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Самостійна У країна.
Ве.11.ика війна, що саме ведеть сл, видвигиула в Европі
нове націонмьне питаннє

ної українськоІ

-

Аержави.

питанне со ·r в оре в на самостій

А недавні

ще ті часи,

:кQ.аи про

У:країну та У:країнцїв мовчuа не 'J'Ї.ІІ.ь:ки всн Европа,

ue

й ие

дuе:кі сусїди не :мuи про неї майже нї.а::кого по~тт.а: або що
найбіАьmе мuи цїл:ком помиАкове поннтте, буцім-то "Малоросіа"

ее частина одиого вео~икого "русского" народу
аж по Камчатку.

....

від Карпа.'!'

Що біАьше: педавен ще час, нк самі Укра

їнці не сміли навіть подума·rи про державну незао~ежність Укра
їни

так даJІен:о стонJІа са думка відr~повурої і темної укра

-

Увської

дїйсности.

А то ще й сьогодня чимuо таких мuо

душних синів неньки-України, що й самі не хочуть повірити

в будучу во.ІІ.ю, сиАу і со~а.ву У:країни, та й другим браттнм своїми
sвевіре~и:ми речами їх .віру відбирають?!...

.

А всеж таки .нка веАитенська ріжкиця між тим, що буАо

ще недавно, а .що сьогодня на свої-ж очи оrАядає:ио!
говорить про

у:країнську справу і самі

неї заrовори.ІІ.И, нїж досї
піснї чи виmиваввн,
виставу,

не

І світ

Українцї іиа:кше про

3ВИRАИ говорити.

Не за українсь:кі

за український театр чи аматорську

не за українські гuушки, вuивку, тропак чи сивї

шаравари, навіть не за українські rазети, не за "Просвіти" чи

sa

українську школу, не за подїл Гuичини чи за "автономію"

України йде сьогодни розмова, а -за самостійну украІнську
державу.

Так, браттн!

за українську державу

-

самостійну 1 ВІД

вікого неsuежву!

-

з

-
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Ду'fку

ось-такої самостійно! України вивісив па своїм:

прапорі "Союз виsво.аевп.и України", орrапїзаціл: росий
ських Українцїв. Визнає її й" Українська Націопа.аьпа Рада",
орrапїзація всїх

га.аицьttих

Українцїв беs

Визвають ї'і й американські Украївцї.
Україпцї,

що їм не

затикав

ріжпицї

партій.

Одним СJJово:м::

всї

рота московько-са:м:одер

жавий ку.11ак, заяви.11ись не інакше, л:к ті.11ьки за сотво

рениєм чи пак за .відпов.Іlевпе:м: самостійвої українсь:кої
держави.

А може й справдї ее якась педос.ижпа :мрія та химера отса

"Самостійна Україна"? Може справдї правда за "Києв.11нпипом",
за Савенком,

граФом Бобріпським,

епископом: Ев.11огіє:м: та ип

шими

"обєди:sите.ІІ.ими" й "істиппо-русским:и

не

ними,

за

то

бодай

за

"Речию",

.аюдьм:и",

Мі.Іlюкови:м:,

а

JПt

Родічеви:м:

та за другими росийським:и .ІІЇбера.аам:и й поступовцями,

що

кажуть Українцям: вдово.11.ити сл: українською :мовою в шко.11ах,

земстві та судї, не допускаючи павіть "автономії" України?
Пог.ІІ.янь:мо за сим в :минувшину та сучасність України.

*

*

*

Кажуть "обєдивите.ІІЇ"

а то й не "об єдините.11ї", а.11 е

й росийські кадети-.11їбера.11и і поступовцї

-

буцїмто ко.11ись

в обох "п.аемен" (Ве.аикоросів і Ма.11оросів) бу.11а одна .спі.11ьна
держава;

буцїмто

царство та

буцї:мто

спадкоємцем
вкінцї

її

стuо

"М&.ІІоросі.яи,

опіСJJя

:московське

угнетена

По.11ьщею,

"верну.ІІа" опіс.11.я знов до одної спі.11ьної "русскої" держави.
Чи правда ее?
Історія

-

справдїшна, вірна, а не на московське копито

перевернена історія

-

навчає нас якраз чого іншого.

ІНай

старша Несторова .11їтопись розказує нам про київських кн.язїв

зперед

тиснчи .11їт (О.11ега, Ігоря, О.11ьгу, Святос.11ава, Яропо.11ка,

Во.11одимира Ве.11икого, Св.ятополка, Ярослава Мудрого, Ізнс.11ава),
про їх державу на Українї (в Київі, Чернигові,

Пере.иСJJаві,

Овручі і т. д.), про їх походи па Виз~нтію-Царгород,

-

а.11е

також і про їх походи проти "Радимичів" та "Вятичів", мо-

-
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-

еконських предків ва І'Орішній Оцї, яких Українцї-Кинве (тодї
"Русию" звані) мечем. підбивади та дань з вих бради.

Підбив

їх у перше Св.атос.11ав, а наново .м.усїв теж саме робити ВоJІо
дим.ир Бе.11икий, опіСJІ.нж JlpocJiaв Мудрий. Значить: не хотї.&и
ті московські пращурі носити київського, українського .нрма, не

ХОТЇJІИ піДJІJІrати nРуси"-Кинвам.. Якже помер

JlpocJiaB

Мудрий,

так один з його синів дістав в спадщинї як свій "удї.11" отсї
пра-московські зем.ІІЇ: Сузда.11ь і Во.11одимир на Кл..азмі. Від сього
часу вови й нїко.11и не вервуАи вже під київску маду.

Почу

ва.ІІи вони себе чимось о:кремішним від Київа, від України, від

"Руси". Іх-же силою підбито (СВJІтоСJ1ав) і силою nовертано,
я:к вони

від

України-Руси відрипались (ВоАодимир Ве.11и:кий

і Ярос.л.ав Мудрий). Якже вови дістuи своїх окремих кв.азїв,
хоч і з :київського роду, так і остали окремо. Всв їх спі.11ьвота
з Київои не трева.JІа й сотнї .йт, бо за сей час аж двічи треба
бу.11о їх наново

підбивати

-

між тим, .и:к державна спільнота

Чернигова, Переяслава, Овруча, Володимира
Перемишля з Киїном трів8..11а яких

450

Волинського чи

лїт. Значить: всї укра

їнські землї творили в давнипї одву державу маАо не

ПіВ ТИСЯЧИ .ІІЇТ
СТИНа їх)

-

МОСКОВСЬКі-Ж ЗеМАЇ (і ТО АИШ західна ча

вадежuи до

би'l'а земА.а тільки

100

київсь:ко-украївсь:кої держави як під

АЇт тай то з перервами . .іlїтопись Не

сторова й тоАкуе пам причину сього: вона каже, що Радимичі

і Вити чі бу ли "от .іl.яхов", себто ивьшоrо корін.а та иньшої
мови, вїж. Кияне та взаrалї У краївцї.

Не буАО в давні кв.яжі часи й вїякої спільности в мові
та письменстві між високо-культурною Русию- Україною і ди
кою ще тодї Московщивою. ;,Обедивителї" кажуть, будїмто всї

старі київські АЇтописи, закови ("Правда Русьв.а "),поеми ("Слово
о nолку Ігор.а" і т. д.) бу.л.и спі.л.ьною в.л.асвістю "Ма.л.оросів"
і "Ве.л.икоросів".

Се неправда.

Беї ті

твори писа.л.и ті.л.ьки

самі Українцї старо-украУвською мовою, котра Аиmевь через

те в дечім схожа

s теперішвою

"веJ1икорусскою мовою", що бу.л.о

в нїй богато т. зв. ~цер:ковво-с.ІІаВJІвщиви" та правопис її був
церковво-сАав.авський, що в церкві спі.ІІьве всїм: правос.л.аввим

·СдаВJПІам (Українцнм, Москалям, Білорусам, Сербам і Бомарам).

-
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Так само незгідне з історичною правдою, буцї.ито :москов

ське царство стuо спадхоємцем давної київської держави. По
ПраВДЇ Пр.ІПІИМ СП&ДІtОЄ.МЦеМ Ве.ІІИКИХ КИЇВСЬRИХ RНJІЗЇВ бу.11а .ІІИ

ТОВСЬК& династін Геди:миновичів, а спадхоемцем нашої старої
держави

lX-XIV віку
по.11овини XIV віху до
звані

стuа держава .11итовсько- українська з
кіицн

XVI -ого.

Гедиминовичі

(інакше

"О.11ьl'ердовичами") зукраїищи.11ись та їх держава бу.11а

переважно ухраїиська. Вона обій:м:uа всї українські зе:м.ІІЇ (крім

Гuичиии, нка припuа По.11ьщі), а мова українська Сnідмішана
трохи бі.11орущииою) бу.ІІа її урядовою і письмеисько-шкіАьиою

мовою.

Отс.н .11итовсько-україиська держава воюва.11а гоJІови:о

з Московщииою, при чім иайСJІавиїйши:ми воєводами JІитов

сьхо-україисьхих квнзів буJІи Україицї:
Ходкевич, КНJІЗЬ Сопіга, КИJІЗЬ

князь

r JlИИСЬКИЙ

Острожський,

і т. д. в СЇМ часї не

тіАьки не бу.11о між Україною і Московщвиою иїнкої спіАьиоти,
а.11е навпаки буJІа непримирима ворожнеча та майже безпере
ривка війна.

(XIV-XVI

В

укра"іиських JІЇтопис.нх і письмах сього

часу

віки) вважаєть сн Москuїв за ворожих чужинцїв,

а так само знов тодїшні МоскаJІЇ иенавидїАи нас, нк щось їм

цїJІком чуже і вороже.

І мови спі.ІІ:Ьної та письменства спі.аь

иого :між Україною і Москвою тодї
наші писанки не допускаво до
бу.аа

за-темна,

щоб

Ї'f

(XIV-XVI

Московщини,

писанки

бу.11и

віки) не буJІо,
а

Московщииа

цїкаві ку.птуриїйшим

Україицнм.

Неправда вкінцї, буцімто "Ма.аоросін" опіС.ІІJІ, ~а Богдана

Хме.11ьиицького,

"вертма"

до

"спі.ІJьиої,

русскої"

держави.

Повстании та бунти українського козацтва з першої половини

XVII

віку мuи свою причину в 'І'ім, що .литовсько-українська

держава увійш.11а

(1569

року) в спі.лку (т. зв . .любJІииську Унїю)

з По.льщею та що с.н спі.11ка вімuа Україну під Андське нрмо,
бо всї українські зем.11ї вjд.лучеио тодї від А.итви, а при.11уч~но
прим о до По.льщі.

У країнцї бороииАись проти по.11ьсь:кого на

тиску шко.11ою, письмеиством, орrаиїзаціею, брацтвами і т. д.,
а .ах ее не помагuо, так хапа.аи за sброю, опираючись об укра

їисьху козаччину. В тих боротьбах з По.11ьщею Украївцї иаходи.11и
цо:міч схорше в царгородських патріярхів, момавських "rоспо-

-
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дарів" (квнsїв). або й у Татар, нїж в Московщинї. Стовчи осто
ронь від ее:.: смертельної боротьби України

s

ПоАьщею, Мос

ковщина sасвідчuа найкраще, що Україна чужа їй, а вона
чужа Українї.

Так само осторонь стонла Московщина від ве.л.и
кого повстання Бог дана Х:меА ьницького проти По.л.ьщ_і.

Помага.аи Х:меАьницькому не Москuї, а Татари. Цї.л.ю Хмель
ницького буАо вибити зпід Польщі ввесь український

нарід, зб у дувати

жаву.

наново

самостійну укра:інську _дер

"Вибю я з АJІдської неволі"

-

кий до польських поСАів

-

говорив ХмеАьниць

"увесь народ руський" (ее s~а

-

чи.ІІо в нас по тодїшньому "український").- "Не хочу .и вашої
По.11ьщі, доволї буде

кім"

(себто

"українськім").

єдвновАадний
ський").

-

вол.ать с.и

s мене

sем.л.ї в :моїм кн.изївстві русь

"За Божою .11аскою .и тепер

-

самодержавець

руський

(себто "україн

"Не знаю, нк ее скінчить с.и, нк мої козаки не вдо

..

своїм удїльним кн.ивївством". -А його по.ІІ

ковник Джеджалїй говорив до сих послів : "Виженемо вас, Аяхи,
за Вис.11у, а вам наша Україна нехай останеть ся."

-

Значінне сих слів нене: ХмеАьницький та його старшина го
ворили про свою самостійну укра:інську державу, а про :муку
з Москuем і не ду:мuи.
Колиж Богдан Х:меАьницький пішов опіСАя таки на спілку
з Московщиною, так зробив він ее не з доброї волї, авї не з серц.и

до Москви, а з конечности, з мусу. Х:ме.11ьницький зміркував по
кількох роках боротьби

s

По.11ьщею, що сам її не побідить. Тому

огл.инув с.и за союзн::ико:м. Х:меАьницький з верну в сл вперше в е
до Москви, а до Туреччини, до су.атана та зробив з Ту
реччиною таку умову, .ику опіс.11н зак.11ючив з Московщи
ною: став під турецький протекторат (опіку). Rо.л.иж турецький
султан не вспів спону:кати свого піманцн, кримсько:rо хана, до

щирої по:мочи Україні, тодї Х:ме.аьницький зміркував, що на Туреч
чину годї чиСАити та зробив з Москвою таку саму умову, як
перше з Туреччиною, аби ті.11ьки :мати поміч проти Польщі.

Москва зразу не похочува.аа :мішати ся в сю

справу

-

новий доJtаЗ, що їй Україна була чужа і байдужа. Аж по трьох

-
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.йтах стu.а між Україною і Московщиною умова (в Переславі

1654

року), що Україна заховуе свою повну державну не

залежність, свое військо, свій скарб, зносини з чужими дер

жавами,

свої закони, свого гетьмана і свою управу, а тільки

проти спільних ворогів Україна з Московщиною :мають разом

виступати. Значить: Україна не

"вернула" до спі.ІLьноти

з Москвою, авї не "з.11училась" з нею в одну державу,
але на да.11ьmе оста.11а самостійною державою та тільки
"під протекцією" царя

-

так само як передше ще :мu.а оста

вати під "протекцією" су.11тана.
Що Х:ме.11ьницький вважав Москву чужою, а не рідною та
що вів і не думав "лучитись" з нею в одно, засвідчають також

дuьші три JІ'іта його володїнн.н. Москва г.ІL.ядuа ва Україну
.як ва чужу землю, .яку вона бажала захопити в свої руки. Тому
вона поза плечима Хмельницького змовл.н.11ась з Польщею та
не хотїла помагати Хмельницькому щиро до того, щоб решту

українських земель (Волинь, Холмщипу та Галичину) визволити
зпід Польщі і прилучи·rи до України. Москва пр.я:мо не ба
жала собі

сильної української держави.

скоро зміркував

ее та злучив с.я тодї

Хмельницький

з шведським

королем:

Карлом Х проти Польщі, хоч Москва була саме в союзї з Поль
щею проти

Швеції.

правдиво, що

Карло

Х остерігав тодї

Хме.~~ьницького

"Москва не стерпить вольного народу україн

ського побіч себе". Царь напирав ва Хмельницького, щоб сей
І

відступив від союза з Швецією, але Хмельницький рішив

з Москвою цїлком порвати і прив.нти "протекцію" Шве
ції.

Він післав Шведам поміч в силї

мавством

полковника

Ждановича.

30.000

На

козаків під ота

жал.ь

Хмельницький

помер несподїваво (16Ь7 року) серед тої справи, не довівши
Її

до кінця.

Все

дев.ятилїтве

гетьмановавне

Хмельницького

й усн його політика е одначе доказом, що він змагав
рипити

повну

везалежність

державну

України

обо
не

тільки від Польщі, а.11е й від Москви. Його союз з Мос
квою ее було тільки шукание помочи в потребі, так само .як

передше союз з Татарвою 'ІИ з Туреччиною, а опісл.я зі Швецією.

Не було ее вї.яке підданство, нї.яка "злука" з Москвою і нї-

-
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.акий "поворо·r" до "спі.11ьної русекої держави". Про все те
він і не думав, а видума.11и все те щойно недавно мос

:в:овсь:в:і "обедините.ІJ. ї"-націонал їсти (московські історики
Соловвв і Поrодін, редактор Кат:в:ов, rраФ Бобрінський, редак

тори

Піхно, Савенко, Меньшікон і т. д.) та в.ІJ.ожи.ІJ.и йому

в його думки те,

чого

він саме найбі.11ьше жахав с.а.

Хме.11ьницький думав ті.11ько про самостійну українську державу,

писав с.а все гордо "гетьманом України" та во.11одїв у нїй ак
украЇНСЬКИЙ ВО.ІJ.ОДарь ДО ОС'І'аННЬОЇ ХВИ.ІJ.Ї СВОГО ЖИТТJІ.

Тому

п.11акала по нїм: гірко вси "річ-поспо.11ита українська", нк гово
рив над його труною

"писарь" (себто: державний секретарь)

Зорька.

*

*

*

Відносини між У країною і Московщиною, що настали по
смерти Богдана Хмельницького,

є дuьшим: доказом,

що не

правда ее, буцїмто Україна при.ІІучи.ІJ.ась до Московщини радо.
ик рідна до рідної. Нас.ІJ.їдник Хме.11ьницького, гетьман
Виговський

-

Іван

дуже розумна та високо патріотична .11юдина

-

бачучи .11ихі замис.11и Московщини проти державної незuеж
ности України, пірвав з Москвою, розбив Москuїв під Іtоно

топом на прах та заuючив з По.ІJ.ьщею

1658

року Гаднцьку

умову, си.11ою котрої Україна увійш.11а в спі.11ку нк трети

рівноридна держава ("Ве.ІJ.ике кннзївство руське"
з давної ще київської давнини!)
А.11е нарід був ворожий По.ІJ.ьщі,
не мог.11а вдержа'І·ись.

-

назва

побіч По .11 ь щі та .д. и тв и.
не вірив .д.нхам і с.л

спі.11ка

Наслїдник Виговського, гетьман Юрко

Хме.11ьницький, відновив зразу спі.11ку з Москвою,

а да.11ї від

ступив від неї та пішов знов на спі.11ку з По.11ьщею. По.ІJ.ьща
і

Москва піш.11и тодї війною проти себе та стuи битись на

Українї. Юрко Хме.11ьницький мав за с.11абу го.11ову вивести сьому
копець та зрік с.л гетьманства (16о3 року). Аж тодї счинИ.Іlась
біда:

вснкі чести.11юбиві .11юде

ста.11и рватись за гетьманську

бу.11аву, з чого скористувuись .ІJ.Ихі сусїди, По.11ьща. і Москва.
Ви~обилось тепер таке, що ста.Ію двох гетьманів: польський
став.11еник Тетери на Правобережі, а московський приС.ІІужник

-
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Брюховецький на дївобережі.

Настав ще гірший зако ..ют, бо

Тетеря при помочи Польщі став воювати д'івобереже, а Брю
ховецький при по:мочи Москви П равобереже. Край руйнував сн.

Самі Українцї різаJlись між собою. Москва і Польща змір
кували, що їх спі.а.ьпий інтер ес Україну подїлити, та
в

Андрусівськім договорі

(1667

р.)

погоди.а.ись поміж собою,

щоб Україну подї.а.ити між себе вздовж Днїпра. Отсей Андру
сівський договір рівнож доказує,

що Московщина не вва

жа.а.а України за рідну сторону. Інакше не шматувuаб Іі
на спі.а.ку з .і.lнхами. Андрусівська умова отнми.llа знов Укра
їнцїв і вони зібрuись боронити своєї незмежности та ЗІ'УР
тува.а.ись довко.11а с.11авного гетьмана Петра Дорошенка. Доро

шенко з'єдинив знов усю Україну Хмельницького в одну,
веза.11ежну державу

(1GR8

року). Дорошевко зірвав і з По.ІІь

щею і з Москвою та пошукав помочи там, де шукав її вже
Богдан Хме.11ьницький:

в Туреччивї.

Ста.11а умова між Доро

шепом і Туреччиною, що су .11тан Магомет ІУ :мае помогти До
рошенкови визво.11ити всїх Українцїв зпід По.11ьщі і Мос

кви та злучити в одну українську державу. А.11е Татаре,

що прийш.11и в поміч Дорошевкови, п.ІІюндрували Україну. Се
відхи.ІІи.ІІо нарід від у.ІІюб.ІІеного зразу Дорошенка. Дорошенко
зрік сн тодї бу.11ави

року), а Україну знов подї.а.ево на

(1676

два гетьманства. Правобереже, заміневе :майже в пустиню, під
.ІІ.нrа.ІІо

то

Польщі то Туреч11инї,

-

.іlївобереже,

де гетьма

нував Самой.а.ович, під.ІІнrа.ІІо Московщині. Сей час назвав на

рід "Руїною".
ПодіІ всього часу від Х:м.е.11ьницького до Дорошенка до
казують, що Украївцї всїми силами хотї.а.и боронити єд

ність та державну неза.11ежність України, а.а.е за-богато
мали кругом ворщ·ів (По.11ьщу, Москву, Татарву), щоби серед
них

устояти.

*

*

*

Остапиїм, хто з оружє:м в руках пробував оборонити від
Московщини державну неЗа.ІІежні_сть України був гетьман Іван

Мазепа, вас.ІІїдник Самойловича. Він гетьманував саме тодї,

-
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.а:к у Московщииї запанував царь Петро І,

рювати

московське

царство в

теперішню

що став

перетво

росийську

імперію.

Петро І й задумав знищити державну автономію України до

решти. Мазепа розумів ее, що скорше чи пізнїйше прийде до
с:м:ертмьної боротьби України з Москвою. І він -ІЇтами гото
вив ся до сього: заводив .п.ад і освіту на Українї, будував шко.аи,
друкарвї 1 церкви, обсаджував поАковничі та сотенні урнди
своїми довіреникам.и, заводив мрність та пос.п.ух українській
в.аасти,

не

терпів

нес.аухннности та не.11аду, поширив геть

манську в.11асть і на Правобереже, а як

йому

на

завадї став

поЛRОвиик Семен Пuїй, Мазепа не надумуван ся нї хви.n.иии,

аби

с.11авного,

ue

й неспокійного Пuїн увл.знити~

Ось так

зАучив він під свовю бу.аавою знов усю ту земАю, .ику

мав Богдан Хмельницький. По Хме.аьницькім і Виговськім
був ее иайси.аьнїйший український гетьмав- во.Аодарь Укра'іви.
Росія тим часом зап.аути.11ась в т.ажку війну

Отсю

хви.ІlЮ ·задумав

Мазепа

визиськати,

si

щоби

Швецією.

визво.ІJ.Ити

Україну з .Аабет Петра І-го. Порадившись з довіреною старши
ною,

Мазепа

зроб_ив 3 Rap.n.oм ХІІ таку спіАку, нк ко

.Іlись Бог дан Хме.11ьиицький з Rар.11ом Х. Шведи прийш.11и
аж на Україну. Мазепа пристав до них, з.аучив с.я з вим.и ще

й с.ааввий кошовий Запорожеької Сїчи, Rость Горд'іввко 3 За
порожцнми. Тим: часом московські війська вже за.аили майже
всю Україну,

ідучи від сходу.

Ті городи, що ставиАи опір,

Москва здобула, зруйнувuа, вирізuа і спuи.11а. Опірних Укра
їицїв прибиваво тисячами на хрести, саджаио иа па..й, при
биваво до п.11отів і пускаво ріками з водою на пострах. Тодї
часть У~ра'іицїв 3 .анку перед
Петра І-го.

Шведи, Мазепа і

Москвою
Запорожці

ста.11а

по

сторовї

пробувuи виперти

Москву з України і об.п.нгАи Москu'ів у По.атаві. Царь прийшов

3 ве.11икою ар:м:івю своїх виручати. Під Полтавою прийпuо до

бою

(1709 року).

Шведи, Зап~рожц"і та Мазепиие військо боро.Аись

п .аеви. Коро.ІІ.а Кар.11а ХІІ. пострі.п.еио в ногу та Шведи пес.п.и
його на вошах у бій., Запорожцї стоии муром, .а.яга.аи покотом
го.11овами нк снопи у по.111; з них .аиши.аось всього кі.п.касот душ.

Над вечір однак битва бу.11а Д.llJI Шведів і Укра'івцїв програна.
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Українські та шведські недобитки втїuи тодї через Днїпро
і степи на південь, до Очакова, що нuежав тодї до ТуреЧчини,
а да.11ьше в Бесарабію, що рівнож нuежuа тодї до Туреччини.
Мазепа там: зі старости і грижі й помер, а українські недо

битки і Запорожцї вибр8..11и тодї сво'fм гетьманом Мазепиного
довіреника, Пио11ипа Оро11ика.

Списано тодї між Оро11иком, Гордїєнко:м: та Кар.11ом ХІІ
умову, котрою Каро11о ХІІ обіцнв так довго Москву вою
вати, доки

Україна

не стане самостій ною

державою.

Каро11о ХІІ і Ор.11ик наІІЮВИJ1И Туреччину воювати з Петром І.
І справдї Турки побио11и царн та примусио11и його підпи
сати умову, що Москва зрікаєть с.н України і Укра їна

бу де самості й ною. Одначе з того нїчого не вийшо11о, бо царь
не схотїв опіс.11н сеї умови виконати, а Турки знов мuи інші

uоІІоти та не схотї.11и дuьше з Москвою воювати. Тодї Оро11ик
і Кар.11о ХІІ виїха.11и до Швеції, де

Rapo11o

ХІІ небавом nомер.

Оро11ик, Гордієнко та інші українські еміrранти довго ще на
мовлнJ1и то Туреччину, то Швецію, то Францію до війни з Мос
квою, ао11е без успіху.

Так скінчио11а сн оставин спроба гетьмана Мазепи та Ма

зепинцїв уtрунтувати державну самостійність України. Скінчи
J1ась невдачею тому, що Україна бу.11а знесмена стоо11Їтним:и
війнами і неспоконми, була роздерта між Польщу та Гетьман

щину,

Гетьманщина-ж у нутрі мао11а коо11отнечу

між

богатою

старшиною і біднїйшими масами народу. До того Україна м&.ІІа
в себе респу_бо11икансь:кий, виборний о11ад та не :мма постійної
армв, тіо11ьки козацькі поо11ки. Московщина-ж саме тодї переро
бJ1нJ1ась в теперішню, сио11ьно сцентрао11їзовану, чиновницько-мі
.ІІЇтарну Росію,

буо11а більша і сиJ1ьнїйша,

во11асть у нїй була

в руках суворого царського правитео11ьства, опертого на слїпім

послуху всього народу, армін

буо11а вже постійна, а мужиків

кріпко держано в панських дворивських руках. Респуб.ІІикан
сько-демократична Україна не мого11а отже устонтв проти
сцентралїзовано-мі . йтарної, самодержавної Росії.

*

*
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*

ПоJІ.тавський погром припечатав до.11ю України нк

самостійної держави. Гетьманщина ще м:а.11а свого гетьмана

(Скоропадського) і свій ур.яд,

8..1.le

царське правите.льство ста.ло

вміmувати сн в прав.ІІЇвнв гетьмана. При гетьмавї устаиов.11ено

"ма.лороссійську ко.ІJ..ІJ.єІ'ію", можеву з московських І'енераJІів, що
м:uа наглядати гетьмана. Якже Скоропадський помер, тодї царь
й не доsвоJІ.ив вибрати гетьмана. Тимчасовим: ,гетьманом уста

новлено Пав.11а По.11уботка. Якже він став упоминатись за
право України до самоуправи, так його й чимuо україн
ської старшини виuикано

до Петербурга, де й ув.изнено їх.

ПоJІ.уботок у тюрмі й помер. Україною правила дuьmе ма.ао
російська коллєrія, руйнуючи давні українські права і роб.11.нчи
вCJIIti здирства.
Привернено гетьманство знов, як вже померли царь Петро І

(1725

р.) та його наСJІ.їдниц.и-вдова Rатерипа І. (17~7), а на

став царем Петро

11.

Українцї впімвуJІ.ись тодї за право об

бирати собі гетьмана і їм ее право повернено. Гетьманом: ви

брано ДапиJІ.а Апосто.11а.

Якже він

1734

року помер, Москва

3НОВ не згодилась на вибір гетьмана. Україною правила зuов "ма

лоросійська коиЄІ'і.и", поки

не

наста.ла царицею Є.11исаве·га,

котра згодилась знов на поверненяє гетьманства. Вибрано геть

маном Rири.ІІ.а Розумовського. Лк померла Єлисавета, а прийшла
царицн Катерина ІІ, що сто.н.11а твердо за сам:одержаве, за цев

трuїзи і за кріпацтво, тодї скасовано гетьманський урлд
на віки

(1764 р.),

а Україну подїлено на rубернїї і при

лучено прямо до Росії.

Ост~нвьою вільною українською зем:.лею
Запороже, де

тепер

rубернїі

зостuо

с.н ще

:катеринославська і херсонська.

Цариця Катерина ІІ піс.11а.аа свої війська на Запороже, велї.ІJ.а

збо:мбардувати Запорожську Сїч, а всю старшину з кошовим
Петро:и Кuьнишевським на чолї завдuа в тюрми чи на за

сланнє. Се ста.11о сн

17 75

року.

Осьтак скінчилась до решти держаnв а самості й
ність України,

уrруптована Богданом

Хме.ІJ..ьницьким.

Весь час від початку повстання Хме.ІJ.ьницького проти Польщі

(1648

р.) аж до зруйнованв.н Сїчи

-
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(1775

р.) та до в.ІJ.ученнн

Гетьманщини

(1764

р.) в Росію

-

себто

140

.11їт

-

ее бу .ІІа

одна безпереривна боротьба Українців- зразу sПо.11ьщею,
опімн з По.льщею і Москвою, а вкіицї ті.11ьки з Москвою

-

за державну незалежність України, за українську дер
жаву. З Польщею, С.іlаб:ко-зорtанїsованою та невпорндкованою,

Україна сю боротьбу до по.11овини вигрuа. За те з кріпко-s'ор

І'анїзованою Москвою Україна боротьбу прогрuа- тим бі.ІJ.ьmе,
що мо.а.ода та зразу си.ІJ.ьна. орІ'анїзаці.и Богдана ХмельницьRОrо,
почасти через руїну краю і вміmуванвє .ІJ.ихих сусїдів,

а по

части з вини самих-же Українців (їх сварRи та К.ІІ.а:сові во
рожнечі) скоро роs:mтаАась.

*

*

*

Та скасуваннє Гетьманщини і зруйнованне Запорожеької

Сїчи не є кінцем:

українських змагань до державної

неза.11ежности. Ось-так останнї Запорожці не скори.11ись Ро
сії,

ue

піШJJ.и в Туреччину, де в гир . й Дунаю, на островах,

за.ІJ.ожи.11и нову "Задунайську Сїч" під турецькою рукою. Отс.и

"Задунайська Сїч" простон.11а там аж до

року,

1828

самим:

своїм: істнованиєм пригадуючи Українцим їх давню волю. Тому
Росін намага.л.а CJI конче переманити тих задунайських Січо
виків під свою руку і частину їх у війні

s

Туреччиною справді

перемави.11а. За ее Туреччина й скасуваJІа сю "Задунайську Сїч"

1828

року.

Українці з Гетьманщини

не

могли

рівнож

з упадком vкраїнської державности. Коли в роцї

Катерина

11

погодитись

1767

царица

скликuа з усього царства виборних людей (де

путатів) в "rенера.11ьну устроїтеJJьну комісію" (нїби державну
думу), тодї депутати з України під проводом
По.11 етики

стали

дом агати

сн

сміливо

Грицька

поверненнн

давньої самоуправи Гетьманщини. Сю "Комісію" небавом:
розвнзано, а богато Українцїв покарано за їх змаганни до са
моуправи зас.ІІ.аннем, тюрмою, а навіть с:м.ертію.

Дух самостійности України одначе жив

да.а.ьmе

в української старшини, перемШеної в "ма.J.І.оросійське дво

рннство", чоrо доказом були: подорож tраФа Василн Rапн"іста

-
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до Вер..!їна в роцї

] 791,

по тайвого поСJІа українських дворян

до пруського коро.ІІ.н, щоби сей визво.ІІ.яв Україну,

та зва

-

:м:еиита "Історія Русів" (себто Українцїв, не Москuїв!) напи
сана в тім часї звісним уже Грицьком: Полетикою і поширена
серед українського дворянства.

В сїм: знаменитік творі пред

ставАеио історію Гетьманщини .ик історію змагань за державну
самостійність України.

3амітне, що й тодїпrиїй уираїDський :м:итропо.ІJ.ит з Гuи

чини, що по розборі По..!ьщі

(1772

року) на.11ежала вже до Ав

стрії, дев Шептицький*) в однім своїм письмі до віденського ці
сарського правительства заохочував Австрію попирати Русинів
(Україпцїв),

бо

через них можна прихи.11ити собі й падднї

пр.инських УкраїнЦїв, котрі тужать до давньої волї. Мабуть, що
дев Шептицький зносив ся потайки з Грицьком Полетикою,
І'раФом Rапнїстом та другими Українцими з колишньої Геть

манщини. В кождім разі бачимо, що як у Гетьманщині, так

і в ГаАичинї жи.11а тодї- з кінцем

XVII

віку

думка

-

про самостійність України.

Жила вона і зараз по 1800-ому роцї, з початком ХІХ сто
ліття, коли

здавалось

-

темна,

-

глуха

ніч

покрила

всю

Україну. Істнува.ао тодї на Україні нкесь тайне "Товариство
визволення

Укр а їни",

а

провідника

українських

дворян

з Аївобережа, .dукашевича, арештовано павіть за nрипа.J.Іежпість

до нього. В

1821.

роцї полїці.и викрила па Україні тайне "Об

щество соединепнпхrь С.аав.инrь". Думки його булИ :м~буть подібні
HR nотім в "Кирил о- :методіївськіи Брацтві "' а саме, що треба,

аби всї С.11авяне мали свої держави, злучені в свобідну спілку.

До отсього "Товариства злучених Славян" нuежа.~~.и тодї лї
вобережві, майже

1725

самі українські nани, в .нких

-

нк писав

року М. Маркевич до росайського революціонера-дека

бриста Ри.ІІ.єєва

-

"живе ще дух Полуботка" (себто дух са

м:остійности !). В проrрам:і сього "Товариства" було й домагавне

автономії України ("Ma.JJ.opocciї").

*

"')

*
*
3 того самоrо роду Шептицьких, що й теперішнїй ruицький Митро-

по.ІІ.ит, rраФ Андрій Шептицький.
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Новим по.л.у:міне:м стuа горіти іде.н української держав
вої самостійвости, коли визначний кружок мо.л.одих Ув:раїВЦЇВ

зв.пзав сн в 40-их роках минувшого сто.л.їтт.н в

діївсьв:е Брацтво",

викрите по.л.їцією в Київі

71 Кири.л.о-Мето

1847

р. Провід

никами кружка бу.аи історик Мив:ола Костомарів та пись:мевии.к

Панько Ку.аїш, а речником його ідей в поезії

-

Тарас Шев

ченко. Цї.аю кружка бу .аа самос·rійна демократично-кон
ституційна

у:в:раїнська держава, що враз з инши:ми дер

жавами всїх инших с.л.авянських народів ма.л.а би нмежати до

с.аавннської Федерації держав. "Брацтво" викрито, його членів
покарано зас.ааннєм, а найтяжше Тараса

Шевченка, котрого

твори проповідували революційні, антіцарські та самостійвиць
кі

українські

ідеї.

На творах Тараса Шевченка так і видко

вп.11ив "Історії Русів" Грицька По.л.етики, котру Шевчев::в:о чи
тав чима.Ію разів. Дістав він ії певне серед тих .лІвобережних
дворнн, серед яких він кілька років проживав та котрІ бу.11и

саме сипами та внуками тих, що працювали разом з Грицьком

По.аетикою, Rаси.л.ем Капністом та инш. Стрічав ся там Шевчев::в:о

певне і з старими членами "Товариства визвоАевнн України"
чи "Общества соедивенвЬІх'Ь С.11ав.ннrь".

Так само стрічuись з

ними певне й инші "Кири.11о-Методіївські Братчики".
Думка дійти до української держави дорогою спілки

с.ІJ.ав.ннських держав, ее так само думка "Общества соеди
ненвЬІХ'Ь Слав.я:нrь", як і "Кирило-Методїівського Врацтва". Від
гомін сеї ду~кИ бачимо ще опіс.іІJІ в "Ві.11ьній Спі.ІJ.цї" Михайла
Драгоманова. Дехто мІшав ті думки з думками роси й ських чи

не-росийських панславістів, котрих щ.л.ь з.11учити всїх С.л.аи.нн
під скиптром Росії. Се помилка. Росийські панславісти під
покришкою "всес.ІJ.ав.нвсько-росийської" ідеї хочуть по
пево.аенн.я: всїх С.11авян Росією і злиття слав.я:нських на

родів

-

особливо-ж украУнського і бі.11оруського

-

3 Моска.л..я:ми

(Ве.аuороссами). Натомість українські ,,Федералїсти" з

"Об

щества соединеннЬІХ'Ь Славянrь" і "Кири.ІJ.о-Методіївського Вра
ц·rва" чи Драгоманів глндї.ІJ.и на с.ІJ.ав.ннську спілку ті.ІІЬRИ нк на

спосіб, нк би саме забезпечити державну самостійність
елавнпських народів

-

особJІивож українського

-
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-

пе-

ред УІ'Нїтом других С..аав.ян (Москалїв чи Поляків) і не
С.аавян. Іден панславістів-обединитеАїВ

е:

"через

з'єдинеине

Смвян до їх змосковщеввн"; -ідея украЇНських Федерuїстів

була: "через вuьну спілку Славян до самостійпости УкраЇНИ''.

*

*

*

Тарас Шевченко був тим, що вивів українську полїтичну
думку першої половини ХІХ. віку з туманних манівцїв Феде
ралїзму

знову на

ясний

шАях

українського

самостійництва.

Через голови "Кири.Ію-Методіївських Братчиків" та "Общества
соедивеннЬІХ'Ь Славянrь" подає вів руку: в минувшипу авторови

"Історії Русів", Полуботкови, Орликови, Мазепі, Дорошеякови
і Хмельницькому,

й

в будуч:чину через голови

-

Драгоманова

"украЇнОФілів" теперішним украЇНським ірредентистам (са

мостійника:м). Його історичні та поАЇтичні поеми ее один :мо
гутнїй протест против анексії України Росією, ее гро

мовий поuик усїм УкраїRцнм відбудувати державну само
стійність України

-

хочби й цїною рік ворожої крови.

Тільки в однім-однїсенькім творі

("Іван Гус") Тарас

uсrевченко говорить про Славян:

"Щоб усі' С.лавя1rе
"ста.ли добри.ми брата.ми
"і сина.ми сонuя правди!
Поза тим Шевченко не інтересуєть сн С..аавннщиною, тільки са

мою Україною.
молять

сн

-

"Встане Україна, світ правди засвітить і по

на воАЇ невольничі дїти".

- "Кайдани пор ві те
і вражою, мою кровю во..аю окропіте" отсе його звичайні
вислови. 3 бувальщини оспівуе Шевченко або те, що свідчить
про нашу боротьбу sa державну самостійність України,
або те, що нам отсю самостійність в нених, світJJ.их красках

пригадуе: одушевляєть ся Гетьманщиною· ("Гетьмани! .икби то
ви встuи!''

....

"Ву.11а

коJJ.ись

:ко.ІІись Запорожцї вміли панувати

Гетьманщина!"

!" .... ),

....

"Було

оспівуе укра'інську

воєнну силу і САаву ("Га:мuїн", "Іван Підкова", "Гай,ІІ.амаки",
"Вибір Гетьмана" і т. д.), проклинає Петра І-го і Катерину 11-у
2

-
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("Ве.11икий Льох", "Сон": ,.,Се той Первий, що розпинав нашу
Україну, а Вторан доконuа вдову-сиротину"), дорікав Хме.ІІь

ницького, що вімав Україну під руку Москви ("Ой, Богдане,
Вогданочку,

нерозумний сину,

нащо

вімав

Моск&.ІJеви нашу

Україну?"), одушев.ІІ.иеть с.и Мазепою ("Якби при гетьманї ЙванУ
вся Украйва з шаб.ІJ.ими ст&.ІJа- не п.ІІаК3..11И б дїти, Мати

не рида.11а!") і т. д. Отся

6

ідейна творчість Тараса Шев

чени нено скриста.11 їзув аАа ідеа.11 української держав

жавности.

Він переріс го.11ови своїх соузників, Федера.ІJїстів,

і став пророком самостійної, во.!ьної України.
Ко..аи по Шевченку

Михай.11о Драгоманів ще раз вертає

до Федер3..11їзму, опертого на думцї про Федеративний перестрій

Росії (його ,.,Ві..аьна Спі.ІJка"), то ее в него тіо!lьки спосіб, .як би
в

істнуючих,

тяжких,

росийських

умовах здобути

згоду ро

сийських .11їбера.11ів на автономію У країни. Його-ж історичні
твори (приміром ,.,По.11їтичні піснї українського народу") тому
ті.4ьки й написані, щоби виказати Українц.им, .як вочи в ми
нувшинУ боро.11и ся за самостійну, одноцї..ау, українську

держав у, а його по.!їтичні письма (.як "Україна і центри",
"Пропащий час" та инші) виказують, скі.Іlьки Укра'іна по
терпі.!а через спо.11уку з Росією. Сим робом Драгоманів, по
теорії Федер3..11їст, аІ'ітує практично найси..аьнїйmе побіч Шев
ченка за самостійною українською державою
н'ійші і

сучасні

-

так, що піз

українські самостійники хористують ся часто

його арІ'ументацією та умотивованнєм Д.ІJJІ уrрунтованнл посту
.ІJ.иту самостійної У країни.

Ось-так виховане під вп.!иво:м Драгоманова мо.!оде поко
.4Їннє Га.11ичан з· 90-их років ХІХ. віку вистави.11о твердо по

стуо!lлт "во.!ьної. і нез3..11ежної України від Карпат аж цо Кав
каз". Першим речником сьоІ'о uича був у Гао!lичинї український

соці.иїст Юо!lї.нн Бачинський у своїІІІ творі

(1895

р.).

Отсей

самий

посту.11лт

прого.ІІоси.!а

снована на росийській Українї з хінцем

ційна

"Ukraina irredenta"

Українська

загоо!lовок

r:

Партія",

Самостійна

перша

У країна".

-
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рівно сио!lьно й за

1899

брошура
І

хоч

сл

року "Рево.4ю

котрої

носи.11а

партіл

незаба-

ром розбиJJ.ась

та

хоч з неї вийПІ.Іlо аж

кіJJ.ька

українських

партій чи орІ'аиїsацій (соці.а:JJ.ьно-демократична партін,

"СпіАка", "народив: партія" і т. д.),

то одначе uич "само

-

стійної України" не тіJJ.ьки не загинув,
У:в:раїиї, доходячи до вародних мас

1914.

між 1900-им і

так звана

-

ue

й поширив сл по

так само, snt ее стиось

роком в Гuичииї і в американських Укра

їицїв. KoJJ.и росийС'Ькі Українцї й не вистамя.11и його в межах

Росії явно, а жадми тіJJ.ьки "автономії України" (українські
uюби в І і

11

Думу, проІ'рама

думі, письма українських сеJІ.ни і віч в І та

"Ради" і т. д. ), так робиJJ.и

11

вови ее тіJJ.ьки

тому, бо інакше не ві.Аьно й незручно бу.11о їм говорити. В ду

ші

:в:ожен

свідомий: Українець подї.аяе і мусить

.ІІJІ,ти думку "Самостійної України" та
котрий ті.11ьки може,

подї

кожен Українець,

трудить ся ДJJ.JI здїйснени.н сеї

думки.

Тому "Союз ВизвоJJ.еиин України" виписав її в теперішнє во
енне время ва своїм прапорі та гоJJ.освть 'ії перед цїJJ.им світом.
Тому

й

гuицькі Українц'f, згуртовані в "Українській Націе

нuьнііі Радї", вивісиJJ.и та:в:ий самий прапор і виcJJ.&JJ.B свою :м:о

JJ.одїж в "У:в:ра'інські Січові СтріJJ.ьцї" воювати з Москвою.
RoJJ.и-ж є ще деку ди "Мuоросси", котрі кажуть, що їм
ввстане ті.11ьки українська піснн і театр, укра'інські

вишивки,

шаравари чи гопак, не требаж їм "Мазепинства" чи "ВоJJ.ьної

України"
та не

-

так ее .11юде, що "самі не відають, що говорить"

знають "хто ми".

Се пї Украіицї, нї московські пере

вертні, ее щось так недороsвите чи sаснїчене, наче недоносок

чи запорток.

Їм краще-би стати цїJІком Москu.ям:и, а не ~ти

тим "смерднчи:м rвоем" і "гниJІою КОJlодою", про котрих з такою

погордою говорить Тарас Шевчеи:в:о.

Се ще не MocR&JJ.ї, бо

всеж рідна їм ще їх прадїдиа мова, піснн і звичай,

aJJ.e

й цї.ІІ

ковитими украУнцнии вони не в, бо нема в вих sрозуиівнн

ДJІJІ воJІї і щастн рідвої країни.

Вони

-

ее та гни.аа маса,

що, дурячи себе українською вишивкою чи чудо вою шсиею,

"ПоJКа~ають Моска.мви

. Господарювати
І з Матери полатану

СОJЮЧКУ здійJКатu",

2*

-
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.а:к співав гір:ко Шевчен:ко.

Через вих саме наш нарід беть сн

.ак риба об .аїд вже стіАьки .аїт, шукаючи виходу з тюрми і uе
во.аї. Отсих "Ма.аоросів" вигубити до нащадку, приперти
Ух так до стїни, щоб вони або авно зради.аи У:кра'іну і про

го.аоси.аи себе Мосва.аами, або рівно .явно, непохитво і твердо

ста.аи Українмии, себто "Мазепипц.ими" й борц.нми за державну
самостійність України- отсе задача :кожного щирого Україиц.в.

Чим осьтих "Ма.аоросів" :менше, ти:м б.аижчий день самостій
ности України і :в:ращо'і до.аї всїх Українців.

*

*

*

ПерР.д тим, заки за:кінчи:м:о сю статю, коротко пог.а.а:в:емо
ще на ті економічні (господарські) та пра»ні (юридичні) під
стави, на котрі опираєть сн до:маrавпє самостійної україисько'і
держави.

Буде ее відповідь тим, котрі кажуть, буцІм: Украіна

не може розвиватись господарсько без Московщини, та тим, що

говор.нть,

буцїм'l'О ми зда.аись Моска.аеви

і не :маєм права па

окре:міmність.
Михай.ао Драгоманів

.ак

Московщина

був першим, що виказав чис.аами,

визискува.аа

'l'a

і центри", "Пропащий час").
дами, сьоrо

ве.аикого

визискує Україну

("Україна

Автор отсих рядків пішов с.аї

учителн,

:в:о.аи в реФератІ про самостій

ність України (поміщено в "Молодій Україні" з

1901

р.) :мо

тивував домагавин державвої самостійности УкраІни між инь

шим числами з бюджетів росийсько'і імперії, .ак також Фактом:
експ.льоатації переважної части природвих дарів України чу

жими капіта.а.їста:ми. Врошура М. Порша "Автоноиі.а: України"
з року

1908

розроби.аа сей матерін.а ширше, виказуючи, лк

Росін нищить Україну за..аїзпичпи тариФами (оп.аатами), инь
шими

(:меншими) до портів ведикоруських, а ивьшими (бі.аь

шими) до портів чорноморських і т. д.
с..Іови:м

матеріядом

в

руках

обробив

Те саме з боrатим чи
М.

Стасюк

"Автономін У країни і розвиток продукцііних сил".

в

-

брошурі

Годї вам

тут довше розводитись па сю тему. Читачі мусИть вдово.штись,
коди скажемо, що рік-річвий убуток :майна Украіни па користь

Московщини JI.Иme

n

самих податках, ~роцентах від капіта.dів

-
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.

і Т. П. ВИНОСИТЬ ЩО-НаЙМЄВЬШЄ

312 МЇJJ.ЇОНЇВ рубА'іВ, ПЄ ЧИСJJ.ИВ

ШИ убутків в ріжвицї тариФ, експ.11ьоатаці'і укра'інських копа
.леяь, зе:мJJ.'і і т. д.

Кажуть одначе де.акі "обединитеJJ.ї"

-

імевпо з поступо

вих (деякі росийські кадети, соці.нJJ.демократи і т. д.), що бу
цїмто Україна та Московщина звязані такими господарськими
нитками, що одна без другої не можуть жити та мусить тво

рити одну державу.

Чи правда ее?

Правда та не

-

вс.н!

Правда ті"Аьки ее, що Московщипї чим8..11о гірше буде жити без
України, бо, трат.а:чи У.країну, Московщива стратить країну, з
.акої побирuа пшеницю (чорнозем), сі.11ь (Аимави), вyroJJ.ь (Ка
теринОСJJ.авщина), заJJ.Ізо (КатериносJJ.авщина) і наФту (Тамань)

-

значить те, чого в Московщинї нема та без чого годї жити

країнї в добробутї.

Натомість неправда, щоб Укра'іна не :мог.11а

жити без Московщини.

Україна має все, що країнї до розвитку,

промис.11у і добробуту потреба (пшеничний і бураковий чорно

зем, А'іси, гаре підсоннє, наФту, сіАь, вугоАь, зuїзо, гарні мор
ські пристанї).

Московські обвдинитеJJ.ї-центраJJ.'істи мають отже

зі свого ставовища рацію, ко.11и бовть е.н, що відпад України
підкосить

господарство

Московщини

відп·ад ті.11ьки поможе.

одначе

-

Тепер убога

s

вам

такий

природи Московщипа

мае бі.11ьший промисе.11 та sа.11ивае УкраУву своїми Фабричии:ми

виробами, павіть тими,

що вптвореві з українського за.лїза,

вовии, пшеиицї, бурака і т. д. та при по:мочи українського вyrJJ..a:.

Сим визискув вона Україну,
ському промиСJІови.
виробам

дорогу

бо не

дає розвинутись

україн

Самостійвість України замкне м:осковсьІtим:

па Україну, спричинить

розвій

українського

про:миСJJ.у та добробуту всеї України: Х.Іlїборобів, про:мисJJ.овцїв
і робітників.

*

*

*

Зостаеть сн ще розібрати питаннє, чи маємо ми, У:sраїRЦї 1

правну (юридичну) підставу.домагатись державної самостійпости

Уи.раїRи? "Обєдините.11ї" кажуть, що Україна почасти сама при
.ІJЧИ.Іl&СЬ ("верну.11а ") до "русскої імперії", а почасти відби.11и
("визво.ІlиАи") п зпід П.оJJ.ьщі "русс:в:і царі". Ми вже ва історі1
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Ухраїви висха.зuи, що ее неправда, бо Україна у nере.ясАав

ські:и ДОІ'оворі

cniARY

(1654

р.) піШ.4.а тіАьхи .ак окрема держава на

з Мосховщиною JІІt з друrою окремою державою.

Ви

значні, таки росийські вчені, звавцї міжнароднього права (нк

Нольде та виші) nрр:знають, що "nере.нсАавський до1•овір" ее
буАа умова про спіАку :між днома окремими державами:

українською респубАикою і московським царством.

Отсл умова

з боку України потверджепа буАа :козацькою радою в Пере.всАаві,
з боку Московщини царем 0Аексїем І та "Земським собором"
у Москві. Отсей акт потверджепп.н з боху Мосховщиви увійшов

нко закон росийської держави в "Свод'Ь законов'Ь русской імперії"
та до сьоrодпн в тім "Сводї;' містить сл.

Значить сн:

Перенс.іlавська умова не стратила ДАJІ Росії· законної
СИАИ до нипїшпьоrо днн та повинна бути ви коп ув ана

в життю.

Одначе Росіл вже давно зАомиАа сю

умову,

вже

давно заміви.іlа спіАку на nімапство України Москві.

Сим сnособом Росія звіАьни.іlа і Українцїв від обо
вязку задержати сnіАку з нею. КоАи Росіл ЗАомиАа "nере
яславську умову", то

не мае вона права вимаrати

їни, щоб Україна зоставаАа ся при Московщипї,

-

від Укра

бо УкраїНа

rоди.11ась тідьки зоставати с.н з Московщивою в сnі.іlцї .ин. "рівна
з рівною~', а не в nідданстві!

мав МоскаАь иї божоrо, нї
сам: спіАку зірвав,

До пімапства пас мусити не

.аюдськоrо права.

Ко.4.иж Моск8..іlь

так :ми, Украївцї, маємо повне прав робити

те, що нам виrідно і що вам користво -ее значить: раз на

все роздї.ІJ.итись від Москви.

*

*

*

Девлтнадцлте сто.11їтте названо "стоАїттє:м націй" -тому,
бо в сїм стоАїттю повстми середньо-евроnейські і ба.ІJ.кавсьхі,

ваціона.л.ьні держави (Нїмеччина, ІтаАї.и, Сербін, Рум:унї.и, БоА
rарі.и, Уl'орщина) та в сїм сто.4.ї1'ТЮ д'і.4а низка за.в:мерших чи

nонево.11.ених націй про.нвиАа своє націова.л.ьне ".н". ВідродиАись
та стuи nпоминатись за своє право nід сонцем Чехи, По.lІ..а:ки,

Хорвати, С.4.овівщ, Словаки, Ф.іlнм:авдцї, Литовцї, .!отиші, Ести,
Фіни, Ірдлндцї, Грузини, Вірмени, ААбанцї і т. д.

-
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Та мабуть,

що двадц.нте сто.,йттє ще

"сто.11їття націй".

s

бі..аьmими правом буде носити назву

Бuканська війна винвИ.ІJ.а, що націопuьне

nитаннє па Ба.11канї зб.11ижаеть
відобрано в Евроnі
державу

с.н до

своєї роsв.иsки: Туркам

всї нетурецькі зем.ІJ.ї, утворено мбанську

-

так, ЩО SOCTa.IJ.O СЯ ПО.ІІаГОДИТИ Ще Ті.ІJ.ЬКИ ПИТаННЄ

Македонії,

котре sдаєть ся теnер саме й буде по.ІJагоджеве.

В Росії зб уди.11ось иаціонмьве питанне по рево.11юці ї з несnо
дїваною си.11ою,
Бj.ІJорусів,

мен

-.

що вказує на його доsріваннє.

Грузинів,

Аотишів,

Естів,

3ростае рух

Аитовцїв,

Татар,

Вір

навіть Башкіри, Буряти та Якути прокину.ІJись.

Ви

ринає чим-раs сИ.ІJ.ьнїйше думка перестрою Росії на основі Фе
дералїз.му і автономії всїх пародїв.

Ко.аи

ну.ІJ.ась

Укра"інцї

номії

до
чи

пового

життя,

ко.аи

самостійности України

й

-

й Україна
жадають

проки
авто

так ее та сама могутин

течі.n, що оnановує теnер всю ехідпу Евроnу. Тому пусті ба.11ачки
тих, хто пас навчає, що
цїмто

боротись за во.11ю свого краю ее бу

"шовінУзм" та що годить ся боротись ті.11ьки за во.11ю

"всїх .аюдей". Во.ая нації ее частка во.аї всього .11юдства,
до якої треба нам йти, .нка ще одначе дуже да.ае:ко.

Хтож

каже, що с.11ужить тільки "всьому .11юдству" чи "всїй Росії", а
не хоче приuасти рук до ехоршого визволу свого рідного краю,

до сього можна nриложити с.11.ова llaв.11a, виписані Шевченхо:м

в го.11ові його "Цос.11анія": "Аще кто рече: .л.юб.аю Бога, а брата

своего ненавидить -

.11ожь есть!" С.іужачи нїбито "визво.л.ен

ню всїх", осьтакий потурае несвідомо гнобитедим попево.11ених
націй.
Тому :ми, Українцї, не журім
нїж самими собою.

сн другими бі.ІJ.ьmе,

Здобудьмо перше во.аю своїй Украінї, а

тод"і вже :можна і про "всесвітню во.11ю" думати.
хата

А то в пас

неметена, а чима.11о з вас nреть сн всесвітню па.л.ату за

мітати.

Якби отсї си.ІJ.и, що їх

Україна в.ІІ.ожи.ІJ.а від 60-их

років у всеросийську рево.11юцію, бу.11.и зужиті ті.11ьки ва визво
Аеняє са:мої України, то й Укра'іпа :мма б до сього часу во.л.ю

і Мос:ковщива 'давно вже вuopua сн б з деспотизмом. А так пі
ш.л.и ті сиJІи

-

наче на-марне,

ті .аюде, той заnа.л., та праця і ті засоби
намагаючись

зрушити
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з

місця

ве.ІJ.ичезну

та

отажілу всеросийську колоду.
тила на сїм, бо

Що більше: Україна тіАьки стра

кожна українська сила, вімана на службу

хочби поступової Росії, є втратою д.ая України, а скріпАеннем
росийського

національного

добра

і

росийського

натиску

на

Україну.
Для Українця зостаеть ся

тіАьки

українській

отже тіАьке

революції

одно:

проти Росії

сл ужити

та

дбати

тіАьки за визві.11, за самостійність України. Все инmе
ее явна чи замаскована І'арними словами зрада України.

*

*

*

Сучасна війна зб уди.11а в У крпїнцїв надїю ва визволевне.
Вона може ріжво
вона побідою

скінчити сл.

Маємо вадїю, що скінчить с.л

Нїмеччини, Австрії та Туреччини над

Росією.

Побіда ся може бу де менша, може одначе рівнатись і розгро

мовп Росії та її подї.11ови.
Хто
а.11е

й

справдї Українець, не ті.11ьки тї.11ом і :новою,

усею душею і

всїм серцем,

той мусить бажати

собі тіАьки отсього пос.ІІідвього, себто: розгрому Росії

-

і мусить для сього працюва·rи.

Розгром Росії ее буде

зас.11ужена кара за понево.11еннє мі.аїонів других народів,

буде

ее й акт справеД.ІІивости Провидїввя, бо дасть волю повеволе

вим народам Росії.
вану їй Росією.

Тодї й Україна дістане волю, зрабо
Пусті та брехливі ба.11ачки тих, що А.вкають

малосвідомих Українцїв вїмецьким повево.ІJ.енвем України.

мог.аиб таких людцїв спитати:

чим краще московське, грубе,

неотесане ярмо від ку.ІJ.ьтурвої, .ІІюдявої та

мецької управи?

:Ми

констітуційвої

вї

Чи може тим, що Моска.аь "С.ІІ.ав.виив" та

"правос.ІІ.аввий"? Чи від сього ярмо перестає бути .в:рмом, а кнут
кнутом?

А.11е й сього люд.ввого вїмецького ярма нема що бо

яти сн. Нї! Україна ее за-ве.ІJ.Икий шмат зем.11ї, щоби ї~ Нїмеччива
чи Австрі.в хотЇАи собі загорнути. Тому маймо тверду віру, що
неда.11екий час самостійности України.

Навіть

одначе, якби теперішня війна не привесла вам

освободжевн.я від росийського .вр:ма, то принесуть ее нам не-

-
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далекі

дес.нти.йття.

тому,

що

Колись

за-богато

тар,

Москву),

саму

УкраШу

що

:мала

бу.4а

гризла

У країна

з- надвор у

роздерта

внутрі

:між

пропа.іlа

ворогів

нк

(Польщу,

Польщу

і

станова боротьба,

родні були темні і непричаспі до полїтики.

дерті

нк

колись бувало.

иаси

на

Тепер усе зміни

А ее не три вороги, нк колись бувало.
теперь так,

Та

Росію, що
а

лось. Україна :має тільки одного серіозпого ворога
щипу.

держава

-

Москов

Ми й не роз

А нкби навіть Москва

вс їх нас загорнула, то й тодї всї Україпцї вкупі станемо тим
си.іlьнїйше боротись проти Московщини і побідимо.
що

праnда, і теперь

кАнеові

боротьби:

A.ile

робітників з капіталїстами.

мужиків з

Є в нас,
панами,

ті пани і капіталїсти люде

головно чужі і тому uнсова боротьба проти них не шкодить

національній справі.

були.

Не

зини",

Вкінцї і ті :маси сьогодни вже не ті, що

"кннзї" чи "шл.нхта", не "старшина" чи

не "дворJІВ.е" чи "пани-дїдичі"

ками України,

а

десятки

робів та робітників.
нулось.

:мілїонів

є сьогодни

хвилн

заступни

українських хлїбо

Отсе :море люду збудилось і проки

Воно шумить і грає, uекоче та гуде.

все nище та вище

"карма

Здіймаєть сн

його, котить с.н від краю до краю,

захоплює народню масу де-дuї до її споду, до дпа.

А тодї стане Україна

-

во.іlьпа, нероздї.іlьна, на

родна, демократична, українська держава.

-
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Звідки взяли с.я і що значать назви "Русь"

та "Україна".
Неякому звісна казка про

"нетнмущоІ'О Івана",

що

не

знав нї свого імени, нї свого роду. Ось такого ветнмущого Івана
наІ'адує й пере_важна бі.іlьшість українського вароду

просто.люмн, а.ле й івте.іlїtенції.
своє давне

історичне

другі народи,

-

-

не ті.1ьки

Наш нарід нк маса загубив

ім.н, під нким

знuи й шавува.ли його

забув й загубив опіс.лн й друге імн, котрому

пошану і честь здобув він над Жовтими Водами і над Пи.лнвою,
під Зборовом і під Конотопом, nід Берестечком і під Полтавою
цїною рік в.ласвої і вражої крови. Чужі захоnи.іlи, закрали його
добре імн з давнини, а з вим разом і честь та пошану давнього
роду

перед

світом.

Чужі

на:мага.лисrь

затерти й нове

добре,

честне і:м.н нашого народу, дбаючи звести Україну до значіннн
свого загу:мівка. А наш великий,

жий!

-

бо

-

й дужий, ве.льми ду

"нетнмучий Іван" терпів ее, совАнво · повуривши го

лову, зігнувши спину, постогнуючи на до.лю. Та прийшов час
пробудженни й д.лн

"вет.нмучого

Івана".

Він ог.л.ннув сн по

біАо:му світу за своїм правом, за своєю честю, за своею давни
ною

-

батьківщиною, за своїм родuм і своїм

ім.н і добро

пращурів найшов

іменем.

Давне

закрадене .лихим сусїдо:м, нове

в поневірцї. І став він правити у лихих сусїдів

свою бать

ківщину, свою честь. Став правити свою історичну бувальщину,
свое історичне імн, а з тим 1 право бути своїм же господарем
на своїй зем.лї.

*

*

*

Що народи змінили свої імена, що брали їх від друrих
народів, що загуб.лн.ли давну назву,
си.ли по кі.іlька назв

-

а прибирuи нову, що но

ее бувало часто й буває до сьогодин.

-
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Ось був ко.4ись ще за часів Христових сАавний в св1т1

нарід "Рим.4.ане"

-

"Romani",

нк вони себе зва.4и. ІІотомки

їх сьогодн.я звуть св ~,Ітu"і.ана:ми", а "Романами", "Ро:мивами"
чи мастиве "Румунами" назва.4ись :мішанцї тих Римлан з над
дунайськими варварами: ІА.4їрами чи Даками. Правдиві потом ки

Римл.ян загубили свою давню назву "Романів", принявmи нову,
а с.я стара назва перейm.11а на новий, :мо.4одий нарід

-

Bo-

.ІJ.oxin- Румунів.

В кі.11ькасот .4ЇТ

по

Христї

завоювмо

неве.11ич:ке

НІ

мецьке (І'ермавське) П.4е:МJІ Франків чимuу країну ruлїю, за
се.Іlену зроманїзованими Ке.ІJ.ьтами або

r8..4.4ами.

Франки роз

П.llИJІИСЬ серед завойованих Романо-Ке.4ьтів, загуби.4и свою мову,

ЗАе за те накину.ІJ.и свое iJІJI кра'інї та ї'і народови.

Країна

назв3..11а ся Францін, а народ "Французами". ІІодібно ватаги
скандинавскіх "Норманів'' завоювади часть провінцн Франції,
розпАи.ІІись соред тамошн'іх тубо.4ьцїв,

а.11е

АИШИ.ІІИ

їм назву

"Нормандін".
Нїмцї звуть сн по снойму
саАось:

"Teutsclю "'.

71 Teutoпi"

або

Назва походить

"Teuti";

нк давнїйше пи

"Deutscl1e",
nід

.4атинського

С.4ова

-так звuо сн неве.іlичке пїмецьке пдем.н,

з котрим вперве стріну.~ись РимАяне. ОпісАя перенесли Рим
.4яне сю назву і на другі rерманські п.ІJ.е:мена, цоки самі Н'і:мцї,
що не :м:а.4и зразу одного спі.4ьного імени,
ее б е" т

,..., t on1·" ,
eu t 1." , :,J.eu

--

а по н1м е цьки

Французи і до сьоІ·одня

-

не стаJJ.и звати

,..., t sc h е " , :1D eu tsc l1е '' .
"J.eu

звуть Нїмцїв

"А.4.а.ємава:ми",

себто

іменем одного ті.11ьки нїмецьхоrо П.іlемени А.а.Аеманів, що сусї

дувuо з Франціею.

Подібно західні С.аавяне звуть час:о всїх

Нї:мцїв "Швабами", рівнож від одного ті.11ьки нї:мецькоrо n.ІІе
мени

"Швабів".

І наше с.4ово Нїмцї мабуть тогож початку,

а імешю niПLilo воно правдоподібно від п.аемени "Неметів"

mettii"),

C,Ne-

ODiC.llJІЖ ПрИНОрОВИ.40СЬ ДО C.llRDJIHCЬRИX МОВ, начеб1'0

піm.4о воно від С.Іlів "нїмий", "вїмота".
А от одна часть вїкецьких n.4емен, що жиАи при rирлї

ріІtи Рейна, ста.4и зватись з часом "Нїдер.4.андн:ми" себто "ви
зов.анами", "ниsовця:ми", свою-ж мову доси звуть
себто доАїпmонїмецькою.

"needet·duitscll"

Вони й вважають себе окремим на-

-
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родом.

Цїкаво,

"Dutsch"

що АнІ'Аїйцї звуть НїдерАнндцїв до

(себто

"Deutsch")

сьогодан

між тим нк Нїмцїв (правдивих

~,Ueutsch'iв") звуть nони з-JJ.атииська

"Germans".

І веJJ.икий нарід аю' .4їйський вз.нв своє теперішнє ім.н від

невеличкого пїмецького пJJ.емени "АнІ'.іlїв"

800

("Angli'' ),

що RO.ilO

року завоювuо часть острову "Бритапїї", заседепої кельт

ськими Бритами. Наплили onicJJ..н до Британ'ії ще вс.икі инші
rерманські та норманські ва'l'аrи, все те· змішаАось з Брита:ми
в один нарід, а ва3ва остаАа від ма.іlих .,Анrдїв'·. A.ile й стара

назва

,,Британц'і"

ще не заrуби.іlа сл і

-

хоч рідко

-

ue

вжинаєть ся й до винї па означенвє АпІ'.іlїйцїв і Авr..1Уі. Ча

сом~же зветь ся їх і "Анr.іlьо-Саксами", а то від ТОІ'О, що побіч
АнІ'JJ.Їв та ипших ватаг наЦш.іlи до Бритапїї також і ватаги

нїмецьких "Саксіn", .яких roJJ.oвнa си.іlа й ocтaJJ.a таки в Нїмеччипї.

*
Подібні

*

*

зміни з назвами докона.іlись і в нас, У країнцїn.

Та коли вони другим західвим народам, що жи.іlи спокійнїйшим
жи·rтєм,

пї

трохи

не

зашкодили,

то

нам,

котрих

зпеси.іlи.аа

кі.іlькасот .іlїтна боротьба з Татарв~ю, Турками, По.аьщею і Мо

сююю, зміна вашОІ'О пародного імени далась добре в знаки.
Наш нарід покинув чи радше загубив своє тис.нчиJJ.їтв:е ім.и, а не
вспів замя тяжкої ДО.іlї уТрунтувати нового імени так сильно,

щоб нїхто не смів зачіпити йоl'о правности. Старе наше імл,
.нк сказано, захопили чужі

-

"байстрюки", та питають с.л ним

пезас.ІІ.ужепо, ходять по світу в нашій чести і в нашій CJJ.aвi,
крадуть нам нашу 6увадьщипу і пашу історичпу честь
хочуть

мати

за

n нашій

же

,

свою чед.ндь.

Ро3І'.іl.Нвьмо ж

-- пас

мипувшинї, .нк будо з нашим іменем.

*
*
сеї книжки вичитаете,
*

На ипші:м місцї

що стара держава

київських кшшїв Олеl'а, !горн, 0Аьги, Святослава, БоАодимира
Великого, Ярослава Мудрого і т. д. ее бyJJ.a наша,

україп

с ь ка держава. На mі пращур і, давні У країнцї зб у дували їі, а не
Моска.іІЇ (ВеАикороси), що робJJ.ять собі тепер до неї право. На
иншім місцї вже ви.нспено, що пращурі Москuїв були :rідьки
-
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коротко піманцями сеї давнь~ї київсько-украї:н:ської держави та
дістали а неї свій княжий рід, почім вже цї.лком відокреми.аись
від неї та нїчого спі.ІІ.ьного з нею не мuи. Звідки-ж роб.л.нть
вони собі право до сеї старої київсько-української держави?
Звідси, що ся стара українська держава зnеред тис.нчи .лїт
зва.лась

"Русь·•,

а Rи.апе-Українцї

звались

тодї ,,Русинами"

або "Русичами··. Звідки вз.алос~ отсе с.ІІ.ово "Русь·', нїхто сього

добре сказати не може. Дехто виводи·rь сю назву аж від Скан
динавії,

від порманських Варягів, але

виводи отсї дуже на

н.нгнені.

Инші виводять її від іранського чи туркського п.ле

мени .,Роксо.а.анів·•, що тинялось по чорноморських степах в .лї

тах

300-400

по Хрис'І'Ї. Ще инші ведуть її від с.лова ,.русий•·,

.,русявий", бо нїбито предки

наші

буди здебі.льmа русивого

во.ІІ.оссн. А ще инші· кажуть, що отсе с.11.ово

незвісного корінл, що й назва рік
ївщинї).

.. Рось"

Мабуть що за сими останнїми

звало CJI "Русию"

.. Русь"

того самого

і "Росава" (об і в Rи ..
й правда,

бо зразу

ТЇ.ІІ.ЬКИ П.ІІ.е:М.а КИЇВСЬКИХ "ПО.ІІ.НП", ЩО ЖИ./1.0

кругом Rиїва та Jпt раз понад Росю і Росавою. Якже отс.и ки
ївсько-полянська

.. Русь"

підбиJІа собі сусїдні, українські п.ле

мена (Сїверу кругом Чернигова і Переяс.ІJава, Деревдян кругом
Овруча, .дучан кругом .дуцька, Дреговичів кругом Турова і ІІин

ська, Дулїбів на Поді.ІІ.ю, Бужан над західним Бугом, У.личів
по Днїстру і т. д.) то сї п.ІІ.емена, будучи одної :мови з киїн
сьІtою

.. Русию",

скоро зли.аись з Киянами в один нарід та при

ня.аи від Rиян як спі.аьну назву ім.и .,Русь",

.. Русини".

робом

ім.а

назва

"Русь"

і

.,Русини··

ее

c·rape

Сим

України

і Українцїв, а не :Моска.лїв. Вел стара історія "Руси"

-

ее історія "України", а не Москви, ~осв:а.аї не мають до неї права.
Rолиж вони кажуть инакше, так робJІять вони ее 'І'ому, щоб нашою
давньою СJJ.авою свою давню мізерію зас.ІІ.онити, щоб нашим добрим
іменем свое байстрюцтво покрити, щоб нас, правих сnадкоємцїв

київської "Руси", з чести і прадїдівщини обдерти, та над нами
по віки панувати.

*

*

*

Звідки-ж ее взя.11.о с.н, що МоскаJІї (Ве.ІJикороси) звуть ся

"руссв:ими людьми",

а свою державу "Россіею", та чи нема
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в них через те права до старо! "Руси"?

На3ва "русеків

-

.іlюдї" походить очевидно від С.іlОва "Русь", подібно як назва
"Ромини" від давнього

"Franci".

або назва "Французи"

"Romani"

від

ААе так само, JІR Ромупи і Француз~:~ цїАком що ипmе,

пїж давні РимАяне чи Франки, ·rак рівно "русскіє .іlюди" цїл

ком що ицше, пїж давня "Русь", нїж "Русини". Сказаво вже
де ипше, що пращурами Москалі·в були ПАемена "Радимичів"

та "Вятичів" (над Окою і Сожию ), иншого роду і ин шої мови,
нїж Українцї-Русипи. Вони тільки не ЦЇJJ.ИХ сто .лїт піДА.иrаJІи

Київу, почімже, діставши коло р.

1100

по Христї окремих кнн

зїв, творили окрему- зразу суsда.аьсько-володимирсьв:у, а опіслн
московську

державу.

Отсї перші в:нязї Москuїв були їм пахипені з

Київа, 3

київської, "руської" династії "Руриковичів". Вови, враз з своєю
київською дружиною, 3ВаJІИ себе очевидно "Русю", бо з Руси

вони піш.іlи. АJІ.е їх пімані, сАавянські "Радимичі", "Внтичі"

та Фінські п.11емена ("Чудь", "Мерь", ,.Весь", "Мордва", "Карель"
і т. д.) ее вже пе бу.ла "Русь", апї "Русини", але ее були
пімавцї князів пішовших з "Руси".

скалїв тодї "А юдь ми".
тарсв:іе .іlюдї",

себто

Пімапі називuись в Мо

І так говорено ".аитовскіє .іlЮдї",
.аитовські чи татарські

пімапі.

"та
Своїх

же піманих назвuи ті квязї "русскими .іlюдьми", себто під

даними кпязїв, походичих 3 "Руси".

Виходить з того, що назва "Русь"

-

ее бу.ло на

ціональне імн У :кра їнц'ів, натомість назва "русскіє .лю
д ї" с е пригадка па пімапство московських пращурів кнНSJJ:м

3 Руси-України.

Сн назва "русскіє JJ.юдї" пристuа nовоАЇ до

Мосв:а.лїв і стаJІа їх іменем:. Разом з нею вживаАи одначе Мо

скалї й другу на3ву: "московсв:іє .аюдї", поки царь Петро І не
перенїс столицї Московщини з Москви до Петербурга, та не
став

урядоно вживати на озпаченне

Московщини і Москм'ів

назв "Россія" і "русскіе JJ.юди". Щож до Укра'інцїв,

то нази

вuи вони себе постійно аж до часів ХмеАьницького і пізвїііше

"Русинами", а Моска.аїв нїкоJJ.и инакше як тіАьки "Москu.им:и".
Та:к. само По.аяки, Турки, Татаре, Нїицї, Французи, ІПведи, Ан

rлїйцї і т. д. називuи нас від ІХ-ХУІІ віку "Русинами" по .11атин-

-
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ськ1 ,.,Н.utheni", аМоскuїв

"Moscoviti", або ":Моsсі". Так стоїт1

в усїх письмах і мапах (картах) сього часу. Замітне, що знов-жЕ

Москuї,

звучи себе "рускими",. або "московськими .ІJюдьми"~

нас називuи тодї ".ІJитовськими .ІJюдьми", а пізнїйше, від

XV

віку "Черкасами".

*

*

*

Щойно по Хме.ІJьницькім в
зеппнім погромі під ПоJJ.тавою

XVII віцї, а особJJ.иво по
XVIII віцї ста.ІJи в нашого

Ма·
на

роду загибати назви "Русь" і "Рус.ини", а натомість прийма

ють сн нові іме~а "Україна" і "Українцї". CJJoвo Україна мuо
що моJJ.одше від с.аова "Русь"

та означувuо зразу майже ту

саму земJJ.ю, котра первісно звuась "Русь", себто окоJJ.ицї по
ріцї Росї і Росаві.

Ось так в старій київській JJ.Їтописи пи

шеть сн про смерть князя Во.аодимира Мономаха (початок ХІІ
столїттл), що "Україна о нем :много постогна", себто, що Укра
їна по нїм

дуже зажуриJJ.а сл.

одначе щойно в

XV

та

XVI

Поширяти сл зачинав те імя

сто.ІJїттлх враз з початками і роз

витком української козаччини. Козаччина зароди.аась там, де пе

редше ,,Русь": по ріках Росї і Росаві на Українї. Разом з 'І'ИМ, як
козаччина поширлJJ.ась на південь в степи, на схід на Аїнобереже

та на захід на части Волини і ПодіАя- поширяJJ.ась і назва "Укра·
їна", а за сим

імн "Українцї".

Сагайдачний

початком ХУІІ столїттн) писав с.н вже "геть

(s

Гетьман Петро Конашевич

маном У країни по обох боках Днїпра", Богдан Хмельницький

в ПО.dОВИНЇ х VII СТОАЇТТЯ підписав

CJI

"гетьман у країни"' а його

писарь Зорька говорив над його труною

1657

року, що по нїм

пJJ.аче "уся Річ поспо.ІJита українська"'.

Отся назва "Україна" або ,.,Мати-J.,.країна" на означеннє
держави українських гетьманів, а навіть всеї зем.аї, засеJJ.еної
нашим пародом стрічавть ся від сього часу пОІСтійно в народ

нїх піснях, козацьких думах, штучних віршах і драмах, в .аїто
пислх

та документах.

Так само чужинцї

(Нїмцї,

ФраІЩузи,

АнІ'JJ.їйцї) вживають її в тім значінню в своїх письмах, на кар
тах Европи, навіть нк збірне імя цї.аої нашої зем.аї,
нашого народу.

-
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всього

А

разом з тим, як поширились у вас назви "Україна"

і "Українець", загибuи старі назви "Русь", "Русин". Ще за
Хме.ІІьниц:Ького і Виговського (по.11овина XVII віку) говорено
і писано про нас "Русь", "руський нарід", "руське князївство"
,., Русини". А.11е як Укра'іна увійш.11а в спі.11ку і тїснїйші зно-'
сини з Москвою та Москuями, тодї й зачинають у нас с.11ова

"Русь•', "руський нарід" ва означенне вашого краю і народу
зю•ибати

го.11овно ж з сеї причини, щоб відріжпити нас від

-

Моска.11Їв, котрі звuись "русскими .11юдь:ми". Ще Грицько По
.ІІетика уживав сих старих імен, називаючи свою си.ІІьно проти

московську історію Україпи (копець

XVIII віку)

"Історією Русів".

Якже Ге1·ьманщину і Запороже В.іlучено

ц'і.іlком до Росії, тодї

загину.іlи

теперішнїх rубернїнх

назви

~,Русь"

і

~,РусинИ"

в

Чернигівській, По.іlтавській, Київській, Харківській, Катериво
с.ІІавській та Херсонській до решти, а зоста.11и ся ті.іlь:ки назви

"У країна" і "У країнц'і".
С.11ово "Русь" ва озваченне вашого народу і зем ..й зостuо
сн ще ті.11ьки на Во.11инї, Поді.11ю, Хо.11мщинї та Гuичинї,

-

там, де наш нарід мав до дї.11а ті.11ьки з По.11ьщею, а не стрінув с.и

ще з "руссхими .11юдьми", себ'rо Москuями. Якже Моска.ІІЇ за
НJІ.ІІИ Во.11инь, Поді.11е і Хо.11мщину (з кінцем

XVIII

віку),

то

й там С.іlова "Русь" та "Русини" загибають. Тепер уживають
ся вони на означенне нашого народу і зем.11ї ще

.11ише в Га

.Іlичинї і Буковивї під Австрією та в сусїдвїх з ними око.ІІиц.нх
Угорщини,

.11юд:Ьми"

-

де наш народ не :мав досі до дї.іlа з "русски:ми

(Моск8..іlнми) та міг без ба.11амутст:ва уживати свого

старого імени. Одначе і в Га.11ичивї за оставвїх двадцять .11Їт

привн.11ись дуже назви "Україна" і "Укра'івцї".

*
Ось так нові С.Іlова

*

*
і

"україн

ський" увійш.11и пово.11ї ва :місце дави їх С.Іlів "Русь",

., Русин"

і "руський".

,, У країна",

"У країведь"

Сьогодня е ее прави.11ьві назви нашого народу,

зем.ІІ'і і мови, уживані нами і чужинцями. С.11ова "Русь", "Ру
сип" і "руський" в значінню нашо1 зем.іі, народу і :мови за32 -

гибли (з виїмкою одної Галичини!), тому, щоб ми моt·ли від

ріжпити себе від "русских .11юдей" (Москалїn і 'іх держави "Ро
сії") та тому що ми, пішовши в московське ярмо, не :мали си.11и
свого давнього імени ДАН себе оборонити.

Ось так царь Петро І. назвав свою державу "Россіею".
Зробив він ее навмисне, аби сею назвою і пас в одно з Моска

.Іl.ими підгорпути. Слово "Россіи" піш.11о також від С.Іlова "Русь",
бо є ее тільки rрецька Форма українського сАова "Русь". Царь
Петро І не назвав одначе своеї держави Русю,

бо знав,

що

"Русь" ее теж саме, що "У країна(,:, та що через те нїхто не
зачне Московщини Русю звати.
Форму сеї назви

Тому вз.ив нін хитро грецьку

"Россія", знаючи що таке нове слово вспіє

-

він накинути своїй державі й свому народовп та знаючи,

сим робом вів

у

чужих

виu.иче

вражінпв,

начебто

що

"Русь"

і "Россіи" то бу.11.о одно. І так спрандї ста.11о сл. Царю Петрови І,

що був першим: "обєдииите.11ем", вдало сл назвою "Россіи" за
крити окремішність давньої "Руси-України" від Московщини.

Щоби-ж ще краще сього доконати, Мос:в:овщину прозвано ,~Бе·

.11икоросіею", а Україну "Малоросіею", так начеб-то Моеновщипа
буJІа старша сестра

Присво'івmи ж
кручене,

ім.я,

опікунха України.

-

собі

присвої.аи

наше давне,
собі

Moclt&.llї

хоч і
і

згреЦька

пашу

історію та письменство, чвапючись ними начебто

пере

найстаршу
своїми.

мають одначе Москuї права до сього присвовин.я,

Не

так само,

як Румуни не можуть присвоювати собі, і та:в:и й не присво
юють

,

нї історії, пї ку .11.ьтури давних Рим.11ян. До сеї старо

римської історії і ку.11ьтури мають право тільки Італїйцї- тах

JІR до давньої "Руси"

маемо право тільки ми, Українц'і, JІR

справдешні її нащадки. Ми, Україпцї, а не Москuї є прямими

потомками давніх "Русинів" чи "Русичів''. Староруська історія
і ку.11ьтура ее ваша, а не московська (росийська) спадщина, та

давня "Русь" і теперішпа "Україна" ее одно і те саме. На

томість давн.Н ваша "Русь" з теперішною Росіею-Москов
щиною

назви

-

не

мае

-

крім

украдевої і

перс:в:ручеиої Москu.ями

нічого спі.Іlьиоrо, .як нема иїчого спі.11ьного :між даввим

Римом, а теперішньою "Ро:мииїею". Ми "Українці" е правдиві
3

-
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"старо-руси", праві паслїдпики Володимира Ве.ІJ.ИКОІ'О. Моска
.ІJ.Ї ж

ее

с.ІJавянсько-Фіпські

своєю силою

-

байстрюки,

що

-

користуючись

загарбали нам імя та історичну славу, а тепер

і нове імя "Україна" раді б стерти з лиця землї.
Україпцї! Русичі! Дажбогові внуки! Чиж довго ще дасьте

повевірити
ще

себе вашим ко.ІJишнїм хо.ІJопам- рабам?

· зноситимете

наругу

варварів,

Чи довго

що своїм варварством за

топили нашу високу ку.ІJ.ьтуру та що, самі не мавши давної
минувшини, чвапнть сн краденим у

пас добром: і краденим

у нас іменем? Пора відобрати пам наше добро: пашу во.ІJю, пашу
зем.ІJю, пашу історію, нашу с.ІJаву і наше імя! Нехай запишаєть

с.н

в тиснчлїтпій прадїдній

с.ІJаві Дажбогова земля

ківщина Во.11одимира Великого
і Данила,

Острозького і

Полетики і Шевченка:

-

і JІрос.ІJава

Моги.11и,

Мудрого,

Хме.11ьницького

і

-

бать
Романа

Мазепи,

Русь-Україна!

Голонні ІЮІІІічсні помилки:
Єсть:

Мусить бути:

Ст.

5, 4 рнд. здолу "ве,,икорJ·сскою мовою"
" 11, 2 "
"
кілкасот
" 15, 17 " згори ХУІІ

-
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"великорусскою" мовою.
кі.1ькасот.
ХУІІІ.

•

Плитформа Союза визволення
України.
Українські

зе:млї

по

обидва боки австро-росий

ськоrо кордону е не тілько одним з rоловпих теренів
сучасної европейської війни, а також одною з nричин

і nредметом війни.
Українцї добре розуміють, що у війнї сїй ходить
rоловно

о

їх

дошо,

ходить

о

те,

чи

в

результатї

війни український Піемонт в Австрії буде знищений,
чи українсЬІ~е

той

національне життє розцвіте також по

бік Збруча,

аж

за Днїnро і над Чорне

море,

і тому не можуть зоставати ся нїмими свідками те-

. перішнїх

подїй,

а rолоrно

і

рішучо

nідносять

свої

неоспоримі nрава па національну самостійність.

Обективна історична конечність вимаrае, аби між
західною Европою і Москівщиною nовстала самостійна

українська держава. Потрібно ее для ослrнення і утре
валення евроnейської рівноваrи, е ее в інтересї наро
дів австро-уrорської держави, а передовсїм в інтересї

нїмецькоrо народу в обох цісарствах,
ськоrо

пароду

було

б

ее

а для україн

здїйсненпем вікових йоrо

мрій і зусиль.

В зрозумінню сеї історичної конечности росийські

У країнцї

поІ~ликали

до життя центральну заrr~льно-
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нацюнальву орtавїзацію, яка взяла на себе репре:зен

тацію

під

теqерішну

хвилю

і соціяльно- економічних

роду в Росії.

національно - полїтичвих

інтересів

украївськоrо

ва

Оріанїзаціею сею е "Союз визволевин

України''.
В Союзї репрезентовані всї ті полїтичні напрями,
що

.

стоять

на

становищи

державної

самостійности

українськоrо народу, а реалїзацію своїх національно
полїтичних і економічних стремлїпь в даний

момент

звязують з розбиттем Росії у війнї.

Національно-полїтичною плитФормою Союза е державна самостійність У країни.

·

Формою правлїввя самостійної української дер
жави

мае

бути

конституційна монархія,

з демокра

тичним внутрішпим устроем полїтичпим, однопалатвою
системою

законодавства,

і релїtійними

rорожавськими,

свободами

для

всїх

язиковими

націовальностей

і віроісповідавь, з самостійною українською церквою.
На випадок

прилучення до Австрії

більшої чи

меншої українсько- росийської території

буде Союз

обстоювати

українським
ноrо

за створевнем

народом

з усїх

в Австрії,

земель,

заселених

осібвоrо

автоном

краю.

Одночасно

зі

збудовавнем

самостійної

україн

ської держави мае бути переведена радикальна аірарна
реФорма ва користь селянства.

в ее

основий еконо

мічний постуллт "Союза визволеШІя У країни".

Прахтичвою своею

задачею ставить "Союз виз

волення України":

1.

Орtанїзацію українських суспільних

переведення в житте постулятів Союза.

-

36-

сил для

Переве~евве націона."Іьпої гро:uа~сьІ\о-позїтuч

2.

ної оріанїзації уRраїнсьІ\о-росйuських ::~е:uель, о екільnо

вони бJ дуть окуповані· у вШнї з Росіею.
Прпготованое

3.

скликання українського

націо

вального коніресу, sший би заняв ставовище про Форму

правво-державної оріанїзації відібраних від Росії в на
слїдок

війни чи на основі рішення :міжнародної &он

Ференції українських

земель,

про

внутрішвий

полї

тичнпй устрій, аірарну справу і пр.
Впступи в оборонї інтересів українського на

4.
роду

і

його

національно -державних

правительствамп
ними

воюючих

держав

.
1

змагань

.

перед

перед

:мІжнарод-

справи

в Европі

конФеренцІями.

Популяризацію

5.
через

видавництво

української

публїкацій,

кореспонденцій

і пр.

"Союз визволення України" в своїй дїяльностп
стоїть в контактї з австрийськими Українцями.
Вірячи в остаточну побіду австро-угорської і нї
мецької

армій і

в роабитте

Росії,

вірять У країнцї

і в те, що на руїнах Роснйської імперії, сеї тюрми

.

народІв,

встане

Вільна Самостійна Унраїна.
За

,,Союз визволення України":

В. Дорошенко,

А. Жук,

М. Меленевський,

Йолтуховський.

-
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А. Скоропис

Видання "Союза визволення України".
Реда~еція і1 еюtад nи дат.:

Wien,

VІП., Josefstadterвtra.Вe

79,

П.

Stiege,

П.

Stock, Tiir 19.

І. Часописи:
t.

Вістник Союза визволення України, український орtав Союза.
у ВіАнї иід ЖОВТІІ.ІІ

1914.

р.

Дос'і ВИЙШАИ Ч:Ч.

2. Ukralnlsohe Nachrlchten (?flitteilungen des

Виходить

1-10.

Btшdes

zur Befreiung der Ukraina).

Виходить у Відн'і від кінц.и вересн.и раз ва тиждень. Досї вийшJ.и чч.

11.

1-24.

Нниrи й брошури:

1. Тарас Шевченко. Кобзар. Вибір поезій, випуск І., Відень, 191&. (Випуск другий
друкуєть ся.)

2. Prof. М. Hruschewskyj, Ein 'Oberblick der Gescllicllte der Ukraina. ("КороткиІf
оrллд історії України".)

3.

1914.

(Вичерпане.)

М. Хрушевски, Прtrлед'Ь ва украинеката история. СоФил, 1914. (Той самий

orллд
4.

Відень,

по бол.rарськи.)

3

вартою У країни.

Др'Ь Л. Цехелски, Не освободІtтел.ьница, а потисница на народпті>. (Как'Ь Руспл
."осоободжаnа"
брошури

Укрюша.)

подані

СоФии,

відозви Союаа

1914.

3

картою Укра'інп.

визво.леннл Укра'іни до

В додатку

до

громадської дув

Европи, до бо.аrарського народу та пл.атФорма Союза.

о.

asupritoarea popoarelor. Царська Росіл- rиобитеJJ.Lка uарои
румунсько.) Букарешт, 1914. 3 картою }ткра'іuи. Зміст: 3. Арборе,

Rusla 'farlsta дів. (По

Український народ (замість передмови)і

Др д. Цегельський, Не освобо

дителька, а І'ПобитеJІька пародів; До громадської думки Европи, ПллтФорма
Союза А й: ого відозnа до румунського народу.

6. Українські колядки. Відень, 1914, (Вичерпане.)
7. Der Krleg, dle Ukralna und die Balkanstaaten. Від(ІІЬ, 1915.
r ель ський, Як Росіл "визво.ІІл.ІІа. .. Yкpa'lny; й о r о-ж варпси:

Зміст: Др. д. Це
УкраУна й Румуuи,

Україна й Бол1·ари, Україна й Туреччина; відозва Союаа визnол.еннл України
до балканських народів і до громадсько\' думки Европні

8.

плитФорма Союза.

В. Дорошенко. Півтораста л.їт української по.11їтичної думки (Короткий оr.11лд
визвольно-самостійницьких з:ма.rань на росийській Ун.ра'інї), Відень,

9. Відомости про росийську Україну (С'ічовим Стрільцлм).

3
10. Сїч.

1914.

Царгород, 1915.

друкарн'і "Союза визnо.11еннл Укра'іни".
Кал.єндарr. Союаа низnоленнл України на рік 1915.

баром ниііде з друку.)

Вім•нь, 191б.

(Неза

11.

Др. Володимир Левицький . .Нк живеть с.и українському ІІароАови н Анстрії.

ВіАень,

1915.

12. Др. Л. Цегельський. 3 чого виниІt4а війна та що вона нам може принести.
ВЦень, 1915 ...
13. Др. Вол. Старосольський, Націон8.11ьнвІ\ і соціяльипft :.юмент n украі'иськіІ\
історії. ВіАень, 1916. (Друкуеть си і незабаром вийАе.)
14. Вол. Темницький, Уsраі'нські (;"ічові Стрільці'. ВЦень, 1916.
15. Україна, Росія й Туреччина. Збірник статтей на турецькій мові. 3 картою
Украі'ни. ЦаргороА, 1915. Зміст: 1. ПереАмова від виАавцїв, 2. Др . .11. Цс
геJІьськ.ий- УкраУна іі Туреччина, 3. ПроФ. М. ~ру шевський- Короткий
oг.JJ..RA украі'вськоі' історіі', 4. В. Дорошевко - По.JJ.їтичні партії ва росий
ській Ув.раїпї, б. :М. Ме.І.еневський- Ку.ІІ.ьтурпа працл Україпцїв, 6. А. Жук

-

РосиІіська Україна в чиС.ІІ.ах,

7. ВЦозва Союза до турецького пароАу,

8. ВіАозва його "До громадської Ауики Европи", 9. ПJІиТФорма Союза.
16. S. Rudnizkyj, L' Ucraina е gli Ucraini, Рим, 1914. 3 картою України.
17. Prof. М. Hruschewskyj, Die ukrainische Frage .in historischer Entwicklung.
ВЦень, 191Б (Незабаром вийАе з Аруку).

18. George Clelnow, Das Problem der Ukraina

(Незабаром: вийде з друку).

19. Prof. Dr. Otto Hoetzsoh, Dic ukrainischc Fragc (Незабаром вийАе з друку).
20. Г. Бочковський. Україна та українська справа. Прага, 1915. По чесько.
Незабаром: вий Ае з друку.
Кр і я тоrо готують с.и АО Ару&у: І сторіп й rеоrраФі.и У країни по нїмецьки, брошура.
про Уsраїну й Швецію на шведській мові і т. п.

ІІІ. Листнові видання:
(Відозви

n

метеJІпкп.)

t. До унраїнсьного народу в Россії. Львів, у серппї 1914 (по українськи)
2. До громадської думки Европи (по німецьки, Франп.узьки, ітuїіІськи й анtлїйсьв.и). Відень, 25. VIII. 1914..
З. До болгарського народу (по бо.ага.рсьв.и й німецьки).

~

4. До румунського народу (по румунська й нїиедьки).

'

б. До шведського народу (по швеАськи А німецьки).

6.
7.

До турецького народу (по Фравцузьки іі нїиецьки).
Салдате

-

війська..)

озирнись!
ЦарrороА,

n

Rсї

25.

1914.

1914.

у Віднї.

J

(Відозва Со100а до Українців, ca.JJдa.. io
падо.шстї

УІІІ.

роспйськоrо

. 8.

Солдатам'Ь русеной ар мін! (Відозва до рf>спйськоrо війська, .оо ~юс.Іювськ.п.)
Царгород, н падолистї,

. 9.

1914.

Аси6р! Відозва Союза до турецьких жовuїрів (аскерів) в СІІраві розповсюджу

7 і 8. (По турецько, в rруднї 1914.)
Der Bund zur Befreiung der Ukralna. ПлитФорма Союза. Відбитка 3 ч. 1·
"Ukr. Nach.1·." (те саме по анtлїйськи, Французька й ітмїйськп.) Відень, 1914.
А. Zuk, Die ruввівсhе Uk1·aina (Fiachenraum, Gebietвeinteilung und Бе- ·
Yolkerungtвtatistik). Відбитка· з ч. 3. "Ukr. Nachr.". Відень, 1914.
Йоrож, L' Uc1·aina russa, Рим, 1914 (Те саме по ітмїйськи).
W. Doroschenko, Die politischen Parteien in der rusвiвchen Ukraina (відбитка
3 ч. 4. "Uk1·. Nach1·."). Відень, 1914.
W. Doroacenko, B1·evi cenni dei pa1·titi politici dell' Uш·aina, Рим, 1914 (по
ванни відозв чч.

10.
11.

12.
1:і.

14.

іта.лїйськи).

15.

Букварь (дл.n полонених }ткраївцїв).

Царгород,

1914. 3

друкарні Союза.

На складі Союза є також видана намадом "Українськоі Соцівль
демократії" брошура Парвуса, На оборону демократії проти царизму!
Авторизований перемад з німецької мови.

:-:

Зі спеціяАьиою перед

мовою автора до у1>раін.сь1>ого аида.иия.

___..........,._____

1914.

:-:

