJJЇстичввй 
настрій, що s вибухом світової війни обернув с.и в правдивий 

maJJ, огорнув дуже широкі верстви росийсьв:ого громаДJПІства, 

не виuючаючи й радикuьвої П частини. Відпошеввв його 

до пригнобJJевих народностей круто зміввєть с.и, бо, очевидио, 

лише їх коштом мorJJa йти росийська експанзі.в. Особо~иво pis-
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ко з•іuвть са відвоmеввє до українства, розвиток котрого 

вайсuьвїйmе пі,4Копував сю експаи3ію. Тож ве диввицs, що 

.11їберuьві ікперіuїсти в своїй українській поАЇТВЦЇ подаЮть . 
руху вайгіршик обрусите.uк в покіz старого ваsадивцтва, аке 

здобу .110 під час ревоАюції почесну назву "чорносотенства". 

Активвим виступам 'ІОрвої сотвї і ії орtавів ("Новое Брема", 

"KieВ.IlвВJUI'L" etc.), котрі що-раз завзатїІmе І иахабвїІmе 
вдарають ва Украївцїв, иаuикуючи урад до иайбіАьm рішу· 

чих ваходів проти нього, акі Аиmе в СИ.4Ї дерzави, вторують 

й їх .11їберuьві союзивки. На чо.11ї сього походу проти укра
ївства з боку .11їберuів стають такі призиаві провідвики ка

детів, ак П. Струве й О. Поtодів, котрі в цїАіІІ радї ста'М'ей 

(го.аовио в tазетї "У тро Россіи", кісачкику "Русскаи МІіІuь" 
і "Московском'Ь Еzеведіuьввкt ") починають проповідувати 

"ку.аьтурву боротьбу" з "украївськи.к рухом. · Пово.11ї, в міру 
розвитку україпства, починає витворювати са атмосФера, ака 

вагадув собою по.Іьсько-украївські відносини в Гuичивї, -
атмосФера дружнього ватиску ріавих росиАських партій і верств 

ва сmо~ьвого ворога - УкраУицїв. Росийсько-україиські відво

снив псують св, що з особАивою виразністю проавлавть сл 

мі& :моАо.дїzю, особАнво mкіАьвою. По вищих ІІІИО.Іах ва І'рувтї 

сих відноеви повстають в оставвїх Аїтах що-раз частїйше су

тичп, виuвкуваиі . звичайно ваціовuьвою вето.!єравцівю й 
аtресиввістю Росіав. Є ее прообраз будучих відносип конститу

ційвої Росії до Україпцїв, добра вказівка, чого :моzуть еподї

вати св вови від росвАського Аїберuїз:му, ва поміч :котрого 

досї так багато рахуВ&JІи. 

Що ее дійсво проблематична поміч, свідчать спі.аьві ви

ступи лїберuьвих імперіилУстів з урадок j його чорносотенвою 

rвардівю ве .шш у пресі, а й ва ивших ПО.4JІХ поо~їтичвоrо 

zитт.и. Як відомо, .11їбера.аи вsн.4и участь у всеиавивсь:кій :ко

медії, ввісвій під іменем "веомававсь:коrо" руху, зааранжованій 
урадок м.и оброб.11епu иав.ивсь:кого васелевв.и Австро-Угор

щиии ва випадо:к війни. На :конФеренціях і з'їздах веоиаввв

сь:ких, .ик знаємо, ворожо вастроєних до У :краївцїв, :котрі, до 

речи сказати, бойкотували сї зборища, бачвмо поруч з ріжвої 
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мас.ти домашнї.ми й закордонними принтел.вми царизму й преА

ставпиків росиАського ..! їберuїзму ; * беруть вови також участь 
і в аrітаційиих поїздках І'р. Вобріпско~о по Гuичииї й Вуко

вині, а також у звісних відвідинах росийськими чорносотев

цами Га.ІИЦЬКИХ МОСКВОФіЛЬСЬКИХ "мучеників" під час процесу 

Веидасюка і Ко; в своїх видавиях виступають ворожо й nроти 

закордонвих Українців, боронячи москвоФі.Аів та стараючи СJІ 

регабілїтувати їх в очах постуnового росиАського гро:м:адuства, 

котре звиuо вважати сих "nіонерів" росиіської куАьтури nоза 

межами ·Росії за звичайвих аІ'еитів рос. урнду і т. д. 

Одночасно зростала боротьба з українством і чорносотен

вих кругів. Не вдоволнючи сл часописпою камnаиївю й тай

ними допосами ва У країицїв до мастей, засновують роснАські 

иаціоиа.ІJ.їсти сnецінJІьие товариство і.іlн боротьби з украївськВJІ 
рухом:. Невдовзї · са:м:е по анексії Боспи й Герцеtовіии повстає 

в Київі в 1908 р. "Клуб'Ь русских'Ь иаціоиа.ІJ.истов'Ь", що ста

вить своею метою "ку.ІJ.ьтурпо-rромадську боротьбу з україн

ським рухом і оборову підстав росиіської державиости ва 

Україпї." Так означує завдавнє К.аюбу його статут, затвер

джений в.11астями, - па дї.11ї-ж ее nочесне завдавне виковує 

К.Іlюб при помочи тайвих і явних доносів па украwство, то 

подаючи відnовідні м:еморінли до цеитрuьиих В.іlастей, то ури

джуючи по ріжних містах відчити про ухраїиський рух і його 

небезnечність д.11.и: росиіської держави. Вв:уnі з ипшики подіб

ними орrапїзаціями, заложеними давпїйmе (нк от "Славииское 

* Лк росвйські, так і австрайські У краінці оФіців.аьно віАмовВАВ сл: братв 
участь в сій всесАавлнській комедії поруч з своімв тно6ите.4.ами І вепрвх.и.аьви· 
ками. Терпл.ачи саме від своіх славивських братів - Росіни і По.!JІ&ів, вови не 
:маJІи причини ввстунати проти Австрії, де украінство звайmJІо захист дJlS свого 
розвитку, а зокрема проти· Німців, від котрих віколи не зазнава.ш уrніту. Св по

става У краінці в дала, роз)·мієть с.н, чорносотевцлм зайву ваrоду вав.ивутв с.а ва 
них з довосами й обввнува.ченв.амв n австроФільстві, "зраді СJ18ІІ.ІІВСТву" і т. n., 
хоч пізвійше те са:ме "Новое Бреми", котре веJІо перед в сих ваuаствх, призва· 
.110 с.н, що ва відомім неославвпськім з'їзді у Празі 1908 р. "було умоВJІево, що 
нінІюго українського народу .иlі. окремої нації не іствує." РозуІІієть с.в, нам не 
тре6а бу Ао ждати аж ва ревелвціі "Нов. Времени·, про ее виразно свідчив уже 
са:и характер і сuад веоСJJ.авлвськвх зборвщ, на котрі, .ак відо:м.о, запрошунано 
.RR оФіціальних представників неістнуючоrо nPYCcкaro" народу в Австрії ruвць· 
І\О буковинських ренС'tа.тів з мос&вОФі.ІJьськоrо табору. 
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Благотворительное Общество" або "Га.Аицв:о-русс:в:ое Общество", 
вотре в сї11 часї за:uадав :в:і.аь:в:а своїх Фі.Аїй по ріжвих містах 

Fосії), ЩО ІІ&.АИ ва ІІеТЇ ПО·За ПОІІЇЧJ слаВJІНСЬ:В:ИК "братам", 
спеці.и.Аьно га.аицько-буковинсь:sим "Росіниак", і обробшваиив:м 

їх у росиАськім дусї також боротьбу з увраїнським рухом, 

"Іt.!убrь русскихrь иаціовuистовrь" причии.иєть сл ве.аи:в:о до ур.и
АО»ИХ переслідувань українства. Вів ве :минав нагоди, щоб не 

виступити проти У:в:раївцїв, а між ившим звернув свою увагу 

па ку.аьт Шевченка. Завдики "К.Аюбу" не дійПІ.Іо до освоuаввн 

"Товарнетва охорови моги.аи Шевченка", в 1910 р. "КАу&ь" 
сuикав спеці.а.аьві збори д.а.н протесту перед нача.11ьством 

проти поставови памятника Шевчеякови у Київі, вів же-ж 

був причиною й заборони ва Україні юві.Аейних обходів 50-
.АЇТТJІ смерти ве.11икого Кобзар.н (1911 р.) і 100-JІїттн його уро

див (1914 р.), КОАИ JІОГИ.4У Шевчеиха Об.4.НГ&.аа ПО.4ЇЦіJІ, ЩОб 

не допустити rіоuовників поета, і т. д. С:иі.11о :можна сказати, 
що .ик :в:о.Аись ЮзеФович і Ко бу .4И го.аовии:ми вииуватц.нми 

ганебного за:в:оиу 1876 р., так тепер їх сини по духу, обвднаиі 

в "Іt.Аубі~', спричиии.11и вовійші репресії проти увраїиства. 

До речи сказати, одии:и із дї.и.Іьвих ч.11енів "Клубу" був 
і відомий гоиитмь українства, С. ЩоtоАвв, го.Іоввий цензор 

українських кивжоа: і автор ве.Іикого друкованого довосу ва 

уир. рух, вихвuеиого :між ивmи:и і в "Русской МнСJІи", орtанї 

П. Струве.* 

* "Праци" о. Щоtо.аєва виАш.аа в 1912 р. під заг. "}'краинское движеніе 
ках'Ь соврt!менвнА зтап'Ь ю:иворусскаго сепаратизма". Се груба книжка (ва 588 
стор. вeJL 8°), в котрій по відповідво спрепаровавім варвсі історіі уир. руху А 
Aoro сучасвого стану Аде ці.аа проtрама ріжного роду "міІр'Ь пресtчені.и и 
ПрЕ'АУпрежденіJІ" д.ІUІ боротьби з українством. Книжка стрінум ВЄАик.і похва.аи 
в урвдових сФерах і бу.11а ОФіціJІ.ІІЬво mирена серед урвдвицтва й духовенства 
ва Украіні Заохочевий сим автор незабаром видав ії наново в значно скоро
чевіJІ розмірі, щоб зробити ії, МОВАJІВ, првступвійmою А.!ІИ ширшої оуб.аики. Та 
в баrатьох випадках праЦJІ п. Щоrо.11єва не виправда.аа надій, JІКі поuаД8.11и 
на веі іі хва.аите.аі від міністерства внутр. справ до о. Струве вКАючво. Замість 
Щштовхвути .аюдеІ від :uочиввоrо ,.мазепивства" відкри.аа вона очі багатьом 
іа своіх примусових 'Ч1ІТ8.чів, передтим 'Часто цілком вео6ізнаввх: s українською 
справою, А заставuа іх зацїкавитв СJІ сею справою, а нераз і прихи.ІШти сн 

до иеt 
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Сей ріжвостороввїй, ue однодушвий .похід проти україв
ства не ос.иrвув одначе своеї ЦЇАИ - не спивив украївсь:кого 

руху й не перестрашив його дїлчів. Навпаки, вів приніс ва
віть користь, бо вбивав серед Українців ІІосквоФі.Іьство й 

причикав са - особ.аиво ·серед м:о.аодmоrо покоо~їииа - до 

са:иостійиицької оріевтації. Читаючи в пресі вічні напасти ва 

українство, вершком: котрих бу.аи статтї с.~аввозвісвоrо Меиь

шікова, що всї Українці без виїмки зрадпихи й сепаратисти, 

що навіть у вайбіАьш .аьоаАьвоrо й зовсїм, вдаеть са, обрусї

Аоrо "Muopoca" ва двї душі таїть са таки "мавепивець" ;* 
стрічаючи са ва кожді11 ступні в урадовими перес.~їдуваШШІІи, 

що в оставвїх часах звайПІАи своє .аьоtічве увівчаввє в роs

порадzеввю куратора одеського шкі.аьвоrо окруrа не прий

мати на с.~ужбу взаruі "Мuоросів" ; ватИRаючи са ва вето
.Іl&раицію й ворожнечу й серед поступового рос. rромадавства, 

навіть вай.аьоа.аьвїйші, вайспокійвїйmі, ваІбі.!ьш ум:ірковаиі 
УкраЇИЦЇ МУСЇ.ІlИ ГАИбОКО застаВОВ.ІlаТИ CJI вад ДО.ІеЮ рЇДВОІ'О 

краю й в.11асви:м становищем:, в вас.аїдв.у чоrо у вих буди.Іа си 

ваціовuьва думка, зростuо почуттє відрубиости від Мос:&а.~їв. 

Серед м:оАодшоrо поко.11ївва, ак уже сказано, міцвїйшuа й по
rАибАювuа с.в: через ее сам:остійвицька оріввтаціл. Цеї сепа

ратизму від Росії вперше саме в сїм: часі стаВ.Іlать са серіозво 

й зваходать прихи.аьвий відук. 

Ро~виток українства в часі реакції. 

Отzе ухраївство розвивuо сл, не зваzаJ>чи ва# всї пе
реС.Іlїдуваввн. Перейшовши в ревоАюційвих часах з тїсвп 

Гуртків "громад" і конспіративних орtавїзацій в широкі крути 
васеАев:ва й гАибоко закорівивmи са в самій гущавині ва

родвїй, воно вабрuо непереможної си.аи опору, о котру роsби

вuи са всї ворожі натиски. Вово зробиАо сл в сих часах 

надто перозриввою частивою поАЇтичвоrо й ековом:ічвоrо ви-

* 3 уваги на ВЕ'..ІІ.И&е аrітаційве зва1Іівнє в справі роабуА&Євв.в украінсь
кої свідомости серед широких кругів ріавоrо роду nMuopociв" вцuи Украінці 
у Київі незадовго перед війвою пару вайбі.аьm украівоаерв:их статrеІ Мєвьmі
кова окремою брошурою. 
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sвoJІeJDІJІ української маси, щоб мor..to бути звищеве. І п 

даввійше все оживuо вово з кождим ві..tьвїйmик рухом, 

s кождик свіаійmп под:мухом у державі, так тепер і поrотїв 

ве моr .110 й ве може вово заrвиутв, бо вароди є визво..tевве 

тав: чи ивumе, равїйше чи пізвїйше, а •усить прийти. 

Воио стоїть ва порадку двеввік і вї.пі зуси.І1.4а реакції ве 

ІІОZJТЬ ЙОrо усунути. 

Реа:в:ціа, правда, вствr.1а звачво приборкати по..tїтичве 

zитте ва Україні - s loro поверхиї майже зви.u.и по..tїтичиі 
рраївські партії, ue звищити вsaruї українства вова зад.u 
sraдamп вище причик ве коr.Іа. 

Позбаuеве по.аїтичвоrо самовизву вово з тик бі..tьшою 

сиJІою проавuо са ва ивших по.Іах - передовсіх в об..tасти 

:в:у.llьтурво-ваціовuьвій. В..tасве ва порево..tюційві часи припа

дає буйвий розцвіт ваціовuьво-украївськоrо жвтТа в ку ..tьтур
вій і ековомічиіІ об..tасти. Перейшовши від широких соціа..tьво

по.&їтвчиих вмаrавь рево..tюційвої доби знову до по..tїтичвих 

бу двїв, вово з тик бі.аьшою уваrою заходить св ко..tо своїх 

:в:у.аьтурвих справ, в сій об.1асти sужитковуючи набутий капі

та.& еверtії й ваrромадzуючи тут вові ваціовuьво-ку..tьтурві 

вартоств, творачи нові запаси ваціовuьвої свідомости, ва сей 

pas ще r..tибпіої, ще вираsвїйшої, u передтим. 
Укр. письменство і мистецтво. В сік в.Іасве часї 

розцвітав, .не вваzwчи ва урцові утиски, українська літе

ратура. Зростав й кращав ко.1ода у:в:р. преса, sахоп.ІЮючи що 

pas бі.Іьпrі KpJrи івте.Іїtевції й просто.аюду. Роsвиваеть сл 

прац.ои "Укр. Науковоrо Товариства у Київі" наукова ..tїте
ратура. Повстав досить широка І rарва попу..t.арво-ваукова 

JІЇтература, котра багато причИІUІєть са до поmиреива й 

sхіцве.ІІІUІ укр. самосвідомости. Тут _каемо :між ивmи:м такі 

rарві річи, ак "Історіа України" адкірuа М. Ар R ас а, 

"І.u>стровава історіа Ухраїви" м. r ру ше вс ь R о r о, "Історів 
рраївськоrо письменства" С. Є Ф ре :и о в а, "Про автово:мію 

Україин" М. Пор ша, автора чис.~еввих статтей і розвідок 

па сю теку в ухр. часописах і "Записках" У.кр. Науковоrо 

Т-ва у Київі, й чимuо ипmих. В области наукової ..tїтератури 



:крім видань укр. пау:кового т-ва треба відмітити ще капітuь
ний "У:краївсько-росийський моварь" Б. Грінченка, виданий 

у 4 томах ред. повійної "Київської Старини". Рівночасно ви
ходить ряд книzо:к, присВJІЧених українознавству, в росий

ській :мові д.11.и івФормованв.и про у:кр. справу в широкім sна

qівню сього слова росиіської публики й своїх ze змосковще
них зем.11.иків, nередовсім з історії України - 3-е видавне ві

домого "Очерка веторів укр. народа" проФ. М. Гр у m е вс ь
кого (HHl р., 2-е вид. 1906 р.), йогоz "ИАJІюстрированнаJІ 
исторі.и УкраиІІЬІ" ,. ОГJІJІД укр. історіоtраФії і укр. історії в І-:м 

томі веАикої укр. енциuьопедії "Украинскій народrь вrь ero 
прош.11омrь и насто.ищеn", Історі.и У:країни О. ЄФименкової 

(дві квиzки - одна ми інтеJІЇІ'енції й друга, коротша, 

в Формі оповідань, ДJІJІ дітей), дuї змістовний і всесторонвїй 

огJІJІД цїJІостИ укр. справи під заг. "У:краинскій вопросrь", 
видав. ред. "Украинской Жизни" (1914 р.), й ин., не згаду
ючи вzе про цїАий ряд приевичених українознавству статтей 

і розвідок по ріzних росийських видавництвах - наукових і 

зага.11ьного характеру. Відмітимо та:коz .ик курез по.иву чор

носотенної rсторії України - проФ. П. Ко в а Ае вс ького, бо 

вона також е свого роду знаком часу, виразним свідоцтвом 

г .11ибокого зацїкавJІенв.и уираїнство:м в найріжнороднїйmих кру

гах рос. громад.инства. 

В об.11асти красного письменства по.ивА.ивть CJI рвд нових 

МОJІОДИХ СИА, - м. ФИJІJІНСЬКИЙ, r. Чупринка, с. Чери.асешю 
(П. Стах) і ин., а їх мавпі попередники - д. У:країnа, М. 
Коцюбинський і Во.11. Винниченко виступають тепер у повнім 

розцвітї свого та.11анту, збогачуючи укр. белєтристику творахи 

ве.11икої ху доzньої й громадської вартости. В сїм же періодї 

розвиваеть CJI й украї~ське мистецтво - :мu.прство, різб.нр

ство, архитектура й музика, де на з:міву старих тuантів при

ходить багато нових, що віщують да.~~ьmий поступ ва всїх пе

JІJІХ рідвої штуки: в мuярстві Ів. і Миіt. Бур.ички, Ф. Красиць

кий, М. Жук, В. МасJІ.иників, О. Нова:в:івсьRИй, І. Северин, 

П. ХоАодвий і ин., в архитектурі В. КриЧевський (рівнож 

гарний мм.ир ), в ску.11ьптурі М. ГаврИАко, в музицї П. Синицв, 
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Я. Степовий і К. Стеценко. У:краївсь:ке :м:uарство спро:мог.ао 

са вzе й ва в.Іасві вистави (у Ки'іві в sим:і 1911-1912 і 

в 19.13 р. і в По.1таві в зимі 1913-1914 р.). 
Бе..tикий поступ зробuа в сї:м: часї й у:краївсь:ка архи

тектура, що виuиRВJІа ве.Іике зацїкав.аеввє серед ухр. грома

дянства. На порадок деввий виходить спр~ва YRP· ваціовuь

ноrо сти.Ію в будівництві. Пио~ьво доС.Ііджувть са стара ухр. 

архитектура, вайбі.11ьш захована в старих уир. деревоанвих 

цер:квах у Га.ІІичиві і рос. У :країні ( працї гоо~овво Б. Щерба

ківського і К. Широцького ), й роб.11ать са спроби у'lвореив.я 

на П основі новітнього укр. архитектурвого стИ.ІІю. По щІіс.аи

вій спробі при.аоаевва сього стилю ва практиці (будинок 

по.атавсь:кого tубервського земства по проекту В. Кричевського), 

переведевjй ще в попередвім періоді, повстають С.ІИве по всїй 

Украївї чис.Іевиі будвики в у&р. вац. сти.аю - приватні й 

громадські - в Ки"іві, Хар:кові, КатеривоС.Іаві, Одесі й цї.Іий 

р.яд народніх m:&і.І по се.11ах (ва Поо~тавщивї- земсь:кі шко.11и 

в .аохвицькім повіті, ва Кубавщиві, то що). Навіть в церков· 

нім будівництві, де досї панував препогавий обовязковий сиво

да.аьиий сТИАь, зроб.аево вио~і:м: (цер:ква в с. П.аішивцї ва 

Поо~тавщиві ва старо-ухраївський взір, :коштом еп. Партевіа). 

Високо підносить са також у:кр. те а тр. Перед веде тут 

маввозвіспа театрuьиа трупа під вмі.11ою й досвідвою орудою 

М. Садовсь:кого, а:ка грає тепер :м:айже постійно в Київі. Упа

док старих обмежень (заборони перек.11адів і пес з івте.аїtевт

сь:в:оrо житт.я й ив.) причинив са АО обвов.аевва театра.аьвого 

репертуару й дав тим змогу укр. театроон вийти ва широкий 

ш.а.ях европеАсь:кого розвитку. 

Кооперативвий рух. Не обмежуючи са просвітво-JІ'іте

ратуриою дЇJІ.Іlьвістю, працюють Українці також ва е:ковомічвім 

поо~ї, rо.Іовво в кооперації, котра в сім часї, по упадку ревоJІюції 

з ії широкими соціа.Іlьво-ековомічвими домагаввами, набирає ве

лпої ваги в очах громадниства не .11ише заА.ІlJІ свое"і безпосеред

ньої :користи ма широ:ких мас, а й JІ:& етап до :кращого соціаJІьво

екоиокічвого .11аду будуччиии й практична DIROJia самопамочи 

й самоорtая1зації сих ма~. Стиевена в поJІїтичвім життю ре-
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акцією са:модїлJІьвість громадввства з тим біJІьшою увагою 

обертавть сл до :кооперації, ІІІJИаюqи тут приJІоzеиил своїх 

сИJІ і еверrіі. У .&раїв ці беруть дїлJІьву участь в сї:м спі.повім 

руху, змагаючи сл вадати йому уираївськвй характер, що їм 

здебі.4ьшого і вдаеть СJІ. Раз тому, що за свмв змагаІПUП[и 

стонJІо само життв з його відмівними умовами й потребами 

уираУвської господарської практики й ваціовuьва стихіи са

мих спіJІьвиків - уир. се.а.авства й робітництва, - в веJІпіі 

:мірі вже освідо:м.аевих ваціова.аьво і по.аїтичво, а друrе -
сама іде.и спіJІьиицтва, :кооперації не буJІа чимсь новим ва 

Украївї. Ще від початку 90-их років завз.ато і вевто:иво ши

рить 1ї відомий кооперативвий дїлч Ми ко .а а Ае ви т ський, 

званий попуJІsрво "артіJІьиим батьком" за те, що пропа

tував так звані трудові артіJІЇ ( спіJІки). Довший час, п знаємо, 
його дїл.аьвість стріча.аа с.а не .аише з nідозріиинми й пере

сJІїдуваВШІІІИ урнду, котрий бон в си, щоб арті.Ії ве стuи 

розсадниками ревоJІюції, а й з вепри:хво~ьиістю тих самих кру

гів гро:иаднвства, що тепер з цї.аою rо.аовою пірву.аи в коопе

рацію, - тоді буJІа дуже поширева думка, що арті.аї саме з од

вого боку відвертатимуть вародвю увагу від реВоо~ищії, а s дру
гого, ве иоzучи спинити природвого бігу ековомічиоrо роз

витку, ве мають вїпих zиттввих підстав, що отже пропа

rувати їх - річ mкіДJІива й реакційна лк в по.аїтичвоrо, так і 

ековоиічвого пог.аиду. Та, ве зраджуючи с.а сим, М . .!евит
сьиий да.аї вів свое кориеве дїJІо й qимuо причинив с.а до 

спо пу JІ.а:ризуваввл кооперативвої ідеї. Його захоДами по ріzиих 
місц.а:х ва ·Украївї повстuи чисJІеииі трудові товариства -
cmJixи иіборобські й ремісввцькі, котрі мають безперечні за

САуrи в справі поширеии.а: ідей самодї.а:JІьвости й самоорrавї

зації сер~д широких народніх верств. Тепер кооперативвий 

рух, заівїціовапий Левитським, стае ва ширший І'рупт і, стрі

чаючи гар.а:че спочутте та пімерzку з бо:ку rромад.ив:ства, 

швидко розростаєть с.а, sахопJІюючи ріzві сторопи народнього 

житт.а. Засновують с.а чиСАевпі хJІЇборобські товариства, мо.Іо

чарські спі.аки, кредитові товариства, споzивчі товариства 

з ридом товариських крамниць, то що. 
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Лк широко пішов сей рух, видко з того, що перед вій

вою самих споживчих товариств бу.11о у Іtиївщинї 900, на ·По

ді.ІІ.ІІЮ 600; сї.ІІьськО-l'Осподарських кооператив бу.11о ва Укра

ЇНЇ в 1913 р. 850, в тім 769 сЇJ1Ьсько-госп. товариств (з чого на 
саму По.ІІтR.вщину припадмо 225) і 181 спі.11ок (найбі.11ьше на 

Іtубанщииї). 

На чо.11ї української :sооперації став цїАий рад ко.11одих 

дїачів, JІЇЖ котрими годить C.JI зrадатu пасахперед передчасно 

покершого В аси .11 н До мл. ниць кого, котрий багато дм неї 

Мико.!а девитсь кий, 

відоииіі кооперативвий .дїлч, 

,.арті.л.ьивй батько" . 

Васи.л.ь Доманицький 

- укр. письменник і один 

з піонері_в новітнього укр. 

СПЇ.!КОВОГО руху. 

прис.а.ужив са. Разом з сею прахтичкою дїл.11ьністю іде ке 

:м:еише жива .11їтературна. Справа ухраїнсьв:ої кооперації, і"і 

основ і завдань, пи.11ьно обговорюеть са ц~J1ою ухр. пресою 

(статтї і брошури В. До:мапицького, А. Жуха, М. Порша, 

В. Садовського, М. Стасюв:а й ин.), повстають навіть спеціаJ1ьні 

ухр. кооперативні часописї й товариства, що ставJ1лють своею 

метою пропаІ'апду кооперації на Ув:раїнї й провадження її 

в .ухраївськім дусї ("Наша Іtоопераціл"). 
На хооперативних з'їздах обстоюють са укр. домаганнл, 

напр. на з 'їздї в Київї 1909 р. се.11лне до:мага.11и сл укр. хо-
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оперативних часописей, па з'їsдї в Житомирі 1913 р. вист~в
.анло сн домагаппє, щоб кооперативні інструктори роби.llи свої 

виu.ади по українськи, і т. д. На місцях кооперативи дуже 

причиниють сн до зросту укр. иаціопuьпої свідомости, бо про

вадить їх здебі.llьmого свідомі се.анве-УкраїпцУ, а паг.андають 

і керують ними земські інструктори, також у бі.аьшій части 

свідомі Україпцї, які ширять укр. думку, укр. книжку, укр. часо

писи й привчають пасе.аеппв цїиити свое рідне й працювати 

ДАJІ здїйспеппн укр. ідеuів. 

Нас.llїдко:м сього, в :міру свого розвитку, кооперація ва 

Украївї набирає що-раз бі.аьше українського характеру й зма

гав до поввої самостійпости й иеsа.аежпости від росийської. Се 
sмагаппє дуже нскраво винвило сн під час всеросийського :ко

оперативного з'Ї3ду у Київї в початку серпня НН3 р., де різ

ко зіткпу.аи СJІ :між собою Україпцї, що обстоюва.аи автопом

вість кооперативвого руху ва Україпї, й Росінпе, .які стон.llи 

за сцентра.аїзоваппє:м кооперативвої справи в цїJІ.ій державі. 

Правда, Українцим па сей раз ще не вдало СJІ оснгнути свого, 

ue вже саи Факт еперІ'ічного й рішучого зазпачеипн укр. по

зиції багато значив, свідчучи нк пайкраще про дїй~пі тевдеи

ці'і розвитку укр. кооперації в папримі "украєв.аепиІІІ", що рів
нозначне з її уса:мостійпеипєм. ДJІ.и пропаІ'апди укр. коопера

тиввої ідеї і взагuї укр. паціопа.аьпої, думки сей з'їзд мав 

взагuї дуже велику вагу. 

Так отже і в еіtопомічвій обJІасти стають Україицї' парештї 
па твердий паціовuьвий tрупт, ідучи за приuадо:м своїх братів 

у Га.аичипї. Безперечно, нк би не по.11їційві умови поJІїтичпого 

ЖИТТJІ у РосіЇ, рос. УкраЇПЦЇ :МОГ.dИ-б уже ДОСЇ ПОХВ&.lІ.ИТИ CJI 

своїми в.аасп~ми кооперативними союзами, своїми бав:в:а:ми, асе

кураційними товариствами, то що. 

П у б .11 и ч ні в и с т у п и Укр аї в ц їв. Розвиваючи сн укра
їнське житте, розуміеть с.и, раз-по-раз обнв.анло с.и й ва-звері 

у цї.11ім рндї пуб.11ичиих виступів, котрі · с:в.ідчи.11и, що укра1и
ство живе й розростаеть сн, не зважаючи па всї утиски. 

3 нагоди, иапр., обох ювио~ейпих річниць Шевченка ріжиі 
громадські інституції па Украївї вшановують па:мнть веJІикоrо 
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Кобзара за:uадаивем шкі.4, sасвовуваввем стипевдій його іме

ни, вазиваннем уАиць і П.4ОЩ по містах і се.4ах його іменем, 

вивішува.в:вєм його портретів у зuах засїдавь, асиrвоваввєм 

сук ва його па:к.а.твик у Київі, ва що, до реч·и сказати, спе
ціа.4ЬUИЙ Комітет у Київі зібрав понад сто тисач руб.4Їв, го

.4о:вво s дрібвих датків, то що. Не всї сї поставови вдав_uо 

с.и перевести в житте через sаборови s боку ур.иду, JІК рівво-ж 
з тої самої причини не можна бу..1о ва Украївї урадити обхо

дів вuиких роковва у тих розмірах, ва а.кі заСАуговувuа па

мать поета та акі хотї..Іи вадати сим обходам громадські інсти

туції й приватні українські орrавївації, ue вже те, що зроби.4о 
св, бу..1о ви!Іоввим свідоцтвом си.4и й розросту укр. ідеї. 

Крім Шевченка шавувuо ухр. громадавство подібним 

способом і ваших українських дїачів - історичних і вовітвїх 

(Іtот.4аревськоrо, Квітку-Освовавевка, то що). На сїм місцї го
дить СJІ згадати вапр. про 7 5-.4ЇТВJ) ріqвицю смерти батька 

нового укр. письменства, дуже бучно, при підиесевім вастрою 

учасників відсватковану в падо.4истї 1913 р. у По.4таві. 
Позатим Украївцї дuьше вистав.4ають в земських і 

міських самоуправах старі домагаана украївїзації ІПRі.4ьвицтва 

ва Україні. Сї-ж домагавв.а., вк і даввїйше, вистаВ.4JП)ТЬ са й 

Ва ЧИС.4еВВИХ так ЗВ. "УЧИТЄ.4ЬСЬКИХ хурсах" Д./1.8. УЧИТе.!ЇВ Ва
рОДВЇХ mкі.4, ураджувавих з року ва рік по всїй Украївї піД 

час вuацій зеІІствами. · На сих ..Іїтнїх курсах учите.4Ї домага
ють св Д.!JІ себе ви:uадів з у.кр. історії, .4Їтератури й мови, 

у.ааmтовують nетави у.кр. підручників і взагuї укр. попуА·вр

вих книжок та книжок ДАJІ дїтей й продажу велких ухраївсь

ких видань, збирають жертви ва пам:.атвик Шевчеuови, поси.4а

ють те.!єtрами пар.4вІІевтськоІІу представвицт~у гuиць.ких 

У .краївцїв, витаючи його заходи ко.4о зuожеввJІ укр. увївер

ситету у Львові, то що. Відмітимо тут ще петицію учнїв поді.4ь

ської духоввої .семиварії в справі заведеваJІ в семипарії катедр 

укр. історії і .11їтератури (1911 р.). Українська справа порушув8..4а 
са в сїм часї та.кож ва веаких з'Іздах, JІІt от 1912 р. ва з'їздї 
жіночої освіти в Петербурзї, 1913 р. ва всеросийськім: сї.4ь

сько-господарсьхім з"їздї у Київі, ва епідем:іольоrічвім з'їздї, 
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на афономічнім з'їздї у Виипіцї, а вкіицї на всеросвйськім 

з'їздї вчите.11.їв у Петербурзі, котрий тривав від 23. ХІІ. 1913 
до 3. І. 1914 р. і на котрім Украївц'f дуже рішучо замавї

Фестувuи своє становище, чим страmевио перепо.ІІ.охuи ур.и

дові круги й віддану їм пресу, ака вдари.ІІ.а іІа tвuт, розпи

суЮчи сл про укр. небезпеку. Про укр. виступи ва коопера

тиввих з'їздах бу.11.а мова вище. Беї сї виступи вимаruи 

веабивкої горожанеької відваги, бо ініціаторів їх і учасипів 

не м.инuа кара з боку ураду. За виступи, напр., на учите.ІІ.Ь

ських курсах і ва остаииї:м: просвітнім s'їзд'f у Петербурзі 

цї.ІІ.ий рад учите.ІІ.Їв Українців втратив посади з sаборо 

вою вступати вsага.ІІ.ї на sп,у- будь державну чи земську 

С.ІІ.ужбу. 

Приводом до укр. JІанїФестацій с.їt.ужuи також похорони 

видатних укр. дїачів і пись:м:еввиків, ак от у 1910 р. В. Грін

ченка, В. Доманицького, д. Мацїевича, М. Кроп:иввицькоrо, 

О. Юркевича, в 1912 р. М. дисеика, в 1913 р. М. Коцюбив

ського і десї Українки. Особ.11.иво похорони М . .!исев::ка кuи 
дуже імпозантний характер, обернувши св в веАику укр. :кавї

Фестацію, котра вапсувuа багато крови адміністрації. 

Г Аибоке вражіние зробив також виступ свідо:мого укр. 

сеАавства в 1913 р. з о приводу безсоромвих с.11.ів предсїдате.~~.а 
Держ. Думи "земАачка" РодSJІИка, :котрий під час у:в:раїиської 
дебати в Думі відважив са й собі :кинути :камінець на україн

ство, заявивши, що буцїм-то українсь:в:ої .!Їтературиої :мови 

се.ІІ.аве не розуміють й воАїють :книжки у росийській :мові І ак 

на до:в:аз помав св на той "Факт", що свого часу :в:атеринос.&ав

ські ce.dJІHe вїби-то иеприхиАьно поставили св до видавого 

:катер ином. земством укр. переuаду :маніФесту 17 -го о жовтиа. 

У відповідь ва сю брехню се.ІІ.нве з чотирьох повітів Катериво
С.!авщини (катеривосл., вовомоск., олександрівського і паuо

град.) подали в Думу протест, підписавий 1790 люда, в :котрім 
рішучо збивали сю брехню, занвлнючи, що укр. се.ІІ.виство ва 

ріввї з ивmими шарами укр. громадивства твердо й рішучо 

стоїть за волю й права рідного :краю, жадаючи споввеива 

всіх укр. домагань до автономії України вuю'Іно. 
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А вzе иайхогутвІйmе свідчи.Іи про си.1у й життєвість 

українства відомі roJJ.ocвi подіі ва Украївї в .аютім (ст. ст.) 

1914 р., ко.аи з приводу заборони Шевчепового юви..1ею впер

ше вийпuо українство ва J..!ИЦЮ, щоб відкрито, перед цї.аим 

світом запротестувати проти вечуваного чужинецького гиету. 

Пару двїв таг..Іи са вмичевиі демоистрації в .Київі, в котрих 

вз.а.11и участь тисачі вароду, особ.аиво мо.11одїzи й робітництва. 

Ве.шчеsві маси вароду йпuи в поход'і, співаючи укр. ваціо

вuьві пісвї І підвосачи ворожі оuики проти урвду. Тодї-то 

вперше rо.11осво про.аувuо давне гас.11о - "Геть з Росією!" 

НапоАохавий урад висJJ.ав ва демонстравтів військо, козаків і 

поАїцію, sмобіАївував навіть чорну сотню ва чо.11ї s відомим 

"студентом (о.аубввим", ue, ве вважаючи ва кріваві сутички й 
арешти, заворуmевва ве сківчuи са того самого дна (25 11) 
- демонстрації відбувuи св й на другий день (26 11 ст. ст.). 

' Зроби.11и · вови ве..Іичезве врааівнє й го.1осною .а упою відби.аи 

сн по всїй Украївї, скрізь гартуючи духа й підвослчи свідо

мість. В менших розмірах відбу.аи св подібні демонстрації та

кож у Харкові й Катеринос.~аві. 

У :s раї в ц ї по JJ. ь с ької ку .а ь тур в. Сей всесторови їй 

розвиток українства захопив собою також спо.11ьщених Україн

ців римо-като.аицько'і віри, що живуть ва правобережній Укра

ївї. Серед них що раз живій ше починає будити са націонuьна 

духа й свідомість. Даввїйmе, поки укр. рух був сJJ.абmий, 

почутrе принuежвости до укр. нації серед наших спо.11ьщених 

зем.Ааків ве мог.11о бути дуже г.11ибоке. Воно звичайно не йm.ІІо 

дuї інстинктового приввзаввв до рідвого краю, стихійвої JJ.IO-
-foви до його природи й .ІІюду. За г.11ухих часів МихоJJ.и І-го, 

в:о.11и народ стогнав у панщинї, а всвв:ий ві.аьн'ійmий рух був 

немож.аивий, са природна .11юбов ви.аивuа са в ті самі Форми 

у :Кр а [В О Фі .І ЬСТВа, ЩО Й серед ЗМОСКОВ.lІеНИХ У:краЇНЦЇВ на 

.4ЇВЇМ береЗЇ, .lІИШе ее бу.110 ув:раЇВОФЇ.ІІЬСТВО В ПО.ІІЬСЬ:КЇЙ націо

Н8..4ЬВЇЙ одежі, а не росийсь:кій. Поза .іітературним україно

Фі.Іьство:м сей природний потнг до свого й протест проти все

ВАадиого абсоJJ.ютизму ВИJІВ.ІІJІАИ сл на практиці часто-густо 

в карикатурних Формах так зв. "б а .11 агу .11 ьства", нке що до 
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своєї сути зовсім відповіда.ао .аївобережво:му ":моче морді ю': ~ 

широко звавому у вас з біоrраФії Шевченка. 

Пізвї~ше, ко.аи вастuи ві.аьвїйmі часи й приіІІІ.dо до 

скасувавин кріпацтва, - ва Аївобережжу укр. рух виступив, 

н:в: уже згадуваво вище,' у Формі в ар о ди и ц тв а, а ва Право
бережжу - х .а оп ом авст в а. Реакція 80 і 90-:Их ро кіп при
гJJ.ушида одначе сей природвий розвиток українства сереА 

спо.аьщевої івте.аїrевції Правобережжа й доперва в наших 

часах знову прокиву .10 с.и врво серед неї, ва сей раз з дuё:в:о 
бі.Іьmою СИ.!ОЮ і в ЦЇJJ.JtO)( модерній Формі. Відво:в.mє традиції 
Антоновича, Ри.аьсь:кого, Свєвцїцького й ип. uопо:мавів 60-
70 рр. гурт :мо.аодих дї.яqів ва ЧО.lІ.Ї з покійвим В о r да в ом: 
Я р о m е в с ь ки :м і :мо.21оди:м тuаповитим укр. істориком В .и

ч е с.а а в ом А ип ип с ьки :м. Вови в засвоваві:м 1909 р. 

тижвеввик}' "Prze'gl~d Krajowy" пригадують своїм спо.аьще
ви:м зе:млнка:м: їх українське походжевве, відuикують с.я до 

па:м:.яти їх предків, що були вірними синами рідвого краю, 

звайо:м:.анть їх з розвитком: укр. руху й успіха:м:и його й бу

д.ять ти:м серед них првспаву ваціопuьву свідомість. Рівво

часво озивають с.и вови й до Пол.яків, що живуть ва П равобе

режжу, щоб вови не вехтувuи вароду, серед котрого і коштом 

котрого живуть, і йШJJ.и за одно з його свва:м:и в і:м.а: добра 

спі.аьного краю. Не вважаючи ва заїJJ.ий опір, нкий ставвАн 

сїй продаrандї польські шовівїсти, що й досі не відвИR.Аи 

вважати правобережну Україну за нероздї.аьву часть ко.dиm:вьої 

істориtІІІої Польщі, справа паціовального відродженни спо.&ь

щевих Українців, чи краще сказати Українців польської куJJ.ь

тури, хутко піш.аа ваперід. 3авдлчувати ее :мусимо rо.dовво 

вевсипущій еверtії В. Липинського, котрий крім: статтей 

в -"Przegl. Krajow-iм" і особистого вп.аиву багато зробив ДАЛ 
повороту своїх зем.dнків до рідвого вароду свої:ми тuапови

ти:м:и історичви:м:и працнми, в нких роскривав укр. похо

джеввє правобережної ш.а.ихти й ·ЇЇ участь в дїнх України.* 

. --·-··--

* Книжки: Szlachta па Ukrainie (Rра&ів 1909) і особJJ.иво "Z dziej6w 
Ukrainy" (Краків 1912). 
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В з ае :ми ви з австр и й с ь кою Укр аїн ою. Від часів 

ревоо~юції зносини з австрийською Україною стають ЩОР.аз шир

шими й :міцнїйши:ми. ВіJJ.ьнїйше йде ва росийську У храїву 

укр. закордонна книжка й часопись, не зважаючи ва вс.акі 

цензурні й :митні перешкоди, частї-йши:ми стають відвідини 

рос. Українцями ГаJJ.ичиии й ·Буковини і, иавідворот, закор

донні зе:м.І.аки частїйше навідують сн ва рос. Україну. Разом 

з тим:, в обмів ідей :між обома роздїJJ.ени:ми кордоном частками 
укр. території відбуваєть са нор:маJJ.ьвїйше й швидче, ак ко

JJ.ись. Сприае сьо:му й та обставина, що тепер відкриJJ.а СJІ 

змога спіJJ.ьиої участи всїх українських .;й тературних cиJJ., не- , 
зuежно від' поJJ.їтичиого кордову, в австрийсько-українських і 

росийсько-україиських видавництвах. НасJJ.їдко:м сього невпинно 

зростав серед рос. Украївцїв зацїкавJJ.еинв справами закордон

ної України. 3 коJJ.ишнїх тїсних гурт,ків переходить воно те
пер у· широкі круги І•ро:мадяиства, кооfІре. з г .аибоки:м інтересом 
стежить За життє:м і розвитком закордонвих братів. ВиавJJ.нєть 

сн ее заіитересовапие з чисJJ.евних відгуків рос. У краївцїв ва 

події по :rой бік історичної прірви. І чим да.llї, то з усе біJJ.ь

шою сиJJ.ою відгукуєть сн рос. Україна ва сї подїі. Зацїка

ВJJ.еина сього ве з:меишуваJJ.а й та обставина, що й ва рос. 

У краївї настаJJ.а снка-така змога ва~іои8.llьиого розвитку й 

українське житте починає тут щораз біо~ьше .. скупJ.ювати са 
· кoJJ.o свого старого природного історичного цептру - :матери 

~о родів украі"иських, зоJJ.отоверхого Київа. ІІ равда, в ку JJ.ьтуриі:м 

життю Львів, який від 1876 року аж до ревоJJ.юції був свого 
роду всеукраїнським огнищем, сходить уже ва· другий по~ян, 

a.lle все ж таки вів пе тратить свого веJJ.икого мораJJ.ьиого зна
чіпил мя рос. України, лк стоJJ.иЦJІ укра'jнського Пє:коиту, 

в котрім українське життє має свій захист, :може свобідно й 

нестримно розвивати са в умовах віJJ.ьиого конституційвого 

JJ.aдy, дuеко поза :межами, доступними ДJJ.JІ "доснгнеии.а" во

рожого українству росийського царизму. В :міру розвитку реак

ції в Росії, а вкупі з тим ПJJ.JШового антиукраїнського курсу, 

га.аицько-буковинський захисток цїJJ.ком природно . набирає ще 
~ідьшого значіння ДJJ.JІ ЦЇJJ.окупности українського життя, осо-

23 
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бАиво звачівва поАїтичвого. Царизм з свого боку не :кіr оче

видно ве оцївювати сього звачівва австрийської України Д.4JІ 

Україв:и росийської. 3авtіrди спогАндаючи зизи:и о:ком ва ухр. 

Пем:овт, починав вів тепер не ва жарт готувати с.в:, щоб від

бити у Австрії сей закуток укр. зе:мАЇ й здавити тут ":иазе

пивське гвїздо", аби воно, :мовАав, не затроювuо, .ак в.ис.Іов
Аювuи СJІ роснАські иаціовuїсти, рос. України. 

Ти:м бuьmої ваги супроти того вабирав ДАJІ рос. У краївцїв 

сей "вевозсовдивевий" ще український оазіс, звідки ва цїАу 

рос. Україну росходил~ са паруси віАьвого укр. житта. І рос. 

Українці, що завсїгди з півтизмом ставвАн с.в: до закордонвого 

притуАку, й тепер не :иивuи нагоди, щоб не засвідчити перед 

своїми австрнАськими зе:мА.в:ка:ми, .ак вови цїв.ить їх роботу, й 

по зкозї брuи в сїй роботі таку чи ивmу участь. 

Так, беруть вови, вапр., участь в Просвітвім Кош'ресї, 

урядженім в 1909 р. т!вариство:м "Просвіта" у Аьвові з ва
rоди 40-Аїтвього ювиАею своІ·о освовавв.в, відвідують укр. ви

ставу в Стрию, приїзд.ить ва збори Наукового Товариства ім. 

Шевченка, то що, а при сїй вагоді пригАвдають с.в: па м:ісцї 

успіхам за:кордоввих вемА.а:ків ва полї їх куАьтурвого й еково

мічвоІ'О житт.в. Розу:мієть с.в:, вайбіАьmе руuивою під сим 

ОГА.ВДОІІ буАа ІІОАОДЇЖ ВИЩИХ ШКЇА, КОТра В ОСТаВВЇХ .ІЇТ&І 

часто ураджувuа подорожі по Гuичив'і й Буковивї, приївдю

чи сюди то ва всеукраїнські з 'їзди :моАодїжи вищих mxi.4, 
сuикуваві у Львові в 1909 і 1912 рр., то ва сїчові св.ита, 

ОСОбАНВО ва С.4аВНИЙ СЇЧОВО-СОКіАЬСЬКИЙ ЗДВИГ у 1914 р. Ва П&· 
М8ТЬ стоАїтвїх роковин вароджевва веАякого Кобзарs, то що. 

Надто цікавили сн в широких кругах рос. України ПІRЇАЬ

ви:ми справами закордонвих братів, з захопАеввем стежучи за 

їх невсипущою дїнJІьвістю ва поА'і приватвого ПІRіАьввцтва, а 

особ.аиво за заходами коло основавва ухр. увїверсвтету у 

Львові. Боротьба укр. сту девтів ва свої права ва АьвівсьШ 

увїверситетї завсїrди зваходиа rар.аче-спочут.аивий відгук ва 

рос_. У кра'івї. Події J 91 О р. ва увїверситетї, що сківчи.аи с.и 

смертю укр. сту девта А. Коц:ка, виuикuи у вас глибоке обу

реввє проти польських шовіністів, а за те радісвою .11увою 
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відбив сл в 1911 р. по всїй широкій Украївї відомий апе.11ь 

сивово.11осого австрийського Монарха до га.11ицьких У краївцїв, 

у хотрі:м заповідuо CJI сповневвв запові·rвьоі мрії всїх Укра

ївцїв - засвовавве в вайб.11изші:и часї окрем:ого українського 

ув'іверситету. 

Дуже лскраво вилв.11ають почуття рос. Українців, виuи-. . . . )" 

К&ВІ СИМ: ПОR.ІІИКО:М:, ТІ ЧИС.ІlеВВІ ТеАЄ:tра:м:и, .ИКl ПОСИПUИ CJI 

з рос. України ва і:м:.в: Українського К.11юбу в австрийсьхім 

парлл:м:евтї. І пізвїйше при кождій вагод'і вважа.11и рос. У:краївцї 

за св.итий обовазок піддержувати з свого боку заходи гuицько

украївських по.11їтпів в університетській справі, чим виразно 

sазвач:uи, лку ве.аику вагу :м:ае самостійвий укр. університет 

у Львові Д.ІІJІ цї.ІІоЇ соборвої України. 

А.11е- і ее річ ве :мевьшо'і ваги- починають рос. Укра

їнці в оставнїх часах також ва дїА~ користати з рідвого 

шкільництва за кордоном, поси.11аючи ту ди ва науку своїх дї

тей (sдебі.11ьmого до приватвої укр. n:мвазії в Рогативї, де пе

РJ'д війвою вчИАо СJІ вже иі.11ька х.11опцїв з рос.· України). 

Так, ве зважаючи ва всї переш:коди, :м:іцвїmала взаї:ииа 

звнзь :иіж роздї.ІевиJІи кордоном: українськими земи:м:и. 

Укр аї вс ь ка· сп р а в а в Д ук і. Беї сї Факти, вимови о 

свідчучи про життєву си.11у українства, про його г.11ибоке ко

ріввє серед вайріжвїйmих суспі.11ьвих шарів ва Україні, приму

шувuи й рос. громадивство й по.11їтичві сФери так чи ивакше 

з вим чис.11ити с.я. Перейти мовчки повз нього, як даввїйmе, годї 

було, годї бу.11о поминути його звеваж.11иво JІR .Нкусь quantite 
negligeable. Тим: треба пояснити, що українська справа вири
пuа час від часу і в 3-й та 4-й Дуках, ве зважаючи ва від

сутність в вих українського представництва. 

Де.икі депута·rи з У країни, ЧИС.ІІ.ичи сл з сим розвитком 

укр. р.уху, а часто й під безпосереднім натиском з укр. кругів 

вважа.11и за свій обовазок заступати с.я бодай за :м:івїмuьві 

укр. потреби. Такою потребою бу .11а передовсім украївїзаціл 

початкового народнього шкільництва і от уже в самих почат

ках своеї дї.и.ІІьвости дове.11о СJІ третій Думі завяти с.я сею 

справою. В :мартї 1908 р. 37 поСАів ввеС.ІІо ва розгмд Думи 
'>"* -·· 
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законопроєкт "про користавне укр. :мовою в початкових шкоАах 

:місцевостей з українською .llюдвістю." Проти сього законопро

вкту рішучо виступи.llа чорна сотв.и, .ику Думі, так і поза нею, 

- перестрашений сим внескок київський nКАу&ь русских'Ь 

ваціовuистов'Ь" сuикав спеці.н.4ьві збори й ухвuив бороти 

сл проти переведеви.и. законопроєкту в життє, "стаючи ва 

с.Jорожі поАїтичвих і :в.у.llьтурвих інтересів єдности росвіського 
народу." За:в.овопроєктови, очевидно, не суди.1о с.и побачити 

світ - його передаво в ш:в.і.4ьву :комісію Думи, в нетрах 

:котрої вів і загинув. 

A.lle в падо.llистї і гру двї 1909 р. українська справа знову 
при:в.увuа до себе увагу, .и:в. поввої Думи, так і їі комісій. На 

сей раз вириву.llа вона підчас дис:в.Jсії про те, .а:в.ою мовою ма

ють пос.1угувати · с.и· сумї. ПроФ. І. Лучиць:в.ий, :кадетський 

посо.4 з ухраївсь:в.ими си:мпаті.ами, домагав с.н українського ~у

доводства ва Украївї. Се домагавне виuи:в.uо пристраеві де

бати ,й по бур.Іиві:м засїдаввю чорносотенна бі.llьшість його 

з тріумФом провuи.llа. В 1911 р. уп.ать говорено в Думі про ухра
їиську справу з приводу ввесв:у де.ав:их депутатів про вшаву

ваввє памати Шевчевха з вагоди 50-Аїтт.н його смерти. Варто 

відмітити, що сей ввесов: підтримувuи іі де.а:в.і праві депутати 

з України, .нв: от По.1тавець Пи.Іипев:в.о. І сей ввесов: також 

упав, при чік чорна сотвн різко виступи.4а проти ув:раїиства, 

до:маl'аючи СJІ ма нього всї.ll.икого роду скорпіонів. nMu.opo~и 

- ваші вороги" в:ричав Марков 2-й, а йому вторував ТімоШRів, 

домагаючи с.и заборони творів Шевченка по біб.llїоте:в.ах .нк 

рево.llюційвих. Та в 1913 р. знов прийШ.llо до дебат в укр. 

справі. Вивиuи вови з приводу буджетвих дебат, н:в.і завв.ІИ 

цїлих 26 двїв (від 10. V до 12. VI ст. ст.), спочатв:у при за

га.Іьвій дискусії вад буджетом, а дuї при обговореиию бу

джету мівїстерства ввутрішвїх справ. Говор.ичи з приводу 

буджету про внутрішню по.4Їтику ур.иду й гостро :критикуючи 

її, бесїдни:в.и з опозиції порущиАи й у:в.р. справу ва дов:аз того 

безправства й самово.llї, .ав:их допускав с.а ур.ад у своїй по.4Ї

тицї. 3 сього розвиву.4а СJІ жива й гаряча дискусія про укра

їнський рух взага.llї, про його сиАу, звачіивє, природвість і 
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таке ивmе, в котрій виступа.11.и иайвидатвїйші бесідвики s опо
зиції (кадети А. Шівtарьов, П. Мі.!ІОков, А. А.11.ексавдров й 

ии., трудовики А. Керевский, В.· Дsюбівский, соц.-демократи 

Г. Петровский і А. Бурнвів), докагаючи с.и д.аа Укра"tнцїв 

свободи їх ваціова.ІІ.ьвого розвитку, при чім проФ. С. Іванов, 

кадетський посоJ. від Ки'іва, обстоював укр. катедри ва увї

верситетах, а Керенсиий підносив справу автономії України. 

ОчеВИДНО чорна COTBJI ріІІІJЧО ВИСТJПИJ.а ПрОТИ ВСJІКИХ уступок 

У:країицам. При сїй саме оказії забрав сАово й гоJ.ова Думи 

Родs.ипо, щоб і собі дsюtвути українство, ue ак уже :ми вище 
згадувuи, сей його виступ скінчив СJІ повною :ко:м:промітацією, 

Jпt його во~асиою, так і всеї чорносотенвої братії, :котру хотів 

вів піддержати своїм авторитетом. 

Другий pas порушив укр. справу в осени 1913 р. ч..Іев 

Д. Думи, епископ євисейський і ирасвонрсь:кий Никон, що був 

свого часу ві:карви:м: епископом на Поді.4АЮ, своїм sа:конопро

єктом про українську :мову в вародвїй ш:к~о~ї та про укр. Rу.4ь

турві товариства. В 1914 р. знову виввsuась в Думі гарача 

українська дискусін s приводу івтерпе.4нції в справі заборони 

Шевченкових св.ит у Ки'іві і вsагuї ва У:краївї, внесеної 

деа:кими поступовики посо~ами (11. 11 ст. ст.). І на сей раз 

дебата тревuа довго й буАа дуже пристрасна. В иїй s боку 
опоsиціі виступuи майже всї згадаві вище бесїдиихи, різко 

критикуючи поступовавнє ураду. Чорна сотка s Пуришиевичем 
ва чоо~ї, роsуміеть сн, борови.4а ее поступовавве, ue - рі~ 

характеристична - ва урад напuи й денкі s правих· пос.4ів 

з України. Відхрещуючи сн всїма си.11.а:ми від сепаратизму, 

вони одначе рішучо. протестувuи проти заборон. Серед них 

треба вгадати особ.11.иво tp. Капиїста 2-го, потомка Васи.4JІ 

Капвїста, :котрий заборону сваткувавва Шевченкового юви.4ею 

назвав образою д.аа ЦЇ.4ОЇ України. 

По.ІІ.їтичве життє й партії. Реакціа брута.ІІ.ьво sда

вио~а по.ІІ.їтичве zиттє в державі. Протигом 1907-1908 рр. 
при покочи нечуваних поАїтичиих процесів, що часто :кіичuи 

СJІ хаторгою й "сто.11.ипінським гаАстухом", Чи то пак, кажучи 
просто, пет.11.ею, при пu:мочи провокації й беsогАндво'і адмівї-
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страційвої са:мово.11ї розторощено рево.ІlЮційві орІ'аnїзації, не

добитки котрих :иусї.Іи знову ховати са в підземе.І.Іе або ті

кати за кордон. Українці при сїм потерпі.Іи вайбі.1ьше, бо 

раз активвих партійвих .ІUDдей у иих бу.1о менше, отже .1егmе 

бу.1о s вики справити сл, а друге - вови хусї.Іи прийв.ити 

подвійвий у дар, бо вsагuї цї.1е ухраівство ак таке, а ве .1ише 

його рево.1юційві е.Ієкевти, опиви.Іо са поза правом:. Toz 
нема чого дивувати са, що в пЦзе:ме.І.І& мусї.Іи сховати са 

не .1ише укр. соц.-демократи чи соц.-рево.Іюціовери, а й дuе.кі 

від рево.1юціі демократи - відкрито, .ик по.Іітичва партів, ве 

:ког.Іи виступати й вови, навіть ості.Іьки, оскі.Іьки бу.1о ее хо

Ж.Іиво рівворндпій їм рос. кадетській партії. З:иів:а виборчого 

закову до Думи, підкошуючи виборчі права демократії, - се

.Іавства й коза:ків, - ва котрій опирuо с.и українство, відиuа 

у Українц'ів навіть думську трибуву, так що вови опинuи са 

de facto в ще гірші• становищі, ніж росийські тру до вики або 
есдеки. 

ОрІ'авізаціі укр. рево.1юційних партій sдебі.&ьmого роз

бито, - ті, що по.Іиmи.Іи ся ще, втрати.1в sввsь міz собою, 
бо цевтрuьві партійні інституції або підупuи, або бу.1и зни

щені. Укр. демо:крат-радика.Іи, хоч не понеии таких страт, 

поsбав.ІJ.еві бу.1и одначе свободи рухів· і такоz не хог.Іи, ак 

даввїйше, користати s своеі орІ'авіsаційвої авяsи. А в тім і 

їхні місцеві орІ'авїsаціі в умовах суворого по.Іїційвого peziJiy 
розсипuи сн, втратuи свій недавній харахтер партійвих ор

І'авїsацій і зійm.Іи sвову ва ко.Іишвї "громади". 
Та:кий sагuьвий стан внутрішньо-партійвого zвтта всіх 

укр. партій вкупі s вемоииви:ии по.ІJ.їційиими відносвиа:кв 

виuикав потребу зовсім иншої орІ'авїsаційвої Формації, котраб 
перейв.и.11а ва себе керму біжучої укра'інсь:коі по.Іїти:ки 

в Росії. 

Така нова орІ'анїзаці.и й повстuа, скоро .Іише :м:ив:ув 

перший ватис:к реакції.· Се був так зв. "Ту п", себто Т. У. П. 
чи "Товариство Українських Поступовцїв", у котріJІ 
обєдвuи са всі zиві й nо.ІJ.їтичво-активві си.11и українського 

громадJПІства. У війш.11и в нього в переважній части ведавві 
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uеви укр. дем.-рад. партії, ue ее ие бу.1а чисто-партійна 

орtаиїsаціа сеї партії, а свого роду союз ріzвопартійвих по

ступових У краївцїв, .а'Кі обвдвuи са ва _ sагuьвій п.І.аТФормі 
Д.U ОООрОВИ СПі.ІЬВИХ ВаЦіОВ&.ІЬВИХ, ПО.ІЇТИЧВИХ і Ку.ІЬТJРИВХ 

домагань. До "Тупа" прuучи.ш са й депі бувші укр. соціноІ
демократи й радиR&JJи чи краще вародвї соці.uїсти в україв

ській одеzі. 

Крім потреби приватурити са до нового режіму сприяв сїй 
коа.Ііцїі тuож сu.ьвий ваціовuьво-психоо~ьоtічвий момент. 
Українському громадавству, котре в сих роках значно spoc.1o 
В СВОЇЙ КЇ.ІЬКОСТВ (ве ТЇ.4ЬКИ через DpИD.4BB ІІО.ІОДВІ СИ.І, ЩО 

рік sa роком sбогачувuи ради укр. патріотів, а й через ва

вертаивє до українства багатьох sросdщеввх Українців, що 

кидuи росайські шереги й переходи.Іи ва український бік), 

sміцвї.11о в своїй свідомости, дове.Іо с.к иід ваціовuьви:м: оr.Іlа

дом багато пережити й передумати. Під вп.1иво:м: "пог.uдових 
.1єкцій" zитта відбуо~а сн в його середиві вмика "переоцінка· 
вс їх цїввостей", .ика в своїй ево.Іюції виико sаваzи.1а й ва 

взаїмиих відносинах українських партій, у.оаuививmи їх 

спі.Іьву роботу. Українське громадавство побачИ.Іlо, що воно 

мусить зд~тв с.а ва свої в.Іасиі сuи, шукати оперта виuючио 

в собі са:м:ік, в розвитку масвої сІJІодї.и.Іьвости та в само

орtаиїзації. Вибух росийсь:коrо ваціовuїsку, що ви:крив ва

ціовuьве об.Іиче навіть у вайбі.Іьm поступових Росі.ии, спі.Іь

ивй виступ майже ЦЇ.Іоrо рос. rромад.ивства проти "укр. не

безпеки", вороже відвошевв& йоrо до вайменших укр. дома

гань, утворив саме той психо.11ьоtічивй :момент, котрий, уJІек

шивши взаї:мве порозумінив :м:іz укр. партійними е.Іємевтами, 

умож.аивив засвоваввв Тов. Укр. Поступовцїв, ике став.ІJІ.ІО 

своm метою спі.Іьву працю вад виборевввм м.а українства 

прав у Росії й обстоюванне та оборову іствуючих уже укр. 

придбань. 

В поJІїтичній боротьбі шукав собі "Туп" союзвиків 
між созвучвими е.Іе:мевтами ивmвх народностей. Не поuада

ючи с.и вже с.Іїпо, ак і цїJІе укр. rро:м:ад.ивство, ва поміч рос . 
.!Їбер&.ІЇЗМУ Й ЧИС.4JІЧИ В КЇВЦеві:м: ВИС.4ЇДЇ BBRJJDЧBO ва СИ.ІИ 
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самого ухр. громаДJІвства, "Tyn" ве міг одначе в своїй .aeruь-
. вій по.аїтичвій роботі повертати сн спивою до ~х росийсь:ких 
rруп, порозумінив s котрими в біжучих справах було :мож.шве. 
3 огляду ва те, що го.аоввий сuад Товариства Укр. Пост. 

творWJи укр. де:мократ-радикаJІи, ті .зв.из:в:и й відносини, нкі 

даввїйmе .llJЧИ.llИ укр. демохратію з росийсько:ю кадетською 

партієЮ, sостuи ся і в Товариства. Вови почасти павіть з:міц

nї.аи, бо· за сей час :місцеві ~адетські орrавїзації ва Украївї, 

котрі в ве.11икііі части сuадали ся з sросийщевих Українців, 

встиrJІи звачво переснкпути українськими симпаті.и:ми й нераз 

дуже pimrro обстоювuи ті домагання, які вистав.а.ив ·" Туп". 
Так свого часу київський комітет кадетсько'і партії з~вив 

своїй цевтра.аї, що виступить s партії, ко.аи та відмовить с.а: 

пімержувати Украівцїв. 

В 1912 р. відбув ся з'їзд мужів довіри "Тупа"~з ріж

вих :місцевостей України, ва котрім вироблено проtра:му 

укр. домагань від кандидатів до ІV-ої Думи. Поза поJІїтич

пи:ми вимогами загальвого характеру "Туп" домагав с.а: від 
сих кандидатів що в а й :м е в m е обстоювання: 1. українізації 

народнього шкі.аьвицтва, 2. заведепня по середнІх І вищих 

шко.аах ва Украївї укр. мови, .аїтератури й історії як обоваs

и.ових предметів, 3. допущення укр. мови в церкві, судї й по 

всіх громадських установах ва У країні й уживавва чиновви

ками укр. мови в зносипах з укр. сторовами й 4. скасувавин мита 
ва закордонні укр. книжки. "Туп" вахJІикав укр. громадив

ство брати активну участь в виборах сnі.аьво з поступовями 

партіями ивших народностей, пімержуючи j'x виборців .ІІИПІе 

в тім випадку, коди вови пристапуть ва сю укр. виборчу 

П.lІJІТФорму, в разї-ж їх вjДмови уираївські виборці· мuи-6 ви

ступати ва виборах самостійно, веза.аежво від того, чи бу де 

вад'і.и провести в Думу своїх кандидатів.* Так і .стало ся, при 

чім у Харкові укр. виборці виступали са:мостjйво, rоJІосуючи 
.11иmе ва укр. кандидатІв. 

* Ся ШІИТФор:ма оголошена у дїт. Наук. Вістн. 1912, кн. 5, див. ст 
Зі7-3ї8. 
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Поза сим проводом у ввутріmвїм пооо~їтичвім :виттю ва 

росийсьи.ім tрувтї, по:к.аав "Туп" дуzе ве.Іикі заиуги в ку.Іь
турвім життю. С.1иве вся АеІ'а.аьва українська робота - .ІЇ

тературва, економічна, то що йm.Іа здебі.Іьmого під його 

проводом. В вій тав:оz всї українські сuи виступuи одно

стайно, гуртуючи ся разом ва широкій основі ваціова.Іьвого 

віАроджевва іі працюючи ва всіх по.1ах укр. життя в іма 

СПЇ.!ЬВИХ ідеuів. 

В сїй спі.Іьвій роботі бра.аи участь тако~, яв: уже згаду
ваио, й ч.аеви УСДРП., встиrши в сїм часі під вп.Іивом за

l'&.аьвої ево.аюції укр. громадавства значно позбути са в:о.аиш
вього доктриверства й партійвої вето.аєравціі", тик біJІьше, 

що розбита реакцією орtавїзаціа партії .11ише пово.аї відроджу

ва.аа са. Початки сього відродження припадають ва .аїто 

1909 р., в:о.Іи за почином одної частини укр. соція.адемокра

тичвої еміtрації відбу.Іа св у Львові партійна конФеренція, ва 

котру завдя:ки матеріа.Іьвій підмозі пок. .i.l. Мацїевича при

бу.llи тав:оz представники деав:их партійвих tруп з рос. Ув:ра

їии. В резу.1ьтатї. сеї конФеренції поча.1а виходити часоіІись 

"Праця", котра постави.1а ва порадо:к двевинІ відвоВ.llевнє 

партійвого житта відповідво до умов часу. Противва tрупа 

так зв. ортодоксів виступи.!& згодом (в 1910 р.) з своїм орtа

вом "Робітвив:", почім став ~входити "Наш Го.1ос", котрий 
старав са повднати обидві течії (1910-1911 р.). Разом з тим 

піm.11и спроби відвов.llеввн пар'l'ійвих орtавїзацій ва Украївї, 

котрі ще не встиг .ан дійти до ківца. Одиноким поки що позитив

вих резуАьтатом сих змагань бу.4о зu.оЖеввв у Київі .ІЄt8..llьвого 

марксівського видавництва "Дзвін" (1913 р.), в:отре розвиву.Іо 

досить івтевзивву видавничу дїа.ІJьвість (місачви:к "Дзвін" і 
окремі квиzки й брошури ріжвого змісту). (рупа "Дзвону", 
подібно Т. У. П., стоала ва tрувтї дїа.ІJьвости в межах Росії, 

звазуючи осагневвв практичних домагань укр. про.аєтарі.вту 

з перебудовою сеї "тюрми народів" ва демократичних 
основах. 

Рівночасно з щораз бі.21ьmою си.аою будить ся ва Ув:раїнї 

саJlостійвицька думка. Розб у джева ваціона.11ьва свідомість, 
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нати&аючи сл ва вороже відв:ошевве до українства ур.иду й 

цї.аого рос. гром:аднв:ства, uочивае звлзувати здїйсвеввє укр. іде

а.аів з rр.идущим світовим КОНФ.ІІЇктом:, сподіваючи сл розбвтт.и 

в вїм Росії й ввзво.ІІевв.и рідкого краю. Прuкиву.11а с.и сл дум

ка ще в 1908 р. по.· анексії Босви й ГерцеІ'овіви, ко.11и в по
вітрі вперше запах.11о війною. 

Д.11я розвитку сеї думки багато зроби.11а саме укр. ем:і

І'раці.и, що вІд 1907 р. розсипuа с.и скрізь за кордоном, осївши 
го.11овво у Львові й розвинувши тут досить інтензв.вну дїлJІь
ність в сї:и вапрнмі - від пропаІ'авди звичайноrо сепаратизму 
від Росії до проповіди самостійвої укр. держави. ' 

Вічне папружевив в міжвародвїх відносинах, аке кождої 

хви.11'і го·rове бу.ао вибухпути крівавим конФ .. йктом, не давuо 
заснути сим думкам по обох боках кордову. Багато важив та

кож настрій серед українського громад.е:вства, котре зайв.и.11о 
•• • • u 

з ЦІ.ІІRом зрозумJJІИХ nричин рІшучу автиросииську поставу, 

BИC.llOBOM JІКОЇ бу.4И .ІІЬВіВСЬRі З'ЇЗДИ В 1912 р. - ВСе

украЇВСЬRИЙ студептський з'їзд і тах зв. з'їзд укр. нотабАїв 

(відпоручвиків усїх партій і І'руп). Ся постава, п і взагuї 

вп.аив австрийсьхої Ухраїви ва рос. Ухраївцїв, .11иmе зміцв.а.ІІИ 

й пог JІИб.&ювuи серед вих самостійвицьху орієнтацію. В ре

з у .аьтатї сеї оріевтації і повстав з вибухом . світової війни 

"Сою з ви з в о .11 е в в л У R раї в в", го.аовві основи хотрого 
в зага.аьвих рисах намічені бу.4и ще в 1912 р.; тодї павіть 

мав виходити й спеці.и.ІІьвий орІ'ан ~а пропаІ'авди тих самих 

jдей, що їх підносить тепер Союз. 

Союз обеднює самостійвицькі е.4емевти ва росийській Ук

раївї везuежво від партійвих погАндів і виступає в сій війнї 

нх репрезевтаці.в: ваціовuьво-по.&їтичвих і ековомічиих інте

ресів українського . вароду в Росії. По.аїтвчвим посту.11атом 

Союза е державва самостійвість Ух ра їни, а реuїза

цію своїх націовuьвих змагань зввзуе Союз з розбиттем Росії 

у війвї, розвиваючи в тім вапрвмі відповідну дїаАьвість. 

Володимир Дорrушенко. 
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На цвввтарь сумно ве ід'fть, 
В жuобі ве· рИАайте .... 
ПоrАавьте в ropy ва бАакить 
І в вїй весну пізнайте. 

Весна Аетить, 

Весна ШУJІИТЬ ••• 

Розвійте чорні думи, 

Jlовіть весиаві ШJ1ІИ. 

Народ ве вмер, народ живе, 

ХвиАює по Руївї 

І мова пАеще і пАиве 

Річками по Вкраїнї. 

Вона жива, 

Вона співа, 

Чоrож ви всї в задумі? 

Кохайтесь в рідвім шумі. 

Кохайтесь в шумі чарівнім, 

Душею розцвітайте, 

Несїть квітки й Аюбистки в д1м 

І Аави застелвйте. 

Розвійте сум 

І пийте шум 

І ждїть JІСВОЇ ДО.!Ї, 

Що рве КОАОССЯ В ПОАЇ. 
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Загальна Украі"нська Рада. 

Від осени 1914 р. до .червня 1915 сливе цїлий україв

ський нарід ва сходї ·й півночи від австро-угорсь:ко-росийсь:кої 

боевої лївї'і находив с.а: часово під володіниєм Росії. 

Се часове зедивенпе "русскихrь земель" під с:киптро:м: бі
.ІJ.ого царн не з:міви.ІJ.о вї в чім росвйсь:кої по.11їти:ки супротив 

України. Противно, в часї теперішньої війни Росія загостриа 

ще всї засоби повево.ІJ.евп.а: І!'а перес.ІІїдуваииа супротив Ув:ра

їнцїв, загострила й ва дев:і.11ька міснцїв розшири.llа тав:ож ва 

У:краївцїв у Га.аичивї й Буковивї. 

Попавmв хви.11ево під московське во.11одїнвв, український 

нарід мусів замовкнути, бо замкнено йому уста через заборону 

преси, замкневне товариств, розвнзанвє всїх орtанУзацій, не

допущенне нкии небудь способом ввсоаовити пуб.11ично свою 

во~ю, бажаии.а, ціли. 

Мог.11и ие :мовчати ті.11ьки ті У:краївцї, яких ие дос.аг.11а 

.11апа завойовника, тільки ті, котрі вайІП.Іlи с.а: на захід від 

росийсьв:о"і боввої .ІJ.їнїі. Вони одні :могли не мовчати, - вови 
ие смі.11и мовчати в ту важку історичну хви.11ю! 

· І нк росийські війська зu.а.аи австрийсь:ку Україну, -
українські по.11їтичв:і дї.а:чі з Галичини, Буковини й росиіської 

У країни найm.11и СJІ у Віднї на еміrрації. Фізично відірваиі 

від рідної зем.11ї, виперті ва чужину, духово звизаві з нею ще 

кріпmе, бо не тільки відчували їі бі.11ь і горе, а.11е вови оди

нокі зберіг.11и спроиогу сказати голосно й виразно світови 

те, що під ту пору :мав йому сказати цї.11ий український народ. 

І саме, щоб винвити світовп по.ІJ.їтичиу думку, по.ІJ.їтичві 

змагавви й по.11їтичну во.аю цїлого українського народу, -
треба бу .110 сотворити тїло, що зединювало-б усї , у:країнські 
по.ІJ.їтичв:і чинники, що :мuо-б дїйсву змогу, річеве усправед

.ІJ.ивлеввв й Формальве · право говорити го.11осо:м ЦЇ.ІJ.ої У :країни. 

Та:ки:м. тї.11о:м стuа Загальна Українська Рада. 

Перед сотворевнєм 3агuьиої Української Ра,ци бу.аи три 

го.аовні й окремі по.аїтичні орrанїзації У:в:раїицїв, сотвореиі 

з одного боку війною, з другого правво-по.ІJ.їтичвими, а ua-
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стиво державно-по.!Їтичними границями. Го..1овва У храїиська 

Рада, a:sa повстuа у Львові з початком війни,* репрезеитувuа 
по..Іїтичво Гuичвву, Союз визво.аевва України - росийську 

Україну, Буковинський пар..Інментарний і соймовий Іt.!юб -
Бувовиву, чи то Українців з тих трьох правно-по..Іїтичво окре

мих і відокре:и..Іевих українських земе..Іь. 

Як одву цї.аість представ.авє ухраїнський народ без ог JJaдy 

на державні кордови, чи краеві границі, так мусїв вів у ту 

важну й важху історичну хввJІю стати один, зедвнений і су

цїJJьний перед світом і сказати своє с..1ово. 

Вже в осени 1914 р. поча.аи українські по.4їтичиі дїJІчі, 

що рОЗJ1Іі.!и вагу. по.!оженнJІ й відчувuи потребу зєдинеина, 

шукати доріг, JІкими можна-б перевести ее зєдинеинє в дУ.!о. 

Опираючи сн ва сї:и, що вже істнує поАїтичва орtанїза

цін, .ика единить у собі представників трьох го.!овних ухраїн

ських партій Гuичини: націонuьно-де:иократичної, ради:к~ьної 

й соці.иJJьво-де:uократичної, а надто має в себе представників 

Союза ввзво..Іенна У країни з дорадник roJJOcoм, себто що 

істкує Го.lІ.овна Українська Рада, піднесено дупу розширити 

ГоАовну Українську Раду сим способом, аби в і-і сuад вхо

ди.lІ.и також предсrавники буковинських по..Іїтвчних партій, а 

представники Союза визво.аенвя Ухраїни щоб діста..Іи рівво

рлдний рішаючий го.аос. 

До переведення сеї реорtавїзації Г. У. Р. вибрано окрему 

реорtанУзаційну комісію, в сuад котрої входиJJи: га.аицький 

нац. дем. БоАодимир Бачинський, буховниський нац. дем. 

Оме.!JІН Попович, радикu М ико.!а Аагодинськи й (чи то 

Rири.ао Триdьовський), соц.-дем. Во..1одимир Темниць
кий і від Союза в. Укр. Андрій Жук. 

Наради й проєкти сеї комісії не принесJJи одначе бажа

ного успіху гоJJовно через те, що стuи проти себе три 

думки, заступ.аені трьома tрупами українських ПОJJЇтичних 

дїячів. Українська соціяJІде:м:ократична партіа пропонуваJlа 

сотворити загаАьно-українсь:sу поJJїтичну орtанїзацію, що 

6у.аа би представництвом ЦЇJІОЇ України (Га.!ичини, Вуховини . 
* Див. про ее статю Аозиuськоrо. 
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й росийської України) й тому буАа за розmиревввк r. У. Р. 

і ва Буковивцїв і ва Союз визвоАевв.н України. Противuи 

с.н. сьому буковинська ваціовuдемократі.н та праве крuо 

ruицької ваціовuдемократії, що мuо біАьmість в Народвї:и 

Комітеті, бажаючи сотворити спі.ІІЬІІJ орtавїзацію ті.11ь:ки 

австрийських Українців (Гuичиви й Буковиви бе з росийс:ЬІюї 

України); Аїве кри.11о ruицьких ваціовuдемократів roдuo 

CJI ва прИЙВJІТТЄ ДО r. У. Р. Союза ВИЗВО.ІlеВИJІ У.країви, ue 
противило са прийв.иттю Буковивцїв ; радикuи rоди.ш си 

і ва з а r а А ь в о - українську Раду й ва проєкт ті.11ьки 

австрийсько-української Ради та за.яв.ІІJІ.ІІИ са за тим, що 

.4екmе та скорше можна здїйсвити; вевтрwьво дерzав себе 

в сї:м спорі Союз визволевил України, бо ходи.11о rо.11овво про 

йоrо участь в тих орІ'авїзаційвих комбінаціях, а вів ак орtа

вїзаціл за:в:ордоввих .У:в:раївцїв волїв держати сл в резерві 

супроти спорів між австрийськими У:в:раївцами, хоча приици

пі.н.ІІьво був за Формою, пропоповавою соцін.4демократами. 

Не місце авї ве пора ще входити г Аибmе й доuадвїйmе 

в цї.11у сю справу й оцївювати, чому, в л:в:ій цї.11и та з .и:в:ими 
вас.4їдками, корисними чи шкідливими, ее все дї.н.11о са, обме

жую CJI ТЇ.ІІЬКИ ДО ПОДаВВJІ ГО.ІlОВНИХ ФаКТіВ. 

По довгих парадах і пере1•оворах згадана реорtавїзаційва 

Комісіа прийШ.4а до висвов:в:у, що варазі не дасть св звести 

двох у ropi представлених розбіжних змаrавь до спі.4ьвоrо й 

тому прийm.11а дня . 16 .4ютоrо 1915 ва засїдавве Г. У. Р. 
з внеском, аби ве по:в:идаючи пАнну розmиреввн Г. У. Р. ва 

заrа.4ьв о-украївсь:в:у, тимчасово обмежити СJІ ва з:кіцвевие 
іствуючої Г. У. Р. тим робом, щоб иаціовuьво-декократич

вий Пар.4.амевтарвий К.!юб видеАеtував до r. У. Р. ПJІТЬОХ 
своїх заступників, а радикuьвий uюб двох. Потребу та:в:оrо 

зміцвеввн r. У. Р. ВИВОДИ.ІІОСЬ з обставив, ЩО в r. У. Р. sа
ма.а.о парАямевтаристів і вас.ІІїдко:м тоrо нема відповіАвоrо 

ковта:в:ту межи Г. У. Р. й пар.4нмевтарви:ми uюба::wв. 
Представни:в:и правого кри.а.а ваціонuде:мократії спроти

ви.а.и СJІ сьому проектови, замічаючи, що представвІШів] до 
Г. У. Р. :має вИзначувати партійна управа, себтоj.-Народнїй 
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Комітет, а ве пар.ІвкевтарввІ uюб. Бі.1ьшість Ради обсто

ювuа, ЩО С&ІІа Г. У. р. ІІаЄ право :кооптувати ЧАЄ ВЇВ і ЩО 

вzе ,І.еиі.аька разів зроби.аа уzиток з того права, І току ухва

АИА& звернути с.и до обох uюбів з просьбою визначвтв тих 

своїх uевів, вквх Рада мuа-б кооптувати. 

На запросини Г. У. Р. Український пар.авкевтарв:вй 

uюб визначив: Ю.Іївва Ромаичjка, д-ра Евгена Петрушевич,а, 

д-ра 0.1. Ito.aeccy, д-ра С. Го.1убовича та Аьва Аевицького, 

радикuьииІ: д-ра Аьва Бачив:ського І д-ра Івава Макуха. 

У відповіди ва ухвuу, Г. У. Р. й в:а ставовище КАюбу 

Народв:їІ Комітет порішив відuвкати своїх партійвих пред

ставивків зі сuаду Го.аоввої У краікської Ради, а вамїдком 

того го.о~ова Г. У. Р. др. Кость АевицькиІ заставовив дї

аАьвість r. У. Р. ва так довго, ДОКИ не ПО.Іаrодить CJI ков

Ф.4Ї&ту міz Народвім Кокітетом і Українським пар.Іакевтарвим 

uюбом. 

Се стuо СJІ ва засїдаивю Г. У. Р. дв.в 22 .1ютого 1915 р. 
Ifo uожеввю та:коl. заави др. К. АевицькиІ опустив засїдаввє, 
за вим виІшАи І. Киве.ІЮк, В. Павейко та Ст. Баран; провід 

ва засїдаввю обіІвав заступник rо.1ови М. Г а и ке ви ч. На 

СЇІІ засїданню r.·Y. Р. вибрuа Мико.Іу Ганкевича І Во

.40ДИМИР8\ Темницького своїми заступниками та повво

uасвиками до переговорів у цї.1и по.1агоди конФАЇкту, .икий 

,І.ОВіВ ДО здерzаввJІ ДЇJІАЬВОСТИ ~ади. 

В біrу заходів ко.Іо по.1агоди копФАЇкту між Народвім 

Комітетом і Українським ПарА.кмевтарвим КАюбо:м, отже вну

трішнього :ковФАїкту націовuдемократичвої партії, піднесено 

наново питаннє сотворевJІJІ вагuьво-украївської репрезентації. 

За сотвореввє:м ії побивuи СJІ вайбі.Іьше буковинські посJІи, 

ue не годи.1и св ва участь Союза визво.1евна України 
в спіоt~ьвіІ Радї, баж&Аи отже ті.Іьки зєдивеива всїх австро

украївських партій. 

Поввоuасвики r. у. р. м. Гавв:евич і в. Темницький 

заступuи СJІ за сотвореннем представництва соборвої України, 

а щоб допровадити до того, зажадuи переговорів між пред-
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ставниками всїх тих партій, які ма.4и-б увійти до нової за

гаJJ.ьпо ї Ради. 

С.11їдо:м: за сим: розпоча.11и ся справдї тахі,переговори вже 

дня 11 марта під проводом д~ра Костя .д.евицьког о. Б}'Rо

вивцїв заступuи Ом. Попович та 1.11. Семака, радикаJJ.ів др . 
.д.ев Баqивський і др. l. Макух, соці.и.11де:м:ократів М. Гав

кевич і В. Те:мвицький, два оставвї бу.11и рівночасно застуn

никами застаповJJ.евої Г. У. Р. 

По довгих переговорах у дuо сн вківцї допровадити до 

того, що Буковивцї згоди.11и ся, щоб представвики Союза 

визвоJJ.епв.я У країни :мuи рівворндпу участь в повій Радї, а 

.11їве кри.11о га.11ицької паціоваJJ.де:мократичпої партії згодuо св 

засїсти в Радї разом з буковинськими. пос.11ами. 

Осягнувши з тяжким тру док епі.11ьве порозумівпє, сuи

каво ва день 30 квітня вараду :qідпоручви:ків тих по.11їтичв:их 
орtавїзацій, .и:кі згоди.11и ся приступити до спі.аьвої понадпар

тійної орtавїзації, себто га.11иць:кої ваціовuдемократичної, ра

ди:кuьної та соці.я.адемократичвої, буковинської ваціовu

демо:кратичвої й Союза визво.11евв.и У країни. 

На сїй варадї рішево :кіпець ківцїв перетворити га.шцьку 

Го.1овву Українську Раду ва Зага.11ьву Українську Раду, 

спі.11ьву орtанїзацію всїх тих по.11їтичних чивпи:ків соборної 

України, :котрі остаточпу по.11Їтичву цї.1ь бачуть у відбудові 

Ві.ІІьвої самостійвої У країни. 

У важку пере.11о:м:ову пору, ко.11и в світовій заверюсї ріша

еть ся до.11н украївсь:кого народу, ваступи.1а спільна спО.ІJR& 

по.11їтичвих українських партій і tруп без ог.1.иду ва державні 

кордови, повстав речник по.Іїтичвих інтересів вашого вароду 

в його перовриввій і веподї.11ьвій цї.11ости! · 
Перше засїдавве Зага.11ь ної У країнської Ради д.11а 

уковституовавня відбу.11о ся у Вjдвї в середу 5 :м:а.и 1915 о 10 
год. рано при Штроцціrассе 32. По привітній промові д-ра 

Костя Левицького відчитано статут Загuьво'і Української 

Ради, прийвлтий ва засїдавню партійвих відпоручників днн 

30 квітня. 
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Статут З. У. Р. 

"Загuьва Українська Рада повстав я:к розmиревнє Го

.4оввої Української Ради, що обіймuа гмицько-у:крА.ївсьхі пар

тії, ва цї.&у У :країну ва отсих осво~ах: 
1. З. У. Р. в репрезентаціЄЮ'. всього українського вароду 

ва час війни аж до повороту вор11uьввх відносив ва у:кра"ів
ськвх seм.asx. 

Предстаu.sючи тим самим та:коz вайвищу та вдипу по

.аїтичву репреаевтацію ув:раївсьв:оrо вароду в справах,· пі до

тшtають австрийської У:кра\'ии, мав З. У. Р. рівнобіаво s сим 
указувати rо.аовпі .аївїї в ев:овомічвих і :ку.11ьтурвих справах 

уираївсь:кого вароду австрийської Ув:ра'іви. 

Ивші українські орІ'аиїзації й іпституції, зберігаючи свою 

автово:м:ію, :координують свою дї.а:.11ьвість 5 rо.4оввими витичви:ми 
.&ївїамв, вказаввкв З.- У. Радою; 5о:кре:м:а там, де З. У. Р. 

уважатиме, що яв:ась справа в справою вагuьво-ув:раївсь:кого 

sвачіввл й ваrи, мають вови- Іти в своїй ді"и.ІІьвости sa по

становами З. У. Ради. 

11. У сuад Загuьвої Української Ради входять: 

1. З Галичини: 

а) 14 де.авtатів, вибраних 5 ваціовuьво-демо:кратвчкого 
сторовиицтва, а то: 1 О визначевих Народпїм Іtомітето:м: і 4 
визпачевих Українським пар.11.а:мевтариим Іt.аюбом; 

б) 6 де.11вtатів, вибраних у:краївсь:кою радиК&.Іlьвою 

партією; 

в) 5 де.11є1'атів соці.а:.11декократії, між ними 4 з Гuичиви, 
1 з Буковини, надто 1 sаступвив:. 

2. З Буковини: 

а) 5 де.11вІ'атів був:овивсь:кої ваціnвuде:м:о:кратичвої партії; 
б) 1 де.аєtат української вародвьої партії. 

3. З росиАської України: 

а) 3 дмвrатів Союзо. визвоJJевв.я України. 
24 
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ІІІ. Щодо сuаду й дїя~ьности 3. У. Ради д.ая запев· 

в енна її постійности мають вагу ось такі поставови: 

а) чисельний ск~ад 3. У. Ради зостаеть ся везм:jвепий, ве 
ва рушаючи уuравненвн 3. ·У. Ради щодо евевтуuьпоrо прий
ваттн дальших українських по~їтичних І'руп, Що стоять ва 

полїтично-паціопальпих основах, на лких 3. У. Р. опирав свою 
програму й дїяльність ; ' 

б) па випадок, ко~иб з якихось причин опорожнило CJI 

місце в деАєrації акоїсь tрупи чи партії, приймав наступника 

3. У. Рада. 
в) 3. У. Рада вибирає президію, лка має бути ії постій

вим викопуючим орtаном і скАадаєть сл: 

1. 3 президента (від га.11ицької української паціовuдеuов:ра
тичвої партії) та чотирьох віцепрезидентів, репрезентантів rа

Аицьв:ої української ваціо118.11демократичної партії, української 

радикuьвої, української соцінлдемократичної партії й був:о

. випськоУ ваціона.11демократичпої -партії, вибраних па внесенне 
ДОТИЧНИХ І'руп, ЧИ ПОЛЇТИЧВИХ партій. 

2. Союз визволепил України висилав до президії свого де
Аеtата з рішаючим rо.11осом у справах заrальвоваціовuьвого 

значіння, які не дотикають викАючно інтересів австрийської 

України. 

Спосіб виконавин права vet-a (протесту), час, в mtiк, і 

справи, щодо котрих має виконати са його, по.11иmавть сн 

кождій tрупі зокрема з сим, що кожда І'рупа рішає про ее 

в своїй середиві автономно." 

На першім засїдавню 3. У. Р. вибрано ось -таку прези

дію: rо.4ова др. Кость Левицький, гол. пац. дем., заступ

ники: :Микола В а сил ько, бук. нац. дем., Микола Гав ке
вич, соц. дем., др . .д.ев Бачинський, рад, др. Евген Пет

рушевич, гал. пац. дем., о~. Скоропис, С. В. У. До секре

тарінту вибрано: ВсевоАода ІtозАовського, С. В. У., д-ра 

Осипа Назарука, ра.д., Іл~ю Семаку, бук. нац: дем., БоАо

дими ра Тем ницького, соц. дем., й д-ра .д.ьонrіна ЦеrеАь

ського, I'a.ll. пац. дем. 
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Особовий склад З. У. Ради. 

І. Від української націона.Ідекократвчиої партн 

в Га.Іичвиї увійm.Іи: а) .а:в: відпоручнв:в:в Народньоrо 

Комітету: 1. др. Ст. Бара~, 2. др. Во.1. Вачвнсь:в:ий, 3. Іван 
Боберсьв:иІ, 4. о. Тит Войнаровсь:квй, 5. Іван Киве.Іюк, 6. 
АР· Кость .Левицький, 7. др. Евrев Оо~еснвцькиІ, 8. о. Степан 
Оии~еввч, 9. Васв.1ь Павейко, 10. др. Аьоиtів Цеrе.~ьський; 
б) .ак відпоручвики Українського паро~.вкевтариоrо 
К.аюбу: 1. др. С. Го.1убоввч, 2. др. О.аександер Rо.исса, 3. 
Лев АевицькиІ, 4. др. Евген Петруmеввч. 

11. Від украївськоr радика.аьиої партіr: 1. дР· Jleв 
Вачинсьв:вй, 2. JІрос.аав Весо.аовськиІ, 3. др. Мв:ко.1а .4аrо

АИИСЬІШІ, 4. др. Іван Макух, 5. др. Осип Назарук, 6. др. Кв
ри.Іо Трв.аьовський. 

ІІІ. Від ув: ра ївсь:в:о ї соці.и.адеков:ратвчвої партії: 

1 .. Осип Безоuко (s Буковини), 2. Мвко.аа Гапевич, 3. Тео
Фі.аь Ме.1еиь, 4. др. Во.1одимир Старосо.аьсьuй, б. Во.аодиквр 
Темиицьв:ий, ав: заступник Юо~ї.ав Бавнсьв:ий. 

lV. Від бу:в:овиисьв:ої націона.адекократичвої пар
тії: 1. Ми:в:о.аа Васи.аько, 2. о. ТеоФі.І ДрачивськиІ, 3. Антів 
Ау:в:ашеввч, 4. Оме.ааи Попович, 5. Lu.a Семака. 

У. Від бу коввнської украївс ької иародньої пар

тії: Во.Іодвмвр .ЛсеиицьквІ. 

УІ. Від Союза виsво.аеви.а Україин: 1. Во.аодвмир 
Дорошенко, 2. Всеволод Коs.Іовськвй, 3. Олександер Скоропвс
Йо.атуховський, піsвїйше Володимир Дорошенко, Маріан Ме.о~е
вевсь:в:ий, Авдрій Жук. 

Д.І.а успішної працї 3. У. Р. видї.Іи.Іа в себе ось .акі 

секції: 1. правво-по.аїтвчиу, 2. економічну, 3. ку.о~ьтуриу, 4. 
пресову, б. еміrраційву; справи Українського Січового Стрі

.Іецт:~~а веде орtав 3. У. Ради: Українська Боєва Управа. 
Найzивійшу дї.и.аьність розвинула правво-по.аїтвчна сев:

ці.а, випрацьовук)1ІИ цї.ІІий ряд реФератів і пропа:м.втввх писе:м 

J правво-по.о~їтвчвих питанв.их украївс·ькоrо народу, .ик в авст
рийських провівці.их, так і ва теревї, завойованім осереднїми 

24* 
- 363 -



• 

державами від Росії; еІtономічна секцtи веде разок з тов. 

"Сї.llьський Господарь" справу господарської відбудови укра
їнської части Гuичини; еміtрацій:ва :має разом 3 у:sраl'нськик 
запомоговим комітетом дбати про доАю вовИних еміtраитів, 
ку.llьтурва разом 3 Загuьною ку.llьтурвою Радою кати ва 

увазі ку.llьтурні інтереси українського народу; пресова сеm.ін 

не ро3виву.llа вїикої дїв.llьвости. 

3 хвИАею відво:іованвв Гuичиви виїхuо декі.аьхох ЧАЄ
вів 3. У. Ради s поворото:м до краю. НаС.ІУдко:м того sайІІІJИ 

особові зміни в сuадї президії 3. У. Р. Й так, від осени 
1915 р. починаючи, президіа 3. У. Ради :мав ось пий сuад: 

го.llова др. Кость Левицький, гu. нац. дем., заступвики: Mи

KO.lla Васи.llько, бук. вац. дем., Jlpoc.aaв Весо.4овський, рад., 
Во.llодимир Темвицький, соц. дем., Марівв Ме.llевевський, Со
юз ВИЗВОАеВВJІ УкраЇНИ. 

В оцївку дї.в.llьвости 3. У. Ради ще ве пора входити, 

зокрема ве пора ще розбирати критично, в чім її зас.&уrа,. а 

чого ве spoби.lla або зроби.llа ве так, .вк бу.ао треба. На ее 

прийде час, в& повернуть вор:мuьні відноеввв і вк ВВ(JЇА 

працї 3. У. Ради стане в поввій цї.llости перед очима по .. п· 
тичвого критика. В. Те.мнuцt.кuй. 

" 
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До Украіни. 

Мол Україно! .Як в тебе .4ІDбив! 

Твої .Іl)ТИ, твої степи po:uori, 
Двіпра ревучоrо с.ІJаветвії пороrи 

І ХВИ.!Ї ЗО.ІlОТЇ ТВОЇХ ШОВRОВИХ ВИВ! 

JIR в .4ІDбив у хмарах виmввку 
Твої бі.!есевькі, немов хустини, хати, 

Поваzву річ старих дідів чубатих 

І п.11ескіт дітвори весе.11ий ва ставку. 

JІк .и .&юбив у нічку весв.аву 

Жабивий tвuт, а часом тихий стоrів, 

ГJR&.ІІВ.К парубків, дівчат весе.&ий rомів 

І пісню зза .1уrів роскіmву, rо.Іосву! 

JIR в mбив у осени в стіzках 
ХАїб ROAO хат, а ранками всвики 

Се.&вв за працею хап.11ивою міz ними 

І стукіт rовіркий ціпів по всіх токах. 

Як л .&юбив зїмової доби 

При кагавцї і веретїв сюрчаввн, 

І бесіди, і пісню, чи радавва 

Тихесеньке zівочої журби. 

Як а .&юбив безрадісво тебе, 

Народе мій, убожеством прибитий, 

Звеможевий і темиістю сповитий, 

Що вzе забув поважать себе, 

Потративтв свої :в.о.11ишнї св.11и ..... 
JIR Jl АЮбАЮ ТВОЇ сумні МОГИ.ІJИ, 

Україно! JІк н .4Юб.4ю тебе! 

І ось тепер та змучена Аюбов 

Мене жене в дuекую чужину. 
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Союз визволення України. 
МинуJІо два ров:и, ав: у звизву s війною розвинув свою 

дїаJІьність Союз виsвоJІевна У в:раїни. Обставини воєнвого часу 

не позвоJІвють ще на вичерпуюче представJІеннє всього, що 

Союз зробив і пережив. Та ве.аике зацїв:ав.аевнє дїаJІьністю 

Союза серед суспільности примушув нас подати хоч в:оротко 

деяв:і інФор:иації про нашу орrанїsацію. 

Відчував:ио тав:ож внутрішню потребу ее зробити. Союз 

поuав - ак не вв: - багато працї в часї війни на ріжвих 

поJІвх націонuьного zитта й сю працю треба зібрати та по

дати до відо:иа суспіJІьвости, хочби й в найзагuьпїйmих ва

разї зарисах. 

KoJio імени Союза утвориJІо св за сї два ров:и багато 
ріжвих лєrенд, ив:і нїчого не дають мн пізнанва його ставо
вища та його дїальвости, натомісць ширить _багато бuамуцтва. 

Низше · подані інФормації хоауть сJІуzити ма qУв:авих доста

точним матерtаJІом, щоб виробити собі правдиве повнтте про 

Союз. 

І. Предтеча Союза. 

На протнsї трьох років перед вибухом війни серед ув:ра

їпсьв:ої поJІїтичної еміtрації, вхупі s приїзшими з Росії уира

їнсьв:ими дїнчами, ве.аи ся ожиnJІепі дискусії про потребу са

:иостійвицьв:ої поJІїтичпої акції росийсьв:их Ув:раївцїв. Робв.аи 

са ріzні заходи в сїм напрямі, між иншим рішепо буJо 

в 1912 р. видавати у Jlьвові самостійницьку часопись п. s. 
"БиsвоJІеннє", перше чисJІо нв:ої вже sредаІ'онано, ue через 
ріzпі причини не могло воно побачити світа. · 
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Везuосереднїм практичним виСАїдом сих дискусіІі і за

ходів бу.ао освоваІІнв у ..lьвові Укра'івського ІнФормаційвого 

Комітету, акий започаткував розвиневу тепер Союзом визво

.аевu Україви ва ширші ровміри інФормаційну дїн.аьвість за

границею. В сїй цї.аи кавазав Ко11ітет зносини з порозкидавими 

скрізь по Европі представниками української еміtраці'і та 

з українськими дї.нч~ми ва росвІськіА У &раївї. Опіин ви
користав СЇ ЗВ8ЗЕИ В СВОЇЙ ДЇВJ!ЬЦОСТИ Союз ВИЗВО.ІеВІUІ 

України. 

В sваsку з дїв.аьвістю Українського ІнФормаційвого Ко

мітету повстuа й гадка про основанне Союза вивво.ІІевн.в 

України. Тодїz опрацьовано проєкт самостійнвцько'і по.аїтичво

орієвтаційвої п.ааТФорми росвІських Украївц'ів. Сей прОЄRт по

с.ауzив у деяких точках підставою д.ан пізнїйшої п.анТФорми 

Союза, прого.аошевої вже в час'( війни. 

Хоч У краївський ІнФормаційвий Комітет ск.аадав с.в 

rо.аовво s гuицьких Украївцїв, ue івїці.втива йоrо засвованв.в 
вийш.аа від росийських Ухраївцїв. Його цї.аи мuи ва оu,ї за
гuьві справи українського руху, а його дїа.11ьвість спочива.аа 

Фактично в руках одного з ч.аеиів президії основаного потім 

Союза визво.аеивн України. 

Таким чином моzва уважати, що Укра'інськиІ ІвФорма: 
ційвий Комітет був предтечею Союза, - денкі сторови дїн.аь

вости Союза є продовжР.вввм дїн.аьвости сього Комітету. 

11. Основаннє Союза. 
З вибухом війни иаступи.ао обедианиє ваціоиuьвих си.а 

серед австрийських Ухраївцїв під прапором державвої само

стіІвости й активвої боротьби за визво.аевиє Ухраїви. Пок.аи

каво до zиттн ГоАовну Українську Раду у Львові, .нка зай

вн.аа СJІ орtанїзацівю .аеtіову добровольцїв - Сїчових Стрі.ІІь

цїв. Росвйсьхі Українцї також мусїли зайвлти становище су

проти подій. 

По відбутих денкими ч.:1епами еміІ'равтської коJІьоиїї 

хоиФеревці.нх з головою Українського пар.118мевтарвого Клюбу 

у віденськім парл.нмевтї та І'О.Іlовою щойно основаної Головної 
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Української Ради д-ром К . .Левицьким, предметом .нких буJ.о 
-1 

виисвевне відпошеввв правите.4ьствевпих кругів цевтрuьиих 

держав до української справи, npийmJio двн 4 серпвн 1914 р. 
до Формuьвого освовавв.н Союза визвоJІеввн України .ако без
nартійвої полїтичпої репрезентації росайських Українців ва 

час війни. 

Союз виsво.4евВJІ України зrолосив вjдразу свое приступ

левне до Гоо~овпої Української Ради, одержавши в Радї два 

:місця з дорадвим rо.4осом. На sасїдавню Ради s див б серпВJІ 
відпоручвики Союза з.аожи.4и свою по.llїтичиу деuарацію, 
в нкій визначено загuьво задачі Союза та його по.llїтичиу 

оріептацію. 

Керуюче ндро Союза З.4ОЖИJ1О СJІ s старих ч.ае.вів ко

лишньої Рево.llюційвої Української Партії, а nотім: - Україв

сьхої соцінл-демохратичвої Партії А. т. зв. "Сnі.4ки", що sай
:мuи рапїйше в сих партію~ провідні становища. А.4е до Сою
за ва.llежать JІюде рjжвих поJІїтиСJвих переконань, RO.llИ прий

мають його основвий поJІЇтичвий постуJІ.ат - самостійвість 

України. "' 
Репрезентують Союз -вазверх заграницею пп. Во.ІОАИ

мир Дорошенко, Андрій Жук, Маріян Ме.4евевський, Оо~ев:сав

Дер Скоропис-Йо.4 туховський. 
Первjсний осїдок Союза був у .Львові. По першій росий

ській інвазії осУдок Союза перенесено до Відня. 

ІІІ. ,,Орієнтація" Союза. 

Виходв.чи s sа.аоженв.и, що в "тюрмі народів", .ахою є ро
сийська імперія, не буJІо досї мjсцн ДJІЯ сnобідвого розвитку 

українського націоваJІьиого житт.н, що Росі.и між ивmим ))в 

того розпоча.аа війну s Австріею, щоб забрати Га.аичину й Бу
ковину, де Украївцї сях-тах можуть ваціоваJІьпо розвивати св, 

що отже цїJІю Росії е за всяку цїву не допустити і в бу дуЧ
чивї до ваціонuьвого розвитку украївськоl'о варОАУ, - Союз 

стttв у сїм світові1t ковФ.аїктї по стороні цевтра.аьвих держав. 

Виставивши посту.аят державної самостійности України, 

Союз uизвоJІеввн України зв.нзав здїйсвепве сього nосту.аату 
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з побідою цевтрuьиих держав і розбиттем Росії, виходнчи 

з тuої оцївки міжпароднїх відносив, що д.аа осагвевва спо

кою та рівноваги в Европі треба конче ос.аабити Росію, 

а ОСАабати її моава .ІІumе через відірвавве українських 

3еІІе.І1Ь. 

Без ОІ'.Іиду ва те, .нв.і иаступ.11ать зміни по.11їтичвих 
• 

границь воюючих дераав, поражха Росії у війвї бу.11а-б аа-

порукою ввутрішвїs: реФорм в росийській державі, бо в поби

тіІ Росії Украївцї скорше приІдуть до ваціовuьвих придбань 

вїz в Росії, зміцненій побідою. . 
Хоч цевтрuьві дераави анї до війни, анї ва початку війни 

відкрИТО Ве ВИ.ИВИ.ІІИ, ЩО В СВОЇХ ПО.ІІЇТИЧПИ~ П.Іl.ИНаХ беруть 

у рахубу й українську справу ав.о по.11їтичву проб.ІJєму до 

евевтуuьвоrо прахтичвого розвазавва, ве зважаючи ва ее, 

Союз вибрав таку, а ве инmу орієнтацію ще s отсих причин. 
Чи цевтрuьві держави rо.11овним своїм ворогом уважають 

Росію, чи кого ивmоrо, а.ае в ходї війни може стати с.н, що бу

дуть вови принево.11еві вайвати КО.ІІИ ве всю, то хоч часть 

України. Раз вайвату укра'1вську територію JІедви чи віддаво-б 

Росії назад, коJІи осереднї держави sахотїАи-б забезпечити св 

віА. Рос1ї ва бу дуче, а ва такий випадок росийські УкраїВІ(і 

не моr.11и-б пасивно дивити с.н, що центрuьні дераави 

захотять зробити s українськими зем.ІJ.вми. 

Д.Uтоrо s самого початху війни вистав.11ево АОмаrаввє, 

щоб відірвану від Росії ухраївсьху територію, евевтуа.11ьво 

s українськими sе:м.11.ями Австро-Угорщини, sорrавїsоваво 

в о:вре11е правно-Аержавне тї.11о, очевидно в звязку s цеитрuь
пими Аержавами. 

Зрештою постуJІит державвої самостійности України сво

їм вістре.Іt обертаеть са проти Росії, а тим самим ви

звачаєть СJІ оріевтаційва по.11їтичва .11ївї.и Українцїв - бути 

по сторовї противвихів Росії. 

lV. Політична плитформа Союза. 

llіатФорма Союза, орl'авїзації, утворевої ва час війни, 

обрахована ва воєнні подїї, ва бажавий вис .. йд війни. . Має 
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вона тимчасове, переходове· sпачіпве й сим відріжвиеть сл віА 

програм полїтичвих партій, що укладають сл па дальшу мету, 

переведевпє аквх не обраховуеть са ва означений час. 

Рахуючи на покопаняє Росі'і у вій:нї, Союз прахтичним 

посту лато:м своєї полїтики поставив о конечну цїль українсько

'го визвольвого руху - утвореняє самостійної української Аер

Жави або принай:мвї завязку української державности у Формі 
автономії хочби частини українських земель поза :межами 

Росії. 

!сторін знає вже приuади повстаин.в самостійних дер

жав, от хочби балкав.ських держав, не так нас.аїдкои визволь
них зусиль дотt,чних народів, .а:к наслїдком того, що посто

ропна держава .мала свій інтерес у "ввзволюваввю" ииших 

народів. 

Чи центральні держави мають інтерес і охоту "виsво.ІІ.в

ти" Україну, чи нї, ее питаннє дуже важне ДА.ІІ по.11їтичноrо 

поведепня Укра1нцїв, а.11е не рішаюче при поставленвю Укра

ї.t;~ця:м:и ваціонuьно-полїтичвих цїлей і. в змаганню до ос.в:гпев

ня їх у ч а с ї с в і т о в о ї в і й н и, с е б т о в ч а с ї в с .и к и х 

можливостей. 

Звернеанем нашого бойового Фронту проти Росії забеjJпе

чуєть сл Українцям змогу проявити себе в ти.11у армій цен

тральних держав ак самостійвий національний чинник: Зада
чею націовальної полїтики є незалежно від того, чи в пла

ни центральних держав входить завоюванне Ухраїпи, чи вї, 

розвиненнем самостійницького руху поставити цевтр&.ІІьні дер

жави перед проблємою самостійної У країни .вко перед .а:ви

щем, якого не :можна-б було поминути, з яким мусїло с.и-б 

рахувати ся. 

В таких обставипах і бJJ.изше озвачевпе устрою само

стійної української держави мусїло відбігати від традиційних 

ФормуJJ. у програмах українських поJJ.їтичпих партій і присто

сувати ся до Форм державного життя цептральної Европи. 
Д.JІятого не вставJJ.епо до пJJлтФuрми демократичної республи

ки, тіАьки конституційну монархію, збудовану па демократич

них основах. Забезпечеппем демократичного устрою са:мостій-
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вої ув:раївської держави :має бути одиопuатва система зако· 

водавства, виковуваного конституційвим коиархо:м, з виборвим 

вародвї:и представввцтво:м, і rорожавські, .изи:sові й ре.аїtійві 

свободи иq,сеJІевв.и Укра'іви, без оrJІаду ва віру й походzеивє. 

Вставо~еиу до П.l1.1ІТФОр:ми самостійвість української цер

кви треба розуміти сим способом, що церква пануючих серед 

ув:раї~ськоrо васеJІевв.к обрsдів JІусить бути иаціовuьвою 

й везаJІежвою від постороввїх зверхників і сим способом сво· 

бідвою приІвати в свій орІ'авїзаційвий устрій і в свої обра· 

до ві · практвкв все те, що доброrо ввтворио~а історіа, а що 

ЗаИИКJІО ПіД ЧУЖИМИ Й ВОрОЖИМИ ВПАИВаМИ. 

В пJІаТФормі Союза в уступ про те, що одночасно з збу· 

дуваввв:и са:мостіІио't ухраївської держави :мав перевести с.а 

радвкuьву земеJІьиу реФорму ва користь сео~.ивства. Додаво 

так, що ее основвий еково:мічвий посту..1ат Союаа. 
Союз uаде ватвек ва nотребу переведевв.в: радикuьвої 

земеJІьиої. реФОрми ве тіJІькв ДJІ.1Ітоrо, що уздороu.еввє, хочби 

й частинне, соціао~ьвих відноеви :можна ос.иr.І::Іути через пере

дачу земJІї працюючим, а також ДJІJІтоrо, що розвазаввв 

в t~асї війни земе.аьвої справи по думці змаrавь иашоrо 

се.аавства в звазку в моZJІивик збудуваввєк сакостійвої україн· 

ської держави поставиJІо-б сю бу дов у ва ЄАИНО трива.а1 

основи. 

Не пересуджуючи подробиць земеJІьвої реФорми, що бу

.Ао-б дїJІом законодавства по війвї, Союз уважав вор:мuьвим, 

ЩОб ПО.llИШеВЇ ЗеІІеJlЬВИМИ B.AaCBBRaJIИ В часі ВЇЙВИ SeJІJlЇ бра

JІИ в свою управу громадські земе.11ьиі ко:мітети. 

V. Програма діяльности Союза. 
Поставивши собі важну й відповідuьву цї.11ь, Союз мусів 

широко зачерквути сnою прав:тичву д1"Jl..аьвість, здаючи собі 

доuадво справу з Фактичвих сиJІ, .акі можуть стати до ро

боти. І саме в першу rоJІову поставив Союз приrотуваввє 
й орІ'авїзацію суспі.Аьвих cи.ll д.11.11 переnеденна в життє посту

JІ.нтів Союза, зосібна, що й вайrо.Аоввїйше, - переведевин ва· 

ціовuьвої rромадсько-поJІїтичвої орtавїаації українсько-росий· 
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ських земе.Іь, оскі.11ьки їх займеть· са у війв'і з Росією, при 

співучасти австрийських Ухраївцїв. 

Цї.1ю й виС.Іїдом сеї орtав'ізаційвої роботи в ти.1у армій 

цевтрuьвих держав, поза біжучими справами практичного 

жиrrra, :має бути сuв:каввє українського иаціовuьиого :ковtре

су, а.sвй заАввв би ставовище в справі Форми правво-дер

жаввої орtанїзації зайн.итих. від Росії українських з~ме.1ь, 

внутрішнього по.Іїтичиого устрою тих sе:ме.Іь, земе.Іьиої спра

ви 1 ви. 

Природна річ, що зачерквева орtаиїsаційна д'і.а:.Іьиість 

Союs.а не коже переводитиса поза правитмьствеввип чииии

:ка:ми' цеитрu:Ьиих держав. Бі.1ьші чи менші успіхи сеї дїа.Іь
иости стоать у прамій зuежвости від такого або ившого від

иошеив.и праввтмьств тих держав не ті.Іь:ки до ідеї дерzав

иої самостійности У:краївцїв, а також до :ку.Іьтуриих постуАа

тів і буденних потреб українського иасе.Іевв.и. 

ДАвтого Союз :мусїв увійти в по.Іїтвчиі звосив:J' з прави
те.Іьствами цевтрuьвих держав д.ан репрезентації й оборови 

інтересів українського иасеАевв.и та його иаціоиuьво-держав

вих з:магавь, виступаючи тут .ико сторона, а:ко сакостійвий 

і ИеЗ&.ІЄЖВИЙ ПО.ІЇТИ'ЧВИЙ 'ЧИВВИЕ. 

Призабута в Европі українська справа, не зважаючи ва 

те, що важке життв австрийських Українців від часу до часу 

давuо про себе звати в останніх роках і поза :межами Га.аи

чиии та Відва, викаІ'&.Іа в часі війни вайширшого спопу.І.и
ризувавв.и її, де ті.Іь:ки JІожва, бо пуб.аичва опівїа, хоч ве 

рішав по.Іїтичивх проб.1вм, то в усл:кік разї :мав піА сик ог.Іа

дом вмике звачіввв. ДАвтого одною з пра:ктиІІвих задач Со

юза в попуАаризаці.и украївсько'і справи в Европі через ви

давництво пуб .. йкацій, :кореспонденцій і ив. 

Щоб забезnечити поміч і співробітництво австрийських 

Українців, .в:кі так само виставили ва своїм прапорі визво.Іев

вє України, та щоб полїтиqва практика всїх ваціоиа.аьJІо 

пол'ітичвих чинників, .и:кі дУлають у часї війни, бу.аа скоорди

вовапа, Союз приступив до Головної У :країнської Ради, .а::ка 
з початку обвдвюваJІа всї українські полїтичві партії Гuичи-
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пи, а потім розшириJJ.а с.я па всї українські ве:млї, перетворю

ючи св на Зага.ІІьпу Українсь~у Раду. 

Воєнні події в перших :місяців не давuи :місця ва пере

ведепив головної практичної задачі Союза - орrапїsаційвої 
роботи в тилу армій цевтрuьиих держав - і Союз перший 

рік війни гоJJ.овву увагу :мусїв звернути ва представництво 

націовальної справи перед правите.11ьствами цевтрuьпої Евро

пи, ва популвривацію украУвської справи серед чужих наро

дів, на пропаrанду визво.ІІьпої ідеї серед вJJ.аспої суспільпости, 

спеція.ІІьво серед полонених. 

Піввїйше воєнні подїї утворили веве.ІІиЧRий терен ДАJІ 
' переведеппJІ вJJ.астивих задач Союза, aJJ.e загальне воеппо-по-

JJ.їтичие положение цептральних держав і відпошепив прави

тельств сих держав до української справи, а також де.икі 

обставини внутрішнього паціонального життн, майже упемож

JJ.ИВИJJ.И зачерквеву Союзом дї.ильІdсть у зайннтих ухраїнських 

SеМА.ВХ. 

\ 

VI. Репрезентаційна д1яльність Союза. 
Взявши на себе репрезентацію виввоJJ.ьпих змагань росий

ських Украївцїв, Союз визво.ІІепив України увійшов у зно

сини з правительствами цептрмьвих держав, аби винснити 

їх ставовище до української справи. Б сїй цїJJ.и ЧJJ.епи Пре

sи,І.ії Союза відбувми конФеренції в повновласними особами 

зі сторопи правитеJJ.ьств цептрuьпих держав і мuи авді

евцїі у відповід~ьпих державних мужів тих держав, а Rрім 

того впосИJJ.и до правительств ріжві предстаRлевн.и, в .иких 

бJJ.изше ви.нсииАо с.н ухраївську справу та вмагавв.н Союза й 

жадuо с.в: попертн сих змагань. 

Бажаючи собі, щоб у воеппо-полїтичвих цїлнх осередвїх 

держав бyJJ.o оСJJ.абJJ.еипє Росії через відірваипє, :коJJ.и ие ціАої, 

то хочби части росиіської України, Союз предстаВJJ.ав прави

тмьствам способи сотворепн.н умов, в а:ких розвнзапве укра

Унської справи иайJJ.екше могло-б відбути СJІ. Союз жадав 
урочистого заповіджепп.н, що воюючі проти Росії армії несуть 

українському вародови націовальне визвоJJ.епвв, дадуть йому 
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sе:мJІю й во.1ю та що Соювови запевнена бу де змоrа иаціо

пuьпо-по.Іїтичиої орtанїsаційпої роботи в тид.у окупаційвої 

армії. 

Отса справа бу.11а предметом осібпоrо меморінд.у, пpe,li.Jlo

жeпoro Союзом па початку війни австрийському й німецькому 

правитмьствам, в н&ім між ипши:м rовори.11о сн, що ко.11и хо

тлть цептра.11ьиі держави зустріти прихи.11ьпість і довіре ва

родпїх мас па Україні, мусить піти назустріч основвих інте

ресам і домаrаппл:м: тих мас. 

"Жадпоrо кроку ва території України не можна зробити 

против інтересів україпсь:к~ї сеJJлпської мас:«, жадпоrо ваrап

па в імл: інтересів традиційвих вороrів уІtраїпськоrо пасеJІ.еи

иа не мав бути. Лише повна рішучість і відкритість у відио

mеІІІІЮ до соцінJІ.ьпо-правових sмаrапь иь.шоrо вароду :може 

відразу прихи.11ити наш народ па бік союзних держав і повер-

пути йоrо проти Росії". • 
В :мехоріа.11ї вияспи.21.о са доuадпо потребу радикuьпо

rо роsваsаппа аІ'рарпої справи під час оІtупації українських 

sе:ме.11ь, демократичної управи sайпнтими sе:м:JІ.в:ми, srідпо з sма

rаппе:м: Союза до сотворенна демократичної самостійної укра
їнської держави, й жадuо са сотворепва уже під час війни 

по.11Ї~ичпоrо тїJІ.а, нке :мuо-6 характер у&раїпськоJ паціопuь

пої в.11асти та л:ке в :міру окупації України твориАо-б орtавї

заційпою роботою підстави самостійвого життн краю. 

Піsпїйше по сотворевпю Заruьвої Укр~ївсь:кої Ради ви

ступи перед правитед.ьствами n справах заruьпоrо sпачіив.а 
переіmJІи до Ради;· а ос&іJІьки ХО,lІ.И.ІО про ков&ретв:і справи 
окупованих українських sемеJІь, представJІеІІВ.а до правитuьств 

часто ввосиJІо са одночасно від Ради й Союза. 

Перебіr воепи~х подїй аж до :маа 1915 р. ие творив об

ставин, в лких постуАнти Союза моrд.и-б знайти в сФерах від

повідве прийнаттв. А.11е й s хвид.ею окупації Хо.а:мщиви та 
части Во.11инї вїщо не s:міпи.ІJо с.н. До сьоrо прийm.21.и 

претевсії сусїдів ва пограпичві українські sем.11ї й поставвАн 

цїд.у українську справу в непевне становище. 
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3а час війни репрезентанти Союза к1льв:а разів чу.11и 

освjдчення від правительственних чинників центра.11ьних дер

жав про прихильність сих держав до визво.11ьпих змагань ро

сийських Укра1"вцїв. 3rадати хочби освідчепне турецьхого мі
вїс'Іра Таа.11ат Бея, зроб.4епе в порозумінню з Віднем і Бер.аї
вом, членовп Президії Союза М. Ме.4епевсьв:ому, .який заявив, 

що ва випадок розбиття Росії Українці можуть рахувати ва 

піддержку їх державно-самостійницьких змагань. А.ае иїчого 

коикретпоrо в тім вапрвмв:у правительства осередвїх держав 

досї ве зробили може й д.11ятого, що територія росиІської 

України лежить по:}а обсягом практичної по.аїти.ки сих дер· 

жав, коди не рахувати кількох во.аипських повІтІв. Що-ж-до 

ХоАмщини, не зважаючи на застереження з української 

сторони, сей .край уважаеть ся скАадовою частипою Польсько

го . Королівства. Беї старавин Союза відновити українське 

житте в Холмщині не увівча.аи ся успі~о:м, хоч .Язикові 

права українського васелевв.и у шко.аї й публичні:м життю 

забезпечено роsпорндками начальної команди австро-угор

ської армії. 

VII. Інформаційна дІяльність Союза серед чу~инцїв. 
Особливу увагу звернув Союз ва поінФормуванне чужих 

вародів про українську справу про націоиuьно-полїтичні зма

І'апня українського пароду. 

3 самоІ'О початку своєї акції видав Союз у. вересні 1914 
року пок.11ик в українській справі до пуб.11ичної опінїї Европи, 

який у переuадї ва всї европейські мови в цї.11ости або 

в уривках вадрукува.11и майже всї орrапи преси Австро-Угор

щини й Нїмеччини та певтральвих держав і нкий став вjдо

:мий також в росийській пресі. Крім того видав Союз окремі 

поuи:ки до вародів румунського, боАгарського, турецького, 

шведського, а трохи пізнїйше до чеського народу в Австрії. 

Сї поuики, в .яких ви.исннло с.и по.11ожевие українського на

роду в Росії, зверт8..4о сл увагу па небезпеку ДJІЯ ииших на

родів Европи вjд заборчоУ політики росиІської імпері'і та жа

даJlо с.и уваги ДJIJI визвольвих змагань Українців, - виR.ІІи-
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:кuи скрізь ве.аи:ке зацїuВJІенвє у.&раївською справою й під· 
готови.аи І'рунт ДJIJI дuьшої .аїтературво-інФормаційиої дїя.&ь-

вости Союза. 

Вели:ку іпФОрмаціАву сJІужбу д.11л. вї:ме~ь.&оrо журвuї

стичвого й поJІїтичвого світа вімає вїмець:ка :коресповдевці.І 

Союза п. в. "Ukrainische N achrichten ", ака почuа виходити· 
у Відні від жо:ртнн 1914 р., з початку ва правах рукописи 

й ДJІJІ ужит.&у газет, а потім перемівєно її ва друкований тиz

вевви:к в розмірі 1 до 2 аркушів звичайвQго газетвого Фор

мату. На сторівках "Ukrainiscl1e Nachrichten" .&рі:и статей ва 

біжучі теми українського поJІїтичиого життЯ поавиJІо СJІ бara'lO 
постійвого інФормаційвого :матері.нлу про ріжві с_торови укра

ївсь:кого ваціовuьвоrо життJІ по обидва боки :кордову, а крім 

тЬrо даво взірці вашої JІЇтератури в особах ії вайвизвачвїй

ших представників (Шевченка, Франка й ивш.) у переuаАаХ 
д. Грицан. · 

"Ukrainische N achrichten" друхуєть СJІ пересїчво 4000 
примірвивів і розси.11аєть сн переважно даром до редакцій ча

сописей в Австрії, Нїмеччинї та в вевтрuьних державах, а 

також чJІевам парJІJІмевтарвих тi.ll у сих державах, визначвим 

ученим і ин. 

Ту саму службу ДJІJІ держав почвірвого порозумінив й 

вевтрuьвих держав, головно длн Швайцарії, сповпне журвu 

La Revue Ukranienne, що виходить в Аьозаввї під редакціею 
з початку А. 3еJІЇ6а, а потім Е. Бачивсь.&ого, при співучасти 

й помочи ЧJІеиів Союза. Перші дві Rвижки сього zypвuy ви

друковано в чиСJІї 7000 примірвивів і розкинено скрізь по 

світу. Доходить журвал свобідно також до Росії й тут иу

жить інФормаційвим джерелом AJ1H росийсьRої й української 
пубJІи:&и про дї.ильвість Украївцїв заrравицею. 

ДАн систематичвого поівФор:мувавни західво-европейської 

пубJІики про українську справу видав Союз масу цїввих пубJІЇ· 
:кацій у німецькій і ивших мовах, не згадуючи вже про 

.&исткові видавви й відозви. Досї вийm.Іо коштом і заходами 

Союза 11 нї:мецьких книжок, :між ними такі цївві річи, ак 

І'еоtраФі.и України д-ра С. Рудиицького (Ukraina. Land und 
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olk} й Історія України проФ. М. Грушевського (Geschicl1te 
,,. Ukraina), 5 по Француsьки, 3 по бо.4гарськи, 2 по ру
lІськи й по одній в отсих мовах: анt.4Їйсь:в:ій, італійській, 

реЦь:в:ій, хорватсь:в:ій, чеській, шведській. 

Крім того поширив Союз ~асу чужих видань . 
. САїд видаввичої роботи Союза в чужих мовах на :в:ождім 

оцї видиий, :в:ождий чужиІіець, що береть св студіювати 

раїнсь:в:у справу, не може поминути видань Союза. 

Поширеннєм і поr либJІеннєм знайомости з ув: раївською 

равою в чужих :в:ра.их займuи сл на місцї спеція..Іьні ви

~цї Союза, а саме - Маріян Меленевський у Туреччині, 
. .іlев ГІJВкевич у Бо.ІІгарії, Олександер Семенів в Ітul'ї, 

. Осип Назарух у Швеції й Норвеtії, О.11ександер С~ропис-
1туховський у Нї:меччинї і ин. 

Підпирав також Союз пуб.11їцистичву й відчитову дї.н.ІІь

ть д-ра Евrена .д.евицькоrо, що від початку війни перебу

: в Нїмеччинї. 
Перебувавив де.4еrатів Союза в перечислених кра.нх да.11о 

перечно багато :в:ористей, - сим способом увійПІ.Іlи У:в:раїнцї 

:езпосереднїй контакт з журвuїстичним і громадсЬко-по .. й
НИМ СВіТОМ ТИХ краЇв, зав.изуючи такі потрібні В ПО.іІЇТИЧНЇЙ 

J.ьности особисті звязхи й використовуючи їх Д.ІJJІ народ

ї справи. 

Найбільші результати дала інФормаційна робота в Нїмеч

rї, де прийшло до основання спеція.іlьного нїмецького то

я:ства пособників українсь:в:их визво.іlьвих змагань п. в. 

ераїна". Се товариство стоїть у приязнім конта:в:тї з Сою-

яхий репрезеН'Тув в Бер.іlїнї д. Схоропис-Йо.іlтухов
ий. 

VIII. Пропаfанда ідей Союза серед власної суспіль
ности. ' 

Д.іlя поширення визвольвої ідеї серед В.іlасної суспі.іlь
rи й поглиб.іlення націона.Іlьво-поJJ.Їтичної думхи серед 

юк.их народнїх :мас Союз розвинув tвтензивну видавничу 
tьність в українській :мові. 



Одночасно з, вї:мецькою часописю почаJJа виходити у 

Відні щотижнева українська часопись п. в. "Вістник Союзу 

визвоJJеввн України" в розмірі пересїчво 16 стор. веJJикої ві
сї:мки, з іJJюстраці.и:ми, ваuад пересіч во 5 до 8 тисяч примір
ників. Крім статей ва біжучі теми загuьвого й ухраїнсь:кого по

.ІJ.їтичпого життя "Вістник" дає багато річей з красвого письмен

ства, а тuавовитих поезій достарчають го.Аовво Сїчові Стрільці 
< 

(Шкрум:елн& і ивш.) і noJJoвeвi (Кобець і ивш. ), реєструє ·го-

JJоси ·чужої преси й чужі книжкові видавин про українську 

справу, дає систематичні огJJяди росийсь:кого життя та воєвво

поАїтичних подїй і :містить хровїку росийсько-у&раїпсь:кого 

життн. "Вістник" сJJужить поважним івФормаційци:к АJЕЄре-
•• • • •• •• 

JІОИ Пр6 у&раІПСЬІtІ СПраВИ ДJІЯ ИВШИХ OptaBIB yxpalBCЬROl 
' 

преси. 

Уважаючи "Кобзарь~ Т. Шевченв;а вайгоАоввїйmою кпи~ 
•• • •• • 

гою для поmиревв.и в вародюх масах вацювuьвоІ св~до-

иости й са:мостійвицької полїтичвої думки, Союз видав ~а 

томи вибраних вайrоJJоввїйших поеsій Т. Шевчепка s авто
біоrраФієm й популярною біоtраФією поета пера Д. Лріиво

вича в числї 21 тисяч примірників разом: обох випус&ів. 
Щоб дати широкій вародвїй :мас'і історичні основи до 

розумівви своеї пародвьої справи, видав Союз щшу.авриу істо

рію УкраїнИ проФ. М. Грушевського п. з. "JІк жив украївсь&ий 
народ" (15 тис. примірників) й історичну розвідку д-ра А. Це
геJІьського п. з. "Русь-Україна а Мос:ковщива-Росіи" (15 ти

сич прииірвив:ів), а брошурою Б. 3акJJивського п. з. r.ІЦо 

треба знати :кождому Укра1'вцеви" (вийmJJо два ваuади, ра·

зои в чисJІЇ 20 тисяч примірників) даво масак ваціовuьвий 
.катехизм. 

ІЦоб поширити серед суспіJJьвости знайомість з вовійшою 
•• • • •• •• •• •• 

у.краІВСЬКОЮ JCTOpleD, рОЗВИТКОМ украІВСЬКОl ПОJ11ТИЧRОІ думки 
й україпсь.кого громадського життя в Росії й Австрії, видав 

Союз праці В. Дорошевка "Півтораста .аїт у.країиської по

Аїти~вої думхи" й "Українство в Росії", д-ра В. JlевицьRОrо -
"Як живеть св укра'івсько:му вароду в Австріі", д-ра И. Jlо

зинського "Гuичипа в життю Укра'іви", В. Гватnва -
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~,Націопа.Аьне відродженив австро-угррських Украївцїв", О. Ки

ри.ІІенка - ,., Украївцї в Ам:ерицї" й инш. 
Виясневнєм: української справи та завдань української 

націоиа..Іьної по.11їтики займають ся брошури д-ра .il. Цere.ilь

CЬJEoro: "3 чого виниuа війна та що вона нам може при

uести" й "Самостійна У країна". 
Справах оружної боротьби українського народу за свою 

свободу присвячеві працї д-ра. І. КриПJmевича - "Українське 

військо", В. Темницького - "~·країиські Сїчові СтріАьцї", 
kP& О. На:іарука - nСАїдами Українських Сїчових Стріль

пїв". 

Деякі s перечиСJІеиих брошур разом з чисJІенвими ста

тями ииmих авторів становлять отсю Памяткову книжку Со

юза визво.11еввя України, нка обіА:vав поверх 500 сторів 

друку та друкуєть СJІ в чиСJІЇ 20.000 примірників. 
Крім того Союз видав ба1•ато пубАїкацій ва виші теми, 

(я. ин. l\1. Возпака - "Наша рідна мова" й "Пам.ати Івана 
Франка", Е . .д.евицького ,- ~,Аисти з Німеччини", Іп. Бочков

еького - Фінляндія" і ин.). Разом видаво по уираївськи коАо 

f>O книжок (деякі ще в друку) в чиr..аї поверх 200.000 при-, 
!dірииків. 

Природна річ, що ва росийську УкраЇІІJ, .ак українські, 

так і в ивших мовах видання, друковані в Австрії, дістають 
с.я тажко й припадково. Між вашим виси.11аєть ся видання 

Союза з невтрuьиих держав до державвих і університетських 

(ііб.ІІЇотек в Росії й тут стають відомими хочби обмеженому 

чисАу росиАської й української nубАики. 

Переважно-ж ширять ся иидаин.а Союза серед україн

ської е:иіrрації в Австрії і за кордоном, у ГаАичинї, серед 

австрийських жовнірів і серед nо.аовених, .акі стаиовJІать го

Аовиий коитіm'евт читачів видань Союза. 

ІХ. Опіка Союза над полоненими. 

ВеJІике чимо росийських по.поневих української народ

пости, забраних арміями цевтра.пьвих держав, застави.11о 

Союз зайняти св заспоковивв:м їхнїх духових потреб. В сїй 

25• 
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цїли відnоручвики Союза ще :в першім півроцї :війни вви
ДЇJІИ з доввоJІу військових властей значне чиСJІо · таборів по
лqвевих в Австро-Угорщивї й Нї:меччивї. При відвіАJІВ&Х 

таборів вивсвшю св чиСJІо полоневих української вародио-
u • .. .. . .~ . . u • •• •• 

ст_и и нце~~J!ІОВаво у властеи в справІ полІпmевв.я ІХ ста· 

во вища: _, · ... 
3а~одаІІИ Союва сковцевтрув&JІи військові власти Ав-

. стро-У горщики й Нї:меччивв по важне число полоневих 

Українцїв в. окремих "rкраївських" таборах .• Тут значно 
по~їпшево умови жиrrrs полоневих і утворено. відповідні 

обставини для ведеввв серед вих культурвої роботи в mир· 

ших і аорrавївовавих Формах. 

При по:мочи Союв~ повстаJІи в таборах бібJІїотеки, чи

т~ьві, хори, оркестри, театри, заведено пшоли грамоти, 

ворtаиїзовано курси української лїтературц, полїтичвої істо

рії У країни, курси полїтичвих наук, господарські й коопе-
• •• •• u • 

раТИВВІ курси, курси ВІ:МеЦЬКОІ :МОВИ И ИН., а ПОТІМ ПОВ· 

стали в таборах кооперативні чайвї половевих, запомогові 
" . . . 

~каси и рІжнородвІ куJІьтурm товариства. . 
Щоб захqпити просвітноІ) роботою вайширші :маси по

лонених, постарав с.я Союз зорrавїзувати в кількох таборах 

~идававвв си.в:аии са:м:их полоневих таборових часописей. Та

ких часопасей виходить чотири." Ширять вови ваціоваJІЬву 
думку серед деоотків тисяч полонених не тільки в тих та

борах, де виходять, а.в:е й далеко поза ви:м:и. 

Крім того розсилав Союв по таборах свої видаввв і по· 

середИвчить у передплачувавню для полоневих ивших пе· 

ріодичних українських видань та купуванню українських 

книжок, Поширивши сим способом сотвї тисвч примірників 
ріжного роду книжок і часописей, не рахуючи веJІИкого 

чиСJІа книжок свого видання та жертвонаних суспіJІьністю, 

розіСJІаних по таборах д.аром. 

При орrанїзації роботи серед полоневих мавть ся ва 

увазї крім просвітвої також орtанїзаційво-педаrоtічву цїль. 

А саме змагавнем Союза в привчити широку :масу народу до 

оріавїзаційвого громадського ЖИТ'r.я, навчити їх ведеввв 
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• • • • • • u 
рІЖВИХ громадСЬКИХ, ПрОСВІТВИХ 1 еКОВО.МІЧВИХ ІВСТИТудІИ, 

через безпосередню їх участь у відповідвих таборових орtавї
заці.в:х і через поm:вреввв серед вих ваціов&JlЬвої свідокости 

приготовити івте.в:їtевтвїйmвх ва орtавїааторів і провЦввиів 

ваціовuьвоrо руху по війні. 

Сконцентровані равїйmе бі.1ьmи:ми :маса:ми половеві 

в таборах- від.довmого вже часу розкивеві скрів по Нї.меч
чивї Ц Австро-Угорщивї дрібними робітничими tрупами. 

В багатьох тих tрупах в одивицї, які перейшли mко.в:у аор

rавївовавого громадського жиrr.в: та школу ваціов&Jlьвого 

освідо:мJІеивв в тих чотирьох таборах, де робота ведеть с.в: 

~истематичво, і в орtавїватораки просвітвої роботи в своїх 

rрупах. 3агuо:м нема, адавть с.в:, жар;вої .місцевости, де жи

вуть полонені У краївцї, а де ве поширено-б української пе- ' 
• •• u •• •• • 

р10,ЦИЧВ01 преси И украlВСЬКОІ КНИЖКИ, ЩО ':fесуть СВІТ.ІО 
u • • 

3В&ННJІ И ВаЦІОВUЬВОГО ОСВІДО.МЛеВВJІ. 

Які рез у JІЬтати дав робота серед по.в:овевих, · вверхаїм 
покаачкком .-о же бути хоч би сей Факт, що по.в:овеві вбира

ють між собою тис.в:чі корон або :марок ва во.пивські укра

івські шкоЛи й ивmі ваціовuьві цїли та відгукують ся ва 

всї прояви українського громадського життя. 

~ Х. Дїяльність Сою~а на Україні. 

Союз ве ставив собі жадних ававтурвичих планів по 

гамтій сторовї бойового Фронту, розуміючи добре, що пове

~евнв українського ва~елевв.в: в Росії повинно ааJІежати пе

ре,а;овсї:м від ставовища воюючих а Росівю держав до укра

інської справи та від вовивих успіхів тих держав у ва

ІІрв:мку У країни. 

На початку війни ще у Львові видруко~аво, ue ва 

щасте не поширено відозви до українського вароду в Росії 

11ід Фірмою Союза а ааuикок до відкритої боротьби та 

J ріжними веусправедливлеви:ми обіцянками, аJІе св відовва 

~вої.м змісток не відповіда.па пог.u.ядам біJІьmости пїавїйшого 

жJІа~у членів орtапїаації, а сам Факт ії появи був в.пастиво 

йло.м Головної У країнської Ради. 
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Одначе Союз зовсім: не виключав революційвих висту

пів українського населення в тилу росийської армії, а.п:е ува

лежнював ее від обставини, що "врочистим способом: запо

вість с.в, що воюючі проти Росії держави несуть україн-
• u 

сько.му народовп вацювальне визвоJІевве, дадуть ио.му землю 

й волю." 

Найважвїйшою річю супроти росийсьііоЇ України буJІо 

для Союза удержаввв контакту з своїми одноду:мцsІЦІ й при

хиJІьвика.ми, полишаючи розвиневив поJІїтичвої акції на 

Україні їм самим, в залежности від обставив _внутріш

нього життя Росії, від ходу воєнвих подІй і ставовища цен

тральвих держав до української справи. 

В сїй цїли, а також дJІя поширення серед населення 
•• u u "" 

визвольво1 думки и приготування иого до можливого зап-

няття центральними державами українських земель посилав 

Союз ва У країну своїх аrітаторів. 

П рихиJІьвики й одводум:цї Союза на У краївї від бу лп 

. в квітвї 1915 р. конФеренцію, яка одобривши поJІЇтичву 

позицію Союза і його дїяльність загравицею, вис.11а.па 
• • t' 

в м:аю того року спецІяльного вщпоручвика за границю 

в цїли навявапня тїенїйших зносив з загранячною орrанї

зацівю Союза. 

Другий раз приїзджав за границю відпоручник росий
ських Українців у зимі 1915-1916 р. і разом з ч.певами 

президн СВУ :мав авдієвції у державвих мужів цен

тра.J[ьних держав. 

Фактичне відношенне правительств центральних дер

жав не управнювало Украївцїв в Росії до якихсь :мавї

Фестаційвих, ворожих до Росії виступів. Хоч на загал ро

сийські Укр~ївцї бажають собі поражки Росії й вїчоrо не 

мали-б проти відірвання від неї українських земе.пь, . але 
навверх держать ся з резервою, бо не м:ають певвости, щu 

Росія буде аж так побита, щоб Украївцї :мали вигщщи ва 

зреалїзувавнв своїх ваціовмьво-політичвих змагань. 

На Украївї здають собі докЛадно справу з того, що на
ють ва випадок рішучої по біди центральвих держав ц ї л о ї 
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української територн не .можна від неї відт.вти, отже }ткра

. івцї s да.пьше посувевих на схід частин України свідомі, 

що їм дове;цеть с.в ;цu:ї жити під Росією й тут своїх прав 

дохоцити. 

Вківцї мають росиіоькі Українці обаву, що відірвані 

нід Росії части Україин можуть опавити ся, ко.пи ве в гір

тік, то не в .пїпшім: становищі, в якім находить ся Гuи

. чина, а чуже. верховодство в сї:м краю не :може с.пужІhи 

д.пв вих притяrаючою си~ою. 

Не бачучи особ.ІІ.Ивих вигJІJІдів д.ав розвитку україн

ського життя і в Росії і не привиsуючи надто ве~иких ва;цїй 

ДО ВИСЛЇJІ;іВ ВЇЙНИ, роеиЙtЬКЇ Укра)НЦЇ На Saraл ;цержать ('Я 

"української орієнтації". 

ХІ. Діял~ність Союза в зайнятих українських землях. 

Самостійно і разом з 3агаJІьвою У країаською Радою 

робив .Союз ріаеві старання, щоб забезпечити в зайнятих 
українських ве:млsх роввиток українського націона~ьвого 

життя, одначе сї стараввв не увівчали св успіхом. Поsнаки 
того житт.в: їствують там ості~ьки, оскШьки ва місцї пmи-

• • • •• u • u 
JІИ СВ СВІДОМІ ваЦlОВаЛЬВО ОДИНИЦІ И ОСКLІІЬ:ВИ Ва:JІШ~И СЯ 

там в тім чи ившім: характері австрайські Українці. 

На инmі:м місцї вгадувал·о ся вже про Хопщиву, що 

її уважаєть ся сuадовою частивою по~ьського коро~ївства 

й вїчого там українського не допускавть ся, ко~и не раху

вати кількох оголошень в українеькій :мові, не . уважаючи 
на те, що роsпорв;цка:ми австро-угорської начuьвої команди 

армії sабеsпечево тут явикові права українського населення. 

В тій части зайватих ·українських sе:ме~ь, яка нахо

дить ся в окупації вїм:ецької армії, так само нема вївких 

поввак українського життя. 

Треба замітити, що унраївські sемлї страшво вилюд

"Іені й находить ся близько бойового Фронту, та s сеї при
чини ве ставовJІJІть терену, на якім свобідно :можна було-б 

розвиватИ ику будь дїяльність. 
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Не див.Uчи ся на ее, в зайнятих повітах волинської tуб. 
всеж удало ся повликати до життя цілі десятки українських 

народніх шкіл. Стало ся ее завдяки тому, що серед окупацій

вої адміністрації вайmп:и ея доде.куди одиниці української 

народности з Австрії, та завдJШИ вербунковим комісаріатам 
У країнських Сїчових Стрільців, які подавали насиевию 

необхідні інФормації в сїм напрямі. 

Шкільна акція на Волинї веJІа ся чер'ев основане Сою

зом у Львові Бюро культ. помочи для українеькоrо часе

лення зайнятих земель під проводом д-ра І. Крип.вке~ича. 

Матеріиьиих засобів достарчили жертви суспільвости, Січо

вих Стрільців, полонеаих У країнцїв і Союва. 
І 

До серпня місяця 1916 р. їствувало на Волині 29 укра-
їнських шкіл з чие.п:ом дїтей 1785. Приrотованих було до 

основання 32 mко.ІІИ. Росийська оФеизива під Луцьком, за 

припала ва кінець mкільноrо року, зменшила трохи терен 

українеькоrо шкільництва. В другім півроцї 1916 р. істи 'в 
в двох повітах волинської tуб. (володи:Кир-воливськім і 
ковельськім) коло 20 українських народвїх шкіл. Науку п<•· 

І 

. дають в части місцеві учительські сили, в части приїажі 

з Галичини. 

Місце не позволяв нам вдавати ся в подробиці і з сеї 

причини мусїло ся полишити на боцї деякі менше важні сто

рови діяльности Союза, а також справи внутрішніх вЩво

син в українськім політичнім таборі, від яких у веJUІКій 
мірі залежали, як дїяльність Союза, так і ії вислїди. Отеей 
коротенький нарис - ее тільки віхи, яві оввачують напря

мок і характер дїяльиости Союза, але не показують всьоrо їі 
змісту й значіння, що треба відложити ва пізнійший ч:ас. 

А. Жу~. 
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