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Русини а Москалї. 

„Руський*4 і „русский**. 

Наші люди усї добре знають, що Русин 
•що инше а Москаль що инше. 

Однак Москалї називають себе також „ рус- 
екими" і для відміни від нашого „руського" 
пишуть два „с". В письмі — то „р у с с к и й“ (з двома 
„с“) значить росийский або московский „а ру¬ 
ський" (з одним „с") означає наш нарід. На піТ- 
сьмі се видко, — але як хто говорить, то 
в бесїдї не мож розріжнити, чи він сказав „рус¬ 
ский" з двома „с" (в значіню „росийский"), ми 
сказав „руський" з одним „с" (в значіню „руський"). 
Тому із того виходить часто баламуцтво. 

і Особливо наші кацапи кажуть, що ми Ру¬ 
сини а Москалї то всьо одно, бо одні і друг* 
„р у с к і", тай ще кажуть, що і ціла історія 
наша доказує, що Русини а Москалї — то оден 
і той сам нарід. А що Москалі (Росияни) мають 
свою державу Росію і свого царя, тому наші ка¬ 
цапи хвалять Москалів та кажуть, що Москалї се 
правдивий „русский" нарід, що ми повинні приняти 
їх мову за свою, бо московска мова гарна, — 
а наша мова — се тільки „росийский говір", або — 
(як вони кажуть) — „жаргон пастухов". то є швар- 
готанє пастухів Таке говорене кацапів є неправда. 

Щоби виказати кацапску брехню, мусимо за¬ 
глянути до істориї і переконати ся 

відки взяла ся назва „Русь** і „руський ?“ 

В давній давнині східну Європу замешкували 
ріжні славяньскі племена, що мали свої імена від 
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рік, рід гір, піль, лісів і т. д. Одні називали ся 
Бужа не (над рікою Бугом), Дулїби, Дере¬ 
вляни (на Полїсю, тому, бо там богато дерева), — 
другі звали ся Угличі, Поляне (від великих 
піль), Сіверяни, — инші звали ся Русь (над 
рікою Дніпром), Кривичі і Дреговичі, — 
а ще инші Слові ни, Радимичі та Вятичі 

Всі ті племена говорили не одною мовою 
Ті, що мешкали з собою в сусідстві говорили по¬ 
дібною мовою, а чим далї були одні від других, 
тим більше ріжнили ся. 

Як бачимо — то „Русию" називало ся то 
племя, що мешкало н а д Д н ї п рю м коло Киї в а 
А хто мав Київ у своїх руках, той мав також тор¬ 
говельну дорогу на ріці Дніпрі і его допливах, бо 
тоді не було анї зелїзниць, анї гостинців, анї ин- 
ших доріг, тільки ріки. Так КиївляНи були богатими, 
сьмілими, бувалими купцями. Та купець в ті давні 
часи не тільки мусів уміти правити човном-лодкою 
та вести торговлю (купувати і продавати), але му- 
сїв бути і добрим вояком і добре узброїти ся\ 
Тому то Київляни були войовничі. Київляни, або 
инакше сказавши „Русь44, їздили ріками далеко 
на всі сторони сьвіта між иншими словяньскими 
племенами і там торгували. 

Щоби ліпше і безпечнїйше торгувати, вони 
по найважнїйшмх місцях (де сходили ся дві ріки, 
або що) закладали крі пости або „городи44 і там 
лишали війскову „руську*4 залогу, щоби мати без¬ 
печне місце на відпочинок та щоби залога города 
пильнувала водяної дороги. 

Київляни -Русь плавали нераз Дніпром на 
північ аж там, де він мас жерела недалеко жерел 
великої ріки Волги, що випливає Тз озера І л ь- 
м е н а Отже над тим озером був заложений такий 
„город44 для купецких цілий і сго звали „Но в- 
горо д“. 

Там перетягали вони свої човни по суші із 
Дніпра аж до ріки Волги і плили Волгою далі. 
Так то* Волгою і сї допливами ходила київска 
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„Русь" (се є люди того племени, що називало 
себе „Русею") далеко і між В я т и ч і в і між Ч у- 
д і в або Фінів і ще далі' аж під Уральскі гори 
та нераз і далеко на полудневий схід в Каспійске 
море. 

* Так то київска „Русь" торгувала і воювала 
по всїй східній Европі, закладала свої „гброди" 
і стала панувати над тими племенами, серед яких 
осідала. З тих чужих племен стягала дань 
скірами з вивірок, з .кун, з лисів, соболів, із гор¬ 
ностаїв, воском, медом і т. д. Ті скіри і инше здо- 
зила київска „Русь" до Київа а з відси Дніпром 
і Чорним морем до Грециї до великого міста 
Царгорода і до других міст, де їх продавала 
за золото і срібло, за зброю і дорогі одежи та 
знаряди. 

Так поволи-поволи підчиняла собі київска 
„Русь" усе більше і більше земель, та всі ті 
землї стали звати ся „рус ькими", бо підлягали 
київскому племени „Русь". Всї люди, ЩО ПІ ДЛЯ; 

гали Киянам-Руси мусїли звати себе „руськими", 
(бо були підданими київскої Руси), хотяй то були 
люди иншої народности. 

Племена б л и з ш е Київа скорше підпали під 
руку київскої „Руси". До того вони мали одна¬ 
кову мову з к и ї в с к о ю „Ру се юм і м а л и 
той сам інтерес, бо всї вони сиділи в степо¬ 
вих околицях над Дніпром і єго допливами (с. є. 
на Укранї) і над Дністром (с. є. Поділю), вони зай- 
мали ся рільн'ицтвом та торгували 
з грецким Царгородом. — Тому вони при¬ 
стали легко до „Київскої -руської" держави 
і весь нарід над Дніпром і Дністром став звати 
себе „Русичами" або „Русинами". 

Не так легко пішла справа з північно-східними 
племенами. Ті племена жили в лісах з ловлі, були 
дикі, рілї не управляли і з Царгородом не могли 
торгувати, бо не мали туди дороги. їх дорогою 
була Волга і вона вела на схід аж під гори Ураль¬ 
скі, під Сибір і на полудневий схід до Каспійского 
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моря. З відтам приходили до них арабскі і Тінші 
купцї — а Греки не мали туда приступу. 

Тому В я т и ч і, Ч у д и і Фіни н е м а л и ін¬ 
тересу належати д о „Р у с и“, бо їх інте¬ 
рес був инший. До того ті племена мали и н ь- 
ш у мову ніж „Русь“ і лїтопись пише, що їх мова 
,,огь ЛяховтЛ се с подібна до ляцкої або поль- 
скої мови. 

Тому п і-в нічні племена бунтували ся і від¬ 
падали від „Руси“. 

Але „Русь“ мала з них користь через да¬ 
нини (податки) і торговлю. Тому „руські4*, се є ки- 
ївскі князі ішли на них знов війною і знов за¬ 
войовували. Так робили князї Сьвятослав, 
Володимир Великий і его син Ярослав 
М у д р и й. 

Отак то н а й д а в н ї й ш а і с т о р и я учить 
нас, що руська держава пішла із самого 
серця України тоб то з Київа, з в і д с и імя 
„Русь“ розширило ся на всї племена над Дні¬ 
пром і Дністром як також на племена, що жили 
над Волгою. Та істория вчить також, що півні¬ 
чні племена (Вятичі — тоб то Москвичі —, 
Чуди або Фіни) не хотіли приставати до 
руської дер ж а в и, бо були и н ш ої мови і н а- 
родностиі мали инший економічний 
інтерес. 

Так то вже в тих дав них-"ч асах (тому 1.000 
лїт) між Русинами а північними племенами була ве¬ 
лика ріж ни ця і видко було, що з них ніко¬ 
ли н е буде один нарід) 

Князь Володимир Великий охрестив Русь 
і християньску релігію зробив державною в і- 
рою. Таким чином для всіх країв і народів, якими 
правив Володимир Великий, — державна на¬ 
зва була „руська“, подібно як тепер дер¬ 
жавна назва нашої м о н а р х і ї є „австриФ' 
с к а“ (від околиці над Дунаєм, коло Відня: „А в- 
с т р и ї“). І так, як всї народи на ш„о ї м о н ар- 
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хії е Австрийцї (або „Австріяки44) хотяй не 
всі* належать до одної і тої народио- 
с т и (бо тут £ і Русини і Поляки і Чехи і Нїмцї 
і Італїяни і Волохи і т. и.), — так само і імя 
иРу с ьи і „р уський“було державне і через 
привичку перейшло на всі' народи „руської44 
держави, які відтак витворили ся із ріж-них сло- 
вяньских племен. Таких народів було чотири, 
а іменно: україньский, новгородский, 
білоруский і московский. 

Так, як назва „Рус ь“ була державною 
і єї приняли всі народи, ідо належали до „русь¬ 
кої44, то б то київскої держави, — так само 
і гредка християньска віра була дер¬ 
жавною і єї мусїли приняти всі народи „русь¬ 
кої44 держави. 

По смерти Володимира Великого 
народи „руської44 держави дістали окремих кня¬ 
зів і мали свою власну управу. І так україньско- 
руський нарід мав своїх князів, біло-руский нарід 
мав своїх, московский нарід мав своїх, а Нового- 
родцї мали зразу також свого князя з „руського44 
роду, а далі прогнали єго і завели републику (с. е. 
самоуправу, як се недавно зробили Португальці). 

Хотяй кождий із тих народів мав тепер своїх 
окремих князів і свій окремий лад, —то 
все таки по старому звичаю звав себе держав¬ 
ним іменем „р у с ь к и й44. Однак цікаве тут, що 
кождий із тих народів тільки сам себе звав 
„руським44, а другий нарід називав ужеинакше. 

От так напр. Москалі звали себе „русскими44, 
але нас і БілороСів звали „Л и т в о ю44, „Черкаса¬ 
ми44 та „Українцями*4. Так само Русини-Укра- 
їнцї тільки себе називали Русинами, а Москалів 
звали таки „Москалями44 або „Москвича¬ 
ми44, але ніколи, не називали їх „русскими44. І т. д. 
Се було наслідком того, що вони не мали 
себе за один народ, а л е з а осібні, н а- 
роди. 
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З початку всі князі, тих окремих народів ко¬ 
лишньої одної „руської" держави підлягали „ве¬ 
ликому князеви" київскому. 

Але в інтересі північних московских КНЯЗІВ 
було не тримати з полудневою Русию-Укращою, 
отже 

московскі князі вїдорвали ся від полудневої» 
то е властивої Руси, 

вони перестали підлягати великим князям київским, 
а щоб зробити ся незалежними, стали самі 
звати себе „великими князями‘\ а з Ки- 
ївом воювали, і дбали про єго упадок. 

І так московский князь Андрій Б оголю б- 
ский здобув навіть 1169. року Київ і обрабував 
его, богацтва позабирав, людий поубивав і місто 
зруйнував так, що від тепер Київ під’упаа. Бого- 
любский зробив се тому, щоби Київ не мав зна- 
чіня і щоби через те піднести московске КНЯ¬ 
ЗІВСТВО. 

В сусідстві із Москвичами (Москалямй) жили 
Чуди. М о с к в и ч і мішали ся з тими Чу- 
дами. Тим способом московский нарід розростав 
ся, але і зміняв ся. 

Досі то Москвичі тілько мовою і звичаями 
ріжнили ся від полудневого руського народу, але' 
тепер 

Москалі’ стали відріжняти ся не тільки мовою 
і інтересами, але і політичним ладом» 

Коли на полудневій Руси, в Київі і инших горо¬ 
дах* всюди був такий громадский лад, що сам 
нарід вибирав і скидав князів та рі¬ 
шав, п р о війну і м и р, то на півночи, в Москві 
було цілком инакше: там нарід сліпо слу¬ 
хав князя і князь правив самовладно. 

і Пішло воно з того, що на полудневій 
Руси нарід був просьвічений ! при¬ 
вик здавн а правити собою, а на гТївночи 
„руські" князі завоювали {підбили) .темних І диких 
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Москвичів та Чуді в (Фінів) і правили 
ними як своєю худобою, а Москвичі були 
за темні і за дурні, щоб князям ставити опір. 

Русини хотїли самі собою правити, 
вони не любили панованя князів, а Москвичі при¬ 
викли с л ї п о слухати князів. 

Так то уже тоді в тих давних часах, ще пе¬ 
ред приходом Татаріє видко було, що „Русь1* 
то не один нарід, але що се є і буде біль¬ 
ше народів. 

Напад Татар на Русь-Україну. 

Та найяснїйше показало ся, що „Русь11 не 
один нарід і що не має одного спільного інте¬ 
ресу, коли зі сходу перший раз ° 

прийшли Татари. 
Тоді тілько полуднево-руські князі зібрали ся на 
війну з Татарами а білорускі і москавскі ані не 
рушили ся. 

Страшенною хмарою прийшла татарска орда 
на руску землю. Як татарва наближувала ся, то 
еемля бубніла і здалека було чути рев і стогін. 
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Де татарва перейшла,... там земля ставала чорна, 
як по саранчіще навіть гірше — бо нічого: 
анї чоловіка анї скотини живої нігде не - було 
видати. 

Татарска орда довго борола ся, доки пере: 
могла войско полудневих руських князів. Відтак 
Татари звернули ся і на північ. Тоді Москвичі (Мо¬ 
скалі) стали боронити ся, але не довго. Татари 
побили їх лекше, як полуднево-руських князів. 

Але тепер показало ся, що інтерес полудне¬ 
вої Руси-України и н ш и й, а північної Москви знов 
инший. 

Русь-Україна, хоть зразу мусїла піддати ся 
Татарам, та зараз і зачала знов з ними війну: 
А Москва піддала ся Татарам, тай- не пробувала 
вибити ся на волю. 

* Р у с и н и - У кр аї н цї не любили само¬ 
владного панованя, а у Татарів мав ,,-ханц 
(так Татари називали свого володаря) необмежену 
власть над житсм і майном підданих: 

У Москвичів (Москалів) був той сам 
лад як у Татарів, Князь москозский мав необ¬ 
межену власть над Москвичами, — а „хан“ татар- 
ский володів самовладно і Татарами і московскими 
князями. 

Так то вже в тих давних часах видко було 
велику р і жницю між Москалями а Ру- 
синами-Укрінцями. Хогяй одні і другі на¬ 
зивали себе давною Державною назвою „русь- 
кими“, але вони одним народом ніколи не 
були, уживали окремої мови, мали у себе инак- 
ший лад, одні других не любили, а часто ворогу* 
вали і воювали з собою. 

Русини бачили, як Татари страшно знищили 
край, вирізали людий, Київ зруйнований оден раз 
Москалями а відтак ще й Татарами під'упав, так 
само підупали инші княжі міста полудневої Руси, 
як Галич і другі, — вкінци Татари забрали береги 
Чорного моря там, де впливають рускі ріки, тай 
через те перервали торговлю із Греками. Татари 
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і лалї ке переставала нападати і грабитита нищити 
наш край. Русини бачили, що сами не дадуть собі 
ради, тому для охорони мусїли пристати до Ли- 
товскої держави, до котрої належала вже Біда Руїь. 

Литовско-руські КНЯЗІ 
женили ся із руськими княжими родами, від Русинів 
приняли віру і мову і цілком зрушили ся. За ли- 
товскими князями зрушили ся і литовскі бояри. 
Руску мову як урядову заведено в цї- 
л і й л и т о в с к о - р у с к і й державі тай і сади 
князї литовскі стали себе називати „литовско-русь- 
кими‘\ бо вони з роду були „литовскі**, — аз д\ови; 
осьвіти і віри „руські**. 

Литовско-руські князі .твердо бороли ся з Та¬ 
тарами і одного разу князь О л ь г е р д побив був 
Татарів і відобрав їм Дніпрове гирло. Але вже 
сго наслїдника Витовта побили Татари і зноб 
відобрали беріг Чорного моря. 

Між тим на галицкій Руси не стало князя 
і тоді польский король 

Казимир Великий прилучив галицку Русь 
до Польщі. 

Він як учув, що там нема князя, отже нема про¬ 
воду, — тодї прийшов з войском і заняв галицку 
Русь. 

Але галицкі Русини, не мали ніякого інтересу 
приставати до Польщі. їх інтерес був тримати 
із другими Русинами-Українцями і 
прилучити ся до Литовско-руської 
держави. І литовско - руські князї хотіли їх 
прилучити до своєї Руси. З того вийшла довга 
війна, однак вкінци галицкз Русь зісТала при 
Польщі. 

От-так то з Руси-України і -з Білої-Руси по¬ 
встало велике литовско-руське* князівство, а г&щ* 
цка Русь прийшла під Польщу. * 

В тім часі, коли Русини бороли ся за свободу 
із Татарами і з Поляками. — Москалі сиділи тихо 



ч 
і покоряли ся Татарам. як Русини в довгій не¬ 
рівній боротьбі все таки ослабили татарску силу; ' 
тодї і Москалї піднесли голову до гори. 1 першим 
ділом, що зробили, се 

Москалї знищили Новгород 
а стало ся се ось як: 

Московщина не мала виходу на море. Головна 
єї ріка Волга пливе попід Уральскі гори на полу¬ 
дневий схід у Каспійске озеро в азийскі пу¬ 
стині', а за Уральскими горами на схід, с вели¬ 
чезний край Сибір. Ще найблизшою була до¬ 
рога на захід до Балтийского моря. Та ба, — на 
дорозі' стояв Великий Новгород, що стано¬ 
вив тоді окрему, независиму републику. 

В інтересі' Москалів було забрати Великий 
Новгород і в той спосіб дістати ся до Балтийского 
моря. Але Новгородці, и н ш и й не-московский на¬ 
рід, вони не хотіли дати ся живцем закопати і бо¬ 
ронили ся довгий час. 

Новгородців було менше як Москалів і як 
побачили, що о власних силах не зможуть усто¬ 
яти ся против своїх.ворогів, тодї закликали на по¬ 
міч литовско-руських князів. \ литовско-руські КНЯЗІ 
пішли з Помочию Новгородцям тай воювали із Мо,- 
скалями. 

Але Москалї підмовили кримских Татарів, аби 
ішли бити литовску Русь-Україну. Тому литовско- 
руські князі' не могли довше помагати Новгород¬ 
цям, бо мусїли стягати всі свої войска до оборони 
против Татар. 

Тодї Москалї облягли Новгород і по завзятій 
боротьбі здобули, зруйновали его і Новгородців 
силою виседили аж під Ураль, а Новгородщину на¬ 
селили Москалї і так здобули приступ до Балтий¬ 
ского моря. 

Наші „кацапи“ кажуть, що єдність „русь< 
кого4 народу видна з. і с т о р и ї. А тимчасом: 
видимо з істориї, ідо є дности небуло. Іменгіо 
Русини-Українцї і Білоруси тримали 



ч 
ся купив литовско-руській державі та в о ю в а л и 
із Москалями і їх союзника ми Тата¬ 
рами, а також Новгородці не хотїлй 
приставати до Москалів, аж поки Москалі 
силою їх не підбили. 

І сему не дивувати Ся, що воно так було, 
бож Ру с и н и - У к р аї н цї, Білоруси, Нов¬ 
городці і Москалі — се чотири окремі 
народи!! 

Поляки заздрісним оком дивили ся на могучу 
литовско-руську державу і придумували над тим, 
як би то прилучити еї до Польщі. Війною не могли, 
бо литовско-руська держава була о много більша 
і сильнїйша, та здавила би Польщу як комара. 
Але відчогож польска хитрість. У Поляків була 
дуже гарна королева Ядвіга. В тій королеві за- 
любив ся литовско-руський князь Я гай л о і По¬ 
ляки оженили єго із польскою королевою Я дві- 
гою. Так то 

литовско-руські краї получили ся з Польщею. 
Наш нарід тої злуки ніколи не хотів, еї 

не признавав і завсїгди против неї виступав як 
найострійше. 

ГІольскі пани силою пхали ся, а Русини боро¬ 
нили ся. Та боротьба тревала цілі віки із ріжним 
успіхом^ раз одні були на верха, то знов перема¬ 
гали другі. Та вкіпци в наслідок тих воєн розпала 
ся Польща і сегодня нема вже на сьвітї польскої 
держави. 

Для оборони Русинів перед Москалями, Поля¬ 
ками а особливо перед Татарами повстало 

козацтво. 
Козаки се була людність степової полудневої 

України, яка сусідувала із чорноморекими степами. 
Близкість Татар примусила тамошний наш нарід 
до воєнного житя: кождий козак був вояком. Ко¬ 
заки не знали ніяких панів, були свобідними і самі 
собі давали лад. 
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Козаки скоро зросли у велику силу і зало* 
жили низше Дніпрових порогів недалеко від Дні¬ 
прового гирла на однім острові свою < кріпость 
(фортецу), що називала ся Сїч Запорозка.“ 

Як гіізнїйше на Руси - Україні польскі пани 
завели панщину, тодї богато нашого народа стало 
тїкати у вільні козацкі степи і ставали 
вільними козаками, себто селянами-вояками. 

Козаки воювали з Москалями 
і се найкрасший доказ, що україньскі козаки не 
мали себе заводин нарід із Москалями, але за 
осібний нарід. 

Гетьман козацкий С а г а й д а ч н Ті й був до¬ 
брим патріотом. Він цїле'своє житє боронив укра- 
їньско-руський нарід від ворогів. Як литовско- 
руські краї получили ся з Польщею, тодї Поляки 
знесли були православну митрополію в Київі. Отже 
гетьман Сагайдачний виМіг, що відновлено 
православну митрополїюв Київі. Він дбав 
також про осьвіту україньско-руського народу 
і в тій цїли записав великі гроші на україньско- 
руські школи і бурси в Київі і по других міс¬ 
тах. Але Москалів не вважав він за одно з Руси- 
нами-Українцями і ішов воювати Москву. — Як 
колись князь Андрій Боголюбский воював 
Київ, так тепер гетьман Сагайдачний воював 
Москву. . 

До того була 

велика ріжниця між осьвітою Русинів- 
Українцїв а Москалів. 

Русини-Українцї мали богато високих шкіл, 
мали свої друкарні', бурси і т.. и. Київскі право¬ 
славні митрополити, руські пани та козацкі геть¬ 
мани будували їх своїм грошем с. є. закладали їх 
за свої гроші. Русько-україньскі міщани закла¬ 
дали брацтва і брацкі школи, бурси і друкарнї. 
Молодї Русини їздили на науку за границю, навчали 
ся там богато і просьвічали опісля свій нарід. 



А в Москві тимчасом осьвітл Не було ніякої, 
ніхто не вмів писати анї читати, хиба де князь, 
сго писарі (їх там називали „думні дяки“) та 
єпископи Однак і вони хоть вміли троха. читати 

Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. 

і писати, та були темні і забобонні, а сьвітску 
осьвіту вважали за „видумку чорта14. 

Раз хотів один чоловік заложити в Москві 
друкарню, то нарід підбурений мабуть попами 
збунтував ся, збурив єго дім і друкарню як „чор* 

? 
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тівску вигадку44 і той чоловік сам ледви спас'своє 
жите і втік на Русь-Україну. У Москві можна було 
/читати тільки старі церковні книги, а инших кни-. 
жок не вільно було читати. Як довідали ся, що 
хтось десь- там читає собі яку наукову або иншу 
користну книжку, — то єго мучили огнем, карали 
„заточенєм44, себ то засланєм на Сибір або й ка¬ 
рали смертю^ Не дивувати ся, що серед таких 
поганих обставин у Московщинї нїяких шкіл не 
було Окрім того й 

політичний лад на Українї а в Московщинї 

був неоднаковий. Ь Московщинї всі слїпо слухали 
царя мов вівці, а царі були нераз дикі і ж о р- 
с т о к і. От наприклад такий цар Іван Грізний 
то пів дня Богу молив ся, постив і бив поклони, 
а другого лів дня мучив сотками своїх підданих 
чи то хлопів чи бояр: пражйв їх на огни, палив 
різав, поров, відрубував члени тїла, морив го¬ 
лодом і т. д. 

На Руси-Укрфнї до' такого люди не звикли. 
Вони самі любили собі давати лад. Козаки самі 
обирали собі всю старшину. Навіть 
єпископів і митрополита київского виби¬ 
рали собі Русини через вибори а тільки затвер¬ 
джував їх по виборі грецкий патріярх. — В Москві 
то виборів не знали. Та.'уг всіх * урядників 
і єпископів назначав сам цар. 

Русини в справах віри підлягали грецкому 
патріярхови в Царгородь Греки були осьвічені 
люди, тому Русини богато від них користали. 
А в Москвичів було не так! Там митрополита на¬ 
значав цар і сам ним крутив так, як хотів. Стало 
ся се так, бо цар Петро цілком скасував Мос- 
кбвский патріярхат і себе зробив головою 
м о с к о в с к о ї православної ц е р к в и і най- 
висшої церковної ради, яку він назвав „найсьвя- 
тїйшим синодом.44 — Сей лад задержав ся аж по 
сегрднїшний день 



Тимчаебм Русь * Україна довгою терпіла від 
Польщі, аж вкішш і терпець урвав ся. 

Україньский гетьман Богдан Хмельницкий. 

Козаки зірвали ся до рішучої боротьби 
із гнобителями нашого народу. 

МалГ козацкі бунти ставали все більшими і ча- 
стїйшими. Вкінци прийшло до великого повстаня. 
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в котрім вів перед козацки^україньаОїІГпветьмав 
Богдан Хмел ьн и цки й. 

Хмельницкий візвав усіх Русинів від Кавказу 
аж по Сян ріку ви би ти ся на волю і прогнати 

Нарід записує ся до реєстру козацкого войска, аби враз 
з козаками вибити ся на волю» 

Ляхів (Поляків), Єзуїтів та Жидів з Руси-України. 
Весь наш нарід хопив хто мав за що: за шаблї, 
за йушницГ, або за коси, ціпи та сокири. Страшний 



то був часГТз за-Днїпрд аж мало не по Вислу все 
було в огьн і в крови. 

Хмельницкий вибив на волю Київщину, Но- 
йїлє- і Волинь, — Тільки Галичина і Біла Русь 

Україньске православне духовенство благословить 
козаків до боротьби за православну віру. 

зістали при Польщі. — В тгй частині' Руси-України, 
що в нїн володїв Хмельницкий, не було вже 
панщини, нї Жидів, нї польских пан/в/ нї Єзу- 



Борба україньского народу із своїм
и гнобителям

и
. 

22 

Ітів, а були самі тілько вольні люди: укра* 
їньскі козаки і вольні сеімии-хлїбороби. 

1 тоді україньский наш нарід співав- 
„Та не має лучше та не має краще. 
Як у нас на Вкраїнї! 
Бо не має Ляха, не має і Жида, 
Не має й унїї!“ 
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Але Полякам (Ляхам) -жаль було, що втратили 
стілько землі*. От вони стали намовляти Татар до 
війни з Хмельнииким. Пішла нова війна. Ляхи 
з одного боку напирають а Татари з другого. 
Скрутно прийшло ся Хмельницкому. 

До того ще й Москва не добрим оком дивила 
ся на україньску волю. Московскі пани-бояри бо- 
яли ся, що як на Україні* стане сильна козацка 
република, то тоді* і московскі мужики захочуть 
подібної волї. 

Отже Москва тайком спомагала Ляхів і тому 
заказала вивозити зі свого краю на Вкраїну порох, 
кулї, шаблї, зелїзо, мясо, збіже і все, що придатне 
на війну. Москва робила се для Польщі, бо поль- 
ский король просив сего у неї, — але рівночасно 
московский цар піддобрював ся козакам і удавав 
дуже прихильного Україні*. 

Москва зміркувала, що біда примусить коза¬ 
ків шукати в неї помочи, та задумала скористати 
із трудного положеня Руси-України. 

Цар обіцяв боронити Україну від ворогів та 
шанувати україньску волю. Тоді* 

Хмельницкий піддав ся під московского царя, 

Козаки зналй, що Москалі* хоть иншої мови 
і народности, але православної віри і тому надї- 
яли ся, що з ними може вдасть ся спілка. Угода 
наступила в. місті* Переяславі іСтому звала ся 
„Переяславска угода44. Москалі* обіцяли помагати 
Україні* против ворога і шанувати українь- 
скі права і вольности. Цар мав тілько за- 
тверджати гетьмана вибраного козаками, а решта 
весь лад самі собі козаки мали ро¬ 
бити. 

Не з доброї волї, тілько з біди і конечности 
пішли козаки на злуку з Москвою, а Москалі’ й не 
думали додержати угоди. А далі* Москалі* зню¬ 
халися з Поляками і зробили з ними угоду 
у Вільні* тай там поділили між'себе Уі^раїну як 
своє власне добщ. 
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Україна — як відомо — сама вибила ся На 
волю і с а м а і д о б р о в і л ь н о получила ся 
з Москвою. Але після Віленьскої угоди ВИХОДИЛО»' 
ідо то ніби Польща відступила Москві ту Україну, 
якої сама тепер не мала... Натомість Москалї при¬ 
знали* Польщі Білорусь і Галичину. Хитрі наші 
сусїди зробили се так тому, аби Хмедьницкий не 
злучив вєеї України від Кавказу аж по 
Сян і не утворив велику україньску републику... 

От тут знов показало ся, що Р у си- 
н и - У к р а ї н ц ї а Москалї — се не .один 
нарід. Як би Москалї уважали були Русинів за 
одно з ними, то були би помогли Руси-Українї 
вибити ся на волю і не були би Білої Руси і Га- 
личини-лишали Ляхам. 

Хмельницкий добре видів до чого воно йде 
і став шукати нової помочи. 

До того і україньско-руське духовеньство на- 
рГкало на Москву. Настановлений московским ца¬ 
рем московский патріярх хотів підгорнути київ- 
ского митрополита під свою руку. Але наш митро¬ 
полит і всі україньско-руські єпископи того не 
хотіли, та воліли зіставати під вселеньским царго- 
родским патріярхом. Московскі патріярхи були 
люди темні, забобонні і ^жорстокі* а київскі 
митрополити були люди високо учені і осьвічені. 
Оден з них митрополит Петро Могила за¬ 
снував в Київі славну академію наук, яку по сго 
імени назвали „могиляньскою академією.44 Тож не 
диво, що вони не бажали йти під руку московских 
неуків і туманів. 

От і не минули два роки від Переяславскої 
угоди, а Українцї-Русини стали думати, як би їм 
відлучити ся від Москви. 

До Поляків не хотіли приставати, на султана 
турецкого не мали надії, тож лишились ще союз¬ 
ники Шведи. З ними думав Хмельницкий злу¬ 
чити ся і спільно виступити до боротьби против 
ворогів України — Поляків і Москалїв. — Та вже 
не виконав сего старий гетьман. Хмельницкому 
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прийшов час умирати і він в остатній 
своїй годині* сердечно жалував того, 
що піддав У к р-аї н у Москві. 

^ Однак зі смертю Хмельницкого гадка его не 
пішла з ним до гробу. Старав ся сі виконати оден 
з сго наслідииків 

славний гетьман Іван Мазепа. 

Мазепа був чоловік учений і иросьвічений 
а до того дуже хитрий політик. Мазепа бачив що 
простий нарід темний і що на него нема що ра¬ 
хувати. Він бачив, що темний нарід Укра¬ 
їни не визволить, бо до с е г о треба 
осьвічених людий. Для ширеня осьвіти 
Мазепа підпомагав школи і друкарнї 
а особливо могиляньску академію в Киіві. Мазепа 
вмів піддобрити ся цареви Петрови 1-му і цар ві¬ 
рив ему все. Так Мазепа скілько міг обсадив уряди 
своїми людьми. 

Тимчасом Москва усе більше обмежала права 
України і готовила ся скасувати еі. В Київ» збуду¬ 
вали Москалі свою кріпость (фортецу) а московскі 
салдати стояли постоєм по цілій Україні і нищили 
нарід. Цар наложив великі податки, казав гнати 
нарід тисячами копати вали і рови при московских 
кріпостях. 

Московский цар Петро І. за молоду 
бував у західній Европі на науці, — тож був чо¬ 
ловік мудрий, хитрий, острий і грізний. Він сам, 
бувало, своєю рукою вбивав засуджених на смерть. 
Він р о з у м і в з н а ч і н є п р о сь в і т и, тож с и- 
лою віддавав боярских дітий до школи. Хто не 
послухав, пішов на Сибір або на смерть. 

Щоби розвинути осьвіту в Москві, він при- 
кликував учених Українці* в із могиляньскої 
академії з Київа та настановляв їх у себе єписко¬ 
пами, професорами і т. п. Через те вчені Укра¬ 
їнці перестали служити свому наро- 
дови а* для почестий і великого гроша пішли 
служити чужинцям і тому орьвіта на Вкраїнї 
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упадала. — Далї ІТетро 1 скасував самоуправу* 
україньскої православної церкви, зробив себе голо¬ 
вою церкви і найвисцюї .церковної ради „сьвятїй- 
шого синода,“ — тай через те наша церква стала 
підлягати просто московскому цареви. 

Бачив всю ту погану роботу Москалїв укра- 
їньский гетьман Іван Мазепа і серце ему кра¬ 
яло ся, та придумував, як би вирвати Україну із 
московских кіхтїв. 

В тім часі' на Запорожу був кошовим Гор^ 
дїенко. ! він бачив до чого воно йде. Отже 
рада в раду—вони оба (Мазепа і Гордієнко) уло- 
жили умову (р. 1709.) на яку присягли: Ма¬ 
зепа, Гордїєнко, . козацка старшина 
і 3 а п о р о ж ц ї і на підставі тої умови получили 
ся із своїм, союзником шведским королем Кар- 
л о м XII. 

В сїй умові була вилоЖ£н£ 

конституция України, 
яку бажав надати Мазепа і Гордієнко. 

Там стояло: 
1. Вся козацка Україна, правобічна і лівобічна 

і Запороже лучать ся разом в одну у к р а ї н ь- 
ску козацку републику. 

2. На Україні' має правити гетьман 
вибраний народом а при гетьманї мають 
бути „генеральні совітйики“ із козацких старшин, 
полковників та послів по одному з кождого полку. 

3. Крім того має бути „г е н е р а л ь н а р а д ал 
зложена з генеральних совітників, полкових стар¬ 
шин, сотників і вибираних полкових послів та 
послів із Запорожскої Сїчи; ся „генеральна рада“ 
мусить збирати ся на засіданя три рази до року. 

4. Гетьман підлягає „генеральній раді.*4 
5. В сї уряди і старшина виборні. 
6. Старшина має позвертати позахоплювані 

маєтки. 
7. Має настати повна воля і веї 

люди мають стати рівними козаками. 



8. Мають скасувати ся всї несправедливі тя¬ 
гарі, драчки і данини. 

Отеє славна україньска конституция. 
Ми Русини можемо гордити ся тим, що вже поверх 
200 літ тому, в ті часи, коли майже в цілій 
Ев роп і йула тяжка панщина і неволя 
і коли по всіх европейских краях володіли абсо¬ 
лютно (необмежено) царі та королі з панами, — 
тоді у нас на Вкраїні були такі розумні і свободо¬ 
любні та до народу прихильні люди, як Горді¬ 
єнко і Мазепа, що укладали такі розумні права 
і бажали дати нашій вітчинї подібний конститу¬ 
ційний лад, який настав у европейских державах 
ідо йно 100 або й менше лїт тому. 

Зложивши таку конституцию, Гордієнко і Ма* 
зепа злучили ся з Картом XII. 

Щоби відхилити нарід від Мазепи і від Гор¬ 
дієнка — цар Петро І. видав маніфест до народу, 
де обіцяв скасувати всякі податки та тягарі, 
і казав, що Мазепа злучив ся з єретиками. (бо 
Шведи лютераньскої віри), аби знищити право¬ 
славну віру. До того цар Петро І як голова пра¬ 
вославної церкви дав наказ єпископам і попам 
оголосити по всіх церквах, що Мазепа виклятий 
із православної церкви. — Така царско-попівска 
комедія зробила на непросьвічений нарід велике 
вражінє. Нарід думав, що Мазепа і Гордієнко' 
справді не мають що кращого до роботи, а хотять 
позбавити їх православної віри. А тим часом цар 
і попи умисне пустили між нарід такого тумана 
і роздор, аби нарід збаламутити. — Се по части 
і удало ся, 

В році 1709. випала дуже Остра зима і бо- 
гато шведе кого війска вигинуло від 
голоду і холоду До того україньскі селяни, 
підбурені царем і попами, не вірили Мазепі.та при¬ 
хилені обіцянками царя стали против Мазепи. Мала 
тілько чаеть розумніших Українців і Гордієнко 
з Запорожцями пристали до Шведів. 

Цар Петро І. зібрав із своєї величезної дер- 



жави велику силу войска і рушив на Україну.* Під 
місточком Полтавою прийшло до рішучого бою. 
Цар мав десять разів більше, войска і по цілоден¬ 
ній завзятій боротьбі побив Карла XII. і Мазепу 
з Гордієнком. 

Полтавський погром 
рішив долю України. Тепер показало ся, що цар 
тільки для своїх цілий троюдив нарід против Ма¬ 
зепи і давав всїлякі обіцянки. По полтавскій би¬ 
тві він не тільки не хотїв виконати своїх 
обіцянок, але задумав цїлком скасувати українь- 
ску волю. 

Зараз по полтавскій побідї назвав себе 
„царем усеї Росиї“. Москву назвав він „Велико ро- 
сією“ а Україну „Малоросією44 або „Малорусею44,— 
а наш нарід „малоруским44 буцїм то наш нарід 
щось меньщого і гіршого від Московщини. 

Простому народови, якому перед полтав- 
ским боєм обіцяв скасоване податків, 
аби тілько нарід не, їіучив ся з Мазепою — ца^р 
слова недодержав. Замість скасованя по¬ 
датків на'ложив ще нові драчі та послав 
салдатів на Вк-раїну на постій, які гра¬ 
билн і нищили, людий. —- Але тепер народови от- 
ворили ся очи; він пізнав, що єго цар з попами 
обдурив і дуже жалував, що послухав трою- 
дженя та не лучив ся з Мазепою, — але вже було 
за пізно... 

Щоби вигубити козацтво, цар став 
висилати козаків на далеку північ над балтийске 
море копати канали та осушувати багна, або на 
схід у пусті маловодні степи будувати кріпости 
(фортеці*). — Так вислано на північ до осушуааня 
багон зразу 12 тисяч а потім знов 5 тисяч козаків, 
де богато погинуло з голоду, холоду, вогкости 
та тяжкої роботи. Знов же у маловодні степи за 
Доном і над рікою Волгою вислано зразу 10 ти¬ 
сяч козаків, по тім 20 тисяч козаків і 10 тисяч 
селян,, потім 10 тисяч козаків і 10 тисяч селян до 
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сипаня кріпостий і валів, а більше ЯК ЗО тисяч 
козаків до копаня каналів і сипаня гребель. Усї 
вони гинули від голоду, від браку води та від усї* 
чгіяких пошестий. < 

По Мазепі .гетьманував Скоропадский, 
а по его смерти козацка старшина вибрала геть- 
маном П а в л а~П о Л у б о т к а. 

Полуботок почав упоминати ся у царя 
з а у к р а і н ь с к и м и правами. Тоді цар візвав 
Полуботка та всіх визначних старшин до нової 
своєї столицї Петербурга і замкнув їх у тюрму, 
або позасилав у далекі землі, а їх маєтки пороз¬ 
давав своїм Генералам та міністрам. 

Так цар Петро І. угнїтав і нищив Україну. 
Та чого не встиг був зробити цар Петро І. — се 
докінчила его наслїдниця Катерина И. 

Цариця Катерина II. зруйнувала „Сїч44* 

Козаків умисне розіслано по далеких сторонах, 
аби вони не були в купі і аби не мали сили. В „Сїчи“ 
лишило ся тілько троха Запорожців. В р. 1775. 
вислала цариця Катерина II. богато свого войска 
на Запороже і казала зруйнувати „Сїч‘\ Запорож¬ 
ців розігнано а запорожских старшин, між ними 
і горячого патріота останного кошового Отамана 
П е т р а~ К а л ь нишевского арештовано і по¬ 
саджено в тюрму. З а п о р о ж с к і землі враз 
з вільними україньскими селянами, роздавала 
цариця своїм любов ник а м, яких мала бо- 
;гато; князям, графам, міністрам та ге¬ 
нералам — Москалям або й н е-Моска¬ 
лі ям заволокам із цілого с ь віта. 

.Не стало козацтва, — не було й кому боро¬ 
нити простого народу. Тому тепер легко цариця 
Катерина II. завела в р 1783. кріпацтво 
по всій Україні. Се була ще страшнїйша неволя 
як цольска ланщин а., 

Наш нарід на Україні* ще й до сегодня про¬ 
кладає Катеривину память співаючи у піснї; 



„Катерино, суча дочко, що ти учинила ? 
Степ широкий, край великий тай занапастила1'. 

Цїла їстория показує нам ясно як на 
долони, що Ру с и н и - У к р а ї ніі і а Мо¬ 
скалі — се два окремі народи Москва 
і московскі царі стреміли до знищеня українь- 
скої самостійности а Р у с и н и - У к р а ї н ц і бо¬ 
ронили ся до остатноі хвилї против 
мо' сковскоїта пол ьскої переваги і все 
хотїли вибити цілу Україну на волю і утворити 
З неї осібну самостійну та независиму к о з а ц к у 
р е п у б л и к у (гетманьство) із виборчим ладом та 
Зрівна’нємусіхлюдий 

* 

Цїла істория «нашого народа — се одна пре¬ 
довга геройска та сумна боротьба. 

Ледви наш нарід зачав збирати ся до купи 
під рукою укражьско-руських князів, а вже татар- 
ска орда знищила весь наш край до тла. 

Зібрав ся наш нарід небавом під рукою ли- 
товско-руських князів а вже шляхоцка Польща за¬ 
кинула на -нето свої сіти оженивши литовского 
князя Ягайла із королевою польскою Ядвігою та 
прилучивши наші краї до Польщі 

Славні, незабутні украіньскі козаки ляли свою 
дорогу, сьвяту кров, застелювали нашу батьків¬ 
щину кістками, вкривали високими могилами за 
волю, за православну віру, за самостійність Руси- 
України. 

„Гомоніла Україна, 
Довго гомоніла.. 
Довго-довго крав степами 
Текла, червоніла!“ 

Однак всі ті злидні не вбили нашого народа. 
Наш нарід перебув такі страшні часи, як нікотрий- 
другий нарід на сьвіті. 

Та не здавили вороги нашого народу! 
„Не вмирає душа наша, 
Не вмирає воля 
І неситий не виоре 
На днї моря поля їа 



І наш ЗО мілїоновий україньско-руський нарід-ве- 
литень мусить пббідити! Настає той час, де вста- 
ють „заковані людии. Селянин і робітник 
дістають рівний голос у'цїлім сьвїтї. 

Тож до науки і просвіти, до політично? 
і економічної злуки, а тоді наш нарід вла¬ 
сними силами розгбе кайдани та здвигне свою 
вільну і самостійну Русь-Україну 

І сповнять ся пророчі та сьвяті слова наро¬ 
дного генія та мученика Тараса: 

„Встане Україна, 
Сьвіт правда засьвітить! 
І помолять ся на волі 
Невольничі дїди!“ 

1 тоді те раз заспіває україньско-руський робучий 
нарід, так, як співав за часів Вогдана Хмель- 
Н 11 ц к о г о 

„Та не має лучше. 
Та не має краще, 
Як у нас на Вкраїні4* 



•ч 


