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Серед цїлої нашої суспільности веде ся

тепер горяча суперечка за те, як повинен

називати ся наш клюб у віденьскім парля

иентї: „українъский“, „русский“ чи „мало

руский“. Всї наші газети і партийні управи

кажуть, що клюб повинен звати ся „укра

їнъский“; москвофільскі газети пишуть, що

повинен звати ся „русский” (в значіню „ро

сийский“); а посли називали єго „малоруским“.

Загалом отся суперечка за назву нашого на

роду веде ся уже много лїт, а тепер дійшла

до найвисшого степеня. В тій суперечцї мо;

ісквофіли, особливо їх ґазетка „Русское Слово“,

воюють неправдою, ложию і перекручуванєм

істориї-пишучи, буцїм ми, Русини, а Моска

.лї то все одно та буцїм назву „Україна“ ви

думали Ляхи. „Русское Слово“ пише так нав

мисно, числячи на те, що темнїйші селяне,

несьвідомі річи, справдї повірять у ту кле

вету і зненавидять раз на все українъску

ідею. _

Розкажемо отже коротко на основі істо

ричної науки, особливо на основі великих на

укових творів таких славних учених істор и

ків, як Костомаров і Грушевский, з в і д к и-то
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взяли ся назви „Русь'І і „Україна“,.

що вони означали давнійше, як вони пе

реміняли опісля своє значінє та

вкінци що ті назви означають тепер, в наші:

часи.

Чи народи і їх назви є незмінні?

Треба вам знати, що назви -краівг

і народів зміняють свое значінєу

з ходом істориї, з ходом століть, а

то тому, бо і народи зміняють ся. Нині не

ма в Европі ні одного такого народу, якіІ

жили за часів Ісуса Христа. Ті славні Рим-

ляне (Вошапі), що жили за часів Ісуса Хри

ста, зникли вже давно, змішали ся з иншими

племенами, розпали ся на чимало народіву

„романьских“, як: Італійці, Французи, Ішпа

не, Португальці, Провансалцї, Катальонцї,.

Вальони. Ладинці, Румуни (Волохи) та Ку-

цовлахи. Лише оден з тих народів (Румуни

або Волохи) заховав у себе давну назву „Во

шаві", хоч він і найдальше живе від давноі

вітчини Римлян (Італії) і мова сего народу'

найбільше зі всіх „романьских“ мов відбі

гла від свого давного жерела, т. є. від мови:

римскої '(латиньскоі)_а вкінци і крови рим

скоі в тих Румунів може лише яка десята

частина, а решта то кров мішана: славяин

ска, _ґерманьска, тракійска, циганьска, мадяр

ска і т. д.

Що більше: нема нині в Европі ні 011--І

ного народу,' який жив би яко нарід за
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часів великого князя київского, Володимира

Великого, або за часів короля Руси;Данила.

'Народів німецкого, англійского, французкого,

`ішпаньского, італійского, мадярского. ческого,

польского, і т. д. ще тоді не було. Не було

тодї також нї народу руско-укра

іньского, ні московского (росий

ского). Були тодї невеликі племена, наче

сирий материял, наче ті цегли, з яких до

перва через сотки літ поволи-поволи зліпили

ся великі, теперішні народи европескі.

От візьмім Нїмшв. Нині се великий, 60

міліоновий нарід, що вважає себе за одну

велику народнісгь, за одно народне тіло, що

має одну спільну літературу (письменність)

інауку, спільну нїмецку, літературну (пись

-менну) мойу і велику німецку державу, до

-якої тягнуть також Німці австрийскі. А ще

тому 40 років в тих Німцїв не було великої

одноцільної держави, тілько щось около 100

більших і менших державок. А навіть нині

ще кільканайцять міліонів Німцїв належить

до Австриї а з два міліони до Швайцариі.

І ще мине певно з 50 років, заки та решта

=Німців пристане до великої німецкоі держа

ви. А тому 900 років у Німцїв не було ні'

спільної літературної мови, нї спільного нї

мецкого духа, ні спільної держави, ні навіть

спільної назви. Були лише невеликі „племе

на“: Шваби, Саси, Баварцї, Франки і т. д.,

що не вважали себе за одно, лише тримали

ся осібно. Аж поволи-поволи, за 900 років,

витворило ся у них почутє спільности, спіль

на мова, спільна література, спільний дух,

спільна держава, спільна назва „Пеиъѕсііе“

›(по нашому: Німці). А одна часть з тих нї
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ме цких племен, в краю Голяндиі, вироби

ла собі осібну літературну мову, осібну дер

жаву, осібну назву „Нідерляндців“, осібного

народного духа _ і се вже нині инша нация,

хоч з того самого племінного материялу улі

плена, що Німці. А витворили ся ті два осі

бні народи, Німці і Голяндці, з однакових

племен-цеголок поволи-поволи через те, що

инакша доля була Німеччини а инакша Го

ляндиі, инакші династиі панували тут а инак

ші там, з инакшими народами стикалн ся

(воювали і торгували) Німці, а з инакшими

Голяндиі, инакший характер землі і житя в

Голяндцїв а инакший в Німців. В тих пле

мен, що злили ся в нїмецку нацйю, довгі

віки були спільні королівскі династиі (зразу

саска, потім франконьска, потім швабска, ще

далі Габсбурґи, а вкінци Гогенцолєрнн

Прус), були спільні вороги (Славяне, Мадя

ре, Французи і т. д.), спільні культурні осе

середки (міста, універзитетн і т. д.) _і вони

так звикли до єдности та стілько разом пе

режили, разом терпіли, разом радїли, разом

воювали, разом будували, разом творили,.

разом писали і сьпівали, що нині вони оден

дух і одно тіло. Нині всі вони оден нарід

_ Німці. Цілком такІ само було і з Нідер

ляндцями,які хоч однакового племінного ко

ріня з Німцями, однак через сотки літ инші

мали династиі, инших ворогів, инших союз

ників, инакше жили, инакше терпіли, инакше

творили, з ким иншим воювали _ та через

се утворили осібного духа і осібне тіло: го

ляндску народність. А на спомин того, що
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вони колись були одного коріня з І-іїмцями,

їх мова й до нині зве ся „пеаепіиііэѕеіґ себто

то саме, що по німецки: „піеаегііеиъѕсіґ (се

значить: долішно-німецка мова).

Що значило зразу слово „Русь“?

Ось-так самісько було і з Русинами та

з Москалями. За часів Володимира Великого

було на нашій земли чимало осібних племен.

Було у Киіві (і лише в Киіві та в,єго близь

кій околіш) племя „Русь“, а дальше отсї

инші плема: Дуліби на Поділю, Волиняни на

Волиню, Бужане над Бугом, Тиверці над

Днїстром, Угличі над Чорним Морем, Дере

вляне на Полїсю, Сіверяне від Дніпра на

схід (де нині міста Чернигів і Полтава), Кри

вичіі Дреговичі від нашої землі зараз на

північ, де є нині Білорусь, Радимичі і Вятичі

на північнім сході від нашої землі, де нині

Московщина, і т. д. Але нинішних народів:

Русинів, Москалів і Білорусів тоді не було

_ бо не було в тих всіх численних давних

племен ні сдноі мови, ні одного духа, нї

одної культури, ні одної назви, ні одної

держави, ні почутя спільности інтересів. Одні

з тих племен навіть не знали про істнованє

других, трохи подальших племен _ не то,

щоби мали себе за одно тіло. Учені назива

ють ті всі племена „східно-славяньскимид

племенами, бо займали вони цілу майже

східну часть Европи. Ділнли їх болота, багна,

бори, ліси, степи, великі простори - а не

-_.....-.„_
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лучило їх зразу нічого, крім трохи подіб

ної мови.

Аж злучили Ііх під одною властию,

а властиво під одним мечем і під одним яр

мом, воєвничі, сьміливі, енерґічні, підприєм

чиві та притім користолюбні і жадні дохо

дів та панованя князі з Київа, з племени

„Русь“ і з династиі „Русь“. Мечем і огнем,

силою і підступом, розбоєм і кровипроли

тєм втягнули сі київскі князі з малого пле

мени київского „Русь“ всі сусідні, многочи

сленні, східно-славяньскі племена під свою

кормигу. Плаваючи Дніпром через дикі сте

пи, а далі Чорним Морем на полудие, у богату

і просьвічену Грецию-Византню, торгувати

і рабувати, ті київскі князі з племени „Русь“

були і більше осьвічені, ніж ре а східних

Славян, і ліпше узброєні (на грецкий лад) і

більше звичні воювати. Олег, Ігор, Ольга.

Сьвятослав і Володимир Великий _ всі во

ни однако воювали по всій східній Европі

для підбою, для здираня дани (податку) та

для набираня невільннків і рабів із покоре

них, східно-славяньских племен. Київска ди

настия „Русь'і київске племя „Русь' пану

вали, дерли дань, брали рабів, рабинь-і ме

чем тримали в послуху підбиті племена ЦІ

лоі східної Европи. Ті племена то корили

ся то знов бунтували ся _ але кожде осіб

няком, бо не чули єдности між собою. І че

рез се програвали, а „Русь“ (то є київска

династия і київскі воєнники-бояре) знов бра

ла їх за чуба.

Довгі літа, яких 200 до 300 років, ішл'І

така борба і племена не покидали своєї осіба

ности, хоч тримала їх спільно в ярмі одна
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династия з племени „Русь“. Аж Володимир

Великий і єго син, Ярослав Мудрий, доко

нали великої реформи, що пхнула всю схід

ну Европу на нові шляхи. Вони завели хри

стияньство яко свою династичну і урядову

віру, завели примусово церковну організа

цию, завели готову літературну (тодїшну

болгарску) мову у всій церковній організа

циі, завели монастирі і школи. Се був вели

чезний, ґеніяльний крок. Спільна віра і спіль

на церковна орґанізация, спільна літератур

на мова і наука _ а зрештою і спільна ди

настия та спільна урядничо-воєнна, боярска,

кляса з роду „Русь“ доконали зі столітями

свого: вся земля завойована племенем київ

ским „Русь“ стала поволи і собі звати ся

„Русею“, Юви осібнихУ племен стали поволи

затрачувати ся, а всі племена, піддані ди

настиі „Русь“, стали звати ся „руськими

людьмии себ-то підданими князів з роду

„Русь“. Не була се однак назва на

родна, національна, бо народу одно

го, Що почував би свою народну „руську“

єдність, таки ще не було. С е бу л а л-и ш е

назва ди'настична, державне-уря

до в а _ ось так, як приміром нині назва

„Австрия“, „австрийский“ і „Австриєць“.

Є династия „австрийска“, є держава „Ав

стрия“, є люде (горожане) „австрийскі“ -

але одного'австрийского народу

(нациі) нема! Ось-так була династия

„Русь“ і єі держава звала ся „Русь“, а під

дані (з р іжни х осібних племен) звали ся
їруськими людьмии але одного народу

„руского“ ані одної мови рус ко ї

цілком не було, бо опановані ,.ру
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ськими" князями племена не по

чували себе ніколи одним наро

д о м. Іх нічого нелучило крім спільного кня

зівского державного ярма, а дальше крім

спільної церковної власти і спільної церко

вно-книжної мови (впрочім мало зрозумілої

для народу). І хоч вони всі звали ся „русь

кими лоідьми" _ то були собі так чужі, як

нині в Австриї Поляки, Чехи, Русини, Сло

вінцї і Німці, хоч всі ті народи „австрийскі

люде“. „Руськог о“ почутя народ

ного тоді не було _ був лише меч

„руських“ князів. І лише о стілько була тоді

„Русь“, о скілько меч князів з Київа держав

єї. Нарід за нею не стояв_ бо щяжа „Русь“

се не була держава народна, але держава

княжої династиі і княжих бояр-воепників з

роду-племени „Русь“. А підбитий нарід став

поволи звати ся „руським“ або „Русинами“,

не через якесь почутє єдности

лише з тої самої причини, з якої люди за

панщини звали ся „паиьскимии або „коро

лівскими“.

Ось-так _ історична наука нам виказує,

що назва „Рус ь" се було зразу імя

малого але завзятого племени,

яке жило в Київі. Як князі з сего племени

завоювали майже всю східну Европу, то вониу

ту свою родинну дер жаву назвали

своїм родовим іменем „Русь“ (по

дібно, як нераз пізнїйше пани - дїдичі нази

вали свої села своїм іменем), але бідний на

рід з ріжних племен не знав сеї назви та не

чув себе одним тілом. Кожде племя жило

своїм житєм. Ще дальше і люде з тих

ріжних племен стали звати ся „русь
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кими" _ але лише в значіню дина

стично-державнім, бо одного національ

ного духа ще в них не було. Ось-так витво

рила ся назва „Русь“, „руськиіїґ і „Русин“

_ назва не народна, а княжа (династич

но-боярска) і таке чисто династичне

значінє (а не народнеі) мала вона че

рез кількасот літ, аж до самого

упадку старорускої, княжої дер

жави і до приходу Татар та Ляхів.

Народу руського тодї не було. Були лише
племена, які були підданими „руськихи князів

т. є. були „руськими людьми“, які однак неу

творили одного тіла, ні не було в них

одного духа.

Давна „Русь“ не творила одного народу.

Що населенє старорускої княжої дер

жави (ще перед приходом Татар і Ляхів)

цілком не творило одної рускої нациі (наро

дности) і не мало одного народного духа _

на се є тьма-тьменна доказів: До часів Яро

слава Мудрого кождий „руський“ (київ

ский) князь мусів, вести вічні війни з підби

тими племенами, які не хотіли двигати „русь

кого“ (се є: київско-княжого) ярма. Як-же

тілько Ярослав Мудрий розділив зліплену

так тяжко „руську державу між своїх синів,

то вона вже ніколи не злучила ся назад в

одно, бо не було в населеню старо-'

рускої д ержави тоі внутрішної

сили, що пре на рід до сполуки в
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-одну державу _ не було одного народ

ного (національного) духа. Потомки Яросла

`ва Мудрого, „удїльні князі”, хотіли мати

кождий свій осібний „удїл“, а їх бажанє схо

дило ся як-раз з почуванями їх підданих, бо

кожде племя бажало визволитн ся спід вла

=сти Київа і бажало жити осібним житєм. І

хоч всі ті численні князі і князики звали ся

„руськими“ князями (бо походили з роду

„Русь“) та хоч вони звали своїх підданих з

ріжних племен „руськими людьми”, однак

жерли ся між собою так, наче цілком чужі

собі люде _ бо справді їх землі були собі

чужі іне почували одного духа між собою.

Ось-так князь Андрій Боголюбский із міста

Суздаля, що лежало далеко від нас на пів

нічний схід, в землї Радимичів іВятичів (т. є.

в нинішній Московщині), напав на Київ і

зруйнував єго так страшно, як не зруйнува

ли його опісля нї Татаре ніІ Ляхи. А прецїнь

ітой суздальский князь, Андрій Боголюб

ський“, звав ся „р усь ки м” князем, і єго

суздальскі люде (предки Москалїв) звали ся

„р уськими людьмиц і зруйнований ним

Киів звав ся „матірю руських городів"~!

Чого-ж сей „руський“ князь руйнував „ру

ський Київ (столицю своїх княжих прадідів)

і мордував „руських” Київлян гірш Татарина

або Ляха? _ Бо і він, „руський князь” з

Суздаля, і його „руські людец з Суздаля

цілком не чули ся за одно з „руським“ Ки

івом і з „Русинами”, котрі заселяли Київ.

Мимо спільної, династично-державноі назви

„Русь“, одїдиченоі по к н я з їв с ки х праді

удах з Київа, отсі „русскіє людиц з Суздаля

Московщини гляділи на „руський” Київ як
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на чуже,і вороже місто, яке вони без мило

сердя знівечили і зрівнали з землею.

Або послухаймо, що каже нам істория

про заходи галидко-р ского короля, Данила

Романовича, около з удованя єго „руського“

королівства. Що робив ціле своє житє Да- ^

нило Романович, той: розумний, енергічний

та людяний володар Галичини і Волині? _

Ото вічно покоряв він ріжні кути своєї дер

жави, де вибухали бунти підданих, Що не

хотіли належати до єго великої держави, ли

ше хотіли творити собі свої осібні, малі пле

мінні державки чи громади. І чого дожив

сей славний король Данило? Дожив того,

що як прийшли Татаре (в літах 1224 і 1239)

то єго власні „руські підданіц (особливо з По

діля) самі покинули єго „руську“ державу та

пристали під власть Татарів, щей назву „русь

кі люде“ перемінили так легко, наче рукави

ці, на назву „татарські люде“. Коли населенє.

Поділя так легко змінило назву „руські лю

де" на назву -„татарські люде", то з того.

ЯСНО ВИХОДИТЬ, ЩО СЄ НаСЄЛЄІ-ІЄ Вважатї

ло назву „руські люде" не своєю,.

не народною,аледержавно-кня

жою. Доки ті Подоляне були в ярмі у4

князя Данила з роду „Русь“, доси вони бу

ли „руські люде“; прийшли-ж вони під ярмо

Татарів, так стали звати ся „татарськими

людьми“. Видко _назва „Русь“ не бу

лаім рідною і вони не творили

ще одного,' руского народу з

иншими „руськими людьми“ (то-'

дішними Галичанами, Волинцями, Поліщука

ми і т. д). Почутя національного

загалом тоді ще не було, не лише у
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. наших предків, але так само і в инших

европейских народів. Було лише почутє гро

мадске або племінне, яке не сягало поза

громаду або племя, а тодішні держави (от

як приміром „Русь“), що обіймали нераз на

віть богато племен, були лише державами

княжими, династичними, а цілком не наро

дними.

Найліпшим доказом на се, що давн а,

княжа держаіва „Русь“ се була чисто

династична лїпянка чужих собі

по духови племен, були подїіз пер

ших нападів могольских (татарских). „Руські“

'землі цілком не спішили ся ставати спільно

до борби з Моголами. Ще полуднево-рускі

князі з тих князівств, що нині творять Русь

Україну, ішли разом в купі (тай то не ду

же І). А північно-західні рускі князі (з ни

нішноі Білоруси) та північно-рускі князі

(з нинішноі Московщини) цілком не журнлиу

ся тим, що діє ся з нашою південною Ру

сею та цілком не спішили їй з підмогою.

Кожде „руське” князівство дбало лише за

себе, а не почувало потреби помагати дру

гим „руським” князівствам _ хиба, що

близько споріднені князі.(брати, то-що) пома

гали оден другому з фам ілі йни х (а не

національних!) причин. Загалом в часі пер

шого приходу Татарів (в роках 1224, 1239 і

1240) у населеня тодішних „руських” кня

зівств цілком не було почутя на

ціональної єдности ні почутя

-спільної національної долі.

Аж прихід Моголів (Татарів) до східної

Европи і ті події історичні, які наступили на

землях давної Руси наслідком татарского
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приходу, дали початок до того, що всі

дрібні східно-славяньскі („руські“)

племена стали лучити ся в три

гол о в ні купи (групи), з котрих-то

груп поволи стали творити ся три великі,

осібні, „руські“ народи : украіньско-руский,

білоруский і мо-сковско-руский.

Як зродили ся три „руські” народи?

Прихід Моголів неоднаково

подїлав на ріжні части старода

в н о і,. кн я жої Р у с и. Полуднево-рускі

князівства (над Дніпром, Днїстром і їх до

пливами, т. є. на землях нинішноі Руси-Укра

їни) зістали майже цілком знищені, бо се був

край малолісний, степовий та відкритий до

чорноморских, травистих степів, на яких роз

брили ся Татаре. Лише в більше залїсеній

Галичині держало ся ще сяк-так галицко

руске князівство. Північно-західні, рускі кня

зівства (нинішна Білорусь), у безконечних

багнах і пущах лісових над ріками Припе

тею, Двиною і Німаном, щей до того засло

нені з пол евого сходу від Татар Русию-У

країною, не'зазнали татарского лиха цілком.

_- А північно-рускі князівства (нинішна Мо

сковщина) зазнали біди лише в части, при

першім приходї Татарів. Перша туча Мого

лів захопила північна-рускі князівства т. є.

пізнїйшу Московщину лише боком, бо голов

на могольска сила звалила ся на південно

рускі князівства (т. є. на Русь-Україну).
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Тай опісля цілком инше було відноше

нє Татарів до північно-руских князів, а инше'

до південно-руских земель. Ті Татаре, що

осїли над рікою Волгою, в сусідстві Москов

щини (зараз на схід від Москалів), скоро по

кинули скотоводский, степовий спосіб житя

і свою давну воєвничість, бо в тамошних,'до

волі лїсистих сторонах не було просторих

травистих степів та треба було брати ся за

управу рілі. Хани (царі) тамошних Татарів,

що'мали свою столицю в місті Казани- над

середущою Волгою, панували вправді над

північно-рускими (московско - суздальскими)

князями, але не нищили їх землі. Між Мо

сковщиною а казаньскими, мирними Татара

ми зацвила торговля і взаїмні сусідскі зно

сини, через які предки Москалїв чимало пе

реймили від Татарів в мові, одежи, звича

ях, родиннім житю, в крови і в державнім

ладі.

Ось-так жила Московщина сотки літ у

мирних, підданьчих відносинах до казаньских

Татарів _ тодї,` коли південно-рускі землі

(Русь-Україна) вели з чорноморско-кримски

ми Татарами борбу на житє і смерть. Н .

Чорноморско-кримскі Тата . що осїлив

„на полудне від Руси-Украіни, степах над

Чорним Морем і на півострові Крим, неза

лишили свого кочового і воєнного _ житя.

Навпаки! Розлогі і трависті, чорноморскі

степи піддержували у них скотоводске, ко- -

чуюче житє, а воєвничість кримских Татарів З

зросла навіть через се, що в 15. столїтю во

ни підпали під зверхну власть турецкого сул

тана і пристали на могамеданьску віру.
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Турки, і загалом Могамеданці, потребували

богацько невільників, невільниць та янічарів.

От і Татаре з Криму нападали рік-річно на

Русь-Україну, нищили єі, рабували, а людий

брали в полон та продавали через Чорне

Море в турецко-магомеданьскі землі або пла'

тили турецкому султанови дань нашими людь

ми-невільниками. Через се південно-руські

землі (т. є. наша Русь-Україна) були через

кількасот літ у вічній війні з Татарвою, що

ослаблювало нашу країну, нищило добробут

наших предків, здержувало розвій нашої

культури та підорвало наше державне житє,

Ось-так, зараз по приходї Татарів до

східної Европи, зачинають зарисовувати ся

ясно згадані три групи „руських“ земель:

північно-руська (московска), західно-північно

руська (білоруска) та південно-руська (укра

їньска). Зачинають народжувати ся

три народно сти „руські“: московска,

білоруска і украіньска. Родять ся ті три

осібні народи в той спосіб, що дрібні і

многочисленні князівства „руські“, розкинені

на величезнім просторі східної Европи, зачи

нають гуртувати ся довкола трех осібних осе

редків (центщв). Тими осередками були: на

півночи княз1вство московске 1 його столиця

місто Москва; на полудни князівство Галичи

на з містом Львів, а опісля (коли Галичину

надто присїли Ляхи) Україна з містом Київ;

на північнім заході (на Білоруси) князівство

Полоцк, а опісля князівство литовске з мі

стами Полоцком та Вильною. Вже н а віть

перед приходом Татарів можна по

трохи помітити ті три групи: пів

денно-руські землі, над Дністром, Сяном, Бу
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гом і Дніпром гуртують ся по трохи (по зни

щеню Київа Андрієм Боголюбским) коло Га

лича; білоруські князівства тримають ся якось

осібняком та лучать ся довкола Полоцка і

сватають ся з сусідною (від заходу) Литвою;

а північно-руські князівства, над Окою, Волгою

і рікою Москвою, гуртують ся зразу довкола

Суздаля, а опісля около Москви. Вже й тоді

замічає ся ріжниця в мові тих трех

„руських” ґруп: хоч по всіх „руських” землях

писано одною церковною, староболгарскою

(отже чужо ю!) мовою, однак тодішні „ру

ські” письменні люде зачинають примішувати

до сеі книжноі мови і свої народні слова та

народні форми (види слів): південно-руські

письменники домішують слова і форми зі

свого, рідного, украіньско-руського язика; бі

лоруські зі свого, а московскі знов зі свого.

Зачинають творити ся три осібні церковно

книжні, літературні мови: на Руси-Україні ин

ша, на Білоруси инша, а в Московщині знов

инша. Пень їх був спільний, хоч і чужий _

староболгарский, але нащіплено їх трема від

мінними н а р о д н и м и мовами : галицко

украіньскою, білоруською та московскою. По

приходї Татарів'ріжниця тих тр груп стає

_ як сказано _ цілком ясною, о п р ихід

Татарів пхнув ті три групи на три

ріжні історичні шляхи, через що ко

жда з тих трех груп стала розвивати ся осі

бно, серед окремих відносин.
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Як зложило ся царство московске і нарід.

московский ?

„Руські“ князівства н а п і в н о ч и, на

слідком сусідства казаньских Татарів, зложи

ли ся поволи в одно сильне, московске цар

ство. Діяло са се в той спосіб, що „руські“

князі із міста Москви, вдаючи перед казань

скими ханами дуже вірних підданих ханьских,

використовували неласку ханів супротив ин

ших північно-руських князів (з Мурома, Ряза

ня, Володимира над Клязмою, Тверу, Костро

мн і т. д.), аби при помочи казаньских ханів

загортати в свої рукі всі сусідні княжі „уділи“.

Таким способом всі північно-руські князів

ства опинили ся поволи в руках князів з

Москви і в той спосіб повстала московска

держава. Від тепер зачинає ся правдива ісго

рия московского народу (не лише

московских князів), бо московскі князі, згор

нувши в своїх руках всі північно-руські землі,

задумали визволити ся від зверхности казань

ских Татарів при помочи своїх підда

н их. І населенє московскої держави радо

пішло за покликом московских князів вою

вати казаньских Татарів, бо тим способом

звільняло ся воно від тяжкого „ярлику” _да

ни, яку мусіло платити ханови, а до того у

богатих казаньских Татар було подостатком

добра для воєнного рабунку. По кількаде

сять-літних війнах московскі князі побороли

вкіньци казаньских Татарів і завоювали Ка

зань. а самі прозвали ся „царями“ т. є. при

няли той сам титул, яким вони передше ти

туловали казаньских ханів' В т и х - то вій
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нах з казаньскими Татарами насе

ленє північно-руських земелч

вперве почуло єдність своїх, вла

сних, народних інтересів і так

зродив ся московски й, народний

дух і московски народність. Від

столиці Москви прозвала ся та земля Москов

щиною, а населенє єї Москалями, Москвитя

нами, „московскими людьми“. Попри се од

нак не загибала в них і стара, династична,

княжа назва „рускіє люді“, а часто вживала
.

ся 1 назва „царскіє людї“.

Як зложив ся нарід білоруський?

Инакшими шляхами зложили ся народ

ности: українъско-руська і білоруська. Якуже

в горі сказано, біло русь кі князівства не

зазнали татарского лиха. Живучи в сусідстві

з Литвою, вони і воювали і друЖили ся з

Литвою та сватали ся з литовскими князями.

В тім часі, як на Русь найшли Моголи, Ли

тва 1що лежить зараз на захід від Білоруси)

стада лучити ся в одно сильне князівство.

Стало ся се тому, бо на Литву натискали з

заходу дуже воєвничі, нїмецкі рнцарі (т. зв.

Хрестоносці), і литовскі князівства лучили

ся в купу для оборони від Німців. Доконали

сеї злуки литовскі князі: Міндове (сучасник

і сват нашого Данила) і єго син Ґедимін.

Ставши князем одної сильної Литви, Ґе

димін кинув ся на дрібні, сусідні князівства
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білоруські (Полоцк, Вітебск, Смоленьск,

Міньск, Новгородок литовскийі т. д.) та,

завоювавши їх, назвав ся „великим князем

Литви і Руси“. Однак литовскі князі не всто

яли против сильнійшоі „руськоі“ (а властиво:

білоруської) культури. Поженивши ся в біло

руськими княжними і ставши жити серед

Білорусів, литовскі князі охрестили ся на

руську, православну віру іприймили біло

руську мову та білоруське письменство. Вони

стали небавом справді Білорусами, а їх „ли

товска“ держава стала вл астиво біло

русько ю державою, заселеною переважно

Білорусами (потомками давних племен: Кри

вичів і Дреговичів), з білоруською урядовою

мовою і білоруським письменьством. Мала

вона двох ворогів: одного, т. є Німців,

з заходу, а другого, т. є Москалів, з пів:

нічного сходу. З ними та білорусько-литовска

держава вела безнастанні війни о пограничні

землі. Чужинцї (Німці, Москалі, Поляки

іРусини-Українці) звали єі „Литвою“, а єі

населенє „Литвинами“, хоч се населенє було

переважно білоруське. Чужинцї надавали

очевидно сій білорускій державі і всему еї

населеню імя пануючої, литовскоі династні

(подібно, як се діяло ся передше з Русию).

Саміж Білоруси звали себе або „Литвинами“,

або таки по давному „руськими людьми“,

свою білоруську мову прямо „рускою“ мовою,

а своїх князів з литовского роду „князями

Литви і Руси“.
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Як склала ся украіньско - руська

народність ?

Украіньско-руська народність

склала ся знов инакше, а іменно у боях

з кримскими Татарами і з Ляхами. Прихід

Монголів знищив південно-руські князівства

майже до тла. Одиноке південно-руське кня

зівство, що зацілїло, _ Галицька Русь, до

живало свого віку, прозвавши ся на знак

своєї безсильности „Малою Русию”. Тодішні

галицкі князі підписують ся титулом: „князь

і дідич Малої Руси”. Виходить з того, що

„Мала Русь” се була назва самої

лише Галичини, зараз по татарскім

п о громі. Небавом і ся „Мала Русь” до

кінчила свого віку; завоював єї Казимір

Великий, король Польщн. Инші південно

руські землі (Київщина, Поділє і Задніпрян

щина) підлягали прямо Татарам, доки їх не

підбили „великі князі Литви і Руси” (т. є.

князі литовско-білоруські) під свою руку. Ось

так південна Русь, що була властивим осе

редком давної, староруськоі, київскої держави,

втратила в 14-ім столїтю цілком

свою політичну, державну само

стійність. Таке лихо не стрінуло тодї ні

Московщини нї Білоруси, бо хоч і ті краї

підпали трохи під чужу власть (Татар та

Литви) _ все таки однак заховали свою дер

жавну організацию. Одна лише Русь-Україна,

зруйнована страшно Татарвою, підпала в ці

лости під чужу, державну кормигу : татарску,

а опісля литовску і польску. У наших пред

ків не стало ні своїх князів, ні своєї дер

жавноі організациї. Коли-ж в р. 1569 між
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Литвою а Польщею станула умова вЛюблині

(т. зв. „люблиньска унія“), тоді і решту тих

південно-руських земель, які належали ще до

Литви (Поділє, Київщина, Полїсє і т. д.) при

лучено до Польщи. Ось так наслідком татар

ского розгрому уся Русь-Україна опинила ся

в руках Польщи.

Від тепер зачинає ся на цілій лінії борба

Руси-Украіни з Польщею, а в тій б о рбі

творить українъско-руська народ

вість, украіньско-руське народне почутє.

Мешканці Київщини, Поділя, Волині і Гали

чини, які доси звали сяу вправдї „Русинами“,

однак не почували ся до народної єдности,

_ під напором Польши і католицтва стали

почувати ся одним тілом і одним духом.

Спільна недоля і спільне лихо, що

грозило з заходу від Польщи а з полудня

від Татар, злучили їх в одну народ

ність, яка звала себе зразу по да

вному „руською“, опісля-ж „укра

іньскою“, а яку нинішні учені звуть

„укр аіньско-руською“._Як вона зро

дила ся? _ Дуже просто: всі мешканці пів

денно-руських земель мали однакову „русь

ку“ віру, однакову книжну „руську“ мову,

(мішану з староболгарскоі і з народної, укра

їньско-галицкоі), однакову народну мову,

однакові звичаї і однакову долю. З полудня

грозила ім вічно Татарва, з заходу сунуло

польске паньство і польскі ксьондзи, несучи

політичну і п'анщизняну неволю та пониженє

„руськоі“ віри і мови.

От і південно-руські люде (з Поділя,

Галичини, Волині і з найбільшої південно

руської землі _Украіни) стали почувати ся од
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(З

ною цілостию: разом бороннли ся вони від

Татарів, разом терпіли вопи від Ляхів, разом

ненавиділн ляцких панів і ксьондзів, разом

закладалн „руські” школи против ляцких,

разом писали „руські” книжки против ляцко

єзуіцких, вкінци разом воювали против

Польши під проводом украіньских козаків.

Ось-так через спільну борбу з спільним во

рогом, через спільну долю і недолю, через

спільне, кількасотлїтне, народне житє, через

спільні школи і книжки, (т. є. через спільну

культуру) та через спільну народну мову ви

творила ся народність наша _ украіньско

руська, що звала себе сама прямо „руською”

або „украіньскою“. (Звідки взяла ся назва

„Україна”, се розкажемо ще опісля.)

Три „руські” народи.

Ми розповіли тут на основі н а у к о в и х

дослідів учених істор и кі в (а не на осно

ві брехливих в и д у м о к, придуманих запла

ченими, у р я д о в и м и росийскими письмака

ми), як з да вн их, східно-славяньск и х

(т. зв. „руських”) племен зродили ся

поволи три осібні народности, ато

в той спосіб, що давні, малі осібні, „руські”

племена-князівства стали лучитн ся довкола

трех осередків в три більші, національні

групи : украіньско-руську, московско-руську і

білоруську. Кожда з тих трех груп заховала

зразу давне київско-княже імя „Русь” та
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кожда так себе дальше прозивала, через що

імя „Русь“ ставало поволи для всіх трех ґруп

з”осібна їх н а родним іменем. Ось-так Ру

сини-Українці звали себе „Русинами“, а свою

мову „руською“ мовою. але не називали так

ані Вілорусів ані Москалів. Білорусів звали

наші предки „Литвинами“ або „полїщуками“

а іх мову „литовскою“ _ а мешканців пів

вічно-руських земель звали Русини лише „Мо

скалями" а іх мову „московскою“. Так само

Біле-Русини: свою мову звали вони „рускою“,

а мешканців Московщини називали лише

„Москалями“, а іх мову „мос ковскою". Вкін

ци Москалі звали себе або „московскими

людьми" або таки „русскими людьми“, а свою

мову „русскимъ языкомъ" _ але ніколи не

називали так ні Білорусів, нї наших предків,

Русинів, Білорусів звали Москалі „Літовцами“,

а нас Русинів, звали вони або „Черкасами“

(від козацкого міста на Україні, Черкас) або

„Українцаміґ або вкінци „хахлами“ _ а нї

коли не називали нас „русскими“. Виходить

з того, що кождий з тих трех наро

дів „руських“ присвоїв собі сам

старе династичне „Русъкеи імя, а

не признавав сего імени двом дїру

ним „руським“ народам. Се знак, що

всі ті три народи „руські“ почували добре

свою національну окремішність ідобре то ро

зуміли, що вони не оден нарід _як се

баландять тепер урядові Москалі а за ними

наші „змосковщені Юрки“. _ Москалі, Бі

лоруси і Русини-Українці почували добре,

що вони є три осібні народи, мимо спільно

одідиченоі, княжо-династичноі назви „Русь“.
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Як назва „Русь” зміняла своє значінє?

Назва „Русь“ і „руський” протягом

кількох віків змінила отже аж два рази своє

давне значінє, а прибрала вкінци аж три

нові значіня. В н а й д а в ній ш и х часах,

ще перед княженєм Олега, Ігора та инших

„великих” кнївских князів, назва „Русь”

означала лише мале кнївске племя і малу

територию (землю) сего племени, на кілька

миль довкола Київа. Опісля, по завойо

ваню майже цілої східної Европи „великими”

кнівскими князями (Олегом, Ігором, Ольгою,

Сьвятославом, Володимиром Великим і Яро

славом Мудрим ), назва „Русь” розширила ся

на цілу велику державу сих князів

та їх потомків, яко назва ненаціональна, але

династично-державна, при чім пооди

нокі племена заховали свою племінну осі

бність та змаганє до племінноіокремішности.

Ще дал ь ш е, по приходї Татарів до Евро

пи, коли східно-славяньскі племена наслідком '

природних і історичних причин стали гурту

вати ся у три осібні народи (національности)

_ тоді назва „Русь” і „руський” знов пере

мінила своє значінє. Ся давна, племінна,

а потім державно-династична назва зістала

принята через привичку в сім а т р е м а но

воутвореними „руськими” народами яко назва

н а ц і о н а л ь н а (народна) кождого народу

зокрема. В той спосіб назва „Русь” і „русь

кий”, враз з розвоєм істориі східної Европи,

не лише змінила своє значінє з вузко-пле

мінного на широке, велико-державне значінє,

але ще дальше, з династично - державної

назви перемінила ся у національну назву аж

трех осібних народів, неначе розщіплюючи
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ся на троє, між три осібні національности.

Яко національне імя аж трех окремих наро

дів, назви „Русь“ і „руський“ зискали аж три

окремі значіня: на півночи, у Московщині,

слово „русский“ стало значити стілько, що

московский; на полудни, у Галичині і на

Україні, слово „руський“ стало значити

стілько, що галицко-украіньский (украінь

ско-руський); вкінци на Білоруси слово

„руский“ стало рівнозначне з „білоруский“.

Ось-такий був розвій значіня слова

„Русь“ і „руський“. Назва місцева, племінна,

що пішлаз Київа (недаром сказано в т. зв. літо

писи Нестора: „матір руських городів“!), роз

ширила ся з ходом століть на великі просто

`ри східної Европи і прибрала вкінци три

ріжні національні значіня. Слово „руський“,

що повстало на полудни східної Европи (в на

шім Київі), в непамятних, передісторичних

часах, перенесло ся зі столітями аж на три

великі славяньскі народи східної Европи.

„Руським“ народом став звати ся не ли

ше той нарід, що повстав із племен спорі

днених київскій Руси, (то значить не лише

наш, украіньско-руський нарід) _але також

два, далекі від Київа і з київскою Русию

племінно неспоріднені народи: московско

русский і білоруский, при чім Москалі стали

писати се слово по свому, з двома „сс“, а

Русини-Українці по свому, з одним мягким

„сь“.

Виходить з того, іцо лише наша Русь

Україна єсть властивою (сказати-б так: пра

вною, справедливою) дідичкою давноі назви

„Русь“, бо лише наша Русь-Україна єсть пле

мінно, язиково і національно споріднена з

давною, київскою „Русию“. Натомість і Мо

г
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сковщина іБілорусь позичили собі нашу да

вну назву. Властиво-ж Московщина

присвоїласобінашу давну на

зву,загарбаланам наше давн-е,

політичне, державне імя_іто

навіть загарбала намйогоцїл

ком сьвідомо із політичним

пляном. А який се був той московский

плян, про се розказано ще буде дальше.

Чому витворив ся не оден, але аж три

„руські” народи?

Ось-так витолкували ми на основі істо

риї, як повстала московско - руська наро

дність через борбу північно-руських земель

з казаньским ханством о независимість, на

родиість білоруська через згуртованє біло

руських племен під властию Литви, і наро

дність украіньско-руська через борбу полу

днево-руських земель з кримским ханьством

і з Ляхами о независимість. Чомуж однак

_ спитає дехто _ всі ті три нароиости не

почували „руської” єдности національної

п р о між собою, хоч усі звали ся „русь

кими” і' _ Що в давних часах староруськоі,

княжої держави східно-славяньскі племена над

, Дністром, Бугом, Сяном, Дніпром, Припетю,

Двиною, Окою, Волгою, Москвою і т. д. не

почували між собою національної єдности,

се річ цілком зрозуміла. Княжа держава, зва

на „Русию”, була тим племенам чужа, несвоя,

а бодай рівнодушна. А до того ті племена жили

на таких величезних просторах землі тай від

ділені були від себе такими пущами, багнамн
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ріками і т. д., що цілком зрозуміла річ, коли

вони себе не знали, не вживали однакової

мови тай не почували ся одним р ус ь ки м

н а р о д о м _ лише вважали себе „РУСь

кими", т. є. київско-княжими, „людьми" (під

даними). Чому-ж однак опісля, як через борбу

з сусідами-ворогами став витворювати ся

в тих „руських“ племенах дух національної є

дности, _ не повстала з усіх тих племен одна

величезна „руська“ нация, але повстали аж

три окремі „руські“ нациі? Ч о м у с е р е д

усіх східно-славяньских („руських“)

племен не витворив ся оден, спіль

4ннй національний дух, але аж три

окремі національні душі? Ось-так

може подумати собі неоден читач. Отже на

сі питаня відповідь така :

Многочисленні, східно-славяньскі пле

мена, що належали колись до староруськоі,

княжої держави _ як було сказане вже _

розкинені були на величезних просторах, від

ділені були від себе непроходими борами

і багнами, не стикали ся, не знали ся та не

говорили одною мовою, лише численними

нарічями, котрі здавен-давна творили три

осібні нарічеві групи (громади): полуднево

руську,північно-руську і білоруську. Вже с а м а

величезна просторонь, яка ділила Га

лич і Київ від Москви або від Полоцка, чи

знов Полоцк від Москви, в и с т а р ч а л а,

аби на тім великім просторі землі

утворили ся аж три народна. не оден

Люде з Галича і Київа стикали ся з собою

дуже часто, але Галичанам або Киянам рідко

коли доводило ся стикали ся з жителями

далекого Полоцка або ще дальшоі Москви

_ так само рідко (а навіть рідше І), як
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з жителями польского Кракова чи Варшави,

ческоі Праги чи німецкого Відня. На так

само за-великім просторі землі, який усхідній

Европі займають лише три „руські“ народ

ности, в західній Европі живе аж кілька

найцять великих народів. Нема на сьвіті

одного народу, котрий заселював би так ве

ликі простори, як зі Львова із Київа до

Полоцка або до Москви.

Через таку величезну віддаль від по

лудня до півночи перш усего инша цілком

природа Московщини ніж Руси -України.

Московщина се край добре зимний, порослий

шпильковими борами, сумний і понурий.

Инший там клімат, як у нас, инші дерева,

инші ростини, инші зьвірі, инше житє _

отже і люде там инші: инша в них господар

ка, инший характер (успособленє), инші зви

чаї, инша мова і т. д. Наша Русь-Україна

натомість се найтеплїйша часть східної Евро

пи, переважно малолїсна і степова (Поділє,

Україна над Дніпром іЧорним Морем) та

соияшна, а природа у нас більше полуднева

і ліси у нас переважно листкові, зьвірі і ростини

відмінні ніж на півночи, і люде відмінні: инший

в наших людий характер, инші звичаї, инше

житє, инша мова і будова тіла (голови, лиця

то-що) також инша, ніж у Москалів, на пів

ночи. Наші Русини-Українці переважно чор

няві або знов біляві _ Москалі переважно

рижі (рудаві). У наших людий звичайно

гарний, „козацкий“ вус; у Москалів патлаті,

рижі бороди. У Русинів-Украінців звичайно

гарний ніс: тонкий простий, вірлиний (трохи

горбатий) або часом „пиркатенький“; у Мо

скалїв ніс грубий, низький, розплощений,

наче-би придавлений змалку якою каменю
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кою _ могольско-фіньский. Русини-Українці

звичайно кароокі, в Москалів очи сиві. Р -

сини-Українці звичайно рослі істрункі (ХК

полудневі Славяне); Москалі низькі, присад

куваті, наче Моголи. В Русинів гарне,подов

гувате лице; Москалі широколиці, з вистаю

чими кістьми на лицях _ знов наче Моголи.

Русини веселі, сьпівучі, мягкосердні та горя

чекровні. Москалі понурі, мало-сьпівучі, у по

веденю і звичаях грубі та повільні. Русини

з природи мають велике почутє краси: до

сьпіву, вишивок, убору, рисунків і т. д.,

а у Москалів почутя краси майже неслїдно.

Все у них просте, грубе, неотесане, півдике.

Русини люблять дуже чистоту, охайність _

коло, себе і коло хати; Москалі неохайні

коло себе і хати іх наче кучі. У Русинів

житє родинне дуже людяне: женщина рівна

мущині і має поважанє у людий, а діти мо

жуть мати також свою волю чи при виборі

занятя, чи при женячці, чи в відношеню до

родичів. У Москалів инакше: жінка се раби

ня мущини, а так само діти сліпо підлягають

иеобмеженій самоволи батька, У , Русинів

сильне почутє свого „я“ у кождої одиниці;

кождий Русин стремить до посіданя власного

грунту. І/Інакше у Москалів : почутє особисто

` го „я“ 'у Мскалів забите, приголомшене.

Через се у них по нинішний день селянин

не має власного ґрунту, лише весь ґрунт на

лежить до т. зв. 7,общіни“ (громади), яка що

кілька літ робить „пєрєдєл“ (т. є. „переділ“)

орної землі' між родини, що належать до

„общіни“. Рільна господарка у Русинів стоіть

високо, у Москалів дуже низько. Звичаї

у Русинів делікатні, людяні _ у Москалів

грубі. Загал^м Русин звик до волї,людяности,
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пошанованя чужої думки і волї _ Москаль

противно. Одним словом: цїл к о м и н ш а

культура у Русинів - европейска,

а инша у Москалів _ азийска.

Московщина і Русь-Україна се два инші

сьвіти, бо Русь-Укра їна стояла раз

враз у близких і постійних зноси

нах з культурними краями полу

дневої і західної Европи (Візантиєю

Грециею, Німеччиною, Чехією і т. д.). Нато

мість далека М о с к о в щ и н а, за непроходи

мими борами і багнами та за сотками миль,

цілком не стикала ся з західною

або з полудневою, культурною

Е в р оп о ю, а стикала ся лише з азийскими

пришелцями, казаньскими Татарами, і від тих

Азиятів переймила азийску культуру (а вла

стиво азийску некультурність). Ч е р е з со т к и

літ Русь-Україна підлягала цілком

иншим природним впливам ніж Мо

с к о в щ и н а. Ось через се давні, полуднево

руські (украіньско-руські) племена зложили ся

в цілком відмінне, національне тіло, ніж пів

нічне-руське (московске) населенє _- так само,

як цілком инакше дерево виросте на ґрунті

північнім, пісковім і неуправленім ніякою

культурною рукою, а цілком знов инакше на

ґрунті полудневім, урожайнім і упразленім

культурними руками.

Зрештою і мова тих полудневих племен

з яких зложила ся украіньско-руська народ

ність, .з н а йд а в ні й ш и х часів відмінна

від мови тих північних племен, що були

предками Москалів. Найдавнійша київска лї

топись (т. зв. „Несторова Літопись“) пише,

що поселені на півночи племена Радимичів

і Вятичів (т. є. предки Москалів) походять
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коріня, як Ляхи. Се до иннїшного дня слідно

на мові Москалів. У Москалів тьма-тьменна

слів і форм (словних видів), які є в ляцкій

мові, а яких цілком не було і нема в нашій

мові, от-як слова: изба (іаЬа), огромный

(оггошпу), хохолъ (сЬооЬоІ) і т. д. Крім того

і вимова московска зближена дуже до ляцкоі.

На примір :`„іѕдь на льво“ (читай: „едь на

лєво" _ јєди па. Іечго), „въ л'іѕсіѕ' (читай:

„в лєсє" _ т Іевіе) і т. д., а кожде „в' на

кінци слова читає ся як „ф' (так само, як

кожде польске „т' на - кіици слова), кожде

„г' читає ся як „ґ” (в польскім „3“). вкінци,

„и“ читаєся як наше „і“, а „ы“ як наше „н*',

_ що відповідає цілком польским звукамІ:

„і“ і „у“ (на примір: „ходилъ“, читай: „ха

діл" _ оііосіиіІ; „зима“, читай: „зіма“ _

ніша; „высокій“, читай „високій“ _ нуѕоііі

і т. д.). Вкінци иосковска нова аж кншить

від слів татарских і фіньскнх _ тоді, коли

в нашій мові слів фіньских цілком нема,

а татарских дуже мало. Крім того слідно на

нашій мові (у словах) впливи грецкі, турецкі,

кавказкі, полуднево-славяньскі, західна-сла

вяньскі, румуньскі, мадярскі і горішно-німецкі.

Тих впливів нема натомість цілком у Моска

лів, бо Москалі не стикали ся з тими евро

пейскими народами _ лише стикали ся з Фі

нами і Татарами. Ось-так через сусідскі,

культурно-язикові зносини і впливи здавен

давна иншнм шляхом творила ся ірозвивала

ся наша, украіньско-руська мова, а цілком

нишим мова иосковско-русска.

Вкінци цілком инший був здавен-давна

і політичний устрій та социяльний (клясовий)

лад у Московщині а инший на нашій Руси
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Україні. За данних, княжих часів на Руси

Украіні велике значінє мала воля народа -

народне віче. Народне віче скидало нераз

князів у Київі. Могучий Данило з трудом

лише держав у послуху непокірні, народні

маси, привичні до свободи. По приходї Та

тарів і по завойованю нашої Руси Польщею

стремлінєдо волї ще більше зросло у нас.

Татарский погром знищив руські княжі і бо

ярскі (паньскі) роди на великих просторах

Подїля і України, т. є тих наших земель, що

лежали близше до чорноморского степу. Че

рез татарскі набіги довгі часи не сьміли там

оселяти ся пани руські, ні польскі. Натомість

оселяли ся там відважні та свободолюбні

наші селяие, що утворили осібний свободо

любний стан _ козацтво. Отсе наше козацтво,

зложене з утїкачів-еміґрантів із цілої нашої

Руси-Украіни від Дніпра аж по Сян і Буг,

мало величезний, революцийний вплив на

весь наш нарід. Наше украіньске козацтво

мало наскрізь демократичний, републикань

ский устрій. Всі власти походилизнародного

вибору і про все рішала народна, козацка

рада. На Запорожскій Сїчи панувала повна

рівність політична, маєткова і станова. До

сего ідеалу стремів весь наш нарід,бунтуючи

ся раз-враз против Польщи іпротив панів

_ не лише польских, але і своїх. А навіть

у тяжкім польскім ярмі все таки була в де

яких напрямах велика свобода: можна було

закладати руські, чи які инші школи, бурси,

друкарні і т. п., де лише хто хотів; можна

було писати і друковати всякі книжки, навіть

против Поляків, против латиньскоі віри, про

тив панівіксьондзів і т. д.; чоловіка з род у

шляхоцкого (чи він Лях чи Русин) міг судити
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лише шляхоцкий виборний суд, міщанина

лише міщаньский, виборний суд, а козака

лише козацкий, виборний суд (хлопів-підда

них судили їх пани-дідичі); шляхтич-Русин

мав такі самі, політичні, конституцийні права

як шляхтич-Поляк, міг збирати ся на „сей

мики“, їхати на сойм, вибирати короля, ухва

лювати на соймі закони, кричати „нє позвалям"

і т. д. В Польши була конституция _ хоч

шляхоцко-паньска, але все таки конституция.

Як в низших верствах нашого народу Запо

рожска Січ і козацкий лад _так знов у вис

ших верствах нашого народу шляхоцкі воль

ности виробляли любов до особистої і полі

тичноі свободи. Загалом вся наша, украінь

ско-руська істория так склала ся, що у нашо

го народу виробляла ся любов свободи, де

мократизм і републиканьский, народоправний

дух.

Инакше цілком у Московщині. Від ко

ли про московскі землі згадує істория (пер

ша згадує про них київска т. зв.„Несторова Лі

топись“), від тодї там панували темнота і
неволя. „Руськіи князі з Київа, завоювавши

північно-славяньскі та сусідні ім, фіньскі пле

мена, правили ними самовладно, не питаючи

їх о народну волю. Темні племена корили

ся ім. Коли потім Московщина підпала під

зверхність казаньско-татарских ханів (царів),

дух рабства і неволі ще глибше вкорінив

ся у населеня Московщини. Півдикі та жор

стокі Татари принесли з собою із середноі

Азиі свої жорстокі обичаі і свій самовла

дний устрій, а московскі князі скоро перей

нили від татарских ханів іх жорстоку само

волю супротив підданого народу _ бо кня

зям-се було на руку. Непошанованє чужоі
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думки і волі, нехтоваиє жінок, самоволя

батька над дітьми, уживана нагая на людий,

та непошанованє людского житя і майна мо

сковскими князями _ все те за приміром

Татарів глибоко вкорінило ся у Москалів.

Нарід переймив ся духом рабства, сліпо та

без протесту зносячи боярску (паньску) і

кияжу самоволю. Москалі спокійно зносили

иагаі, спокійно вносили, як виривано людям

язнки, виколювано очи, по рабски клоиили

ся найдикшим зьвірям на царскім престолі.

І,Цар-батюшка“ став для них неначе Богом

на земли, якого самоволи треба сліпо кори

ти ся. Наскрізь азийский деспотизм (цілком

самовільне панованє монарха. що не знає

ніякої законної межі) панував у Московщи

ні сотки років. А разом з неволею політи

чною панувала неволя духа і неволя думки,

релігії, друку, школи. Вірити мусіли люде

під карою смерти лише в то, на що позво

лив цар чи там московский патріярх, імено

ваний царем. Ніяких нових думок, ні полі

тичних, ні релігійних, ні наукових, не вільно

було голосити. Друкарень ні шкіл не вільно "

було закладати, а навіть ніхто іх не знав.

Книжок не вільно було видавати. Істиуючого

ладу не вільно було критикувати. За все бу

ли страшні кари _ муки, льохи і смерть.

_ Ось такий нечуваний в Европі гніт тяжив

не лише на простім народі, але і на панах

боярах, і на міщанах, і на духовеньстві. Нї

оден промінчик просьвіти та свобідноі

думки не продирав ся до жадиого стану в

Московщині. Над усім свистїв царский кнут

_ І,скиптр“, перейнятий від татарских ханів.

Понура неволя 1 темнота залягали весь край,

ав найбільшій неволи стогиали „крепостние
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люді' (панщизняні люде). закріпощені у та

ку страшну „барщіну", якої не було і в

Польши. Польске паньщизняне право знало

продажу паньских людий, т. зв. хлопів, але

лише цілими родинами і лише ра

зом з ґрунт'ом. Се було огидне, що лю

дий продавано, але бодай не розлучувано

родин і не відривано людий від землі. Так

впрочім було в цілій Европі, доки була пан

щина в якім краю. Але в Московщині було

цілком по азийски, по варварски. „Крєпо

стніх людєй“ можна було продавати цілком

так, наче худобу, розлучаючи р оди

чів від дітнй, чоловік а від жінки,

і продаючи людий без ґрунту, наче

робучий товар. В Польши і в цілій Европі

була ,панщина“ _вМосковщині була справ

дішна азийска неволя, а хлопи були невіль

никами у панів-бояр і враз з боярами не

вільниками у царя. Живучи сотки лїт у та

кій неволи, Московщина пересякла цілком

азийским духом, тоді, коли Русь-Україна жи

ла однаковим, культурним і політичним жи

тєм з прочими краями західної Европи.

Московщина належала сотки літ до азийско

могольского духового сьвіта, Русь-Україна

до західно-европейского, культурного. Пів

нічно-східна границя Руси-Украіни була рі

вночасно границею тодішної европейскоі

культури. За нею на північний схід зачина

ла ся вже Азия: у московскім невільницк ім

ладі, грубих звичаях, крайній темноті, навіть

в уборі, будівництві, п рикрасах, товариских

обичаях і т. д.

Загалом, з якого-небуть боку не заче

пити, серед цілком инакших условии склада

ла ся народність московско-руська, а серед
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инших украіньско-руська. Ч е р ез с е н і я к

неможливим було, аби з давних,

ріжнородних племен зложив с я

лише оден нарід. І положенє краю, і

Івелика просторонь, і тяжка комунікация, і

сусідскі культурні впливи, і ріжні історичні

шляхи, якими пішла доля ріжних частий да

вної, княжої Руси. і вкінци ріжна мова _

все то перло до утвореня не одної

народности руської, але двох (чи вла

стиво трех, бо все сказане в горі відно

ся і до Білорусів, в яких знов инша земля,

инший характер, инше житє, инша мова, ин

ші сусідскі зносини, инша історична доля

і т. д.).

Всі три, окремі „руські“ народности :

московско-руська, украіньско-руська і білору

ська (так само, як -всі инші народи на сьвіті)

були витвором двох чинни ків: істориі

і природи. Природа дала їм цілком инші зе

млї, инший кліматі инший спосіб прожитку

та инше населенє, а відмінна і с т о р и я (т.

е. відмінні зносини з сусідами _ воєнній або

культурні та загалом відмінна минувшина) ви

ліпила поволи з того рожнородного, приро

дногоматериялу цїл к о м р і ж нїо р 0 д ні

три народности; що собі цілком

ч у ж і _ хоч задержали, кожда про себе,

давнє, дідичне, династично-княже імя „Русь“:

Україньська народність в 17. столїтю.

Як сказано, витворили ся три окремі

„руські“ народи дуже поволи, протягом сто

літь. В 17-ім столїтю, в часах Богдана Хмель

ницкого, творенє іх вже було докінчене.

Русь-Україна вже була дозрілим національ

ним тілом -- яке по духови, по мові, по
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культурі, та по політичним ідеалам і цілям

цілком було окреме від Москалів і Білору

сів, а за те серед себе, у нутрі своїм, було

одного духа, одної мови, одної культури та

однакових, спільних, політичних ідеалів. Се

виявило ся найліпше на національно-політи

чних плянах великого нашого вожда, Богда

на-Хмельнипкого, якого всі заходи ішли до

того, щоби всю тодішну Русь-Укра

іи у, від Сяну на заході аж по Донець на

сході, і від білоруських багон на півночи аж

до чорноморских степів на полудни, з л у

чити в одну, независиму, украінь

ско-ру ську державу. Богдан Хмельниц

кий говорив се цілком ясно пол'ьским по

слам, кажучи ім: „Вибю я всю нашу Русь

від ляцкого ярма. Зажену вас, Ляхів, за Ви

слу і скажу вам: Сидіть тихо, Ляхи, у вашій

Польши, а нам наша Україна нехай зістанеть

ся. Не хочу я вашої Польши, досить мені

буде мого руського князівства”. Так само

переяславский договір з р. 1654., заключений

між Україною а московским царем, мав на

цїли забезпечити політ ично-де р

жавну независимість украіньско

козацкого гетьманьства та помог

ти до злуки всеї Руси-Украіни в о

д ну велику, независиму державу.

Хмельницкий вимовив. _собі в тім договорі,

що Україна, признаючи вправдї царзку звер

хність,заховує однак повну, держав

ну автономію (самоуправу) _ власні у

ряди, власні закони, власне війско, власну

фану, власний скарб, вибираного народом

гетьмана і т. д. Крім того вимовнв собі

Хмельницкий, що пар має єму допомогти до

ви зволеня і решти Руси-Украіни (Галичини,
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Волині, Поділя: і т. д.) від Польщи -та до

злуки сих частин нашої землі з українъскою,

гетьманьскою державою. Вправді Московщи

на не додержала всіх тих умов, ще й до

спілки з Польщею знищила по смерти Хмель

ницкого краіньско -козацку, автономічну

державу. днак раз на все остане се не

стертим, історичним фактом (подією), що

наш нарід, в особі свого вожда Хмель

ницкого і своїх старшни, вже в п о лови

ні 17-ого столітя стремів збудува

ти свою, независиму, самостійну

національну (народну) державу-

значить: вже в половині 17-ого столітя наш,

украіньско-руський нарід був сьвідомий свого

окремого, національного ,я“, був сьвідомий

того, що він становить одноцільне політичне

тіло, окреме від всіх сусідів: Ляхів, Татарів,

Румуиів, Мадярів, Білорусів і Москалів.

Але не лише в народній політиці -

також і на культурнім та язиковім поли ви

являла ся цілком різко вже за часів Хмель

ницкого зрілість нашого, національного тіла.

Ми, Русини, маємо в часах Хмельницкого

велику літературу (письмеину і народну,

устну), маємо численних писателів і учених,

маємо учені твори, театральні драми, великі

козацкі думи, маємо в Киіві свою академію,

а в инших містах численні висші школи, бур

си, друкарні, маємо численні церковно-куль

турні товариства (брацтва), маємо численну

та образовану інтелігенцию, сьвіцкуі духов

ну, маємо народні школи-дяківки, маємо жи

ву, рухливу, інтелігентну і демократичну

)вибирану) церковну організацию, маємо

вкінцивже цілком вироблену, від Сяну аж

по Донець однакову, прегарну, народну мо
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ву, якою говоримо (з дуже малими змінами)

і до нинішного дня.

Московска народність в 17. столїтю.

В тих часах і Московщина творить уже

національно цілком окреме тіло. Політично

з'органїзована вона в деспотично-азийску

монархію _ царство московске, яке цілком

инакше відносить ся до західних сусідів

(Русинів, Литовців, Білорусів, Поляків, Нім

ців, Шведів), а инакше' знов до східних дріб

них племен, т. є. до могольско-фіньских на

родів північио-східного і східного краю Ев

ропи та сусідного Сибіру. Супротив захід

них, культурних, европейских народів Мо

сковщина є ворожа, неприступна і замкнена

сама в собі, наче відгороджена „китайским

муром“. Уникає з ними зносин торговель

них, культурних чи релігійних _ неначе бо

іть ся, аби европейский дух не увійшов в

московску темряву. За те пре ся Московщи

на всею силою на північ і на схід, де півди

кі, дрібні, жовтоснірі племена не мали сили

оперти ся ні о московских „ратиїкоф” (воє

вників), ні безсовістности московских „куп

цоф“, ні влізливости московских емігрантів,

ні здирству московских податкових „збор

щікоф". _ Що до культури то Московщина

_ як се було уже сказане-_ творила окремий

сьвіт. Культура єі стояла дуже низько, пе

ресякла азийством; письменьства майже не

було, шкіл не було, навіть царі ледви вміли

читати. Украіньско-руське письменьство не

доходило там, одно через відмінну мову _

друге через брак зносин Московщина з Ру

сию-Украіною, що навіть лежало в інтересї
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царскої власти. Народна література (пісні,

то-що) була там цілком инакша, мова народна

виробила ся на всім просторі Московщини

під могольскими впливами в одну, московску

мову, цілком окрему від украіньско-руської.

Нашу Русь-Україну вважають Москалі за

чужу цілком країну. Коли Хмельницкий шу

кає у царя помочи против католицкої Поль

щи, покликуючи ся на спільну, православну

віру _ „православний“ цар зразу не хоч

приняти України під свою „протекци,ю“, по

розуміває ся потайки з католицкою Польщею,

а вкінци, приймивши Україну під свою „про

текцию", зраджує Хмельницкого, бо заклю

чає з Польщею мир, замість помагати Хмель

ницкому у визволеню православної Руси. По

смерти-ж Хмельницкого Москалі враз з Ля

хами роздирають Україну на двоє _ зага

лом поводять, ся з Русию-Украіною як з ціл

ком чужим краєм. Так само, як в чужім

краю, поводять ся Москалі на Білій Руси,

коли під натиском Хмельницкого зачали

(про око і) війну з Польщею. Білорусів Мо

скалі мордують і рабують; білоруські, цвиту

чі міста, заселені правосланними Білорусами,

Москалі нищать до тла.

Вкінци і Білоруси за часів Хмельницко

го творять вже осібну нацию. До украіньско

руського повстаня вони майже цілком не при

лучили ся. Хмельницкий знов не обіймає їх

своїми плянами, не журить ся про них. Вони

стоять на боці. Лише Москалі руйнують іх

край, доводячи тим Білорусь до культурно

г0 Занепгду і до національної смерти. А

культура і письменьство Білорусів стояли до

сего часу високо. Вони мали своїх писателів,
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своі школи і друкарні, свою розвинену. бі

лоруську, літературну мову та богату свою

письменність.

Чи кілька народів може носити одну

' назву?

Ось-так повстанє Хмельницкого засгало

в східній Европі вже три дозрілі, вироблені,

окремі „руські“ народи. Московскі царі звуть

ся „русскими“ або й „московскими“ царями,

уважаючи нашу, властиву Русь за чужу кра

їну; Хмельницкий зве наш край „Русию“,

уважаючи знов Московщину чужим, л ише

у православній вірі спорідненим кра

єм; Білоруси знов звуть свою народність „рус

кою“, вважаючи чужимиі Москалів і нас,

Русинів. Під одною назвою істнува

ли рівночасно аж три окремі, чу

жі собі народи _ так, як під одним

прізвищем істнують нераз ріжні, але цілком

чужі собі родини або села. Зрештою подібно

бувало і в инших, европейских народів, що

нераз кілька цілком ріжних народів або кра

їв носило ту саму назву. От приміром латинь

ску назву „Ёгаііоі“ носили і носять до нині

аж два народи: романьский нарід Фран

цу зи і німецке племя Ф р а н к и (від тих

німецких Франків і пішла назва „Франция”

та „Французи“, бо французку державу зало

жили князі-завоєвники з німецкого племени

Франків; зразу та держава звала ся „фран

коньскою" та обіймала _ в часах Володи

мира Великого _ нинішну Францию іНї

меччину, а потім одна часть єї виділила ся

в осібну державу „французку“, де й утворив

ч
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ся поволи ся нарід „Французів“.). Або знов

назву „Поштащііа” носили аж два краі: Нор

вегія у північній Европі, заселена „Нормана

ми“, народом т охи зближеним до Німців, і

друга, менша ормандія, що становить нині

часть Франциі, а котрої імя пішло від того,

що єі на якийсь час були завоювали морскі при

блуди-князї з властивої Нормандиі (Норвегії).

_ Подібно з назвою „Британія“ або „Брето

нїя'. Здавен-давна звала ся так теперішна

Англія (і ще нині урядове імя англійского

королівства є „Велика Британія“). Коли-ж

часть Британів, давних жителів сеї Британії,

утікаючи перед Англами, переселила ся до

північно-західного кута нинішноі Франциі,

то ся часть Франциї назвала ся собі „Брето

нією“._ Так само з назвою „Пруси“. Нині на

зиває ся „Прусами“ або „Прусаками“ одна.

часть німецкого народу, іменно та, що живе

у північно-східній части нїмецкоі держави.

Однак ся назва цілком не німецкого похо

дженя, бо кількасот років взад „Прусами“

або „Прусакамиізвало ся численне литовске

племя, що жило над берегами Балтийского

Моря, там де ріка Висла впадає до моря.

Тих литовских Прусів-поган стали воювати з

полудневого заходу нїмецкі рицарі-монахи,

що звали ся хрестонохцї. Одну часть тих

Прусів Німці вигубили, другу часть навер

нули мечем і огнем на Христову віру, закрі

постили у тяжку панщину та поволи цілком

їх знїмчили, мішаючи іх з иїмецкими кольо

нїстами. Тому 300 років загибла до решти

стара, литовско-пруска мова у давнім краю

Прусів, а натомість Прусами стали звати ся

тамошні Німці,і в яких вправді пливе часть
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давноі, литовско-прускої крови, котрі однак

говорять уже лише по нїмецки та є завзяти

ми Німцями. _ Навіть між західними Славяна

ми ще нинї є аж дві пари народів, що ма

ють однакові назви, хоч живуть далеко від

себе. Є се „Серби“, одні наддунайскі або

балканьскі, а другі лужицкі (в Німеччині,

на захід від Поляків, а на північ від Чехів)

_ та „Словени“, одні надморскі, в полудне

вій Австриї, а другі під Карпатами, в Угор

щині (одні і другі Звуть ся по свому одна

ково „ЅІоуеіісі“, а по нашому перші „Сло

вінцї“, а другі „Словаки“). А тому кількасот

років були ще два племена „Словен“: одні

на Балкані, в Македонії, а другі у північній

Европі, довкола Новгорода Великого. _ Та

на що далеко шукати! От латиньска назва

нашого краю „(ЭгаІіоіа" означає ще два ин

ші, далекі краї: крім нашої „Єгаііоі'і“ є ще

друга „6а1іеіа“ в Ішпаніі, а трета „Єгаііоіац

або „Єаіаоіа“ була в Малій Азиі. Всіж ті

три назви пішли від племени „ЄгаІІі-в, яке

колись або жило або панувало в тих трех,

далеких від себе краях. _ Вкінци і наша

латиньско-німецка назва „Вііііівіііи означала

крім того ше одно, цілком далеке і чуже

нам племя ґалїйске „Виівепі“, що жило за

часів Ісуса Христа в південній Франциі. З

того загалом виходить, шо на з ва наро

ду се річ змінчива, отже і друго

рядна, неважна. Не назва стан о

вить про окремішність народу,

лише само переконанє народу. Коли

нарід вважає себе окремішним народом та

коли він розуміє свої окремішні інтереси,

має свою окрему мову, літературу і історию
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_ то сей нарід є осібною нациєю, хочби

мав таку саму назву, як другий нарід.

Перехід політичної сили у східній Евро

пі від Польщи до Росиї.

Як колись прихід Моголів до Евро

пи, так в 400 років опісля повстанє Хмель

ницкого доконало великого перевороту по

літичного у східній Европі і пхнуло розвій

народів східної Европи знов на цілком нові

шляхи. Велика революция національна, релі

гійнаі социяльна (іменно: козацко-хлопска),

якої вождом був Богдан Хмельницкий і яка

захопила зразу в с ю тодішну Русь-Україну,

була страшним потрясенєм, від якого Поль

ща захитала ся так сильно, що стала від сеї

хвилі котити ся до гробу. Натомість голов

ною силою у східній Европі, на місце Поль

щи, стає царство московске. Через повстанє

Хмельницкого сила Московщини зросла дво

яко: раз через те, що під руку московского

царя пристало хоробре і численне війско

украіньско-козацке, а по друге через те, що

ослабленє Польщи пішло на руку Москві.

Ісила Московщини росте разом з тим, як

слабне сила Польщи, в котрій робив ся чим

раз більший нелад. В додатку з початком

18-ого столітя (за Царя Петра Великого), на

ступив у царстві московскім великий пере

лім. Перевела ся там велика реформа армії,

податкової системи і т. п. на той сам лад,

що був тоді в сильних, західно-европейских,

абсолютних ( але культурних і) монархіях (як

в Прусах, Франциї, Австриі, Саксоніі і т. д.).

Через сі реформи Московщина зискала вже
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рішучу перевагу над Польщею та скоро зл -

чила в руках царя всю східну Европу. е

стало ся тим лекше, що ані в Польши, де

управа держави спочивала в руках многочи

сленноі шляхти, ані в козацко-украіньскій

Гетьманщині, де знов краєм правила много

- численна козацка кляса, не легко було пере

конати о потребі реформ широкі маси шляхти

або козацтва. Аби шляхопкий сойм в Поль

ши чи козацка рада на Україні згодили ся

на заведенє рекрутчини і постійного війска,

на підвисшенє податків, на установленє силь

-них властий, зависимих просто від короля

або від гетьмана (а не вибираних), на се

треба-би було кількох десятиліть перекону

ваня та агітациї. Тимчасом Московщині

стало ся се протягом кількох літ мимо нев

доволеня народу, на оден розказ царя Пе

тра І-го. Деспотично-самовладний лад москов

ский, хоч як тяжкий для московского на

роду, допоміг однак Московскому цар

ству до сего, що воно протягом одного

десятилітя стало найбільшою воённою силою

східної Европи, а дальше здавило автономію

України, відбило від Швециі береги балтий

ского моря, завоювало (при помочи України)

кримско-татарске ханьство і береги Чорного

Моря, вкінци (разом з Прусами із Австриєю)

розібрало Польщу. Все те стало ся протягом

нецїлого 18-ого столітя. Царство московске,

яке в часах Богдана Хмельницкого обіймало ли

ше саму властиву Московщину та фіньско-тара

скі землі на схід і північ від властивоі - Мо

сковщини _ в 150 років по переяславскім

договорі називало ся уже „царством

россійскими та обіймало цілу східну Е
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вропу: в середині Московщину, на півночи

фіньскі землі, на сході татарскі землі, на

заході прибережні краї над балтийским мо

рем (Фінляндию, Інфлянти, Курляндию і Лі

вонїю), на полудневім заході Білорусь, Ли

тву і переважну часть властивої Польщи (з

Варшавою), на. полудни майже всю Русь-У

країну, (лише без Галичини і Буковини), даль

ше Крим та Кавказ, а крім того величезні

простори дикого Сибіру в північній Азиї.

Чому Україна не здобула самостійности ?

Ось-такий переворот наступив, як ска

зано, наслідком великого але _ н а жаль

- недокінченого та остато чно

не вдачн ого повстаня Руси-Украіни про

тив Польщи. Національне повстанє Руси-У

країни під проводом Хмельницкого не у

вінчало ся корисним для нашого

народу кінцем. Близько міліон душ

найшло смерть в тих наших борбах о свобо

ду і независимість, ріки крови сполокали

весь наш край, тисячі могил засіяли всю на

шу країну, тисячі сіл і міст лягли в попели

щах і руїнї, цілі провінциі обезлюдніли, до

бробуті культура занепали у безнастанній,

воєнній метушни. Наш нарід десятки літ то

чив свою кров цілими ріками, руйнував себе

економічно, заиепадав культурно, борючи ся

за свою независимість, _ а все те пішло на

марне. Не вина в тім великого „батька“

Богдана Хмельницкого, ані не вина єго на

ступників: Виговского, Юрия Хмельницкого,

Дорошенка, Мазепи, Гордієнка і т. д. Вони,

ті великі патріоти, бажали як-найкрасше для
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нашої Вітчини, але не іх сила була плисти

против тих нещасливих обставин, що скла

дали ся (против їх волі) на невдачу нашої

борби о свободу. Всі вони бороли ся понад

сили і вкінци падали, зломані нещасливим

складом обставин. Богдан Хмельницкий, а

так само вичислені що-йно його наступники,

мали на цїли визволити всі' наші землі від

чужої кормиги та злучити їх в сильну, неза

висиму, цвитучу і щасливу, украіньско-руську

державу-Еепублику. Ще найбільше сили мав

до того огдан Хмельницкий, та єго силу

підкосили дві некорисні обставини: По пер

ше всі сусідні держави (Польща, Московщи

на, Крим, Румунія і Туреччина) були про

тивні утвореню сильної і одноцільноі, укра

іньско-руськоі держави та клювали єї зі всіх

боків. А по друге, так серед самого, нашого

народу не було ще на стілько політичного

розуму і солідарности, аби доконати так

важного і великого діла. Нарід наш поділив

ся відразу на дві ворожі собі кляси: „кар

мазинів“-старшину і поспільство-чернь, з

яких кожда пильнувала своїх клясових інте

ресів, борючи ся між собоюі шукаючи в тій

клясовій борбі одна против другої підмоги

у Москви, а жертвуючи в заміну за сю під

могу дуже часто автономічні права ці

лого краю на користь Москви. Нарід наш

був в силі підкосити Польщу, але не ставало

вже в него ні воєнної сили ні політичного

розуму, аби довершити революцийного діла

і забезпечити трівке житє своїй молодій, ще

неугрунтованій державі. Недаром сьпіває

, про сі часи наш геній-поет, Тарас Шевченко:

„Хвалите ся, що ми Польщу



„Колись завалили! _

„ _ Правда ваша! Польща впала,

„Тай нас роздавила.“

Ось-так доля України загибала неначе

в бл днім колесі, в якім переплїтала ся бор

ба краінн за державну независимість з бор

боіо двох украіньских кляс поміж собою.

Сила молодого украіньского гетьманьства

розточувала ся, автономічні права загибали,

внутрішна ворожнеча кляс _ підсичувана

хитро Москвою, яка підпомагала на перемі

ну то старшину то поспільство, _ зростала

і вводила заколот та ослабленє в молоду,

слабо з'організовану, украіньску державу.

Борючи ся сама тяжко о кождий рік свого

автономічного житя, козацка Україна тим

більше не мала вже сил на визволенє решти

наших земель (Поділа, Галичини, Волнвіі

т. д.) та на злученє їх з собою. Тим часом

сусіди клювалв з усіх боків украіньске геть

маньство. Москалі, Польща, Татаре, Турки

руйнувалн єго, торгували ся о него, роздв

раан сто на шматки між собою. Великий

рух. викликаний Богданом Хмельницкая, пі

шов на марне, наче та ріка, що загнбає у

піску пуствві або гане у мокляках. Надмір

не часао ворогів-сусідів та брак єдности у

котрі відтак сеі рух уже в перших ро

нах. ще за Богдана Хмельницкого, а звела єоо

ні-ващо по шерта великою вожда. Вийшо

вателцо Поьаьща. ударева тяжко, підшип

Ѕкфаіна-Русъ мимо велш з'усваь не виба

ласа на вмю. ще впочца але грв. а

стрктаѕа з усего Ьіоахшшнш. щвавш

піюташм 150 років авттнюмію ослабленоі

Маша та розіс-зѕга овісв
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Польщу. Повстане Хмельницкого доконало

тим способом того, що Московщина стала

головною силою східної Европи. Не так

склало ся, як ждало ся. Замість себе, ми

видвигнули собі нового, ще тяжшогоі силь~

нїйшого ворога _ Московщину. Ось в тім

лежав сумний конець козацких повстань.

Ось-тут лежить ключ до зрозуміня нашого

тяжкого положеня у послїдні часи, по ни

нїшну днину.

Імя „Русь“ загибає та робить місце наз¬

вам: „Росия“ і Україна".

Видвигаючи ся на головну силу східної

Европи, московске царство - як уже сказа

но - зачинає звати ся „Росиєю“ або „ро

сийским царством". Се імя зачинає ся від

царя Петра І-го (Великого), а укріпляє ся за

цариці Катерини ІІ-ої, що продовжала полї

тику Петра Великого. Петро І-ший іКатери

на ІІ-а звуть московский нарід „россійским“

народом, або просто „русским“ народом, а

себе „россійскимґ або прямо „русскими“

царями. Натомість з а б о р о н я ю т ь вони

вживати назви „московский“, „московске

царство“, „московский нарід“, „Московщина“.

Рівночасно з тим, як на означенє своєї мо

сковскої держави ца і впроваджують урядо

во назву „Россія“ а о „русское государство'

(„ґосудар“=монарх, цар) - зачинає набирати

чим-раз більше1 національно-полїти ч

ного зна чі ня слово „Україна“, яко озна

чене н а ш ої землі і народности. Натомість

і в Московщинї і на Руси-Українї майже

з а ги б а є старосьвіцка назва „Русь“.
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Звідки-ж взяли ся ті нові слова: „Рос

сія' і „Україна', чому вони увійшли в ужи

ванє на означенє двох ріжних земель на міс

це давного слова „Русь“ або „руська“ земля

- та чому давне слово „Русь“ протягом

18-ого і 19-ого віку стало загибати? Про се

тепер коротко скажемо.

Звідки взяло ся слово „Россія “ ?

Перше вияснимо, звідки взяло ся слово

дРоссія'Я Отже треба знати, що єсть се сло

во грецке (по грецки пише ся: “Рама/(1), а

значило воно давними часами то саме, що

„Русь'. Давні Греки-Візантийцї (з Царгоро

д ), від яких Володимир Великий приймив

ристову віру, писали назву „Русь“ по свому:

'Ратша (читай: Россія). Коли в Київі славний

митрополит-патріот, Петро Могила, заложив

около р. 1.600 т. зв. Могиляньску Академію,

в якій головно учено старо-грецкої мови,

(було се мало-що перед повстанєм Хмельниц

кого), тодї деякі наші київскі, духовні вчені

переймили і собі з старогрецкої мови слово

І.Россія“ замість „Русь“. Ім здавало ся се

більше по вченому, неспроста. Як-же цар

Петро Великий став заводити ріжні реформи

в Московщині, то він покликав сотки наших

учених людий з київскої, Могиляньскої Ака

демії на епіскопів, професорів і т. п. до Мо

сковщини. Разом з ними перейшло до Мо

сковщини і слово „Россія“.

Цар Петро був не лише енерґічний

реформатор, не лише немилосердний

деспот-гнобитель, але і дуже хитрий по

лїтик. Він хопив ся того нового слова,

45,.
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абиі] під єго покришкою з'єдинити в

одну національну цїлість Московщину і Русь

Україну. Слова „Русь“ до сеї ціли він тому

не вживав, бо в Московщині слово „Русь“

серед простого народу не вживало ся, а на

томість на Руси-Україні (а так само в су

сідних краях і в цілій Европі) слово „Русь“

означало тодї лише нашу, властиву Русь-У

країну. В цїлій Европі знали, що „Русь“ се

край над Сяном, Бугом, Днїстром і Дніпром,

а за те Московщину називано тоді в Европі

не инакше як „Московщиною” (по латинь

ски: Моѕооуіізіа, по нїмецки: МоѕЬотііэіеп і

т. д.). Якби Петро Великий був приняв назву

„Русь“ яко назву своєї московскоі держави,

то через се настало би було баламуцтво, не

пожадане для его політичних замірів, бо

люде могли-би були собі думати, що Москов

щина се часть нашої, в ластивої Руси.

Тимчасом цар Петро І. бажав собі з'единити

Русь-Україну з Московщиною в одно тіло,

але так, щоби ясно було, неначе

Московщина є осередком, а наша

Русь-Україна лише наче прищіп

кою до сего головного москов

ского пня. Ось-тому хопив ся він того

слова „Россія“. уживаного в тих часах дея

кими нашими церковними писателями (а не

вживаного ні серед народу нашого, ні серед

народу московского) та назвав тим словом

цілу свою московску державу, в якої склад

входила вже іУкраїна з лівого боку Дніпра.

Плян єго був ясний - аби під новою на

авою злучити хитро в одно тіло Московщи

ну і властиву Русь-Україну. Той сам плян

переводила опісля також цариця Катерина
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ІІ., що панувала в 50 років по Петрі І-ім.

Вона навіть виразно наказала своїм москов

ским урядникам, висланим на Україіёі, щоби

вони доложили всіляких способів, а и насе

ленє України переробити на оден нарід з

Москалями. В тій цїли іменувала вона своїми

урядниками на Україні самих заїлих Моска

лїв, наказувала, аби Москалі женили ся на

Україні і мішали ся з Русинами-Українцями,

та осібним „указом“ наказала, щоб у всіх

школах на Україні замість нашої, украіньско

руської мови завести мову московску, а нашу

мову остро заборонила.

Хто впровадив слова „Великороссия“

і „Малороссиґ ?

Разом з штучним звведенем слова „Рос

сія“`, цар Петро І. і цариця Катерина ІІ. за

вели ще два нові слова: „Великороссія“, і

„Малороссія“. Випливало се з їхного хитрого

пляну, аби так виходило, буцім-то є одна,

велика і „неделїмая“ (неподільна) „Россія“,

яка ніби-то складає ся з двох частин: голо

вної, що називає ся „Вєлїкороссія“, і мен

шоі, підрядноі, яка зове ся „Малороссія“.

Петро І. іКатерина ІІ. виразно наказува

Іли, аби замість слова „Україна“ вживати лише

слово „Малороссія“, аслово „Украіна“ забо

роняли. Замір' сих московских правителїв був

очевидний: вони хотіли на силу вмо

вити в наш нарід та представити

хитро перед цілим сьвітом, будь

то наш нарід цілком нее окремим

народом від Москалів, але єтіль
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ко пі|дрядною, „малою” частиною

великої „Россиї“,вякій головний

івластивий осередок то е „Вели-І

короссія", се есть Московщина.:

Петро;І.і Катерина ІІ. то булидва перші.

московскі правителі, що сьвідомо і з обду

маним пляном зачали політику гнобленя і

винародовленя України-Руси на річ Москвиґ

Касували, то силою то підступом, політичну

автономію Гетьманщини-Украіни, доки ціл

ком єї не знищили, і доки не перемінили У

країни в звичайну, росийску „ґубернію“,

правлену так само самовладно, як решта Ро

сиї; заборонили нашу мову на Україні в

школі, церкві, уряді і в друку, ававели там

московщину в цілім публичнім житю; вкінци

заборонили і назву „Україна“, а силою наки

дали (і Московщині і Україні) чудернацкі

і штучні назви: „Россія“, „Великороссія“ та

„Малороссія“. Сї штучні та хитро придумані

назви мали послужити до того, щоби і в

Русинів-Украінціві в цілий сьвіт вмовити,

буцїм е лише оден нарід „россійский“, і в

Московщинї і на Україні. ~

Петро І. і Катериня ІІ. були власти

вими творцями новітної, „россійскоі“ (вла

стиво-ж і московскоі) держави. Так че

рез великі внутрішні роформи у державі

(в армії, податковости, адміністра-дні, вис

шім шкільництві і т. д.), яких цілию

було не добро підданих, лише

скріплена царскої власти і царскої

в о енної сили - як 1 через великі завоио
ваня (України, надбалтийских країв, і Білору

Си, Литви,`Польщи, Криму і т. д.) Петро 1.1.
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Катерина ІІ. переробили давну, старосьвіцку,

замкнену в собі, і майже азийску Московщи

ну'в нову, на воєнний спосіб з'орґанізовану

та могучу, східну-европейску державу -

„Россію“; що! простягла ся від Ледового Мо

ря на півночи до Чорного Моря на полудни,

від Висли, Буга, Збруча і Прута на заході

до далеких болот, степів і лісів Сибіру на

сході.

Русь-Україна була і єсть найважнїй

шою частию „Россиі“ (розуміє ся: крім са

мої Московщини), бо на Русь-Україну при

падає тр ети на всего населеня Росиі.

Крім того, маючи найлагіднїйший клімат і

урожайний чорнозем, Русь-Україна е збіже

вою коморою цілої Росиі та платить найбіль

ші податки до державного скарбу. До того

Русь-Україна так положена, що якби вона

не належала до Росиї, тоді Росия була би

відопхнута далеко на північний схід і від

чорноморских портів і від середущої та за

хідноі Европи. Без Руси-Украіни Росия пе

рестала би бути могучою, східно-европей

скою державою, що зискала великий голос

в европейскій, міждержавній політиці, а за

мінила би ся знов в давну, закостенїлу, від

биту від культурного сьвітаі в европейскій

політиці не граючу ніякої ролі - Москов

щину. З Руси-Украіни, ілише з Руси-України

з єі землі і народу, з єї майна і крови, та з

єї положеня, черпає нове, московске царство

-- Россія -- Ісвою силу і своє значінє в сьвіті.

О_тсе зрозуміли добре два такі розумні

(хоч тілько для себе !) царі, як Петро І. 1

Катерина ІІ. І тому вони завзя ли ся
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змосковщити наш нарід та тому

лишили вони своїм наслїдникам

царям яко першу заповідь, яко свій

політичний тестамент: всіма си

лами і способами д_ержати Укра

іну-Русь в темнотї і неволі; пере

слідувати украіньско-руську мову,

здержувати розвій руської лі

тератури і науки; московщити всіх

просьвічених людий на Україні

Руси; вмовляти в Русинів-Укра.

їнців і в цілий сьвіт, що нема окре

мого народу Русинів-Українців,

лише є „Малорусси“, нїби-то така

„мал~а“ відміна від „Великороссів“

Москалів; впгубляти назву „Укра

їна“ та старати ся, аби нічого не

п ригадувало людям окремішно

сти україньско-руського народу.

Інаслідники Петра І~ого та Катерини

П-оі, „всероссійскі імператори", виконують

твердо сей тестамент, гноблячи що-раз то про

зябаюче, національне житє нашого народу в

межах росиискоі держави та плекаючи штучно

москвофільство серед нашого народу поза ме

жами Росиї, аби воно, наче той червак, що

точить деревину, здержувало наш розвіи 1 по

за Росиею. На думку „россійских“ царів і їх

правительств, украіньске, національне відро

дженє се гріб для державної могучости москов

ского народу. Тому вони вважають наш на

ціональний рух, чи в Росиї, чи в Австриі чи,

46
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в Америцї, о много більше небезпечним для

себе і для Росиі-Московщини, ніж який-не

будь инший національний рух (польский, ли

товский, і т. д.), ніж навіть революцийний

рух серед самих Москалів. За ввезенє одно

го Шевченкового „Кобзаря“ до Росиі карали

ще тому кілька років так само тяжко, якби

за найбільш ворожу цареви агітацию - то

ді, коли польска, литовска і инші літератури

розвивають ся в Росиі свобідно. За прочи

тане дітям казки про зьвірів „Лис Микита“,

написаноі Іваном Франком, покарано ще то

му пять літ одного україньского учителя

прогнанєм зі служби і „засланєм“ за кару в

далекі, зимні, північні сторони _ лише тому,

що він дав дітям невинну, дїточу книжочку

в їх рідній, україньскій мові! По тім

можна зміркувати, як Росия-Московщина бо

їть ся иайслабшого прозябка украіньско-ру

Ськоі, національної сьвідомости і як скажено

вона заходить ся держати Україну-Русь жив

цем у гробі. А назви „Россія“, „Великоро

ссія' і „Малороссія“ мають послужити на те,

щоби чужим людям (та менше сьвідомим

Русинам) замилити очи, будьто ми, Русини,

частина одного „нєдєлїмаво“, россійского

народу, будьто ми якісь „Малороси“ _ а не

Русини. ~

Звідки взяла ся і що значить назва

„Мала Русь“ ?

Шож однак значить назва „Мала

Русь“? Чи се не то саме, що „Малороссія“?

_ знов може дехто запитати. І ніби

те саме, а властиво не те саме. Московско



59

щарскі урядовці та іх ґазетярскі иаймитн

(у -нас е ними москвофільскі ґазетярі і)

кажуть, що „Мала Русь" а „Малороссія“ се

«одно і те саме, що се лише два ріжні види

(руськнй і грецкий) від тото самого слова

.„Русь“. Тому вони і наш нарід звуть також

„малорусскимъ“ народом, кажучи будьто то

те саме, що „малороссійскій“. А знов замість

слова „россійскій“ вони навмисно вживають

лише слова „русскій“, а замість слова „ве

ликороссійскій“ часто пишуть „великорус

~скій“. Тимчасом по правді все те є хитрим бала

муцтвом хоч на перший погляд,

коли хто несьвідомий добре істо

риі, так виглядає, начеб и росийскі

у рядовці і наші московскі пере

кинч ики мали рацию. В дійсности річ

має ся так:

Як то уже попереду було зазначене,

назва „Мала Русь“ з'явила ся небавом по

приходї Татар до Европи (около р. 1300)

і означала вона тодї нічо инше, ли ш е

кня зївство галицке - меншебільше

в межах нинішноі, галицкоі Руси. Тодїшні

князі Галичини звуть ся „князями і дідичами

Малої Руси“, бо їх держава була справді

м ал а в прирівнаню до сих великих просто

рів давноі Руси, котрі розділили ся між Мо

сковщину, Татар і білорусько-литовску дер

жаву. З цілої давноі властивоі Руси остала

ще якийсь час независимою руською держа

вою лише мала Галичина і тому єі названо

тодї] „Малою Русию". О т с е ес т ь вла

Істиве, історичне значінє н азва

„М а л а Ру с ь“. -

Се значінє назви „Мала Русь“ трівало
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однак лише сотку літ. І-Іебавом (коли всі у

країньско-руські землі прийшли під Польщу)

загибло воно, бо під Польщею не було уже

ріжницї між Галичиною („Малою Русию“)

а рештою украіньско-руських земель. Опісля

через цілі сотки літ назва „Мала Русь“ ціл

ком не була звісна, а вілгребали єі властиво

аж недавно наші галицкі, москвофільскі га

зетярі, мішаючи єі навмисно і хитро з на

звою „Малороссияї придуманою царем Пе

тром І. і царицею Катериною ІІ. ТимчасомА

- як уже се вияснено _ цілком инша

земля називала ся- колись (около

р. 1300) „Малою Русию“, а цілком`

иншу знов назвали опісля москов

скі царі „Малорос.иєю“. „Мала Русь“'

се було около р. 1.300 імя руського княже

ства Галичини, а „Малороссия“ (з 18 ого

столітя) се було імя, накинене московскими

царями козашій Україні-Гетьманьщині з лі

вого боку Дніпра, т. є тій части Руси-Укра

їни, що найскорше увійшла в склад россий

ского царства. Є се отже дві цілком

р іжні н а з в и, бо означали вони дві цілком

ріжні части нашої Руси-України, а до того

кожда з тих назв означала лише

малуІ дуже незначну частину на

шоі землі. Доперва московскі урядові

письмаки з недавного часу (а за ними і на

ші москвофіли І) змішали обі ті назви в одно.

кажучи, буціи-то давна „Мала Русь“ а пі

знїйша „Малороссия“ то все одно. буцім'

„Мала Русь“ або „Малороссиґ се весь

край заселений нашим народом, буцїм на

зва „Малоросия' (а так само „Великоросия“)У

не видумані аж пізнійше, для політики, мо
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сковскими царями, але буцїм вони давні, по

ходячі ще з староруських княжих часів та

вкінци буцїм „Мала Русь“ або „Малоросия“

се часть „єдїнсй неделїмой Рассіі“, прищіпка

„Вєлікароссіі“. Як вияснено однак, все те є

брехня і крутарство, бо назви „Мала Русь“
і „Малоросияи нічого не мають спільного

між собою. ніколи не означали одної землі'і

ніколи не_означали у сего нашого

народу в противеньстві до Моска

лів (яко „Великороссів“). Мішаючи обі ті

назви в одно, московскі урядові письмаки (а

на ними і наші москвофіли і), сьвідо м о

-обдурюють людий, необізнаних

' добре з істор иєю, аби лише накрутити

так як еего вимагає політика московска, бу

цім є на сьвітї „адін, нєдєлімой, русской ана

род“ та буцїм той „адін русской народ“ від

давен-давна ділить ся на дві галузи: „Мало

россів“, та „Великороссів“. з яких друга га

лузь (Великоросси-Москалі) є ніби-то головна,

а „Малороссґ се ніби дрібна прищіпка до

_„Великороссів'ї

Звідки взяла ся назва „Україиа“ ?

Вияснивши уже значінє слова „Росия“

і т. д., 'перейдемо до назви У к р аін а. Звід

ки взяла ся та назва, що вона означала

давнійше, як єі значінє з ходом істориі змі

'няло ся, що вона означає нині і чи то прав

да, що сю назву видумали Ляхи, як се пише

„Русское Слово“ ? _ На сі питаня відповімо

знов на основі наукових дослідів наших

ученихісториків.
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Отже історична наука виказує, що сло

во „Україна“ мало-що молодше від словаі

„Русь“. Перший раз приходить се

слово по староруській літописи із

І2-го сто лїтя, а означало воно тоді малу

часть нашої землі, що граничила із чорно

морским степом, се значить граничний. при

степовий пояс давноі Руси-Украіни. Іменно

в т. зв. галицко-волиньскій літописи, під р..

1187. стоіть записано про смерть князя пе

реяславского Володимира Глібовича таке :>

„И планаша ся по нет, вси Перевела-шт -- 0

немь Украина ннсго тастднаи _ т. є. „І плака

ли по нім всі Переяславці _ по нім Укра

ін а дуже з горя стогнала“. В літописи з

13 го столітя приходить слово „Україна“^

ще в значіню другого, пограничного пояса

старої Руси-Украни, а іменно того поя

са т. зв. Холмщини. що межує від заходу з

Польщею. Ось-так-в тій самій літописи під

рОКОм 1213 Каже СЯ: „Данило Іьхи съ братолъ

и прнл Берастьй и Угравецъ и Ввргщвнъ и Стал

лва и намазав и всю Украинуи т. Є: ,.ДЗІІИЛ0

поїхав з своїм братом уі заняв Бересть, Утро

вець, Верещин, Столпє, Комов і всю У

краі'ну“.

Значить: в 12.і 13. столітях під.

назвою „Україна“ розуміло ся по

граничний пояс полуднево-ру

ськихземель, особливо віїд чорномор

ского степу. Полоса краю, називана тоді

„Україною“, була однак значно більша від

того шматка нашої землі довкола города

Київа, ща в 9-ім і 10-ім столїтю звав ся

„Русию“_. Значить, коли назва Україна впер

ве з'явила СЯ у письмі, то вона обіймала у
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же значно більший простір землі, ніж зразу

назва „Русь“. Виходить дальше, що назва

„Україна“ цілком не видумана Ля

х ами на означенє пограничних земель ягай

лоньскої Польши (як се баландить „Русское

Слово“), бо тоді, коли назва „Україна“ стала

на давній Руси уживати ся, у нас ще не бу

ло Ляхів ні на лік, а Польща не творила ще

навіть одної держави, лише була роздробле

на на кількадесять князівств і не сягала ще

навіть по Сян. Вкінци треба знати, що

назва „України“ вийшла з уст са

мого народа, а не була накинена

князями, як назва „Русь“. Доказом

на се есть велике розширене сеі назви в на

родних піснях, про що ще розкажемо.

В тім значіню пограничного, пристепо

вого пояса землі заховала ся назва .Украі

на“ і тоді` коли полуднево-руські землі, зни

щені Моголами, перейшли зразу під власть

Литви (в 14 столітю), а потім (від р. 1569)

під власть Польщи. За литовско-білоруського

панованя (отже ще перед приходом Ляхів на

Русь і) на тім пограничнім, пристепнім поясі

витворюС ся з наших селян у вічній борбі з

-сусїдами-Татарами осібний, воєнний стан, я

кий зачинає називати ся „украіньски

ми козаками“. Як від р. 1569 всі наші зе

млї перейшли під Польщу, назви „Укр а

іна“ і „украіньский“ були серед

нашого народу уже дуже звісні

і ужив ані. В тодішних літописях, в при

ватних документах, в урядових письмах і в

народних піснях з тих часів уживає ся сеї

назви постійно на означенє просторого уже
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краю по обох боках Дніпра, 'понизше міста

Київа, аж далеко в чорноморскі степи.

Як назва „Україна“ розширилась по на

шій земли ?

Під властию Польщи, наслідком утечи

народу в чорноморскі степи перед польским

ярмом, зросло нагло украіньске козацтво по

обох боках Дніпра та, набравши сили, зача

ло загортати чим раз більше степу від Та

тар. Через те і назва „Україна“ стала скоро

розширити ся на ширші простори землі. Но

ли-ж украіньске козацтво, набравши ще

більше сили, стало воювати з Польщею,

зразу за свої козацкі вольности, а дальше

за руську, православну віру, за політично-на

ціональну волю всіх Русинів та за социяль

не визволенє селян із панщини _ тоді назва

„Украінґ стала скоро розширити ся серед

цілого нашого народу, обіймаючи весь той

край, що належав до козацтва. За козацко

го гетьмана Петра Конашевича Сагайдачно

го (зараз по р. 1600) назва „Украіна“ обій

має уже цілу ту велику просторонь по обох

боках Дніпра, яку нині займають губернії:

київска, чернигівска і полтавска та східна

часть губернії подільскої. Сей славний геть

ман, ставши майже независимим від Польщи,

підписує ся уже урядовим титулом „гетьман

України по обох боках Дніпра“.

Переломовою хвилею для назви `,Укра

їна" було повстанє Богдана Хмельницкого.

Як звісно, Богдан Хмельницкий задумав був

визволитн від польского ярма всю землю, засе

лену нашим народом, і утворити цілк ом
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осібну, самостійну державу на

ш о г о н а р о д у, про що він нераз публи

чно говорив. Отсю нашу народну державу,

яку Богдан Хмельницкий задумав збудувати,

називав він часом „руським князівством“, а

частійше „украіньским гетманьством“, а вс ю

нашу землю, аж по ріки Сян і Вислу на

заході, називав Хмельницкий а б 0

старим, княжим іменем „Русь“,

` або частійше другим, козацко

народним іме нем „Україна“. Ось

так - як уже знаєте - говорив він польским

послам: „Зажену вас, Ляхи, з а В и с л у та

скажу вам : Сидіть там тихо, Ляхи, в своїй

Польщи, а нам наша Україна зо

ста н е т ь ся! Не хочу я вашої Польщи,

досить мені буде мого руського князів

ства !“ - З тих слів великого нашого геть

мана виходить цілком ясно, що Х м е л ь

ни цкий всю -н ашу землю, аж по

саму Вислу на заході. (отже ра

зом з Галичиною), називав „У кра

їно ю' та що він вважав ту назву „Украінґ

за одно і те саме з назвою ' „Русь“ або

„руське князівство". Впрочім і на своїх уні

верзалах, грамотах та листах до заграничних

володарів Богдан Хмельницкий підписував

-ся титулом „Гетьман України", значить : на

зивав свою державу Україною. Слова „Русь“

Хмельницкий ма й же не в ж и в а в, раз

тому, бо се староруське, боярско-княже імя

мало було звісне серед великих мас просто

го народа, а по друге тому, бо се слово

„Русь“ і „руський“ (яких вживали також

Білоруси, а часом і Москалі на означенє сво

5,1
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їх народностий) не означувало цілком ясно

та без баламуцтва нашої землїі народности,

бо не означувало докладно, про яку іменно

„Русь“ іде мова: чи про Русь-Україну, чи

про Білорусь, чи про Московщину. ЗрештоюІ

слово „руський“ і „Русин“ за часів Хмель

ницкого вживає ся у нас голов но у зн а

чіню віроісповіднім, а іменно каже

ся „руська віра“, „руська церков“ і т. д.,

на означенє православної віри і церкви.

Назва „Україна“ як політичне означенє

всеї нашої землї.

Натомість на політично-націо

н ал ьн е означенє нашого народу і нашої

землі за часів Хмельницкого вживає ся пра

вильно слова „Україна“. Такого слова вжи

ває сам Хмельницкий, вживають тодішні

письменні Русини у; листах, документах і лі

тописях, вживають міліонові маси

народа у своїх історичних піснях. Ні в

одній старосьвіцкій пісни, які сьпіває наш

нарід, не згадує ся слово ,Русь“, а в тися

чах пісень згадує ся слово „Украіна“. А тре

ба знати, що ті пісні походять головно із.

того часу, як велике украіньске народне пов

станє під проводом Богдана Хмельницкого

захопило весь наш нарід, зпоза Дніпра на

сході аж по Сян і Вислу на заході. Тоді-то

на поклик Хмельницкого весь наш нарід хо

пив за оружє, скинув із себе панщину та

проголосив у себе „козацкі вольности“. Всі

наші селяне (також і в Галичині) прозвали

себе „козаками“ та -стали творити „козацкі

полки". Від Сяну аж поза Дніпро весь
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наш нарід почув ся нараз одним

тілом, одним „украіньским“ козацким

військом запорожским”, одною могучою іве

ликою козацко-хлопскою „Україн ¬ю“. Тому

то так часто в наших сїльских піснях побіч

слова „козак“ згадує ся слово „Україна“ яко

означенє нашої землі. Се відгомін тих славних

днів, коли весь наш нарід, як оден муж,

став під рукою „великого гетьмана України“.

Се знак, що разом з великим повстанєм ці

лого нашого нар)ду, коли на всій нашій зе

мли настав оден дух, сам нарід наш

назвав всю свою землю Украї

ною.

Від часів Богдана Хмельницкого назва

Украіна вже не тратить свого національно

політичного значіня _ але навпаки стає чим

раз частійшою, між тим, як наз |а „Русь“

майже цілком загибає. Ось-так. по смерти

Хмельницкого всі его наслїднчки-гетьмани

підписують ся титулом „гетьман України“ або

„гетьман війська украіньского запорожского“.

Всі козацкі літописі на означенє нашої дер

ЖЗВИ ГЄТЬМЗНЩИНИ ЕЖИВЗЮТЬ ЛИШЕ СЛОВа „У

країна”, а секретар Хмельницкого, Зірка, в

нагробнім слові, виголошенім над домовиною

Хмельницкого, називає державу Хмельницко

го „річпосполитою (републикою)

у к р аї н ь с к о ю“. В віршах і в театральних

творах (драмах чи комедиях), які писали ся

в тих часах у Київі, на означенє нашої землі

вживає ся слова „Україна“, а на означенє

нашого народу каже ся „украіньскі -люде“.

Слова „Русь“ і „руський“ уже май

же цілком не стрічає ся; воно так,
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як-би загибло з руською, княжою державою.

Лише в нашій Галичині задержали ся ті сло

ва в давнім значіню і в загальнім уживаню,

а для чого так стало ся, про се розкажемо

ще пізнійше.

Як назва „Русь“ цілком загибає, а єї

місце займає імя „Україна“?

Як уже розказано, від часів Хмельниччи

ни назва „Украіна“ розширила ся на всю нашу

1'національну територию (землю), набрала за

гально-народного` національно-політичного

значіня і станула у нашогонароду намість сло

ва „Русь“. Як-же росийскі царі. Петро І. і Ка

терина ІІ.` зачалн супротив нашого народу

хитро обдуману політику обмосковщеня Ру

Гсинів і як в цілях тої політики ті царі наки

нули цілій своїй державі штучне імя „Россія“,

а україньскому гетьманьству ще штучнійше

і прехитре імя „Малороссія“ та як ті царі

бороннли Москалям вживати слова ¬москов~

-ский“ а намість того наказали Москалям

вживати лише назви „русский“ _ тоді

назва „Русь“ і „ру сский“ в тих

частях нашої землі, які підп али

~під власть московских царів, цїл

ком вже загибла. Натомість на озна

ч е нє нашого народу і нашої землі

в межах росийскоі держа ви оста

ли лише слова: „Україн а", „Укра

інець“ і „у краіньски й“ _ так, що від

150 років на означенє нашої народности

вживає ся в межах Росиї лише слова

`„,Україна“ і ,.Українець“ (побіч урядових
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назв: „Малороссія“, і „Малоросс“, яких ужи

ває ли ш е правительство і правительственні
газети). А стало ся се з слідуючих причин:А

Коли росийскі царі наказали' своїм Мо

скалям звати ся лише „русскими*, а москов

ску мову лише „русскою“ мовою (ав яких ці.

лях се стало ся, то вже було розказане),

тодї наш нарід в межах росийско

го царства, аби відріжнити свою

народність від московск оі, му-

сїв цілком закинути слова „Русь“

і „р у с ь к а“ м о в а (на означенє нашої землі

і мови), а натомість мусів ужива

ти лише слів „Україн ац і „укр а

ін ь с к и й“. Москалі _ прямо кажучи -

забрали нам силою старе слово „руський“ і

присвоїли собі єго на означенє московс-гоі

народности і мови, а то в тій ціли, аби за

терти ріжницю між нашим народом а Моска-у

лями. Можливо ім було забрати нам наше

старе імя, але неможливо було затерти

справді ріжницю між Русинами а Москалями,

неможливо було викорінити ріжницю мови,

раси, звичаїв, письменьства, культури, істо

ричної минувшини і національного почутя.4

Тому ті Русини, що підпали під росийску

віасть, для з азначеня- своєї о кре

мішности від Москалів залишили

до решти старе (і маловживане уже) імя

„Русь“ і „руський“, а були приневолені вжи

вати загально уже принятого і популярного

та уживаного серед нашого народу імени
„Україна“. В той спосіб в тій части нашоїІ

землі, що підпала під Росию, назва „Русь“
загибла цілком, слово „руськийМ присв л'ли

собі цілком Москалі (пишучи єго з двома
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сс) на означенє московскоі народности, а на

означенє нашого краю і народу остали на

шому народови в Росиі лише слова 4„Украі

на", „Українець“ та „україньский“ (побіч у

рядових, росийских назв „Малороссія', „Ма

лоросс“ і „малорусский“).

Коли з початком 19-ого столітя зачало

ся відродженє нашої народности в Росиїі

коли на Україні виступили перші україньскі

письменники, шт стали писати чисто-наро

дною мовою без ніяких примішок церков

шини, польщини або московщини, _тодї вже

назва нашого народу в Росиі цілком була

усталена. Ті письменники не вживають иншоі

назви, як лише назв „Україна'” і „Українецьч

Коли славннй автор „Марусі“, Грицько Квіт

ка Основяненко, зачав видавати в Харкові

першу газету для украіньских справ (около

. 1820), то назвав єї „Україньский Віс'гннґ.

ак само, як зачала свою діяльність велика

україньска трійця, Шевченко, Куліш і Косто

марів, то вона на означенє нашої землї і на

родности не вживана инших слів, як лише

,Украіна' і „Українцї'. Рівно-ж всі пізнійші

наші писателї в Росиі не вживали і не вжи

вають до нині иншої назви, для нашого краю

і народу, як лише „Укоаїна“, „Українецы' і

,україньский*. Одним словом: від 15) літ

наш нарід в Росиі не зове всеї

своєї землі инакше, як лише ,У

країна', а себе „Українцями'“. Сло

ва .Русь“ там уже давно не знають. а слово

„русский' значить стілько, що ,Москаль“,

„московсквй'.
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Чому лише в одній Галичині заховалась

назва „Русь“ ?

Як сказано повисше, лише в одній Га

личині заховала ся старосьвіцкі назви „Русь“,

„Русин“ і „руській“ на означенє нашої на

родности і землі. У нас, в Галичині, до нині

кажемо на свою землю „Галицка Русь“, себе

називаємо „Русинами“, а свою мову „руською“

мовою. Коли-ж ми, Галичане каже

мо „Русь“, то розуміємо під тим

словом ту саму землю, яку наші

братя з Росиї звуть „Україною“,

се єсть всю землю, заселену нашим народом,

але не розуміємо під тим іменем ані Білору

си ані Московщини. Значить: імя „Рус ь“

єсть у нас, в австрійско-угорскій части

нашої землі (і лиш е у нас, в межах Австро

Угорщини), рівнозначне з іменем

„Укр аіна“. Чому-ж лише в Галичині (а

також в сусідній, невеличкій Буковині іза

Карпатами, серед угорских Руснаків) захова

ли ся ті старосьвіцкі, княжі назви: „Русь“

„Русин“, „Руонак“ і „руський“ на означенє

нашого народу і нашої землі?

Отже стало ся се з слідуючих причин:

Наша Галичина (а так само Буковина і Угор

ска Русь) се найдальще на захід положені

частки нашої Руси-України, а до того такі

частки, що межують від заходу і від полу

дня з цілком чужими, „неруськими“ народа

.ми: Ляхами, Словаками, Мадярами і Румуна

ми (Волохами). Від 10-ого столїтя по Христі

ті наші західні землі підпала під власть

київско-руської, княжої держави і наслідком

того приймили вони поволи також імя „Русь“.
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Тим іменем „Русь“ і „Русини“ звикли їх від

того давного часу звати західні і полудневі

сусіди (Ляхи, Словаки, Мадяре, Румуни), о

собливо-ж Ляхи. А знов наші галицкі предки,

сгикаючи ся раз-враз з чужими сусідами (о

собливо з Ляхами) також привикли вживати

на означенє своєї землі і народности імен

„Русь“ і „Русин“. Натомість наші галицкі

предки не потребували ніколи уживати якої

иншої назви на означенє свого народу і не

потребували занехувати імени „Русь“, бо

по перше Галичина се край положений з ці

лої Руси-України найдальше від Московщини,

а по друге Галичина (враз з Буковиноюі

Угорскою Русию) сеодивока частина нашої

землі, що не підпала під власть Росиі. Га

лицкі Русини отже не бували в тім положеню,

щоби через слово „Русь“ і „руський“ виходи

ло яке непорэзумінє що-до їх народности,

бо не стикалн ся з Москалями, котрі при

своїли собі назву „русскій“, і ніхто не наки

дав ім слова „Малоросия“ та „малорусский“,

як се робили росийскі царі на Україні. Га

лицкі Русини здавен-давна прямо не знали,

иншого „руського' народу, ані иншої „ру

скоі' мови крім свого,полуднево-руського на

роду ікрім своєї полуднево-руської мови, бо

ніколи не сгрічали ся вони з другим, чужим

народом, котрий-би також звав ся „руским“,

ані ніхто ніколи не пробував зробити їх на

силу „мал о - рускою" пришіпкою „вєліка

русскаво народа“ (т. є. Москалів). Коли на

ші закордонні братя в Росиі прямо мусіли

занехати імя „Русь“ і „руський“, а приняти

лише імя „Україна*, аб и т им с п о с о бом

відріжнити ся 'від „русских“ (т. є'
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від Москалів) - то Галичане не мали

цілком сеї потреби зміняти своє імя і тому

то старе імя „Русь“ заховало ся у Галичині.

Коротко кажучи: де ми, Русини, стрінули ся

з Москалями („русскіми“). там загибли цїл

ком слова „Русь“, „Русин“ і „руський“, а о

стали лише слова „Україна“, „Українець“і

„украіньский“. Де-ж наш нарід не мав ніяко

го діла з Москалями, там і не було баламу

цтва через слова „Русь“ і „руський“, а через

се й заховали ся там ті старосьвіцкі назви

в уживаню по нинішний день.

Крім того єсть ще дві причини, задля

-якиху нас, в Галичині, заховали ся так довго

старосьвіцкі назви „Русь“, „Русин” і „русь

кий“, яко назва нашої національности. Ото по

перше наша Галичина, будучи через 450

років провінциєю польскої держави, носила

І через увесь той час урядову назву „гііѕкіе

шојешосігішо' або таки прямо „Нпё“. До

Польши належали (крім Галичини) також

і инші руські землі, але всі ті провінциї носи

ли своі урядові назви від своїх головних міст

(приміром: воєводство київске, брацлавске,

канівске, піньске і т. д.). Одна лише Галичи

на не мала в польскій державі особливого

імени від жадного міста, лише носила імя

„Русь“ або „руське воєводство“ яко свою

особливу назву. Та дивна проява вийшла

звідси, що Галичина п е р ш а з ус ї х

р у с ьк и х з е м е л ь зістала прилучена до

Польши (р. 1341) і більше як через 200 ро

ків, с а м а о д н а- з цілої Руси-України

входила в склад польскої держави, поки аж

р. 1569, через люблиньску унію, і решту

Руси-Ук-раїни не прилучено до Польши. Че

~ _ за
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рез більше як 200 років було отже так, що

Польща складала ся з самих польских воє

водств із одного лише руського.

Польскі воєводства носили ріжні місцеві назви,

а одиноке руське воєводство (Галичину) на

зивав польский уряд таки просто „руським

воєводством“ або „Русию“. Се вистарчало,

аби відріжнити се воєводство від усіх инших

чисто-польских воєводств. І так остало через

привичку також тоді, коли 1569 р. прилучено

до Польщи більше руських воєводств. Ті но

ві руські воєводства названо від їх головних

міст, а при Галичині, аж до самого кінця

Польщи, остала вже урядова назва „шоје

шоіігішо гнѕкіе" або прямо „Ниё“. Се _ ро

зуміє ся _ причинило ся дуже до захованя

слова „Русь“ і „руський“ іменно у Галичині.

Як Галичина відбилась від Україниі

як се причинилось до захованя назви

„Русь“ у Галичині?

Вкінци назва „Русь“ і т. д. задержала

ся в Галичинї ще й для того, бо Галичина

се була та часть нашої землі. що лежала

найдальше на захід від Київа і гетьманьскої

України і загалом була положена найдальше

від нашого національно-політичного осередка

над Дніпром. Сей наш історичний осередок

носив колись назву „РусьдЇ і звідтам пере

несла ся -вона і на Галичину, бо Галичина

довгі столітя залежала від Київа-Руси а

потім вже від своїх князів, але з київско

р у с ь к о г о роду. Пізнійше сей наш полі

тичний осередок над Дніпром став звати ся

„Україною“ та став (від часів Богдана Хмель
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ницкого) независимою державою, яка вправдї

бажала прилучити до себе також іГаличину,

не мала однак на стілько сили, аби се ви

конати. Богдан Хмельницкий бажав вправдї

прилучити Галичину до своєї украіньскої

держави і в тій іменно цїли (аби одержати

поміч від царя для завойованя Галичини) за

ключив він переяславску умову з Московщи

ною. Двічи навіть сей великий гетьман дер

жав Галичину через короткий час кількох

місяців в своїх руках. Однак Московщина

порозуміла ся з Польщею і не схотіла пома

гати Хмельницкому до визволеня Галичини,

бо не бажала собі зросту України. Через се

Галичина лише дуже короткий час входила

в безпосередну злуку з козацкою Україною.

Се вистарчало, аби назва „Україна“ приняла

ся в галицких народних піснях іщоби ся

назва стала мила і рідна галицко-руському

народови, яко назва звязана тісно з неустра

шимими борцями за нашу волю, украіньски

ми козаками. Однак сего було за мало, аби

ся назва затерла у нас старосьвіцке імя

„Русь“. Галичина за коротко жила цілком

разом'з козацкою Україною, аби загубити

старе імя, а приняти нове _ тим більше, що

як-раз від Хмельниччини історичні дороги

Галичини і козацкої України розходять ся.

До Хмельниччини Галичина враз з козацкою

Україною жили одним житєм: зразу в дер

жаві староруській, потім під Польщею. Від

Хмельниччини дороги сих двох частин нашо

го народу розійшли ся. Галичина остала в

ляцкім ярмі, ще більше приголомшена та

знищена Ляхами з пімсти за бунт. Натомість

осередок нашого політичного житя - ко
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зацка република, Україна, _ перейшла під

зверхність Московщини і загибала в кліщах

царских, тяжко борячи ся о своє політичне

житє. Тяжка доля нашого народу по смерти

Хмельницкого дійшла до того, що Польща,

Московщина і Туреччина договором у Ан

друсовіз р. 1691. на спілку займили „правобе

режну“ (передднїпряньску) Україну в неза

селену пустиню, аби тим способом розірвати

наш нарід на дві осібні части: західну, що

оставала при Польщи, і східну (задніпряньска

Україна-Гетьманщина), що підлягала Москов

щині. По середині між ними лежала перед

дніпряиьска Україна через кількадесять літ

пустинею, поки єі не заселило на ново нове

козацтво-гайдамацтво. В той спосіб між Га

личиною а козацко украіньскою републи

кою-Гетьманщиною на кількадесять років

зірвані були зносини цілком, поки поволи

не заселила ся на ново правобережна Укра

іна нашим народом і з заходу і зі сходу. За

той час однак козацка Гетьманщина за Дні

пром, лишена власним силамі придавлена Ро

сиєю, доживала уже послїдних літ. - А в Га

личині знов, лишеній помочи з Київа,

до решти зляшили ся інтелігентні кляси Ру

синів і завмерла всяка народна думка се

ред нашого народу. Галичина а надднїпрянь

ска Україна майже забули за себе, що вони

істнують на сьвіті _ не то, аби мали сьві

домість своєї національної єдности. Так трева

ло аж до 60-их років 19-столітя. Розуміє ся,

що таке довге відчуженє Галичини від Укра

їни також причинило ся дуже до сего, що

назва „Україна“ не виперла з Галичини наз

ви ІРусь".
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Загалом-же можна сказати, що Гали
_

чина тому заховала назву „Русь“,

бо довгічаси жила значно відмін

нимжитєм, як решта нашоі'землї.

Всі ті причини, які в Росиї виперли назву

„Русь“ з нашої землі (сусідство „русских“,

„общерусска“ політика царів і відпорність

України против неї, політично-історична роля

України-Гетьманщини яко нашої державні

т. д.) _ не істнували цілком в Галичині, яка

ані не сусідує з Москалями („русскіми“), анї

не зазнала „общерусскоі” політики росийских

царів, ані не входила в склад гетьманскої

України. Політичне житє нашого народу від

часів Хмельницкого сконцентрувало ся (з'осе

редило ся) лише на Україні надднїпряньскій

і там кипіло воно довгий час дуже сильно,

~доки єго не добили Петро І. і Катерина ІІ.

Там, на Україні, вирабляла ся наша націо

нальна сьвідомість і політична думка, т а м

жило постійно змаганє до злуки

всеі Руси-Украіни в одну націо

нальну, независиму державу.Там,на

Україні, зачало ся також наше народне від

родженє о цілих 50 літ скорше, як в Галичи

нї. _ Між тим Галичина від часів Хмельнич

чини прямо завмерла на довгі часи. Національ

не руське житє в Галичині устало, а руська

народність заховала ся лише несьвідомо в масах

темних панщизняних хлопів і то лише тому,

бо Ляхи-шляхта не мапи хлопів за людий та

навіть не дбали в тих часах про се, якою

мовою говорять ті хлопи _ так як не дбає ся,

яким голосом реве робучий віл. Через се

лише руська народність в Галичині пережила
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тяжкі часи народного занепаду, доки в 19-ім

столітю не прокинула ся (головно під впли

вом України) до нового житя. Коли

отже Україна жила майже безпереривним,

національним житем _ Галичина. довгі часи

була мертва. На чім станула вона за часів

Хмельниччини, на тім стояла до половини

19-говіка.Галичина ішла отже на са

мім кінци нашого національного

роз вою. Тому вона заховала наз

ву „Русь“. Ся стара назва сьвідчить. як

пізаду остала Галичина у національно-істо

ричнім розвою поза Україною наддніпрянь

скою. -

 

Зберім коротко, що доси розказано?

Ось-так перейшли ми історию назв

„Русь“ і „Україна“ від найдавнійших часів,

які затямила память наших предків, аж до

часів найновійших. Усе, що ми розказали,

дасть ся зібрати коротко в слід ючі точки :

1) Назви „Русь“ і „Україна майже рів

но давні, бо назва „Русь“ з'являє ся уже в

в 9-ім столітю, а назва „Україна“ в 12-ім

столітю; виходить з того, що назви „Укра

іна" не видумали жадні Ляхи, бо сю назву

сотворив сам наш нарід ще в тих часах, ко

ли були руські князі, а Ляхів у нас ще не

було;

2) Обі ті назви повстали в осередку на

шого народу, над середущим Дніпром, в

околицях Київа;

З) Обі назви означали зразу лише ма

лий простір землі над середущим Дніпром, в

околицях Київа ;
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4) Обі назви розширили ся опісля на _

великі простори землі, а то через се, що в

давнині київске племя „Русь“, а пізнійше

козацка Україна, відгравали головну ролю

в політичнім і культурнім житю широких

земель по обох боках ріки Дніпра;

5) Назва „Русь“ була зразу довгі віки

назвою династично - державною , княжою;

назва „Україна“ відразу була народною, бо

серед самого народу зродила ся;

6) Назва „Русь“ аж по довгих столітях

стала приймати ся серед широких кругів на

роду яко назва національна, але разом з тим

дістає вона аж три значіня, відповідно до

сего, що витворили ся три „руські“ наро

ди; назва „Украіна“ приймила ся серед ці

лого нашого народу дуже скоро в часах

Хмельниччини;

7) Серед нашого народу, а так само у

західно-европейских чужинців, назва „Русь“

означала лише наш, украіньско-руський на

рід, а в часах Хмельницкого стала вона у

нас однозначною з іменем „Україна“;

8) Назва „Русь“, яко назва староруської

династично-княжоі держави, не мала ціл

ком національного значіня; коли-ж

пізнійше присвоїли собі єї аж три, окремі,

„руські” народи, і коли через се дістає вона

аж три окремі, національні значіня, тодї с т а є

вона нездатною до відріжненя тих

трех „руських“ народів від себе.

Через се, аби уникнути непорозуміня, оден

„руський“ нарід зачинає звати ся „Білоруса

ми“, другий „Москалями“, а т етий „Укра

інцями'. _ Натомість назва „ країна" разом

з своїм політичним розширенєм зискує чисто
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національне'значінє на означенє нашого народу

та виключає всяке непорозумінє, про який

нарід вона говорить;

9) Задля тих власне причин назви

„Русь“ і „руський“ загибають у тої части

нашого народу, що прийшла під Росию, а

іменно діє ся се від тоді, від коли росийскі

царі заборонили Москалям імя „Москаль“, а

наказали уживати лише імени „русский“.
Від тоді назва „Українаи займає місце дав

ної назви „Русь“;

10) Нині назва „Русь“ заховала ся лише

в австрійско-угорскій части нашої землі, яка

не стикає ся з Москалями („русскіми“), нато

мість в Росиі уживають тамошні Русини ли

ше назви „Україна“.

З сказаного доси виходить, що н а ц і о

нальною назвою нашого народу

єсть так само добре імя „Русь“, як

і імя „Україна'.

Яке нинї баламуцтво з назвами „Русь“

і „руський“?

Назва „Русь“ має однак за собою по

перше ту невигоду, що вона що иншого

значила тому 1.000 років, а що иншого зна

чить тепер. Тому 1.000 років була-се держа.

ва „русь-оі“ династиі з Київа, а жадного

народу „руського“ ще не було, бо тоді за

галом ще не було великих народів, а були

лише дрібні племена. Нині назва „Русь“ у

живає ся лише в Галичиніі єсть се

національне імя на означенє нашої

народности в відріжненю від Москалів і
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Білорусів. Коли отже хтось в якій науко

вій або політичній статі ужиє слова „Русь“,

то не все можна знати на певно. яку-то

„Русь“ має він на думці: чи ту давну, вложе

ну з усяких. славяньских і неславяньских

племен _ чи сучасну „Русь-Україну" т. є.

край, заселений Русинами.

Дальше назва „Русь' має за собою ту

невигоду, що вона вживає ся тепер лише в

малій Галичині, а натомість цілком не вжи

ває ся вже на великій Україні, в Росиї. В

Росиї має вона лише давне значінє і в ме

жах Росиі уживає ся слова „Русь“ лише в і

сторичних книжках, на означенє давноі, кн

ївско княжої держави. Ніколи натомість не

вживає ся в Росиї слова „Русь“ ані на о

значенє України, ані тим менше на означенє

Московщини. Слово „Русь" в межах Росиї

завмерло. Так само слово „Русин“.

* Ше більше невигоди і баламуцтва з

словом „руский” (у нас каже ся і пише ся

звичайно „руський“, а у Москалів „русскій").

В давних часах, тому 1.1--00 літ, слово „русь

скийц (так тоді писали) означало походженє

з київского племени „Русь“ або приналежність

до держави кіївских князів з роду „Русь“.

Були отже „русьскі“ князі, а в тих князів

були їх піддані з ріжних племен _ Славяне

і не-Славяне _ „русьскі" люде. Цілком що

иншого значить се слово нині,і то цілком

що иншого значить в Галичині, а що иншо

го в Росиї.

В Галичині означає се 'слово в ниніш

них часах приналежність до нашого народу,

до Русинів. Коли ми в Галичині кажемо

„руська мова", то се значить наша, украінь

ь
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ско-руська мова, а не московска, ані не бі

лоруска. Натомість в Московщині, і загалом
в цілій росийскій державі, слово „русскийи

значить сгілько саме, що „Москаль'І ' або

„иосковский“. Коли в Росиі каже ся „рус

ской язик“, то се значить „московска мова",

коли-ж там каже ся на чоловіка „ето русскойц,

то се значить: „се Москаль“. З того вихо

дить таке баламуцтво, що як Москаль читає

в наших галицких газетах слова „руський на

рід в Галичині не хоче стати Москалями" _

то він сам не знає, що думати. Він найпер

ше дивує ся, що в Галичині є якийсь „РУС

ской народ“,якісь видко „русскіє” (Москалі),

такі самі як коло Москви._ А далі не може

єму змістити ся в голові, чому той „русской

народ" (ніби-то: Москалі) з Галичини має

щойно став ати „Москалями-русскіми", коли

він уже ними т. є. „русскіми“ є. Вкінци дивно

йому, як той „русской народ“ з Галичини

може не хотіти бути таким „русскимъ“ (Мо

скалем). А все те баламуцтво через се, бо у

Москаля слово „русскій“ значить

цілком що инше. ніж у нас, в Гали

чині. А знов наш Русин з Галичини, як зій

де ся часом з Москалями або як читає мо

сковскі газети, то не. може зразу зійти з дн

ва, чого ті Москалі звуть себе „русскіми' і

свою мову „русскою“, а натомість нас звуть
вони „хахламим і кажуть, що ми, галицкі Ру

сини. цілком не говоримо „па русскі". Те

непорозумінє знов виходить з того, що сло

во „руский“ инше значінє має у нас, в Га

личині, а цілком инше в Росиі.



Як використали се баламуцтво москов

скі агенти у Галичинїд?

От з сеї як-раз двозначностиі з сего

баламуцтва скористали ті росийскі висланці

агенти, що защіпили у нас т. зв. москвофіль

ство. Користаючи з того двозначного слова

„русвий“, вони вмовили в деяких наших іі

телігентів, буцїм-то ми, галицкі Русини, а Мо

скалї („русскіє“) то оден нарід, з одною ио

вою, одною істориєю і одною народною ду

шею. Вони сказали так: Ви, Галичане, є

„руский“ нарід, і Москалі також є „русской

народ“. Отже се є оден нарід, що має дві

відміни: одна „великоруска“, а друга „ма

лоруска“. Ви, „Малорусґ з Галичини, поки

дайте свою просту мову і приймайте нашу,

паньску. образовану, „великоруску“. В той

спосіб зросте єдність і сила „русского“ на

РОдУ- .

Але ті хитрі агенти не згадували нї

словечка про се, якого-то „руского“ народу

сила зросте, коли ми, галицкі Русини, поки

немо свою рідну,_ окрему міву і свою окре

му, рідну народність та станемо „ґаваріть па

вєлїка русскі“. Іменно в о н и не з г аду в а

ли нічого про се, що тим способом

зросте сила Москалів нашим ко

штом, а ми, Русин и, цілком загине

мо, бо затратимо свою мову і наро

дну окремішність. Дальше не згадува

ли ті агенти нї слова про се, що слово „ру

ський" вкрали Москалі колись, давнійше від

нас, що то слово „Русикий“ мало в ріжні часи

ріжні значіня і що нині має воно ще два

цілком ріжні значіня : инше у нас, в Галичині,
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а инше в Росиі". Все те вони хитро промов

чали, аби в каламутній воді ловити рибу в

свій, московский, державний сак.

Чому-ж наші люде дали ся збаламутити

тим піаступним помішанєм двох ріжних зна

чінь слова „руський“? - По перше тому, бо

було в нас ще недавно богато людий (а й

тепер такі є), котрі не знали правдивоі істо- _

риі-минувшини нашого народу, і ті всі пові

рили на слово московским агентам. -- По

друге, ще недавно галицкі Русини почували

ся дуже слабосилі перед Поляками і взневі

рі опускали руки. Коли-ж агенти з Росиі

шепнули ім в ухо, що Росия се є могуча

„русская“ держава, яка ніби-то „оборонить“`

Русинів від Поляків, то ті зиевірені люде ха

пали ся сеі фальшивоі науки, наче погопаю

чий, що хапає ся і бритви, як ему єі наста

вити. _ По трете було в нас богато людий (о

собливо між старшим духовеньством), яким

подобали ся росийскі порядки, де хлоп не

мав жадного голосу, цар-батюшка правив у

державі, а піп-батюшкау селі. Тому іх серце

склонювало ся до „русского“ царя, і вони

вирікали ся свого, рідного, бо казали, що

наша істория є „хлопска“ і „гайдамацка“. _

По четверте було в нас богато таких інтелі

гентів (і ще є такі), яким забажало ся к н-е

відріжнити ся мовою від простого народа і

тому вони хопили ся тої науки, буцім „ве

ликоруска" мова є „образований, літіратур

ний. русский язи~“, а буцім наша „малору

ска" мова се „языкъ свинопасовъ“. Забули

сараки, що під Москвою і пани і свинопаси

говорять одною мовою московскою „ве

ликорускою“; значить, що й „великорус«а“
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мова так само добре „языкъ свинопасовъ“,

як і „малоруска“, отже „малорускґ мова не

гірша від „великоруско'і“. _ По пяте, наші

люде з Галичини мало дуже знали, як живе

ся народови на Україні, як там Москаль да

вить нашу мову, як наші братя з України

старають ся двигнути з тёмноти і неволі, і

т. д. Через се московским агентам легко

прийшло вмовити в деяких наших людий,

будьто нема жадноі України і будьто єї

„видумали Ляхи“. Московскі агенти казали

так тому, бо знали, як наш нарід не любить

Ляхів._Вкінци по шесте були в нас (і ще є)

такі людпі. що ласі на гріш. А в Москаля

є досить рублів, аби ними купувати собі по

брехачів-газетярів, ще й до того серед таких

бідаків, як галицкі Русини. Отже за москов

скі гроші стали в нас виходити ріжні „рус

скіи“ газети, яких редактори пишуть за ру

убліі самі не вірять в те, що пишуть для

баламученя народа.'Ось чому у нас прийми

ло ся на якийсь час москвофільство т. є.

наука, буцїм-то Русин а Москаль то все

одно. Але воно загибає скоро _ разом з

тим, як нарід пізнає свою правдиву істерию,

як у нас ширять ся вісги про се, що діє ся

в Росиї і на Україні, _ загалом як разом з

тим, нарід наш осьвідомляє ся.

Чи нам зрікати ся назви „Русь'І і „Ру

сини“?

Що-ж нам, галицким Русинам, робити?

Чи може закинути нам цілком слова „Русь“

і „Русин“, а приняти назви „галицка Україна"

і „галицкі Українці“, аби не ріжнити ся іме
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нем від ЗО-міліонового нашого народу за кор

доном?

Ні! Ми, галицкі Русини, цілком не по-4

требуємо вирікати ся назви „Русь” і „Русич“,

бо вживаючи в мові або в письмі тих назв,

ми добре се знаємо, що ті слова значать

те саме, що „Україна” та „Українець“.

Ми знаємо, що „Русь“ а .Україна“ то

все одно, що то одна і та сама земля, так

само як „Русини“ і „Українці“ то

оден і той сам нарід. Можна Москалям

мати аж 4 назви (.русскіє“, Росияне,Велико

росси і Москалі), можна Полякам мати дві

назви (Поляки і Ляхч), можна найосьвіче

нійшому народови на сьвіті, Англійцям, мати

для своєї назви дві назви (Англія і Велика

Британія) _ то можна і нам мати дві назви:

„Русини“,_ або „Українці'ї Впрочім _н е в

назві річ, а в єдности мови і істо

рнї. Коли-ж у нас та сама мова і та сама

істория, що в Українців з Росиі, то-ж все

одно, чи звемо ся ми „Русинами“ чи декуди

„Руснаками“ чи переважно „Українцями“. То

му нам, Галичанам, нема потреби вир кати ся

назви „Русь“ і „Русин“. Але при тім ми повин

ні завсїгди тямити на се, що „Русин“ а „Укра

їнець“ то все одно та що через те ми також`
є „Українцямии а наша гал-цка земля є ча

стию великої україньскоі землі.

Що-ж дотичить слова „руський“, то ми

повинні добре уважати, хто сего слова вжи

ває і що при тім має на мисли той, хто його

вживає. Як того слова вживаємо ми, то се

слово '„руський“ значить стілько, що наш, чи

краіньский“ (малоруоький), а не „московский ,

коли-ж того слова вживає Москаль або мос
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квофіл, ще й пише його з двома и (рувокій),

тодї се слово значить стільки, що „Москаль',

московский“. Се треба добре тямити, - аби

не дати ся тим слов'ім збаламутити, бо мос

квофіли при його помочи пускають тумана

менше сьвідомим в тім ділі людям.

Чи назва „Україна“ нова і чи вона вжи

ваєсь нашим народом?

На тім ми ієкінчили-би, та не завадить

ще на конець роздивитись, ч и н а ш с ел янь

ский нарід в Галичи ні вживає сло-у

ва „Украіна' чи ні. Москвофільскіґазети

пишуть, буцїм те слово видумали Ляхи, бу

цїм наш нарід сего слова не вживає, та буцїм

наші украіньскі (руські) патріоти напихають

його народови штучним способом.

Ми вже уповисше вияснили докладно

інавели з староруських літописів дословні

докази на се, що назви „Україна“ не виду

мали жадні Ляхи, що вона з'явила ся давній

Руси вже около р. 1150, коли у нас ще Ля

хів ні на лік не було, та що слово „Україна“

се також наша, народна, старосьвіцка назва.

Ми вияснили рівно-ж, як та народна назва

„Україна“ стала малою всему народови і як

вона поволи затерла собою старшу, княжо

боярску назву „Русь“. Тепер роздивимо ся

ще тілько в тім, чи наш сільский люд

у Галичині вживає назви „Україна'

і чи він єі любить чи ні?

Яких слів вживає наш нарід споконвіку,

се найліпше пізнати по старих піснях та ду

мах. „З пісні слова не викидаіоть" __каже

народна приказка. Тому в піснях найкрасше
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заховує ся богацтпо слів нашої народної мо

ви, та з пісень можні пізнати, яке слово є

старе і миле народови. Отже мусимо се ска

зати твердо, що є тисячі сторосьвіцких

народних пісень-і дум, де стоіть слово

„Україна“, а нема нї одної народної

піснї, де-би стояло слово „Русь". Се най

ліпший доказ, що назва „Русь“ була княжа

і боярска, а тепер є історично-наукова.

Щоби хто не сказав, що говоримо на
вітер, то споміж тисячіву примірів наведемо

бодай кілька.

Хто не знає у нас пісні про козака

Мороза? Сьпівають єї може вцілій Галичині,

а зачинає ся вона - як знаєте - так:

Ой, Морозе, Морозенку

Ти преславний козаче!

Гей! за тобою Морозенку,

Вся Українонька плаче.

Не так тая У краіна,

Як те горде військо...

і так дальше розказує ся в тій старій

пісні про се, як той козак Мороз воював

з Ляхами, як Ляхи його зловили в неволю

і мучили та як його мати, стара Морозиха

за ним побивала ся.

Посадили Морозенка

На високій могилі:

Гей! поглядай ся, Морозенку,

По всій своїй Україні!

Ук раїна! Милий Боже,

Та й те гордеє військо!

Прощай-же ми стара нене,

Тай ти, любая прічко!
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Ось так співає нарід по цілій Галичині

про того славного Мороза, що б в подільским

полковником під рукою Богдана мельницкого

і воював Ляхів у Галичині. А який горячий,

украіньский патіотизм бє з отсеі сїльскої, на

родноі пісні! За Морозом „вся У к р аї н оньк а

плаче“; Мороз поглядає „по всій св оій

Україні" та скрикує на ляцких муках як

справдїшний герой патріот: „У кр аї н а!

Милий Боже! Тай те гордеє військо! Про

щай-же, ми...“

Що-ж ся пісня значить? _ Значить, що

наш нарід у Га ли ч и н ї, вважає себе у кра

їньским, свою землю зве Україною

і величає козака Мороза за украіньский

патріотизм!

Або знаєте пісню „Розвивай ся, ой, ти

старий дубе!“ Є то пісня про се. як по зруй

нованю Сїчи Москалями Запорожці втікали

під Турка за Дунай. Стоїть в тій пісни таке:

Ой, розвив ся тай у край дороги та дуб

зеленький,

Виїзджає тай з У країн и козак моло

денький.

Ви, галочки-сизоперочки, підойміть -ся

в гору!

Ой, ви хлопці, славні Запорожці, вернїть

ся до дому!

1 сю пісню співають у нас в Галичині по

_ Селах деяких повітів. і

Або звісна у Галичині пісня проМаксима

Залїзняка, отамана Гайдамаків! Зачинає ся

вона так :'

Максим, козак Залізняк,

Козак з Запорожа,



Як виїхав на Вкраїну

Як повная рожа!

Ну! а пісня „Сто-ть явір над водою“,

де розказує ся. як загинув козак, що поїхав

у Московщину. Співає ся в тій пісни так:

„Ой, поїхав в Московщину,

Та там і загинув;

Свою милу Україну

На віки покинув...

Або знов пісня про~ козака Швачку,

проводира Гайдамаків, що бив ся з Ляхами

і якого зловило московске військо, що

прийшло на поміч панам-Ляхам та віддало

його Ляхам на муки. Сьпіває ся там, в тій

пісни:

Ой, побрали та попарували,

Та повезли возами _

Ой, оглянеш ся на ту Україну

Тай обіллєш ся сльозами.

Ой, забрали тай попарували

Як тих голубів у парі,

Гей, засмутилась уся Укр аїна

Як те сонечко в хмарі.

і таких пісень, де нашу землю сам наш

нарід називає Україною, ще й „своєю“

і „ми лою" Україною, є не сотки, а тисячі.

А пісні ті самі поважні, с'аросьвіцкі. зложені

нашими дідами і прадідами, які добре знали,

за яку вони землю лють свою сьвяіу кров!

Отже сам нарід своїми піснями дає най

ліпший доказ, що „Україна“ се наша народна

назва, стара назва нашої землі. Тому назви

„Україна“ не цураймось, але вжи в а й м о

єї зарівно з книжним, старим сло

вом „Ру сь“. Хто-ж каже народови цурати

ся назви „Україна“, тей каже нам цурати ся



91

своєї власної минувшини, своїх дідів і п адї

дів, які бороли ся і йшли на муки за ІБусь

Україну.

Поляки нас не спольщили, то і Москалі

нас певно не змосковщать, хочби й як кру

тилн з тим двозначним словом „руский'.

Знаймо лише, шо ми є народ ЗО-міліоновий,

осібний від Ляхів і від МоскалівІ котрий мав

колись свою княжу державу „Русь“ і свою

народно-козацку републику „Україну', та

котрий тепер зве ся „Русинами“ або „Укра

їнііями'. Знаймо, шо в Росиї, на Україні,

є 9 разів тлько Українців, що нас у Гали

чині, та що вони ідуть до тоі самої ціли, що

й ми _ то єсть до того, аби ми, галицкі

Русини, враз з Українцями з Росиї утв'трили

одну, могучу і самостійну, народну державу

Русь-Україну !

Хто хоче про ту справу, про яку розка

зано в тій книжці, ще більше розвідати ся,

нехай роздобуде і прочитає собі ще такі

книжочки:

Льонгина Цегельского „Русь

Україна і Московщина“, _ ціна 60 сотиків

(з пересилкою 70 сотиків), а дістати єї можна

в т-і „Просьвіта“ у Львові _ Ринок

ч. 10.(або в книгарні та ім. Шевченка

у Львові, ул. Театральна ч. 1.).

Михайла' Грушевского „Про

старі часи на Україні", _ ціна 60 сотиків
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(з пересилкою 70 сотиків), а дістати єі можна

в книгарни т-а ім. Шевченка у Льво

ві, ул. Театральна ч. 1.

Хтож би схогів прочитати собі великі,

строго-наукові твори про сю справу, нехай

роздобуде собі і прочитає такі книжки:

М и кол и Кос том аро ва: „Дві русь

кі народности" (Ся наукова розвідка сла

вного на весь сьвіт україньского історика

видана в т. зв. „Руській Історичній Бібліо

теці", в ІІ ім томі сеї історичної бібліотеки.

Цїна 1 кор).

~ Михайла Драгоманова: „Полї

тичні піснї укр. народа“ 2 части, ціна

7 кор. 50 сот.

Михайла Драгоманова „Україна

і єі центри“ в збірнику „Громада“ том 2.

Михайла Грушевского „Істория

Руси-України" доси томів 5, ще нескінчена.

5 вийшовших уже томів коштує разом

38 кор. 50 сот. в оправі 45 кор.

Михайла Грушевског о І,Очеркъ

исторіи украинскаго народа“ (по росийски)

ціна 7 кор.

Всі ті книжки можна дістати в к нн

гарни т-а ім. Шевченка у Львові ул.

Театральна ч. І.
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