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Р І З д В Я Н Е П Р И В І Т А Н Н Я • 

1! ВИСОКІСТЬ ЯСНОВЕЛЬМОЖНУ ГЕТЬМАНІВБУ.ЄЛИСАВЕТУ І ВСЮ ГЕТЬМАНСЬКУ 
РОдИНУ,УКРА!НСЬКИХ !ЄРАРХІВ І ДУХІВНИЦТВО,УСІХ УКРА!НСЬКИХ ПАТРІОТІВ 

н:д. БАТЬКІВЩИНІ І НА ЧУЖИНІ СУЩИХ 

ВІТАЄМО З СВЯТОМ РІЗДВА ХРИСТОВОГО І HACTYilliИM НОВИМ РОКОМ. 

МОЛИМО ГОСПОдА БОГА ПІСЛАТИ !М ТЕРПІННЯ,ВІРИ В ВОСКРЕСІННЯ УКРА1НИ 

І СИЛ В БОРОТЬБІ ЗА !! ВОЛЮ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. 

УПРАВА КО СГ Д • 

З М А Р Н О В А Н І Р О К И І Н А д І ! • 

Нещодавні події в серодовищі української еміrрації примушують пере

глянути nройдені роки боротьби за визволення України від чужинецької 

окупації,боротьби за незалежність України,якдержави українського наро

ду. 

Цього року московські большевики-комуністи святкують п"ятидесятилі

ття збройного повалення російського Тимчасового уряду і захоплення 

влади в свої руки,влади,яка принесла стільки страждань,стільки смертей,. 

стільки поневолення,як,може,ні одна імперія в історії людства перед тим. 

Большевики-комуністи,сnяткуючи збройне захоплення влади,сnяткуючи 

збройну революцію,святкуючи перетворення влади совєтів у владу росій

ського народу,святкують і сnою перемогу над окупованими ними народами, 

ідучи за стар~м славянофільським гаслом: ''слаnянскіє ручьі сольются n 
русском морє". 

Україна, як і інші малі народи, пригнічені МоеІ-свою, вже п"н.десять ро

ків /рахуючи nід революції 1917 року/ перебуває в стані боротьби з за

гарбницькою Москвою. І чи ця боротьба носить характер збройної боро·rь

би регулярної армії,чи війни повстансько-партизанської,чи війни ідей -
різниці не робить. Україна. з Москвою у війні. І ця війна не спинит .ься 

доти,доки москвини не заберуться з України,доки Український народ віль

ними голосами не вибере с сбі свого уряду.Москвини цього моменту бояться 

і,щоб забезпечити собі майбутні голоси,посилено nивозять українціn в 

дацекі околиці Москоnщини,а українські землі заселяє чистими ' москвина-

ми. 

Та не кориться український народ.Кращі предетаnники його під моско-
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nською о:купо.цією r.ce no .r:;atJTЬ голоси протесту проти ницення української 

культури,нищення української інтелj_l" енції,нищення українського народу; 

протесту проти примусоr.ої москоІІИ3ації української молоді,українського 

життя .. 
Україна. ІІ жорстокій борС 'l'Ьбі за с :: оє "бути чи не бу'l'И 11 • Уr-сраїна 

пригнічена,Україна скатоІІана,~країна здесяткоІІана ІІсе ж намагається 

розірnати кайдани понеnолення. 

Ввесь сnіт охопила пожежа . боротьби за nолю.Людстnо пережиnає нечу

ваний катаклізм,велику кризу. Ми nci є наочними свідками nизnолення 

малих,досі nід:корених nеликими потугами народів і тnорення ними само

стійних державодоба великих імперій минає. Фактично у сІІіті залишилися 

лише одна велико. колоніяльна імперія-Російська під ІІиnіською Союзу Рес

пубдіко Та імперія,проnідники якої кричать про 11 ІІИЗІІолення малих наро- . 
діІІ,про капіталістичний визиск" так,ніби nони створили рай для трудящ~е 

Того ж пам"ятного 1917 року.,коли в столиці Росії вибухла реnолюція 1 
коли впало самодержав" fi царя Миколи ІІ·-Укра їна, силою факту відречення 

Миколи ІІ -r.ід престолу,стала вільною країною,бо Переяслаnський договір 

Гетьмана Богдана Хмельшщького з царем Олексієм відреченням Миколи ІІ 

пересто. ІІ буn бути чинним~ . 
Та ~е пощастило Укро.їніо. Предетаnники укро.їнських ·соціялістичних 

партій?взоруючись на своїх моекоnських товаришах,постаnили сnоїм заІІ~ 

данням боротьбу не за незалежність України nід московського окуnанта, . 

о. боротьбу за cniтony :революцію,за неразриnний зв"язок таки з Москвою, 

але nже соці~лістичною. Стnоривши партійним згоnоренням Українську Це~ 

тральну Раду,nроголосили неІІідділення ІІід Москви, цим самим наголошуючи 

дальшу ІІЮ\Ність ПереяслаІІської угоди Гетьмана. Богдана ,але rіже з ноnими 

ІІолодарями ІдоскоІІщини~ Кр із усі чотир:л. Універсали Центральної . Ради чер

ІІоною ниткою проходить твердження n:po невідділення від Москви. 
Від того часу . минуло піr.століття. Героїчна боротьба сло.nного Укра~ 

їнського ІІійська,Спілка Визnолення України,Спілка Української Молоді, 

Українсько. Аnтокефальна Праnослаnна ЦеркІІа,нищення українського селпн~ 

ства D "розкуркуленні" і :!'tолектиІІізація, нищення української інталіr' G ї: : ·

ції,"заселення"північних і підполярних просторів Москоnщини цвJ..том Еа

шого народу,героїчна боротьба Українських Паnстанціn - ІІСе пішло на 

марнео Ті самі,хто під про.пором Центральної Ради проголошуnаn Беnідді

лення ІІід Москnи,хто доnіn · Україну до сучо.сного стану,хто несе на собі 
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смертельний гріх загравання з Москвою,переговорів з московськими боль

шевиками на зруйнування української державности,хто рострілював герої

чних полуботківців,хто замордував героя-nатріота П.Болбочана,хто продав 

полякам пів -України,аби під польською протекцією панувати над рештою 

нашої святої землі,по півсто~ітті української Голгофи знову закричали: 

"Назад до Москви!" 

Вся республікансьІ<о-УНРівська преса закричала про "Українську наці

ональну революцію" чи то в унісон з московською "великою жовтнеDою . рев

олюцією'',чи то,щоб підкреслити своє стремління "невідділяючись від рес

публіки російс:ркої" ·rворити разом з москвинами "рай трудящих не вище 

від фельдшера". 

По країнах українського розселення спритні політикани влаштовують 

для всіх,хто стоїть на платформі УНРади "святочні академії" національ

ної :r:аньби "не відділяючись від республіки російської". 

І caue на осінь ц~ого року,точніше,на місяць листопад /бо ж "велика 
жовтнева " і була в листопаді!/ гробокопателі української державности і 

приурсчи:r.:и Світовий Конr'рес Вільних УкраїЕців ,щоб на ньому проголосити 

вірність твердженню Третьоrо Універсалу Центральної Ради,що українські 

соціяліст:vт наві·rь не уявляю·.сь собі України не в складі Росії,України 

самостійної не можуть уявити себе відірваними від "цілющого джерела" 

мосІсовського соціялізму. Та і чим же гірші українські соціялісти від 

московських братів? Ті мають "велику жовтневу,а ми буnемо · м~ти 11 велzку 

національну"! Он як? І хоч протягом півстоліття не було й мови про яку

сь "велику національну революцію",щойно останнього року таке гасло 

з"явилося в лексиконі соц-республіканців. Правда,під тиском тверезіших 

людей,це гасло на СКВУ не появилося,проголошене не було,в місЦях посе

лення все ж святкують"велику національну". 

Відомий соціяліст українс:ького роду феденко в часописі "Слобода" 

виступив з широкою статтею,поділився своїми думками з приводу СКВУ. 

В числі за 31 жовтня,між іншим,пише таке: "Світовий Конrрес ' Вільних 

Українців виконає добру службу для свого народу,коли проголосить свою 

вірність до традиції Укра:Lнської Народньої Республіки,що було. проголо

шена 20 листопада 1917 року Українською Центральною Радою в КиЄві". 
Що ж то за традиції УНР проголошені 19 /а не 20-листопада 1917року? 
В центральній Росії влада вже була в руках большевиків на чолі з Лені

нии. І все ж українські соціялісти,партійним загаворенням привласнивши 
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собі праDа Dи~ої D Україні Dло..ди ,писали D ІІІ УніDерсалі таке: 
"Не одділяючись Dід республіки РосіМської і зберігаючи єдність її, ми 

ТDердо станемо на нашій землі,щоб силами нашими помогти Dсій Росії,цоб 

уся Республіка Російська стала федерацією ріDних і Dільних народіD"~ 

Ми не маємо місця і змоги перепоDісти усі події . D Україні,які слідупа

ли за проголошенням такої "к;уцої "самостійности. Досить ,що D ноDій 
"самостійній Україні Dce ще сиділи москоDські команданти, а укра1.нськ:;_ 
содіялісти замісц:r:, тог о ,щоб.приDест:и край до порядку стреміли ".r.опоw.з.

rати республіці Російській". 

От і тепер,по п"ятидесятьох роках боротьби і страждань,Dертаємось до 

Dихідної точки: Федерація з Росією,неDідділення Dід неї. КолосоDи,дра

чі, і ш:шлички "круглі столи 11 з голубничими чимало попрацювали,щоб при

Dести наших горе-держаDникіD до спільного знаменника,приDести їх до 

ноDої Каноси. 

І D той час,коли українці-патріоти D мосІ;СоDській D"язниці народіD 
героїчно чинять опір обмоскоDленню,українці у Dільному сDіті посилають 

їм "щиру порадоньку": "Не тратьте куме,сили! Пускайтеся на дно!"-без 

МоскDи не обійтися,без ~оскDи не прожити.В федерації з МоскDою спасіння! 

Ми ще не знаємо ,як спри~няли де.;тегати і так присутні на CDiTODOlv:y 

Конгресі Вj._льних УкраїнціD такі тDердження Dcix тих"хто стої'І'Ь на плат

формі УНРн. Знаємо тільки,що соц-республіканці так гаряче готуDалися 

до того Конгресу,що наDіть до блюзнірстDа дійшли:останньої неділі перед 

Конгресом D соборі Св.Володимира "партійному президентоnj._ УНР D екзилі" 
Миколі ЛіDицькому Dручили клейноди Гетьмана ІDана Мазепи. Що ж,як тор

гуnати,так торгуDати! ТоргуDали землями українськими,продаDши полякам 

піD-України. А не стал о земель-торгуємо сDятощами національнимИ. 

Клейноди непримиреного борця "Проти МоскDи доручено. партійному DИСуDан

цеDі. Тато підписали кон"rракт продажу земель,а син ••• що то Dін ще 
Dстугне! Майбутнє покаже. 

На закінчення хочемо зDернути уDагу на парсдокс. Ті,що піDстоліття 

кричали про сDіЙ патріотизм,обnинуnачуючи Гетьмана ПаDла за акт феде

рації з неіснуючою Росією,~кт Dимушений аліянтами,акт скероDани~ на 

Dиграш часу для скріплення держаDи,у Dисліді змагань прийшли до стDер

дження "неDідділення Dід Росіїн,а Гетьманський Рух,рух Держаnницьки.И, 

тDердо і безкомпромісоnа стоїть на позиціях поDної незалежности Dід 

Росії.Для гетьманціD компромісу з МоскDою не може бути! 
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ПАВЛО ЖЕЖЕРЯ • 

У:к:Jі>А:lНСЬКА ГЕТЬМАНСЬКА Д Е Р Ж А В А В СВІТЛІ ФАКТІВ. 

Гаnорити npo поnстє.ння, існування і упадок Гетм.шнсь:к:ої Держаnи нє.

nіть з перспектиnи піnсоліття досить трудно.Трудно тому,що,нам,дітям 

тих,хто брав участь n намаганні встановити незалежність України,хто бр
аn участь D бурхл:иnих подіях українського життя, події того часу nи:rля

дають в зоnсім іншому сnітлі,ніж нашим батькам-учасникам українського 

ренесансу. 

Трудно і тому,що nротягом піnстоліття,хоч і з''явилося багато додат

кових спогадіІЗ учасників,nийшло на сnіт денний багато доти незнаних до

кументіn,з''явилися друком враження і оцінки чужинецьких сnостерігачіІЗ 

українських змагань,nсе ж протягом минулого півстоліття ідейні nротиn

ники гетьманщини намагалися замовчати існуnання Гетьманщини,перекрутити 

дійсний стан речей,спотворити державнотnорчу роботу,збільшити помилки, 

~еминучі n конструктиnній роботі,замоnчуючи позитивні сторони її. 
Ми не збираємося сьогодні зноnу на:соди:ти знані факти,перелічуDати 

дати,перерс;tховуrзати осіб. І менше усього ми не збираємося когось обnи

нуnачуnатио І.'іи хочимо лише насrзітлити факти минулоrо,дати загальни:й 

нарис подій на тлі того хаосу,тієї анархії,тієї боротьби сил,що заnиру

nали на широких просторах колишньої Російської імперії по першій Сві?о-~ 

вій nій.ні. 

Деякі українські публіцисти і політики на чужині останміми часами 

nисуnають назnу тих подій в Україні як 11 Велику Українську Реrзолюцію 11 о 

Нам здається,що більшої дурниці сказати не можна. Того часу nідбулося: 

дві революції в Росії.Обидві було скероnано проти російського уряду. 

Перша - проти царату,друга -:- проти тимчасового російського уряду. :В 

Україні таких подій не було. • Центральна Рада,чисто партійне тnориnо,до 

останніх днів сnого існуnання лояльно трималася Тимчасоnоrо уряду n Г.ет
ербурзі,то укліно nрохаючи nризнати аnтономію України,то заnеrзняючи про 

федерацію з Росією наrзіть в ІУ Універсалі-декларатиnнім,примушенім про

голошенні нез~лежности України. А окремі діячі,і то проnідні,Центральної 

Ради наrзіть з большевиками уnійшли rз ~году,аби тільки nстановиrи 11Рес

бубліку селян і робітників 11 в Україні. 

І диnноrо n тому не було нічого. Адже всі nровідні члени Центральної 
Ради були членамисоц.дем. і соц рев.партій та брати по Марксу москов

ських большеnикіn. 
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3 розnалом російського фронту,nеличезні маси солдатіn рушили додому 

"ділити землю".Я:рище ціліком зрозуміле для зголоднілого на землю україн~ 

ського хлібороба. Рушили,та не всі. По ncix фронтах творилися українські 
частини і пробиnалися збройно до Києnа стати до розпорядження Центральн

ої Ради D обороні України о Національний ентузіязм озброєних українціn не 

мав меж. Якби діячі Ц.Ради підхопили і організували те піднесення озбро

єної України,то не було б FСр;у-т,не було б Базару,не було б MypaD "Йona і 

Іnги Бош,не доDелося б на!іІим батькам і нам тинятися по чужих чужинах і 

може,мапа Сходу Єnропи сьогодні виглядала б зовсім інакше. 

Та захоплені марксистскими утопічними іденми евітоnого братерства проле

таріяту,з Шеnченком D одній,а Марксом n другій кишені,проnідники Ц.Р. 
заяnили неодноразово,що війська не потрібно,військо треба розпустити, 

воювати з московськими товаришами не будемо. І nійсько,перше українське 

військо з часів Гетьмана Мазепи,розсипалось,розійшлось по домах а під 

Крути проти банд Мураn 11 Йова доnелося :::шсилати гімназістіn,підлітків, що <) 

потім кричати про українські Тзрнопіли,тим замоnчуючи свою недолугість& 

І коли посунули n Україну москоnські орди,довелося кликати на допомо
гу чужинціn-німціn і австріякіn,щоб оборонити Ун:раїну nід большеnиків. 

Коли б не розпустили Перший Український Корпус,який один міг би спинити 

москоnську наnалу,як спиниD її з 3аходу,та не розпустили інших українсь

ких військових форrдацій ,як би не божіDільно-зрадницька публіцистика і 

діяльність Виниченка і ко,то не ми б бачили москвинів у Києві,а україн

ське військо ,як за часіn Сагайдачного,гостювало б в МоскDі . 

· По всій Україні пануnала поnна анархія.Сел~ жили сnоїм замкнутим 
життям.Ь!оскоnсько-большоnицька агітація "грабуй награбоване",різні с:рої 

і. чужі банди жирували на Україні . а nлада Ц.Ради далі Києnа не сягала. 

Щойно з приходом німецького війська почаD nстановлюnатися сякий-так~ 

ий порядок.Та німцям треба було платити за їхню допомогу>пла.,тити збі:ж:>:r 

ям і іншим:чІ харчами ,яких 'l'ак потребуnала зголодніла Німеччина,а ще біль

ше Австрія.Платити ж Ц.Р. не могла. Не мала чим;бо ж фактичної,екз·екути

вно-адміністративної влади nона поза Києвом не мала.Єдине на що nона 

могла спромогтися-на засідання, обгоnорюnати проекти ріжних соціяль;:rих 

реформ. Платити ж nона і не збиралася. 

3а німця~.1и посунули на старі сідала різні пани і за допомогою німець

кихвідділів намагалися посісти сnої маєтки,часто силою збираючи розгра

боnане майно,катуючи селянстnо,стnорюючи карні загони з безробітних 
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офіцерів,роліцаїв і ін.елементу$ Українське селянство заворушилося,бо 

розуміЛо, що тю< далі б;ути не може. Занепад хліборобства, різке зменшення 

площі засівів,безробіття в містах,застій транспорту - все вказувало гос

подарську руїну країни,а за тим прихід большевиківо 

Хлібороби Полтавщини прислали до Києва свою делегацію вказати на хао

стичний стан в Україні,домаrалися твердої руки. Та проф.Грушевський де

легацll не прийняв-відмовився розмовляти з представниками тих,іменем к~ 

трий він головував у Ц.Раді. 

Зібравшись в Києві хлібороби-основна кляса України проголосила Геть

маном України генерала Павла Скоропадського.Німці тримали невтралітет. 

!м було байдуже,хто керуватеме Україною так довго,як вони дістануть 

свою заrілату за роботу. Не могла заплатити Ц.Рада може Гетьман зможе. 

Відновлення Гетьманщини було голосом протесту корінної України проти 

соціалістичних експериментів марксистсько-мосr~овського зразка,накинутих 

провідниками Ц.Р.,яка дбала більше за національно-особисту автономію не 

українців в Україні,ніж про створення держави українського народу. Вже 

саме гасло "соціялізації землі" в Україні було чужим духові і традиціям 

українського хлібороба.Розподіливши панську земельку,хліборобів,було 

байдуже,хто сидітеме в Києві,хто "правитиме". А разом з тим хлібороб 

знав,з молоком матері всосав незмінний закон,що "дурно прийшло-дурно й 

піде ",що безплатно нічого не дається. Раділа по селах лише голота,жеб

раченки,з яких і так ніколи господарів не було і не буде,які стали пер

шими агентами большевизму,спочатку віддавали наділену їм землю з поло

вини статечним господарям,а потім і ' до колгоспів першими пішлиоНа таку 

Україну орієнтуватися було годі. 

Корінна хліборобська Україна заговорила відновлення Українського Ко

зацтва,заговорила голосами делеNЗ.тів Хліборобського 3"їзду в Києві,за

говорила висловленням довір"я новому урядові. · 

І як би в українських соціялістів інтереси України-Бат~івщини,а не 

інтереси партії та світової революції сто~ли на першому місці,то ~они 

відгукнулися б на заклик Гетьмана іти до Уряду і разом творити Україн~ 

ську Державу,а потім у встановленій Україні розбирати свої партійні су

перечки. І хоч ті соціялісти й бачили початки правдивої державности: 

встановлення кордонів України з повною їх охороною,визнання Української 

Держави іншими державами,зародок постійної української армії,збирання 

українських земель, визнання Української Держави навіть большевикю,~:z.r -
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до уряду не пішли,а почали таємно готувати бунт-цовстання проти зако

нної Держави. Тут би добре навести паралель: ЦоР.була чисто партійним 

твором,що виступав від імени народу,хоч той народ її і не уповноважував. 

Гетьмана проголошено багатолюдним з"їздом делегатів від усіх закутків 

України - наступна Директорія була також лише партійним твором. Комен

тарі зайві. Треба не забувати тако:;:с і про сильні загальноросійські сим

патії серед широких верств українського міського населення. 3 тією си
лою треба було також рахуватися при оцінці стану рmчей. І коли б геть

манському уряду прийшли до праці українські соціялісти,не було б там 

місця москвинам або моекоnським симпат:и:кам,які силою обставин опинили

ся там. 

Фантальним ударом Гетьманські державі і Україні взагалі була німець

ка революція,як вислід програної війни.Німці одверто сказали українцям, 

".радь те собі,як можете" .до голосу прийшла переможна Антанта. А самост

ійної України-держави Антанти не хотіли.Вони й далі вважали Росію за 

союззницю і не хотіли її реставрації за всяку ціну. Єдину надію nстоя

тись,як незалежна держава,Україна мала,визнаючи майбутню,небольшеnицьку 

Росію,як.Федерацію автономних національних держав.Такий nлян Антанта 

схвалила. І доки дійшло б до повалення большевизму,доки дійшло б до 

створення нової Росії,Україна вже була б державою,вже б мала сJЗою армію, 

свої кордони,і грала б домінуючу ролю на Сході. 

І знову напрошується паралель: тоді,коли федерація з росією,федера

ція добровільна підкреслюється в усіх,включаючи ІУ Універсали Ц.Р. -
федерація з існуючою,червоною Росією,- грамота Гетьмана про федерацію 

з майбутньою,небольшевицькою Росією,яка невідомо чи й існувала б, було 

проголошено на виразне бажання переможної Антанти,і грамота та я:Dляєтся 

тактичним кроком на виграш часу для України • 
• 

Республіканці заяnляють,що Білоцеркіnский бунт був відповіддю на гра-

моту про федерацію. Учасники ж того бунту сnідчать самі,що ,підготоnка 

до повстання проти Гетьмана,переговори з московськими большеnиками про 

допомогу повстанцям,таємні · зустрічі діячів бунту з большевицькими 'пред

ставниками в Києві Раковським і Мануїльским велися задовго до того таr

ічного для України бунту. · прикриваючись інтересами України,бунтарі пра

гнули лише влади,змоги продовжувати свої содіялиетичні експерименти над 

Українським народом,змоги боротися за "світову революцію". Знаменне і 

те,що бунтарі сперлисn на Січових Стрельців Коновальця,на галичан,а не 



- 9-

на яку іншу збройну формацію України. 3нали бо,що галичанам не так зна

ні nзаємиrrи на Україні,не так то nони орієнтуються n розкладі сил.Гаря
чі українські nатріоти,nони готоnі були n бій "за Україну",коли їм було 
сказано,що Гетьман "nроти України". І нечесні політичні протиnники Геть

манщини збройний nиступ С. С. назиDають "nсенародним nоnстанням''. 

Гетьман зрікся nлади і nиїхаn з України.Що зробила з Україною Дирек

торія,нам nідомо. 3бирання українських земель Гетьманом замінилося га

небним Варшаnським догоnором з Польщею.Начальний nождь с.с. Коноnалець 

nже на еміграції гірко каяnся n сnоїй участі n nоnстанні,а Галоnний От
аман С.Петлюра визна:с себе nинним n проDалі Визnольної боротьби. 

Хоробре українське nійсько показуnало чудеса хоробрости і nитриnало

сти,але nтриматися сил не було. БольщеDицкі орди залили Україну черnо

ною nоnінню тереру,насильстnа,смерти. 

Виниченко з еміграції проголосиn nизнання Харкіnського Большеnицько

го уряду і їздиn до нього,проnонуючи спіnnрацю. М.ГрушеDський поnернуn

ся D бо:п:ьшеnицьку Україну,як поnернуnся Юрко Тютюник-ресnубліканський 

генерал. Оті "діячі" "Великої української реnолюції" і стали духоnими 

батьк9-ми хnильоnизму,укапізму,а D наш час "зміноnіхоnству" D Круглому 

столі. І хоч закидають республіканці Гетьманоnі москnофільстnо,nроте 

nін до смерти залишиnен nірним ідеї nільної незалежної України,до смер

ти залишиnен українським nGтріотом. Не пішоn до російської еміграції, . 
де міг би грати ролю не малу,не пішоn слідами nиниченкіn і грушеnських. 

І багато з учасникіІЗ білоцеркіnського поnстання nже на еміграції уоnі

домило сnою фата:п:ьну nомилку бунту пр о ти nласної держаnи і стали гаря

чими гетьманцями. 

Ідея Гетьманської України,традиційної форми укрGїнської держаnности 

неnмируча.Ніякі експерименти над українським народом у формі чужих нам ... 
духом держаnних ідей ;успіху мати не будуть.Ми глибоко nіримо n перемогу 
Правди,української Лраnди над злом. ' 
А nipa і гори рухає. 
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nроф.АНДРІЙ МОСКАЛЕНКО • 

.;L!CTOPI! БУДУВАННЯ ПАМ"ЯТНИКА ХМЕЛЬНИ~JlfУ В К И Ї В І • 

У лиnні минулого року минуло сімдесятnить рокіD з дця nостаDлення і 

nосDячення nам"ятника гетьманоDі Хмельницькому D КиєDі. 29 крітня 1913 
року,D ознаку Dідзначення дDацятьn"ятиліття будуDання того монументу, 

киїDське українське наукоDе тоr:;аристDо на сDоєму засіданні заслухапо 

доnоDідь тоді ще жиDого останнього члена комітету О.І.ЛеDицького на 

тему: "ІСТОРІЯ ПОБУДОВИ ПАМ"ЯТНИКА БОГдАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ". 3міст доnо

Dіді буD надрукоDаний D газеті "Рада" за nерше траDня 1913 року. 
Ідея nостаDити гідний монумент козацькому ГетьманоDі існуDал~ DЖе 

D n"ятьдесятих роках деD"ятьнадцятого століття. Про це nисали у пресі 
ректор киїDського уніDерс~тету Максимопич та roлoDa киїDської археоло

гічної комісії - ЮзефоDич. 

Після збудуDання D НоDгороді nам"ятника Тисячеліття Росії,D 1862.р, 
стало І,Uироко Dідомим ім 11я скульцтора і художника МИХА1-ША ОСИПОВИЧА МІ

КЕШИНА. Це було мотиDом,що проф~Ю3ЕФОВИЧ заnросиD Dідомого скульnтора 

МІКЕШИНА до себе D КиїD літом 1868 року і DОНИ раз ом обміркуDали ідею 

nобудоDи nам''ятника, оглянули належно міС1'О D горах над Дціnром, і, Dизна
чили орієнтоDно місце для монументу на СофіїDській nлощі. 

Мікешин любуючись КиїDом,його краєDидами,зробиD зарисоDки,а nоDер

нуDшись D Петербург,Dін намалюDаD nроєкт пам"ятника і DИDЇСИD на стіні 
скульnтурної майстерні, де . саме D той час Dін ліnиD фігури для nам" Я'І'НИ
ка цариці Катерині другій. 

ВідDідуючи майстерню,Цар Олександер другий зацікаDиDся малюнком не

Dідомого _ йому Лицаря на баскому ~оні .. . І скульnтор радо poзnoDiD Цар е Dі n 
npo КиїD , Про Україну і npo сDіЙ н г.мір о Олександер Другий з місця c~:Da-

• 
лиD задумане і Dістка скоро була D КиєDі Dеликою радістю І03ЕФОВ1'1ЧА , 

МАКСИМОВИЧА і ближчих до них українофіліD,як таких тоді на?ИDали. 

СклаDся комітет будоDи nам"ятника nід rолоDуDанням nроф .. Ю3ЕФОВИЧА • . 
Членами . комітету були ректор W~КСИМОВИЧ,духоDник ЛебединціD,Ріrельман, 

Воронін,Сліпушкін,СамчеDсЬкий,проф.АНТОНОВИЧ,Козельський: а D 1874 році 
до складу комітету DDiйшoD ще й Ле Dицькщй. 

Конкурсу на проєкт не оголошуDалося,а D 1870 році Комітет розіслаD • 
no Dсій Росії 50.000 закликіD,де гоDорилось npo заслуги Хмельницького, 
як держаDного діяча,nолкоDодця і ~иnломата і закликалося жертDуDати на 
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пам"тник тому,хто врятував Праnославіє на берегах Дніпра і поклаn крає

угольний камінь державній будові Росії. 

За попередньою думкою Юзефовича і Мікешина,комітет ухвалив МІСЦЕ для 

ПАГJІ"ЯТНИКА НА СОФІЇВСЬКІЙ ПЛОЩІ, САІІ/ІЕ ТАМ , дЕ СТАЛАСЯ ВРОЧИСТА ЗУСТРІЧ 

ГЕТНvІАН.А З НАРОДОМ 27 .ГРУДНЯ 1647 року ПІСЛЯ ПЕРШИХ ПЕРЕМОГ У ВІЙНІ З 
ПОЛЬЩЕЮ. А тим часом скульптор виготовив модель~ Під копитами коня,на 

якім сидіn Гетьман були три фігури,що симnолізуnали темні сторони поль

ського пануnання на Україні. Тут же було порnане польське знамено та 

шматки nід розірваних кайданів. 

1ранітна скеля з Хмельницьким,його конем та підкопитними фігурами, 

мала стояти на чотирьох-кутному лабладороnому п"єдесталі,на трьох бо

ках якого мали бути три бронзові баральєфи: ЗБАРАЗСЬКА БИТВА,ПЕРЕНСЛА

ВСЬКА РАдА І УРОЧИСТА ЗУСТРІЧ БОГдАНА З НАРОДОМ 27.ГРУДНЯ 1647 РОКУ n 
КИЄВІ. 

На чолі пам"ятника,нижче кінної статуї мала бути група з п"яти фі

гур: В СЕРЕДИНІ КОБЗАР СПІВАЄ І ГРАС НЛ НА БАНДУРІ,А ЙОГО В ГЛИБОКІЙ 

ЗАДУМІ СЛУУ~ЮТЬ З ОднОЇ СТОРОНИ ВЕЛИКОРУС ТА БІЛОРУС,А З ДРУГОЇ УКРА1-

- НЕЦЬ ТА ЧЕРВОНОРУС. Мікешин маn намір n ОБРАЗІ КОБЗАРЯ ЖИВУ ПОСТАТЬ 
ТАРАСА ШЕDЧЕНКА З БАНДУРОЮ В РУКАХ.На скеЛі,над групою цих фігур,ниж~rе 

кінної статуї,маn бути напис,що Росія постаnила цей пам"ятник Гетьма,. 

ноnі Богдану Хмельницькому. Внизу під фігурою кобзаря маn бути: nи:карбо

nаний напис одного з дnох уриnкіn народної думи. Перший починаnен сло

nами,що НЕ БУЛО ЛІШUЕ,НЕ БУЛО ГАРНІШЕ,ЯК У ЕАС НА УКРАЇНІ,а другий за~ 

кінчуnаnся nисноnком, ЩО РУСЬ БУдЕ ПАНУВАТИ. 

Цар проєкт затвердиn,Мікешин сіяn nід радости,хоч разом з цим nибу

хл·а непагамоnана критика.Побудоnу монументу за таким проєктом,мала ко-
• 

штуnати 145.200 рубліn,не врахоnуючи .. коштіn лабрладору і кам"яних робіт. 
пізніше скульптор зменшиn суму на 49.500 рубліn,і за це йому було пода
роnано1000 десятин землі на Катерринослаnщині. З царського наказу мор

ське міністерстnо на nідлиn пшvr''ятника призначило 1600 пудіn міді 'із 

старих гармат. 

Під проnодам професора ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА МІКЕШИН ДЕНЬ У ДЕНЬ 

ПРАЦЮВАВ У КИЇВСЬКИХ МУЗЕЯХ,nиробляючи найдрібніші деталі козацького 

озброєння,одягу,кінської збруї,бо дуже хотіn скінчити nci підготоnчі 
роботи до траnня 1875 року. Захоплений працею скульптор маn дуже бага
то перешкод,серед яких було і під<?тупстnо,і саботаж і наклепи, 
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а тому Dін скінчиD підготоDчі роботи лише на Dесні 1878 року. Цар ОЛек-
сандер Другий оглянуD гіпсоDі орігін&~и і зDеЛіD знищити підкопитні фі

гури,а залишити лише Гетьмана на баскому коні. А тим часом розіслані 

комітетом заклики мали сDій Dплиn і значення. Вони нагадали ім"я Бог

дана Хмельницького і D с~ідомості народу спалахнула згадка про добу, 
яка народила Гетьманщину. 

ЖертnодаDці надсилали гроші з подякою комітетоDі за працю. НаDіть 

школярі,жертDуючи п"ятаки,раділи~ЩО дАІОТЬ ГРОШІ НА ПАМ"ЯТНИК БАТЬКОВІ 

БОГдАНОВІ. Було зібрано 40.000 рубліnоДіло йшло Dажко але добре.А тут, 
як камінь під ноги ЗDаЛИDСЯ ЄЛІСЬКИЙ Yru~3 w~РЯ 1876 року,по нім Dибу
хла руськотурецька Dійна 1877-'1878 рокіD і інші перешкоди зупинили пра
цю комітету.СТАТУЮ ХМЕЛЬНИЦЬНОГО було с~оDано до пеDного часу D примі
щенні старокиїnської поліційної станиці. 

Як Dодиться D подібних Dипадках,Dорожі інспіратори пустили чутку,а 
дотепники поширщли її,що Хмельницького арештоDано,бо Dін прибуD до Киї

Dа без пашпорта. У . поліції з такого дотепу також сміялися,але статую 

Гетьмана охороняли. 

Крім критики проєкту хтось інспіруnаn погляд,що місце для :цам"ятника 

ліпше на Басарабці,ніж на СофієDській площі.Дійшло до того,що губерча

тор ЧорткоD для того стDориD.спеціяльну комісію на чолі якої буD приз

начений його заступник Гессе. Наступник ЧорткоDа генерал-губернатор 

Дрентельн буn людиною діла,а не poзrvroD і дискусій. Влітку 1881 року 
Dін закликаD гласних думи,комітет і сам прибуD на СофіїDську площу, і 

16.липня того ж року було остаточно Dизначено.те місце на якому стоїть 

МОНУМЕНТ ГЕТЬМАНА БОГдАНА ХІ\'ІЕЛЬНИЦЬКОГО ТЕПЕР. 

· Те місце маD у СDоєму плані скульптор Мікешин Dід 1868 року.Осі~ню 
1881 року було DимуроDано Dисою~й камяний стоDпи і постаnлено на нім 

баского коня на якому сидіD бронзоDиЙ БОГдАН. Далі,інженер~ заяDили, 

що насипати круту козацьку могилу,пять сажніD Dисоку і сім- широку, . 

як плануDаD скульптор,не можна, бо землп,з ' часом осяде і розсунеться. 

Тоді Архиктетор СичугоD подаD думку обкласти стоDпи камінням у формі 

могили. ГоDорили,що Олександер Третій,порадиDшись з ПобідоносцеDим, 

ухDаЛИD такий проєкт. На поряду ж робітникіD-каменяріD,СичугоD проєкт 

удосконалиD,щоб постамент обложити тесаними гранітними плитами,у формі 

чотирокутної, зрізаної піраміди. Каміння,що залишилося Dід будоDи ми

колаїDського мосту було подароDане для будоDи пам"ятника,і майстри 
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nочали тесати nлити.Та несnодіDано nрийшов указ Олександра Третього, 

щоб nам"птник ГетьманоDі ставити згідно nершого nроєкту. Комітет розгу

бився,робив часті засідання роботи зупинилися на . два з nоловиною роки, 

а архиктет Сичугов відійшов,гроші були Dичерnані. 

У ~інці 1885 року ноDиЙ архикте~т Ніколаєв узявся докінчити роботи 
за І2.000 рублів,а 16~березня1886 року Олександер Третій видав ці гроші 

з державної скарбниці. 3а наступні дDа роки роботи були скінчені і 11. 
лиnня І888 року ПАr,І "ЯТНИК ГЕТЬМАНОВІ було посDячщю і відкрито. 

JЗся nобудова nам"тника коштувала 66.000 рублів. 

СТЕПАН КИЯНИН. 

"ПІЗНАЙ СВІЙ НАРОд, А В НЬОМ~' Й САМОГО СЕБЕ! 11 

/Григорій Сковорда./ 

ПРАІСТОРИЧНІ КОРІННЯ УКРА1НСЬКО1 ХЛІБОРОБСЬКО! КУЛЬТУРИ • 

Понад півсторіччя тому киїDський археолог В.Хвойко відкрив одну з 

найстаріших культур України,як історичну nам"ятr{у про расово-духову 

. танаціонально-культурну відрубність українського народу,як о~ремої сnі
льноти,відмінної від найближчих сусідів - москалів і поляківа 

Це~Триnільсрка Культура 3000 - річної давности перед Різдвом Хрис

товим,а її назва nоходить від археологічних розкоnів в селі Триnілля 

на Київщині. 

Культура триnільського чи праукраїнського народу охоnлює новокаміну, 

бронзову і nочаток залізної доби. Ця культура,з її nрадавнім мистецтвом 

моральними,правовими тарелегійними здобутками,органічно nовязує Укра

їну з Піпденою Євроnою,/а почасти з 3ахідньою/. 

Совєтський учений nрофесор Боррздін стверджує, що зацікавлення трипі~· 
• 

льською культурою особливо збільшилося в найноDіших часах у зв"язку з 

надзвичайними відкритями в Китаї та Індії. Але насправді так~ зацікав-
' лення пов"язується з сучасною українською духовністю. Не дарма не Укр-

їнські науковці та~ енергійно взялись до nраці над Триnіллям. 

Професор В.Хвойко знайшов пам"ятки нІJ.йстарішої давности цієї куль, .. 
тури не тільки на Київщин'і,але й на Чернігівщині,а щ.: офесор В~ Щербсші ,-· 

вський-на Переяславщині /село Лукаш/. Ця дослідницька nраця триDала в 

1914 - 17 ~оках. А згодом,у роках 1922-32 nочалась масова nраця над 
розкоnками. Українська Академія Наук видала поважні збірники nід 
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НаЗІЗО!{) "Трипільська культура. Чому таке зацікаІЗлення культурою,яка про

цІЗітала три тисячі рокіD перед Христом? Яке тут психологічне підложжя? 

Що ІЗ трипільській /праукраїнській/ . культурі знайшлося ІЗажлиІЗого й типо

ІЗого? Чи нема D ній підстаDи для боротьби ІЗ захисті української духоDої~ 

національної та культурної ІЗідрубности? 

На думку архелога Тальбрена,-це"типоDа рільнича культура,з населе

нням,що групуІЗалося часто над берегами річок у фортифікоDаних оселях. 

Західні перDні тут були знаменні для економічної й політичної організа~ 

ції D степах заІЗжди осілого населення,а ніяк не кочоІЗничого." 
Отже,культура осіла,хліборобська,розІЗинена політично,з Dласними пра

ІЗОІЗИМИ й моральними нормами,тяглими й безперериDними аж до наших дніn. 

А тим часом ,що оказалось поруч? Раса цілком номадська /кочоDничо

ЗDіролоDська/! Архелоrічні розкопи на МоскоDщщні не ІЗикрили слідів хлі

боробстІЗа раніше леD"я:того сторіччя по Христі., Одже,цілкоDита прірDа 

між праісторію України й МоскоDщини! На підстаІЗі археологічних дослі

джень українці не мают~ нічого спільного також з надбалтійським підло

жжям /Польща,Білорусь/. 

Український.національн:ий прапор має блакитно-жоDте зафарблення /небо 

й лан пшениці/. А найдаrзнішим українським зnичаєм стаD ритуал симDоЛіD 

РіздDя:ної Ночі,що сDяткується Dсіма ЄDропейськими народами4 

В Англії за такий симDол Dзято галузку омели,D Німеччині-ялинку D . 
огня~,а D Україні-сніп пшениці й кутю,страnу з Dареної пшениці й меду. 

Чому D Україні постаD оцей ритуальний пшенично-медоnий культ? Де 6ать
кіDщина пшениці? Якими дорогами Dона потрапила до ЄDропи? 

Віддаnня,протягом тисяч рокі n ,культура пшениці охоплює цілу украї

нську . територію,тоді як культура жита закоренилася на землях наших су

сідіD. Досліди професора J3aDiлoD~ дають підстаDу Dnажати жито за бур''-
• 

яноnу рослину D пшениці. Жито розпоDсюдилося саме там,де кліматичні 
умоnи пшеницю забиnали. А це означає,що культура пшениці є далеко даn-

' 
ніша Dід культури жита. 

Професор BaDiлon у · сDоїй праці "Походження культурних рослин" стnе

рджує так: "У поDній згоді з походженням культурного жита з буРяніn , 

що засмічуnали засіDи пш'ениці, стоїть факт, що за Dсіма даними лінrnіс·-. 

тики та архолоrії культура жита Dиникла пізніше Dід культури пшениці". 

На думку професора BaDiлoDa та американціD,прабатькіnщина культури 

пшениці-це ПіDденно-3ахідня: Азія,землі між ПіDнічною Індією та Захід-
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- ньою Персією~ Месопотамія,Афrаністан та Іран. 3nіти пшениця прийшла 

на землі ~іж Дунаєм-Дніпром та Доном - Кубанню. 3nіти,з Месопоталії,на 

початку третього тисячеліття перед Христом,на територію Пра-України 

пшеницю принесла переселенча хвиля осілого хліборобського народу. 

Недарма n українських найстарших пиmиnках часом тряпляються nишні 
паnи знад Тигру та Єпфрату! Цих переселенціn з Месопотамії протоісто

рики зпуть народом трипільської культури або nросто трипільцями.Перед 

ними були лише номадські або кочоnничі народи. Треnільця дали перші 

одність території,що триває й донині,одність духопу й матеріпльну. 

І nід них починається національний ексnорт України-пшениця. 

Професор В.ЩЕРБАКІВСЬКИЙ це окреслює так:. "Наші трипільці мусять,на

решті,одержати по заслугах те,чого nони nарті. Вони створили тут,на 

Україні,першу триnалу хліборобську осілість,громадянстnо малоазійська 

-еламського тиnу,матріархального устрою і маrічного /може,тотемічного/ 

світогляду. Вони побудуnали ще n третім тисячелітті /перед Христом/ 
городи-держаnи і акружили їх могутніми nалами; деякі з тих городіn 

безперериnно процnітали аж до князіnської київської доби,й обороняли 

їхдоброю зброєю. Вони/триnільці/ склали nесь фольклор,який маємо, nci 
народні обряди, nіруnання й проче, майже nсю усну елоnесність. 11 

Це є духоnість осадникіn-колоністіn,синіn землі,господаріn-хліборо

біn. Але чому nони посунули з сnоєї землі на піnніч? Можлиnо,що nричи

ною тому була велика стихійна катастрофа n передній Азії,яка nигнала 
їх з nідтvr,як пізніш nигнала кельтіn і:,з "землі Лятама",як І'алліn із Ют

ландії,чи монголіn з Центральної Азії. В кождому разі,це були колоністи, 

що тяжко здобуnали незвичну й незнану їм землю. 

Вони мусіли nперто осnоюnати ~ю країну лісіn,болот і лугоnин,нелег

ко було їм будуnати оселі та пробиnати дороги - перший еле~ент культу

ри,nони мусіли боротися із змінністю клімату,до якого мусіли nр~звича-
' юnатись,Трипільці на Україні-це те,що у Франції ліrури,перші рільники, 

хлібороби Трипільці n~ерше СПОЛУЧИЛИ n СОnОЇМ ритуалі ПШеНИЦю Й Мед,ЯК 
симnоли цих земель. І цю симnолічну страnу-кутю споживає й досі кожний 

украінець раз на рік,поn 11 Язаnши цей зnичай із християнським Різдnом ., 

Трипільці надали nідрубних особлиnостей українському селу так, як 

ліrури-французькому,а пікти-англійському. Є багато доказіn,що не лише 

зоnнішн1и вигляд хат,але й розміщення сел та головніші шляхи зостались 

нам у сnадщині й досі nід них праукраїнціn. Можна справедливо стверди

ти, 
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ЩО триnільці Є ОНОDОnОЛОЖНИКаМИ украЇНСЬКИХ СеЛо 

Але вони зформували не тільки селQ,а й nсихологі~ сел,тобто характер 

селянина-госnодаря,осадника-колоніста,душею й тілом nрив"язаного до сво

єї нової землі. Цю землю з великим трудом він мусіD освоювати,всуnереч 

кліма~ичним несnодіванкам місцевої nрироди,особливо в зонах лісів і 

болот. На цій багатющій землі,у боротьбі зістіхіями nрироди, триnільці 

-хлібороби творили містику свого сусnільного й родиного життя та ста

ранно nередавали її своїм дітям,бо цим сnособом вони собі та своїм на

щадкам улекшували боротьбу за життя. !хня терnеливість,обережність, 

невідстуnність від обраної лініj:,холоднокровність nри невдачах-чи це 

образ хліборобської осілости та одночасно не тиn сучасного українського 

селянина? Це-nідложжя українського характеру,який кружляє в крові су

часних українців,nосідає найбільше можливостей до відродження та стано

вить собою найголовніший nервень української раси./триnільський первень/ 

Не відхиляючись від теми,мусимо бодай коротко nідкреслити,що україн-

ська раса вnродовж тисячеліть зформувалася nід впливом трьох основних 

nервнів: !РИnільського,геленьського та rотського. Ці складові,добре 

згармонізовані духові та антреnо-біологічні nервні української раси 

становлять собою багатство цілої України. 

Українську високу расову вартість добре розуміють . nрихильно настав

лені до нас чужинці,зокрема ті які шляхом колонізації нових земель 

створили тиn громадянина-колоніста-осадника,культиватора црироди,твор

ця національного добробуту,реnрезентанта Нації закордоном • . 
Від своїх nредків-триnільців сучасні українці усnадкували високі 

госnодарчі та організаційні здібнести щодо культури освоєння нових зе

мель,так,наnриклад,наддніnрянські українці колонізували найкращі землі , . 

колишньої царської російської імnерії: Центрально-Чорноземи~ Смугу, 

частину Сибіру,Середню Азію /Сірий Клин/ та Далекий Схід /Зелений Клин/ 

І сnинились аж на березі Тихого Океану! 

3ахідньо-українські nереселенці з "Старого Краю" з великим усnіхом 

колонізували землі Північної та Південної Америки,освоїли ці землі гос

nодарчо й економічно,розбудували: своє національно-культурне й церковНЕ}~ 

релігійне життя.та здобули гонорову nошану й nризнання від урядів країн 

свого nоселення. 

Особлива честь і nошана належиться nершим українським nіонерам-коло

ністам на теренах Канади! · Їхню тяжку геройську nрацю на корчуванні 
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:канадійських лісових трущоб справді можна дорівняти до жертвенної пра-

ці їхніх дале:ких пред:кіn-трипільціn на теренах ди:кої природи нашої Пра-· 

У:країниІ Геройський трудоnий подвиг у:країнсь:ких піонерів-:колоністів у 

Канаді талановит9 змалював пан Ілія Кирінк у своїх прецікаnих оповіда

ннях"Сини Землі 11 • А nисокопостаrшені урядові особи на адресу українсь

ких господарів-~~іборобіn вислоnили своє гонорове признання. 

В кінці 1936 року,упоnноважениМ англійсь:кого Короля,лорд Тnідомюр, 
генерал-губернатор Ка~ади,звернуnся до канадійських українців з таким 

знаменними словами: " ••• я передам ваш щир:vrй привіт королеnі,я:к привіт 
nід українсь:кого народу n Канаді. Я радий,що знахожусь серед nac. 
я ж перебуваю серед людей, що мають за собою довгу історичну традицію. 

Кожний британець, а головне шотланець,повинен вір:vrти,що найсильніші 

народи це ті,я:кі виникли з різних рас9вих первнів. Тому український 

народ спеціяльно є бажаний для Канади." 

Література: 

Ілія Киріяк. Сини Землі. 

Юрій Липа. Призначення УкраїниQ 

Л.Р .СУСШИК. 

ЗРАЗКИ ЗЛОЧИННОГО ГОСПОдАРУБАННЯ В С С С Р • 

Від дерятедіть,кремлівські nерхоnоди хвалються тим,що . вQни перебудо

вують природу,nикористоnують водні ресурси для Гесіn і . т.д. Ось при:кла..д 

один із багатьох безглуздого господарування комуністів. 

У Вірменіі є саме найбільше n світі nисо:когірське озеро Сеnан.Чарі
nна краса цього озера, оспівана nірменськими письмени:ками. ~ж мос:кОІзсь

кі 11 перебудоnці Природи 11 DИріШИЛИ ВИКQРИСТЦТИ БОДИ ОЗера, побудуnаDЦЩ 

шість потужних гідрое~ектростанцій т.зв.Сеnано-Разданська кас:када. 

Використана rідроелектростанціями nода йде на зрошування поля Арарат

еької долини. 

Здається є чим хпадитися комуністам,бо виходить,що до реnолюційн~ 

Dолодарі-бул:vr недбалі. Н~спраnді,будоnа гідроелектрос~анцій стала тра

гедією озера n дійсності • . 
Я:к довідуємося з"Літер.України" Ч.84 за Х.1967 року n дописі "Наш 



- 18 
незабутній друг",в посмертній згадці про вірменського письменика -
Степана Зоряни читаємо,"Па~kтаю я з десяток рокіn тому Степан Ілліч 

/Зорян/ говориn мені з гіркотою,що Сеnан міліє,що йому nотрібна неnід
кпадна доnомога". 

Це приклад журби nірменських патріотіn наслідками московськогобез

глуздого господарування. Щоб nрятувати nід консервації гідроелектро

станції, Москва вирішила спрямувати nоди гірської річки Арпи n озеро 
Сеnан,але для цього треба nробити кріз скелі Варденіского хребта соро

кавосьми /48/кілометроnий тунель. 

В "Голос родіни"Ч.б7 за серnень 1967 року,в статті"48 кілометріn 
nід землею",читаємо-,"Заухnалій і незnичайний цікавий по інженерному 

задуму nроєкт складної й унікальної споруди. Світоnа nрактика поки що 

не знає прикладіn будіnницт~а гідратихничних тунелів такої доnжини, 

в таких рельєфних і кліматичних умовах. 

Проєкт застосоnана n життя.Будіnництnо розкинулось на висоті майже 
трьох тисяч метріn над ріnнем моря по обох боках Варденіского хребету" .. 

Ні одна нормально кероnана держаnа не могла б збудуnати n скалі таІ\ 

доnгаго тунелю,не n силу техничної відсталости,а тому,що така будоnа 
коштуnала б багато мільярдіn грошей, тому була б надсилу багатим краї~·· 

нам,бо цим би було дуже обтяжено податкодаnціn,але Москва може до:зво~ 

лити й на таку розкіш,бо nci nеликі будоnи nона nереnадить неnільничою 
nрацею n"язніn. Що цей тунель будують в"язні нас nереконує - знаючи 

соnєтськ11й жаргон писання, такий nисліn статті в газеті "с.юда сєхалісь 

люді со nсєх концоn еоnєтського союза". 

Або маємо ще зразок злочинного господаруnання. Після останьої nійни, 

n смузі nічної мерзлости,руками D 11 язніІЗ Москва будуnала залізницю nід 

Салехарди ДО rгарки довжиною nо~д тисячу кілометрів.Коли ~діnництІЗо, 

що йшло nже кілька рокіn,добігало до . кінця,з неnідомих нам nричин доро

гу залишили-тепер лежить вона мертnа. /чит.Ноnий мир.Ч.8 за 1964рік/. 

Або,ІЗ смузі nічної мерзлости було розnочато будівництво велико~ гі

дроелектростанції. Коли вже котлоnан,фудамент та інші роботи,руками 

в"язніD було зроблено-будіІЗництво nриnинили. Про це на з"їзді nартії 

Хрущоn признаnся,що сталася nомилка,бо n такім суnорім холоднім кліма
тігідроелектростанція не надається до ексnлоатації круглий рік. 

Вказаn я тільки кілька злочинних nомилок Кремпіnських ІЗерховодів,а 

ці nомилки передчасно Dкоротили життя десяткам тисяч n"язнів,та хіба 
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тільки ці1 Ще ~агато різних будов nоветають на кістках n"язніD,от хоч 

би з Середньої Азії nрокладено газоnроDод із Газ:v:и /nepxin"я Амударьї/ 

до Москви~доnжиною 2751кілометріn,n тому 1500 км.рур nрокладено n без-:

nодних nустинях,та ІООО км.в скелях і болотах /Голос родіни Ч:81 за67, •. 
Або до 50 тиріччя жовтня здани n ексnлоатадію: 11 Ісnолін на Ангарє 11 • 

Одна з ~айбільших у С~}іті-Братська гідроелектростанція,яка nобудована 

n тайзі./Голос родіни.Ч.73 за 1967.р./ Встуnив у ексnлоатацію nерший 

агрегат од~ої з найnівнічніших гідроелектростанцій в Якутії,на доnливі 

річки Лени. На річці Єнісєй nущено в ексnлоатацію два nерші агрегати 

Красноярського гідроелектростанції./Голос родіни.Ч.71 за 1967.р./ 
Може хто з читачів був у БАМ лагерах на будоDі Байкало-Амурської 

магістралі,той знає,що nолотно залізниці nроходить по вузькій nрибере

жній смузі n скалистих гора~,та що озеро Байкал має часто шторми,які 
nідмивали залізничну дорогу. Тож від станції Слюдянка до Боярської до

вжиною 175 кілометрів збудована бетоноnа загорода /забор/ який зуnиняє 
серщіті хвилі Байкоду, цим nриnинено руйнування залізниці. /Голос роді

ни.Ч.б7 за 1967 рік./ 
Всі тут згадані та багато інших сnоруд будування і будуєтвен теnер 

руками невільникіD,які тяжко працюють зу, кусок хліба,а хліб держава 

забірає від колгосnників по мізені ціні. 

В газеті "Літературна Україна'' g.84- nід 24.10о1967 року,надрукована 

стаття "Іван Пархомчук,інтелегент". 

Мото тієї статті те,що голова колгосnу "Світанок" n с.Рівному на 
Кировоградщині nобудуnав музей Івана Микитенка-nисьменика,який nоходть 

з того села. Тож коли Пархомчука-інтелеrента nрислав райnартком на гол

ову колгосnу "Світанок'',то як nодає 11 літ.укра 11 стан колгосnу був такий. 

11 Першого ж дня новий керівник артілі nомітиn,що нікому давати наряди 
• • 

на роботу.Люди давно зневірились у колгосnних заррбітках,та й кого вла-

штовує кілька коnійок на трудодень? Тож nоралися вдома на своїх городах, 

а ночами збирали з колгосnного nоля врожай до своїх комір. Дисциnліна, 

механізація,культура ••• ось три стовnи, на яких Іван Пархомчук nочав 
енергійно зводити нове життя n колгосnі. Звільнив голова молодих жінок 
від зайвих клоnотів і мороки та й взявся за їдальню,-отже,здебільшого, 

доярки чи трактористи не nетигають і nоснідати вдома , тай у nолі всі 

обідають насухо. Не гаразд,це ж кеnсько nозначається на здоров"ї,

розміркував голова 11 • 

Отже голова колгосnу зрозуміn,що голодними людьми,nодібнс як і 
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голодную худобою-доnго не робитимеш і nзяn та й організуnаn колгосnну 

їдальню,з . якої щоденно колгосnникам хоть раз на день стали даnати їсти 

горячої страnи, тоді читаємо n доnисі. ''А молодий голоnа ще й nримружує 

no хазяйському око: nродуктиnність nраці nодекуди зросла nтроє,а той 
уn 11 ятеро 11 • 

Оце таке життя n модернім кацеті колгосnі. 

"Откуда єсть nошла Москnа ?" /Літоnисець Пимен/ 

ЗІНЬКО ЗАПОРОЖЕЦЬ. 

МІ Й РІДНИЙ К Р А Й • 

І n р о д о n ж е н н я І 

23. Із лісу nиринуn 

стрункий біляnий фінн, 

синок суnорої 

nіnнічної nрироди. 

Із луком,стрілами, 

nрудкий як дикий кінь, 

нащадок мужньої 

мислиnської nороди. 

25. Килим лінrnістики 
nіnнічні nлемена, 

ця фі~ська мішанка 

барnистих діялектіn ••• 
Жила й не бачила 

та сиnа даnнина 

Моекnи з цар-nушкою, 

тюрмою і балетом. 

27. Багата звірами 
смердючка niкona, 

з багна nоnзучого 

мислиnцеnі байдуже: 

24. 11Гриби та ягоди 

n наnколишніх лісках!-
-гукнуn знеnажлиnо 

юнак братам мислиnим.

Чого шукаємо ? 
Ходімо на "москnа 11 ! 

Даnай,nnолюємо 

сnіженького м"ясИDа!" 

26. На "красной nлощаді 11 

цnіло старе багно, 

nашіло смородом, 

nоnзуче й неnролазне. 
• 
Як жарт історі[, 

nокликане воно 

столиці лаnотній 

знайти калюжну назnу. 

у nредка фінського 

це зnалося "москnа", 

як назnа кожного 

болота чи калюжі. 

, " 



28. Мос1шо. Романоnих

це тройки й лихо.чі; 

цар-пушка й колокол, 

чужинцеDі но. диnо; 

шинок з циго.нами, 

блаженні снохачі, 

катіnня з дибою, 

хлисти та юродиnі. 

30. В Моекnі теперішній
блощиці і ••• балет, 

смердючі нужники 

і ••• партія пихата! 
Нехай услаnиться 

той фінський дінлект, 

чия іронія 

на глузд така баго.та! 

32. о,гомо сапіенс, 
який ганебний гріх

багно кацапщини 

ЛИЗаТИ ДОЖИnОТНО! ••• 
А лижуть,нюхають 

Кадар,Жіnкоn,Ульбріхт, 

Підгорний з Шелестом, 

r'омулко. та Ноnотний!! ! 

3'+.Міщани Києnа 

князіnської доби 

n шинку з циганами 

ніколи не спіnали! 

Чому ж ко.люжники, 

ромо.ноnські раби, 

Вкраїнську спадщину 

жиnцем узурпуnали? 
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29. Була Моекоnія 

"страною курних їзб, 

дирой Распутіна, 

клопоn і тараканоn" ••• 
Калюжна спадщина 

будує комунізм, 

як царстnо злодія, 

стиляги,nуркаrо.но.. 

31. На "красной площаді 11 

смердить ~ багно, 

лежить як мумія "сnятого 11 

n маnзолеї ••• 
Як глум історії, 

погрожує nоно 

nci nільні нації 
nПрЯГТИ n МОСКОnСЬКі ШЛеЇ! 

33. Мечем ВИГОВСЬКОГО 

ноnий мислиnець-фіни 

штани кацапоnі 

• 

пороn по самі "годі" ••• 
На лижnо.х,з зброєю, 

прудкий як дикий кінь, 

тяжкі диnізії 

DИНИЩуnаD n ПОХОді! 

35. Дикунстnо w темряDа 
"москоnскаDо дnора" 

у Льnоnа й Києnа. 

но.nчалися абетки. 

Осnіта п"яноrо 

МОСКОnСЬКОГО царя 

не Dарта n Києnі 
чернечого підметка! 



36. Мій краю сонячний, 

мій чар,:кро.са-земля! 

Колиска лицарів, 

Святителів,Проро:ків! 

Чому калюжники 

украЛИ В :КИЇВЛЯН 

твій стяг,історію 

та скарб стеnів широких? 

38. Це Драч з Павличком 

ревуть дуетом: "Му-у-у! 

Привіт хахлачині -
худобі Пірня:ковій! 

Віта в Америці 

заслужену Куму-у-у ••• 
все бидло ленінське, 

скотіна Смєрдя:кова!" 

40. Телятко мекнуло, 

нассавшись молочка 

від танцювальної 

червоної корови. 

В штанцях Єнеєвих, . 

nустилось _гоnач:ка ••• 
"Танцюй,худобонь:ко, 

бувай жива-здорова"! 

4-2. м і й К р а й 

еліта кримінальна обжива: 

в маєтках дідичів-

теnер совєтські дачі, 

у nарку княжому-

с о в є т о б у р ж у а, 

на стінах nалацу-

вожді блатної вдачі. 
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37. Мій край "осnівує" 

ватага яничар. 

Тюрма "воз" є дну є 11 

із рощами діброву. 

Свиня з медалямщ 

nрофесора навча. 

Шляхи nостові 

указує :корова. 

39. 3а ними вилізло 

віршоване теля 

nороди · дивної-

вся вовна голубенька ••• 
Телятам київським 

доріжку устеля 

рясними !-ші тами 

з nідлизних теревеньо:к. 

4-1. Ревло nеанами 

• 

4-3. 

до старшого бика . 

юк так марудними, 

що Вірський боком-боком ••• 
"Всєво харошаво! 

Сnасі ба! І ••• nока!"-
Побіг до бізнесу 

до nана з сучим оком • 

Воскресла nанщина. 

Свобода nід замком. 

Кривавий жах 

на слово nравди віє ••• 
Бандит ухвалює 

nорядки і закон. 

3еленій молоді 

мораль чиста nовіно 



.. 

4-4-. Як шинка смажиться 

божестDенна блакить 

з цигари - комина, 

із пекла дюльки-домни. 

Сини сте .піп - · 
урбанокріпаки, 

D диму модерному 

це сир.оти бездомні! 

46. Нептомний Чо..с -
господар на току: 

життя - це піялка, 

а люди - купа зерна. 

У нас,в пкраїнському 

народньому стіжку, 

є збіжжя вартісне, 

а є дрібне й -мізерне. 

4-8. Прийшли "апостоли'' 

червоної доби, 

к о м у н о к а з к о ю 

людей заколихали ••• 
Галеру·"щастячка" 

ошукані р а б І!І' 

сконавшив каторзі,. 

до раю не допхали ••• 

50. Це дух Гетьманщини!!! 

Як сталлю,та вогнем 

галеру гноблення 

трощитимуть гармати; 

він в ріг баранячий 

МОСКОВЩИНУ зігне, 

:розбудить прис·паних, 

навчить меча тримати! 
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4-5. Ось Киїn "Праnдою" 

штурмують літаки~ 

б оя·rься "соколи" 

з брехеньками спізнитись ••• 
Дніпро,запряжений_ 

n турбінні лотоки, 
бі,;шть і падає 

n стаханіnській спідниці! 

4-7. І ro:pe т и м, 

які пішли . n послід: 

свинячу дерть 

з них :робиться нещадно, 

бо n r:різнім іспиті 
не тямили якслід, 

хто й що nони, 

яких батькіn нащадки! 

49. Жиnих rале:рникіn, 

прикутих до бортів, 

трясе за веслами . 

чума соціялізму ••• 
Де ж лицар Праnедний, 

що скинуn би з б:ратіn . 
МОСКОDСЬКО~ЛеНіНСЬКе 

оте я:рмо залізне??? 

51. Це дух Мазепинський: 

.. "По nopory- вогонь! 

козацька запоnідь 

молодшим поколінням. 

Ходімо з прощею 

в Гетьманський Пан~еон 

вклонитись прапору 

козацького сумл~ння! 



52. Нова Гетьманщина 

усіх катів змете ••• 
В руках у молоді -
ключі судьби народу ••• 
Стру~не в 11 язницю 

Козацький Прометей! 

На шаблі винесе 

СВЯТИЙ ВОГОНЬ Свободи! 

54. Лицем до Гумору, 

Читачу Дорогий! 

Події котяться, 

а час - найкращий вчитель. 

Шматком історії 

слонової ваги 

мозки хахлаччині 

потрібно доточити! 

56. "Хахли" за вдачою -
для себе вороги, 

знаряддя Каїна 

в безбожнім х~ильовізмі ••• 
Звільни їх,Господи, 

з скитальної нудьги, 

а рідних - з каторги 

рабів в ярмі залізнім! 

Ф.ЯВОРСЬКИЙ. 
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53с Москвою виклятіі 

ми стали до пе~ 

з ядерним гумором 

зав зятих запорожців. 

На клич мазепинців: 

"Тепер,брати,пораІ., •• "_ 
ми станем першими 

в ряди Прапороносців. 

55о 11 Хахли 11 лоnхалися 

до "круглого стола", 

раби - nрофесори 

із розумом телячим ••• 
Вони в rrолітиці 

дурніші nостала, 

як чують казочку 

московської Уляші! 

57о 3 хахлів вирізувала 
шкуру як ремінь 

Москва наказами 

• 

червоного султанаооо 

Молімось,братіє, 

за душі їх!Амінь! 

Хай в їхніх Голоnах 

розвидниться Світанок. 

Ч И:;__-=Н-=Е=--__;;;;Бо..-=Р-=А......;К=-__;;;;Р;..__::О__.:;;.3_У;.._...;М;;.;;_.;;;У_? 

... 

Чи не щоденно,а особливо в Церквах,ми всі молимо Бога nослu~и нам 

єдність,забуваючи,що не може бути єдности без розумного підходу до неї, 

без розуму; забуваючи,що nід лежачий камінь і вода ?б тече ,що одна дро- .. 
веняка і в пічі не горить,а дві і в nолі В€ гаснуть. 

Найтяжка Божа кара сnадає на народ тоді,коли у його провідників,або 

' тих,що пнуться в провідники,бракує здібнасти до керівництва,коли їм 
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бракує розуму. Мали ми багато героїn,nидатних держаnних . мужіn,маємо 

таку жертDеність nоодино:кщх людей а то й цілих громад,що nистачило б 

збудуnати не одну У:країну,та ••• бракує нам ро~уму,розуму до того,щоб 
11 n одингуж тягти 11 ,щоб nрацюnати єдиним гуртом. 

Кожний з нас сnідомий того,що DCi наші неnдачі стnорити nільну укра
їнську держаnу не nід того,що ми не хотіли,не nід ''злих Dоріжень:кіn 11 , 

а nід браку того ж таки розуму,nочуття сnільної мети. 

І майбутнє наше не рожеnо nиглядає. Вже nонад дnадцять ро:кіn жиnемо 

ми на еміrрації,матеріяльно забезnечені,nозбаnлені страху терору,маємо 

nonнy змогу гоDорити одnерто, nислоnлюDати сnої nочуття і мрії,маємо 

npaDo єднатися та:к,я:к того хочемоа А чи за ці роки наnчилися ми хоч би 

і у наших гостинних госnодаріn-англійціn держаnного розуму ? 
. Слаnлячи ТАРАСА-ПРЩ?ОКА, забуnаємо його заnоnіт: 11 І чужому научайт.е

сь,сDого не цурайтесь'r. Чужому ми,nраnда ,nчимось • . Наnчилися жуnати 
rуму,наnчилися :киnа';rи набік голоDою,заміс'l'~· нашого 11 Добридень 11 ,сnрuй- · 
няли:комфорт ••• і Dce. А об 11 єднатися n один гурт n ім 11 я Матері нашої, 

У:країни,та:к як об"єднаЕі англійці наn:коло сnойого Маєстату,сnоєї Коро-

- леnи - ми не наnчилися. Не НG.nчилисн ми шануDати сnого минулого,сDоїх 

ІJидатних діячіn,nелич нашого народу. 

Маленькі народи тnорять сnої окремі держаnи,а ми народ з старою 

:культурою,JJели:кий числено nатріотичний народ,не n стані добитися сnо
єї держаnи. Чому? 3нехтуnання сnоєї історії,небажання чесно nризнатися 

n сnоїх минулих nомил:ках,бра:к єдности через брак розуму. 
Чи ж можна назnати розумними такі фа:кти,:коли еміrранти,ті що nирnа

лися у nільний сnіт,доброnільно ідуть на nослуги :катоnі нашого народу, 

вітають nисланціn того :ката,nисnіnую~· ь noxnaлy йому,сnіnnрацюють n різ
них "СлоDянсь:ких Комітетах", nус:кают~ до . І{олеrії Cn .Андрія богохульни
кіn і аnлодують їх бЛюзнірським наnадам. 

Чи ж можна назвати розумним станоnище,:коли історію сnого народу nо

чинають nід себе,nід:кидаючи nсе,що ~уло nеред тим. 

Або оеь така :картина. Союз Українціn у Великобританії організація, 

що ніяк не може охоnити nсіх,або хоч більшість українціn n цій :країні. 
Чому? Чи цілі її не nідпаnідають загальним інтересам? Чи може зменше

ння членства заміС'rЬ збільшення залежить nід яких інших nричин? 

Суди, чит.ачу, сам •. У березні цього року nідбулися Річні Загальні 3бо
ри цієї організації. На цих зборах,що мали на:кре~лити шляхи діяльности 
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організації на нас~уцний рік,член СУБ-у і видатний громадський діяч, 

колишній УССус,інж.,СеКіндій nистаnиn проnозицію nшануnати пам"ять . 
Гетьмана - Відноnителя ПАВЛА ш.~іщення Його nортрету D сnітлиці СУБ,де 
nже nміщено портрети інших діячіn України. ВміститИ там же і портрет 

Гетьм~нмча дАНИЛА,як nидатного діяча,колишнього Почесного Пресідника 

СУБ-у. Дал:d.,nшануDати лам"ять Гетьманича nеренесенням Його тлінних о~

танкіn на інше кладоDище,на якому дозnоляється стаDити пам"яr;rники,гід

ні пошани до локійника,і там постаnити nідлоnідний пам"ятник. 

3даnалося б,що над такими спраDами і Dагатис5;І нема чого,що їх треба 

б лише прийняти,як крок гідний сnідомого народу. 

Та Голоnа зборіD Ю.3абпоцький почаD то крутити,DідмоDлятися nід 

nирішення таких пропозицій,а нарешті хотіn постаnити проnозиції на 

зnичайне голосуnання /чи не сором!/ 

Встаn л.І.Дмитріn,політичний наглядач СУБ-у,і наказоDим тоном загро

ЗИD Галоnі зборіD,що коли спробує постаnити . проnозиції на голосуnання 

36оріn,то Dін демонстратиnно залишить збори~ Так cnpany і не nирішили! 
Отак дDа лартаймани,дмитріn і 3аблоцький,оплюгаDили Маєстат нашої 

БатькіDщини,nідроджений кращими синами 3емлі дхліборобамИ 29 кDітня 
1918 року. І Збори моnочки коDтнули аракчеєDську загрозу nартійного 

наглядача,і nрисутні на зборах колишні гетьманці,що не раз сиділи з 

Гетьманичом за одним столом і клалися у Dірності, теж не знайшли Dід

nаги заперечити такому стаnл~нню,не знайшли громадянської nідnаги ска

зати сnо є українське "Годі! 11 ., 

МимоDолі насуnається триЬожна думка. Коли таке ми робимо на чужині, 

то що буде,коли доnелось би nернутися на рідну 3емлю? Коли із за дnох 

портретіn демонстратиnно кидати збори,то що буде,коли маnа буде про жи-, 
nих людей на рідній землі! 

А тепер і можна подумати,чи ж нам мріяти про nласну держаnу,маючи 

таких горе-керіnникіn,як 3аблоцький і ~митріn. Чи щось подібне могло б 

прийти до галоnи англійцеnі,коли б ішла маnа про nшануnання одного 3 

колишніх сnоїх cynepeнin! Мала Англія короліn різної nдачі,одному на- . 

nіть галоnу стяли,але nід того не зменчилась пошана до Маєстату нації • . 
І завдяки держаnницькому розуму,населення Англії володіла піnсnітом ~ 

була королеnою моріn. Коли ми ще матнею степ Dолочили,гризлися на чор

них радах,nидаnали сnоїх провідників nорагам на муки і смерть,англійці 

мураnлиною працею будуnали сnою держаnу. ,. 
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І теnер,у вирі складного міжнародного становища,коли громи війни гре-

мпять у всіх закутках земної кулі,Англія тверезо диn~ться n майбутнє~ 
об 11 єднана навколо своєї Королеви,навколо свого уряду. Англієць може 

бурмотіти на неnорядки,може висловлюват~ своє незадоволення nолітикою 

уряду,але сумліна виконує всі його зарядження,розуміючи значення єдно

сти для загального добра. У інших англійці розуму не nозичають,чужих 

державн~х систем-устроїв у себе не заnодять,цілком ~адоnолені з свого 

рідного. 

Ми ж все намагаємося мавnуnати чуже,сіяти · на нашій землі,що може 

рости добре лиш на чужій. І так буде доки ми всі не станемо nід однією 

Бу~арою,. ~днією громадою для добра nёієї сnільноти,для добра дітей.наш

их. Партійні керівн~ки-:-люди тимчасові і скоро відійдуть в забуття. 

Історія ж лишається. Історія ж дзеркало душі народу. 

А історія наша багата на славні дії,багата на славних мужів. 

І не ті nартійці,що колись завалили нашу Державу бунтом,що й теnер на

магаються nерешкодити нам об" єднатися в одн;у громаду, виведуть нас на 

"Тихії води,на яснії зори,у мир хрищений",а єдиний~nотужний Рух за від-

" во.ювання нашої чести національноі:, за єдність в ім" я загального добра, 

Рух за Русь-Україну,Батькіnщину героїчного Святослава,незабутнього 

Богдана,величного Мазеnи,Павл;;t-Відновителя:,рух за об 11 єднання навколо 

заnовітів Києва Золотоверхоrо,рух за таку держюзу українського народу, 

де людей цінитимуть -не за партійним квитком,не за довгим язиком,а за 

людську гідність,працьовитість і nідданість своєму народові. 

r такий Рух ми маємо,і такий Рух набирає все бі~ьше ваrи й пошани 
в розбурханому морі українського політичного життя. 

НЕСТОР ЩУПАХ .. 
ПОЛІТИЧНІ І Г.РОМАДСЬКІ СИЛИ УКРА!НСЬКОr ЗЕМЛ: МІЖ ПЕРШОЮ ТА 

ДРУГОЮ ДЕМОКРАТИЧНИМИ РЕВОЛЮЦІЯМИ., 

· в POcir І І90? - І917 І 

Англійський поет Шеллі Персі Біші І1792-1822І,коли . жив _ у .Італії, 

1820 року наnисав ліричну драму ·"ЗВІЛЬНЕНИЙ ПРОМЕТЕЙ'', де nодав обрис 
людського сусnільства без диктатури,без тиранії - сусnільства вільних 

людей. · таким,мислитель уявляв сусnільне життя наGlуnних nоколінь. 
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І життя Заходу nішло в такім наnрямку. 

В серед~ні девятнадцятого століття в Англії nроведено . nарламентсь• 

ку реформу,nоширено виборчі nрава і демократичні срободи. В Німеччині 

демократичним сnособом вирішgшано земельну реформу. Життя італійців 

розвиDалося nід зн~ком "Молодої Італії'' і в 1849 році nовстала нова 
Римська Ресnубліка. 1848 рік nриніс і реформи також народам Австро-Уго
рської імnерії,D складі якої були тоді й західньоукраїнські земліа 

Піднесення й nоступ євроnейського Заходу Генріх Гейне /1797-1856/ 
D "Атта Трол",назвав "ВЕСНОЮ НАРОДІВ". 

Царська Росія,D складі я~ої тоді була наддніnрянська Україна,стоя

ла осторонь "весни народіD 11 • Тарас ШеDченко /1814-1861 І, відізвався на 
голос постуnу євроnейського Заходу і в nротилежність до образу Шеллі 

"Звільнений Прометей"tзмалював образ 11 ПРИКОВАНОГО ПРОМЕТЕЯ" до високої 

скелі,в горах Кавказу. А до народів,які чекали "весни народів" на Схо

ді Євроnи,nоет звернувся із закликом: 

11 БОРІТЕСЯ - ПО БОРЕТЕ, 

ВАМ БОГ ПОМАГАЄ, 

ЗА ВАС ПР АВдА, 3А ВАС СЛАВА '• 
І ВОЛЯ СВЯТАЯ" о 

/Кобзар,Київ 196З,стр.ЗО1/ 

Іванові Франкові /1856-1916/ зDільнення галицьких_селян від кріпа
цтва, де "РУСИНИ ОдЕРЖ(І.ЛИ СВОБОДУ З ПАНЩИЗНЯНОГО ЯРМА", це та:кож нагаду

вало "весну народів". І nовторуючи nоклик ІDана Гушалевича,Dін nідкре-

слює: 

"І СВОБОДУ МОЛОДУЮ 

ПОВИТАЙ:дО ЯК ВЕСНУ . ! 11 

/І.Франко,І.Гушалевич/ 

Де~ократична революція 1905 року в Росії була скривленою і недовер
шеною. Більшовики дали D руки зброю бе~оглядним учасн~кам nодій і nе
ретDорили її у вуличну бійку демонстрантіD з nоліцією. 

Облиті кровttю еnізоти,Ленін,назвав "генеральною реnетицією" ще біль

шого безглуздя і сnриту,що сталося в Петербурзі 27 жовтня 1917 року"' 
Процес наростання nолітичних і громадських сил на українських зем

лях 1905 році,nішов уnеред мирним шляхом. 
Вnеред століть на Україні і no за Україною,у в~ликих містах царсь~ 

кої Росії,існували українські громади.Свідоміші люди таких громад~ 
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запозичали із Rраїн 3аходу політичний досnід n наслідоR яRого ще n 1905 
році була засноDана УКРА!НСЬКА дЕМОКРАТИЧНА ПАfТІЯ із старших DiRoм 

rромадян,яRі до того були діяльними D громадах. 
У програмі партії було написано,щоб дом~гатися аDтономії УRраїни з 

сеймом,Rонсти~уцією та демоRРатичним ладом~ Діячі пapTll, n політичних 
поглндах,DзоруDалися,таRож, на програмаnі засади російсьRої демоRрати

чної партії. 

В 1906 році партія об"єдналася з УRраїнсьRою РадиRальною.Партією і 

з того часу,nона назиnалася УRраїнсьRою РадиRальною Партією. Партія 

прорела сnоїх Rандидатіn до першої /1906/ та другої /1907/ держаnних 
дум,де nони об"єднано борщтися за демоRратичні праnа n УRраїні за існу
ючого тоді держаnного ладу. 

ІДейним органом уRраїнціn,діючих n напрямRу мирн~х реформ,була газе
та "ГРОМАДСЬКА ДУМКА" ,яка · пізніше мала назnу "РАдА 11 • Газета nиходила .з 

перериnами до 19J9 роRу,Rоли її було заборонено радянсьRою nладою кому
ністичної партії. 

По 1908 році партія змінила сnою назnу на "ТОВАРИСТВО УЕРА!НСЬКИ:Х 
ПОСТУПОВЦІВ",з яRою і прийшла до березнеDої реnолюції 1917роRу,коли 

цар М:и:Rола другий nідмоn:и:nся nід nерхоnної спадкоDої nлад:и: за себе і. 

за сnого сина ОлеRсія. 

Березнеnа реnолюцін 1917 poRy унеnажнила переяслаDський догоnір 1654 
року гетьмана Богдана з царем ОлеRсієм,і,УRраїна демократично поDерну-· 

лася.на сnою nласну держаnну дорогу; її національним центром зноnу QTaD 
КИ!В. В такій реnолюційноnизDодьній демократмчній ситуації,партія тоnа

ристnа українсьRих поступоDціn, поширує сn ої заnдання, міняє таRТИRу і . 
назnу на "СШЛКА УКРА!НСЬКИ:Х АВТОНОМІСТІВ-ФЕдЕРАЛІСТІВtr. 

Під осінь 1917 poRy n партії настали ноnі зміни програмоnих поглядіn,, 

і nона стансnиться партією Соцівлістіn - Федералістіn. !ї ідеологічним 

органом бу.р.а газета "Hona Рада",а проnідниками Сергі.й Єфремоn та Андрій 
НіRоnський. 

УRраїнсьRа партія соціялістіn-реnолюціонерір зорганізуnалася D 
• 

RDітні 1917 року,. БатьRом цієї партії,стихійно,стаn учений історик 
професор Михайло Серrієnич ГрушеnсьRий·. Його nогляд поnної і СRорої . 
націоналізації поміщицьких польських і російських земель на УRраїні, 

яку nін, як полі ТИR підтримуnаn, з 11 єднаD ю;школо його особи широкі кола 

сільсьRої інтелеrенції,та масу селянстDа. n цім ~ла психологічна 
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таємниця 7 ~о постать історика :о очах ре:оолюційної інтелегенції :о той 

час мала популярність,яка межу:оала з культQм поета ШЕВЧЕИКАо 

Український хлібороб не чека:о ре:оолюції,:оін не хоті:о і не люби:о 11.~ 

::зін ~ека:о нагоди,щоб одержати землю і :оолю. І ре:оолюція D березні 1917. 
року,9ула такою нагодую для всіх хліборобі:о нар9діD Самодержа:оної.Ім

перії. Вона несла народам нагоду одержати землю,:rrолітичні сrюбоди, 

демократичні реформи і національне унезалежнення. 

Після панських коней націоналізаціп поширилась на коні хліборQбські. 

Те,що було добре :о теорії,стало злочиним D ре:оолюційній практиці. Ц~ 
було причиною,що D тра:оні 1917 року,:о місті Лубнях,на полта:ощині, о~ 

ШЕРЛЕТОМ була засно:оана УКРА!НСЬКА дЕМОКРАТИЧНА_ХЛІБОРОБСЬКА Тh\РТІЯ,яка 

пос1а:вила с:ооєю метою обороняти праrю на землю , на хліборобську :оласні

сть9хоч зерноtv1 з якого закільчилася хліборобська партія,можна :о:оажати . 

поя:оу першого українськог о часопису ~1Хлібороб",12 листопада 1905 року, 
D Лубнях,:rrід редакцією Мю~ити Шемета. 

3а рік, 29 . к:оітня 1918 року, хлібороби-:оласники зїдуться до Киї:оа, 
і nроголося1ь,що npa:oo при:оатної :оласности є фундаментом _ культури й 

ци:оілізації, проголQсять Гетьмана і Держа:ону Гетьманщину 2 що6 боронили 

націю :оід комунізму. 

3асно:оо.на І:оаном Франком,ще :о 1890 році 11РУСЬКО-УКРА1НСЬКА РАДИУ .. АЛЬ
НА ПАРТІЯ" про:оадила культурноос:оітню.працю серед населення Галичини~ 

:осе :озоруючись _ на поступ по 1848 році. ' 
На Буко:оині, D Черні:оцях діяло то:оарист:оо 11РУСЬКА ШКОЛА 11 ,яке о6 11 сдс~ 

ну:оало nocтyno:oy інтелегенці~ і яке під :опл~:оом т:оорчости Ше:оченк~ ~ 

діяльности І:оана Франка проф.М.Груше:оського,в 1910 році змінило с:оою 
наз:оу на 11УКРА1НСЬКА ШКОЛА". 

В 1907 році,:о Киї:оі,було засно:оано УКРА!НСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО, 
ю-<е :оидало науко :о і "записки" та журнал ''Україна 11 і до якого сну:оалися 

з:оязки культурних діячі:о зі Dсіх,тринад~яти,земель Українио 

У ЛьDо:оі,в 1913 році,nостала cnopтoDa організація січоDих стрільціD. 

Скоро стрілецький рух стаD стихійним і oxonиD декілька тисяч молоді, 

яка прагнула DійськоDого Dишколу і на:очання. Будучи обмежені розміром 

статті,ми не подаємо Dсієї по:оноти nолітичних і гр омадських сил на 

Українських Землях D роках 1907-1917. Ми подали лише історичні nриклад .д 

і факти D яких діяла DОЛЯ ірраці ональног о хотіння,ЖИТИ НА сво!й 3ЕМЛІо 
Такий nроцес бу:о поширенням західноє:ороnейськоrо поступу,на Є:ор опеЙ= 

ському Сході. 
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Редагуnаn 11Луну" Юліян Лоnицький. 1907 рік,як слідИТИ :за пояnою НОnОЇ 

преси,особлиnо n :західній стороні Української Землі,буn роком росту 
політичного дозріnання. 

14 грудня 1907 року,українська радикальна партія на Букоnині почала 
nидаnати політ.ичний часопис під назnою 11Народна Спра:ра 11 • Видаnцем і 

редактором політичного часопису буn_Наполеон Бігарей. 

"Для усіх nepcтn руського народу",було написано на першій сторінuі 

часопису "Народного Слоnа 11 ,яке nийшло ЗО грудня 1907 року у Льnоnі. 
Редакція реклямуnала . часопис такими слоnами,друкуючи їх більшим шриф

том: "ілюстроnаний" , "політичний", 11 ю;щіональний", "nсеукраїнський 11 • 

У цім напрямку йшла шкільна молодь. Щ~ n черnні того ж року, nона 
nидала міщrчник під назnою "НА РОЗСВІТІ''. Редагуnаn місячник Василь 

Па чоnський~ 

Група української соціял-демократичної робітничої партії, n Петер
бурзі n 1907 році 1ако ж почали nидаnати часопис українською моnою під 
назnою "НАША ДУМА~'. Вийшло дnа числа і дальше nидання було :заборонене 

царською поліцією. 

В тім же році зяnилися здорvnі паростки преси українською моnою і 

по за етнографічною територією. 11 Американський Голос 11 для Руського На

роду" nиходиn у Нюйорку,і друкуnаnен той часопис,на пятій стріті ноМБ? 

424 іст. Вийшло nсього чотирнадцять чисел 11Американського Голосу11 • 

Редагуnаn його Андрій Корпан. 

У Скрентоні. США тоді ,ж nийшоn журнал-місячник під на з nою 11 Допомі·~ 

чний Приятель 11 • 

У Бразилії,n місто Куртіба nиходиn русько-український часопис 

"ЗОРЯ-АВРОРА". Видаnало . його емігранське "Тоnаристnо Просnіта 11 ,а реда

гуnаn Стефан Петрицький. 
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11 Листи до Братіп - хліборобіп". в.липинський •••••••••••••••• 1 .ф.б.ш. 

rty ·· " 11 В Л .... краlна на переломl •• ипинськии ••••••••••••••••••••••••• 1.ф.3.ш. 

"В" '' Л ц· .... lд легенди до прапди •• еrельськии •••••••••••••••••••••• 1.ф.3.ш. 

Історія Україниадоба Ц.Ради.проф.Дорошенко •••••••••••••••••• 1.ф.б.ш. 

Історія України.Гетьманська Держапа.проф.Д.Дорошенко •••••••• 1.ф.б.ш. 

11 П" . . ··н ф 0 Т . .... · lд колесами lcтopll .про •• омашlnськии •••••••••••••••••• 1О.ш. 

11 Д .. п 11 о в '-' · о нonol олтапи. етап оинаренко ••••••••••••••••••••••••• 

"Нація D поході". С .. Шемет. 

Як з замопленнями D спрапі книжок, так і з розрахунками за 

журнали чи з д9бропільними пожертпами просимо зпертатися на адресу 

адміністратора. 

Адреса: 

Ф.,ГОНЧАРУК. 

35. DAIRYнOUSE ROAD, 

DE ВУ, 

ENGLAND. 

Один примірник коштує: Англія 2/6, Америка та Кан~да 1 доляр., 

Інші країни ріпнопартість американському доляропіе 

Редакція ласкаDо просить читачіD надсилати спої зауDаження,поба

жа~ня,здороDу критику і доnиси на . на адресу адміністратора та 

Кр.Начальника В.Личманенка. 
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