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Миколу Міхновського сучасники коро-
нували словом як Апостола україн-

ської державної самостійності. Він також за-
клав теоретичні основи українського націо-
налізму, хоча творцем ідеології революційно-
го націоналізму в Україні є Дмитро Донцов. 
Поряд цих двох ідеологів кінця XIX — почат-
ку XX ст. історія поставила третє ім'я — 
В'ячеслава Липинського, теоретика ідеології 
українського консерватизму. 

М. Міхновський, Д. Донцов, В. Липин-
ський часом співпрацювали і забезпечували 
стійкий розвиток суспільно-політичної дум-
ки в Україні. 

Кожен національно свідомий українець 
має критично опрацювати і взяти на теоретич-
не озброєння спадщину цих трьох корифеїв. 
Вона — не тільки історія. 
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Міхновський Микола родом із Прилук . Ос-

віту здобув на юридичному факультеті Київ 
ського університету св, Володимира. До полі 
тичного життя долучився ще в студентські ро-
ки: 1891 року Микола Міхновський став одним 
із засновників таємного Братства тарасівців, 
до якого ввійшли Трохим Зіньківський, Іван 
Липа, Віталій Боровик, Борис Грінченко та ін-
ші. Політична програма Братства тарасівців — 
"Profesron de foi молодих українців" — була 
написана у співавторстві із Миколою Міхнов-
ським та іншими братчиками. 

Це була перша спроба сколихнути сонне 
плесо політичного життя на східноукраїнсько-
му просторі. Братство проіснувало недовго: 
було розгромлене царською охранкою. Про-
грама "Profesron de foi молодих українців" була 
досить революційною і містила деякі положен-
ня українського політичного націоналізму. 

Наприкінці 1899 року Микола Міхновський 
разом із Д. Антоновичем заснували першу ра-
дикальну самостійницьку українську партію 
несоціалістичного спрямування — Революцій-
ну українську партію. Її програмою стала ви-
голошена в Полтаві та Харкові 1900 року на 

* Детальнішу біографію М. Міхновського читач знайде в 
"Додатках" до цієї книги у статті-спогаді В. Андрієвського. Г # 
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Шевченківському святі промова. Відразу ж ця 
промова під назвою "Самостійна Україна" бу-
ла надрукована у Львові окремою брошурою 
як число 1-е видань РУП. 

"Самостійна Україна" М. Міхновського 
стала першою декларацією українського 
націоналізму і програмою революційної 
української народної партії на початку 
XX ст. 

М. Міхновський висловлював переконан-
ня, що "тільки держава одноплемінного дер-
жавного змісту може дати своїм членам ні-
чим не обмежену змогу всестороннього ду-
ховного розвитку й осягнення найліпшого 
матеріального гаразду". 

Минуло понад 100 років відтоді, як було 
проголошено М. Міхновським це програмо-
ве положення. Історія перевірила його 
практикою. Тільки національні держави, 
як-от Японія, Німеччина, Франція, Ізраїль 
забезпечили своїм громадянам усі можливі 
умови для "всестороннього духовного роз-
витку й осягнення найліпшого матеріаль-
ного гаразду". Ні духовного розвитку, ні 
матеріального гаразду держава Україна без 
національної ідеології своїм громадянам 

' не тільки не забезпечує, а часом працює їм 
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на шкоду, створюючи простір для сіоніст-
ської і московської мафії. 

Хто і як би не називав історичні процеси, 
що відбуваються в Україні, — це триває "бо-
ротьба націй", яка не завершилася ні в 1905-му, 
ні в 2005 році. Помаранчевий майдан — не 
завершення "боротьби націй", а тільки пер-
ший акт її звершення: переможного або 
смертельного для багатомільйонної україн-
ської нації. 

Слова "націоналіст" і "націоналізм", які й 
досі так лякають усіх "запліднених марксист-
сько-ленінською ідеологією", народилися 
1869 року на сторінках англомовної "Дейлі 
ньтас" і означали: "захисник інтересів нації", 
"захист інтересів нації". Стосувалися ці сло-
весні новотвори ірландців, які боролися тоді 
і борються нині за свою національну неза-
лежність. 

М. Міхновський понад сто років тому на-
дав цим поняттям інтегрованого — всеохоп-
ного, всепідвладного характеру: нація над 
усе, Україна — українська, соборна — над 
усе! 

Після того як проросійськи налаштовані 
соціалістично орієнтовані члени РУП вийшли 

J з партії і подалися в різні російські та жидів-
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ські політичні партії, М. Міхновський і 0. Ма-
каренко у 1902 році організували нову — Ук-
раїнську народну партію. УНП не стала масо-
вою партією: національний ідеал серед наро-
ду не мав чіткого розуміння, не виробилася 
ще на той час ідеологія боротьби, облудні 
утопічні гасла пропагандистів соціалізму 
викликали захоплення у значної частини ук-
раїнської інтелігенції. 

УНП діяла до 1917 року, а опісля стала 
основою Української партії самостійників-
соціалістів. Очолив її М. Міхновський. І ця 
партія в революційні роки послідовно стоя-
ла на самостійницьких, національних пози-
ціях, дотримуючись тих "Десяти заповідей 
УНП", що їх ще 1904 року склав М. Міхнов-
ський. Вони заслуговують на увагу і 
теперішньої національно свідомої молоді — 
із певними застереженнями, що ворогів Ук-
раїни сто років тому було більше, ніж сьо-
годні; ось ці знамениті "Десять заповідей 
УНП": 

"І. Одна, єдина, неподільна від Карпат 
аж до Кавказу, самостійна, вільна, демокра-
тична Україна — Республіка робочих лю-
дей — оце національний, всеукраїнський 
ідеал. 

10 



Нехай кожна українська дитина тямить, що 
вона народилась на світ на те, щоб здійснити 
свій ідеал. 

II. Усі люди — твої брати, але москалі, ля-
хи, угри, румуни та жиди — се вороги нашого 
народу, поки вони панують над нами і визис-
кують нас. 

III. Україна для Українців! Отже, вигонь зві-
дусіль з України чужинців-гнобителів. 

IV. Усюди і завжди вживай української мо-
ви. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не пога-
нять твоєї господи мовою чужинців-гнобите-
лів. 

V. Шануй діячів рідного краю, ненавидь 
його ворогів, зневажай перевертнів-відступ-
ників — і добре буде цілому твоєму народові і 
тобі. 

VI. Не вбивай Україну своєю байдужістю 
до всенародних інтересів. 

VII. Не зробись ренегатом-відступником. 
VIII. Не обкрадай власного народу, працю-

ючи на ворогів України. 
IX. Допомагай своєму землякові поперед 

усіх. Держись купи. 
X. Не бери собі дружини з чужинців, бо 

твої діти будуть тобі ворогами; не приятелюй 
з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм 
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сили й відваги; не накладай укупі з гнобите-
лями нашими, бо зрадником будеш". 

У цих заповідях, по суті, узагальнено бага-
товіковий досвід змагань за національну ідею 
і національний ідеал. "Заповіді" були надру-
ковані у брошурі "Справа української інтелі-
генції в програмі Української народної пар-
тії". Сама "Програма", що обстоювала держав-
ну самостійність Української держави, була 
надрукована в 1906 році. У першодруку 
"Справи української інтелігенції" ні автор, ні 
рік видання не зазначені. Вказано лише, що 
праця виходить "у друкарні товариства 
"Руської ради" в Чернівцях під зарядом Іва-
на Захарка", хоча, щоб дезорієнтувати цар-
ську охранку, була надрукована у Львові. Ос-
кільки в роботі автор посилається на джере-
ла, датовані 1904 роком, а "Програма" — 1906 
року, то працю М. Міхновського можна дату-
вати також 1906 роком. 

Автор осуджує участь української ре-
волюційної інтелігенції в російському ре-
волюційному русі від 1847-го до 1897 ро-
ку і стверджує, що ця півстолітня бороть-

-_- ба для українського суспільства ніякої ко-
— ристі не дала. Тут варто згадати, що такої 
Ш§\ думки дотримувався й Іван Франко в стат-



ч 
Ч ті "З кінцем року", проти положень якої 

різко виступила Леся Українка. Полеміка 
між Лесею Українкою та Франком належ-
ного розгляду в науковій літературі не 
має. М. Міхновський вважав, що криваві 
жертви українців, принесені московсько-
му Молоху, були даремними, а смерть Ма-
линки, Желябова, Попка, Давиденка, Ки-
бальчича, Стефановича, Лизогуба, Перов-
ської та інших українських революціоне-
рів була прийнята "за справу московсько-
го суспільства" . Революційних україн-
ських партій на східноукраїнських землях 
не було. "Тілько протягом останніх десяти 
років (маємо пряму вказівку, що "Справа 
української інтелігенції" була написана в 
1906 р. — В. Я.) почали з'являтися рево-
люційні українські організації: УСДП, УСП 
і РУП". Весь п'ятдесятирічний період до 
1896 року М. Міхновський називає "моска-
лефільським". Він виразно бачив, що брак 
національної преси і школи спонукав ук-
раїнців дивитися на світ, на себе і свій на-
род через призму московської освіти і 
преси, і як наслідок — мати психологію 
духовного раба московської думки і мос-
ковської культури взагалі. J 

!'і 
13 



w 
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т Чи позбулися ми цього духовного раб-

ства московського за 15 років незалежної 
самостійної України? Запитання навіть не 
риторичне. 

На час написання "Справи української ін-
телігенції" у Росії і деяких європейських краї-
нах розпочався конституційний рух. Наслід-
ком прийняття конституцій, на думку М. Міх-
новського, стане посилення панування тих 
націй, які в нових парламентах матимуть 
більшість: "Російський парламент, в якому 
москалі завдяки своїй політичній і економіч-
ній силі матимуть разючу більшість представ-
ників, буде так без контролю і без церемонії 
виробляти і прикладати до українців методи 
визиску і тримання в покорі, як і абсолютне 
сучасне правительство". 

Знову ж таки Іван Франко говорив про це в 
статті "Що таке поступ" (1904). Так і сталося: 
так звана народна держава стала великою на-
родною тюрмою, а її вибирані керманичі мали 
таку необмежену владу над мільйонами гро-
мадян, якої не мали абсолютистські режими. 

Справедливість і точність того, за що 
боролися чільні ідеологи українського на-
роду сто років тому, наочно показала істо-

W 
й5 т 

рія Совєцького Союзу і 15 років позірної ^f^ 
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формальної незалежності самостійної су- j 
веренної України. Жидівсько-московська 
більшість у парламенті, продукуючи "під 
себе" закони, часом цинічно по-антиукраїн-
ськи розграбувала і розікрала народні ба-
гатства, надавши цьому грабунку і розкра-
данню привабливу словесну вивіску "при-
ватизація", "ринкові відносини", "ринкова 
економіка" тощо. Найбільші українські за-
води і фабрики, заповідні земельні угіддя, 
нафтоперегінні заводи, металургія, інфор-
маційний простір, освітній простір, з якого 
все зухваліше витісняється українська ос-
віта, опинилися в руках зажерливих і зах-
ланних жидівських і московських олігар-
хів, а понад 4 млн українців і українок, ря-
туючись від визиску і голоду, залишили Ук-
раїну. А коли б продовжувала діяти прісно-
пам'ятна сталінська "залізна завіса", то ви-
мерли б з голоду. Сталося нечуване звірс-
тво у вік розгулу "європейської й амери-
канської демократії". Верховна Рада, про 
що вже доводилося писати, перетворилася 
у таку собі федерацію філіалів чужих пар-
ламентів — ізраїльського кнесету, москов-
ської "государственной думьі", американ-
ського сенату і дрібніших — польського 



сейму, німецького бундесрату тощо. їхні 
успіхи посилюють безпардонну зухвалість: 
вони вже прагнуть привласнити собі право 
обирати для нас у парламенті свого прези-
дента, спонукають "наосліп" голосувати за 
них "за закритими списками", щоб, коли 
розплющимо очі, знову побачити ті ж самі 
"лики" довічно обраних керманичів, яким 
віддаємо мандат на рекет, на грабунок, 
крадіжку, карну недоторканність тощо. Са-
ме поняття "депутат" Верховної Ради на-
стільки здевальвоване і зганьблене, що й 
назву належить змінити. 

Треба читати, ні, вчитуватися в те, що 
писав сторіччя тому Микола Міхновський. 
Він зробив стислий, але ємкий огляд "бо-
ротьби націй" у СІЛА, Чехії, Угорщині, 
Польщі (Познанщині) і робить перекон-
ливий висновок, що "не існує і не може іс-
нувати спільної державної конституції для 
націй пануючої і поневоленої; не існує та-
кої конституції, котра одночасно задоволь-
няла би інтереси нації-пана і її нації-раба". 

Міхновський не говорить про класи екс-
плуататорські й експлуатовані, він не гово-
рить про так званий середній клас і взагалі 
класової теорії в межах однієї нації не спо-
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відує. Для нього "нація-пан" — це пред-
ставники державної нації, яка чинить 
поневолення: німці над чехами, англійці 
над ірландцями, москалі над українцями. 
До панівної нації він прилучає москвофі-
лів, чи мадяронів, чи полонофілів із числа 
поневоленої нації. 

Міхновський подає широке зіставне іс-
торичне тло: чехи, ірландці, бельгійці, 
поляки, українці. І доходить висновку, що, 
окрім державних націй, як німецька, авс-
трійська, англійська, московська, угорська, 
котрі здійснювали поневолення чехів, ір-
ландців, українців, існувала завжди світова 
космополітична сила, що паразитувала на 
ослабленому суспільному організмі поне-
волених націй і змикалася завжди із панів-
ною нацією-поневолювачем, — це "жидів-
ство всесвітнє". Міхновський покладає від-
повідальність за жидівську сваволю над 
українським народом на державні народи, 
точніше — на їх уряди, що цілком свідомо 
ту сваволю дозволяли. 

Автор спирається на доповідь Егана, по-
дану угорському уряду. Ця викривальна до-
повідь коштувала Егану життя, він загнув 
від жидівської кулі. М. Міхновський подає 
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широкі цитації з тодішньої польської, ні-
мецької, московської преси, щоб висловити 
таку думку: "Українська нація мусить йти 
тим самим шляхом, як і поневолені народи 
Заходу, перейде його і повалить все те, що 
стоятиме перепоною на цій дорозі". 

Микола Міхновський, як юрист за фахом, 
свою віру втілював у життя: виступав захис-
ником на політичних судових процесах, був 
помітною постаттю у громадському україн-
ському житті. Його "Справа української ін-
телігенції" — це зібрані під однією обкла-
динкою статті, які він друкував у різних пе-
ріодичних виданнях, на жаль, короткочас-
них, як-от: "Самостійна Україна" (Львів, 
1905), "Хлібороб" (Лубни, 1905), "Запоріж-
жя" (Катеринослав, 1906), "Слобожанщина" 
(Харків, 1906) . Пізніше М. Міхновському 
вдалося організувати і редагувати часопис 
"Сніп" (Харків, 1912-1913) . В усіх цих ви-
даннях він обстоював ідею самостійної Ук-
раїнської держави. 

У липні 1917 р. лубенський поміщик 
С. Шемет (у 1905 році явочним порядком за-
снував газету "Хлібороб", яка на п'ятому чис-
лі припинила існування) організував Україн-
ську демократично-хліборобську партію. Це 
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була справжня українська консервативна 
партія. До неї увійшли всі три найавторитет-
ніші ідеологи української самостійності — 
Микола Міхновський, В'ячеслав Липинський і 
Дмитро Донцов. "Хлібороби-державники", як 
їх називали, виступали проти соціалізму, лі-
бералізму і антитрадиціоналізму, якийсь час 
співпрацювали із Центральною Радою, часом 
підтримували гетьмана Павла Скоропадсько-
го, доки гетьман не проголосив федерацію з 
Росією. 

Микола Міхновський прислужився спра-
ві створення і розбудови українського на-
ціонального війська. Він заснував Україн-
ський військовий клуб імені гетьмана Пав-
ла Полуботка, від якого був делегований до 
Центральної Ради, зорганізував Перший 
охочий (добровільний) імені гетьмана Бог-
дана Хмельницького полк, було обрано 
членом президії Першого Всеукраїнського 
військового з'їзду, що відбувся 1 8 - 2 1 трав-
ня 1917 року, входив до складу Українсько-
го Генерального військового комітету. 
В усіх цих військових організаціях М. Міх-
новський одстоював ідею самостійної Ук-
раїни і планував повстання своїх полу-
ботківців, щоб силовим порядком прого-
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лосити самостійну Українську державу. 
План не вдався — і М. Міхновського було 
відправлено на румунський фронт. 

Після окупації України російськими 
більшовицькими військами М. Міхнов-
ський був ув'язнений, а після звільнення 
виїхав на Кубань, де працював у коопера-
ції і в системі освіти. Невдовзі повернувся 
до Києва і постав перед неминучими біль-
шовицькими репресіями. У 1924 році, пе-
ребуваючи у Києві, гостював у одного з 
братів Шеметів. Був схоплений чекістами, 
після тортур написав на паперовому 
клаптику: "Ніж жиди мене, краще я сам се-
бе" — і повісився. Тіло його вночі чекісти 
перевісили в сад садиби Володимира Ше-
мета. Там і знайшли Міхновського. Важко 
повірити, щоб такий енергійний борець 
покінчив добровільно життя самогуб-
ством, вважаючи справу самостійної Укра-
їни програною. 

Відомий дослідник історії України в діас-
порі Володимир Янів дав Миколі Міхнов-
ському високу оцінку: "Міхновський — 
ідеолог державної самостійності України, 
яку вперше проголосив у своїй промові на 
Шевченківському святі, а пізніше обґрунту-
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вав — переважно історично-правними під-
ставами — у програмових писаннях для 
УНП. Основні засади українського націона-
лізму він подав у "Десяти заповідях УНП", а 
згодом з'ясував його соціальну програму, 
наголошуючи на необхідності боротьби з 
капіталізмом, водночас протиставив свої 
переконання інтернаціональним гаслам со-
ціалістичної і комуністичної партій. Міх-
новський — звеличник "однієї, єдиної, непо-
дільної, самостійної, вільної, демократич-
ної України — республіки робочих людей" 
від "гір Карпатських аж по Кавказькі". Без-
компромісний щодо принципів, пристрас-
ний і динамічний, малотолерантний, випе-
реджаючи поглядами своїх сучасників, Міх-
новський не зумів об'єднати для реалізації 
своїх ідей міцнішого гурту однодумців. Але 
ідеї Міхновського мали великий вплив на 
повоєнне покоління 1920-1930-х років, зо-
крема на західних українських землях та на 
еміграції". 

Ідеологічним творам Миколи Міхнов-
ського виповнилося сто років. Але вони не 
тільки історична пам'ятка, а їх видання — 
не ювілейна данина. Ідеї, закладені в них, 
суголосні нашому часові, коли на терези іс-
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ч торії знову покладено дилему: бути чи не 

бути єдиній і неподільній, незалежній і са-
мостійній Україні... 

Василь Яременко 



Лист 
до міністра 

Сипягіна 



щ 
т 

Відкритий лист Революційної 
української партії до міністра 
внутрішніх справ Сипягіна* 

Пане Міністре! 

Ви заборонили зробити нашою мовою 
напис на пам'ятнику нашому першому 

національному поетові Котляревському! 
Того обурення, що охопило нас, коли ми ді-

знались про Вашу відповідь на прохання ло-
яльних полтавців, Ви не зможете зрозуміти. 
Але те, чого Ви так бажали, те сталось: ми учу-
ли усю гіркість тієї наруги, тієї зневаги, що Ви 
завдали нашій нації. Батьки наші та діди мов-
чки знесли і заборону освіти на нашій мові, і 
навіть заборону самої мови української. 

* Відкритий лист РУП до міністра Сипягіна, автором яко-
го був Микола Міхновський, належить до ранньої і мало-
відомої політичної літератури РУП. 
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Вони все переказували нам свій заповіт: 
"Терпіти, надіятись і мовчати". 

Через те Ви, Пане Міністре, і Вам подібні 
добродії стали уважати нашу мовчазну націю 
за паріїв Європи, бо ви звикли поважати лише 
одне насилля, хоч і дурите цілий світ на Га-
азькій конференції, ніби шануєте право. 

Та ми визнаємо, що ви праві, що україн-
ська нація в Росії єсть справді нацією рабів-
паріїв. Призначення її — годувати Вас, Пане 
Міністре, і ще цілі сотні тисяч урядовців-чу-
жинців від міністра аж до сільського уряд-
ника: давати людей і гроші на військо, яке 
підтримує Ваше панування, Пане Міністре, і 
деморалізує нашу націю, постачати кошти на 
всякі школи, де чужинці-вчителі роблять з 
наших дітей заклятих ворогів нашій нації; 
будувати церкви, де продажні попи благають 
Бога зміцнити над нами панування чужин-
ців. 

Але й Ви, Пане Міністре, мусите признати, що 
все оте виповняє наша нація покірливо, без про-
тесту. 

Отже, навіщо зайві жорстокості до нас? Але 
Ви гадаєте інакше! 

Вас дратує, що Ваші раби сміють щось хо-
^ вати в душі; Вас гніває, що парії мають якусь 
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№ "святую святих" у серці, куди Вас не пуска-

ють; Вас лютить, що нація, яку Ви зробили 
старцем, зложила криваво зароблений гріш на 
пам'ятник своєму поетові — і Ви ганебною 
рукою безстидного чужинця поклали свою за-
борону на душу нації. 

Ви гадаєте, Пане Міністре, що Ви укупі з 
усіма Вашими посіпаками здолаєте вбити наш 
народ? 

Нехай відповість Вам наша історія. Нехай 
вона розповість Вам, яка міцна та сильна бу-
ла польська держава "від моря до моря", 
який знівечений був увесь наш народ під па-
нуванням чужинців-поляків, які терпів він 
гнобительства від польських панів... 

І нехай історія розповість Вам, як одним 
сильним і міцним рухом зруйнувала наша 
нація усю польську державу і повернула вні-
вець гнобителів. А колишні поляки, Пане Мі-
ністре, вміли гнітити нас не згірше від су-
часних росіян, і колишня Варшава була 
культурніша, ніж сучасний Петербург. 

А знаєте, через що наші прабатьки розва-
лили Польщу? Через те, що вона наполягла на 
душу нації, на її моральне "Я". А всі злочин-
ства прощаються, крім злочинств проти Свя-

W того Духа. ш§ 
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Уряд російський супроти нашої нації став 
на ту саму стежку, що й колишній польський 
уряд, і тим самим вимагає, щоб ми пішли шля-
хом наших прабатьків часів Богдана Хмель-
ницького. І ми підемо. 

Закон "Царя-Освободителя" з 17 травня 
(мая) 1876 року єсть злочинством проти Ду-
ха Святого, бо то єсть суворий і безпощадний 
засуд цілої нації нашої на моральну смерть. 
Але Ваша безглузда заборона українського 
напису на пам'ятнику українському поетові 
єсть огидливе знущання над засудженою 
вже на смерть нацією. Тая заборона єсть 
краплею, що переповнила чашу страждань і 
терпіння нашого народу. Вона свідчить, що 
не буде ніколи кінця Вашому гнобитель-
ству. Вона каже нам: годі мовчати вам, ра-
бам! Ми не можемо далі дозволити безстид-
ному чужинцеві знущатись над найсвятіши-
ми нашими чуттями. 

Українська нація мусить скинути пану-
вання чужинців, бо вони огиджують саму ду-
шу нації. Мусить добути собі свободу, хоч 
би захиталася ціла Росія! Мусить добути 
своє визволення з рабства національного 
та політичного, хоч би пролилися ріки кро-
ві! А та кров, що поллється, впаде як народ-
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w w ш не прокляття на Вашу голову, Пане Мініс-
тре, і на голови всіх гнобителів нашої на-
ції. 

Молода Україна. — Рік І. — Ч. 9-10. — 
Вересень-жовтень 1900. — С. 388-389. 
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Кінець XIX віку визначився з'явищами, 
що характеризують новий зворот в іс-

торії людськості. Сі з явища свідчать за те, що 
п'ятий акт великої історичної трагедії, званої 
боротьбою націй, вже почався і закінчення 
наближається. Ті з'явища — се уоружені пов-
стання зневолених націй проти націй-гноби-
телів. На наших очах відбулися криваві пов-
стання вірмен, кретян-греків, кубанців і, на-
решті, боерів. Коли ще поглянути на тую біль-
ше чи менше гостру боротьбу — у її перших 
фазах, яку провадять зрабовані народи Авс-
трії, Росії та Туреччини проти націй-панів, на 
той смертельний антагонізм, який існує по-
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себе нації, то стане зовсім очевидним, що 
всесвітове національне питання вже зовсім 
достигло, хоч і далеко стоїть від необхідного, 
дійсного та справедливого розв'язання. Про-
те шлях до розв'язання єдино можливий, пев-
ний і хосенний показали нації, що вже пов-
стали проти чужого панування, у якій би 
формі політичного верховенства воно не ви-
явилося, і сей шлях єсть противний Гаазькій 
конференції. 

Ми визнаємо, що наш народ теж перебуває 
у становищі зрабованої нації. 

Отже, коли справедливо, що кожна нація з 
огляду на міжнародні відносини хоче вили-
тись у форму незалежної, самостійної держа-
ви; коли справедливо, що тільки держава од-
ноплемінного національного змісту може да-
ти своїм членам нічим не обмежену змогу 
всестороннього розвитку духового і осягнен-
ня найліпшого гаразду; коли справедливо, що 
пишний розцвіт індивідуальності можливий 
тільки в державі, для якої плекання індивіду-
альності єсть метою, — тоді стане зовсім зро-
зумілим, що державна самостійність єсть го-
ловна умова існування нації, а державна 
незалежність єсть національним ідеалом у 
сфері міжнаціональних відносин. 
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Отже, виникає питання: чи визволення 
національне можливе для нас? 

П'ятий акт драми ще не наступив для нашої 
нації: вона переживає ще й досі довгий і важ-
кий антракт у своїй історії: за коном щось ді-
ється, йде якась пильна праця, від часу до часу 
грюкотить грім, але завіса ще не піднялася. 
Антракт, власне, починається з 1654 року, ко-
ли українська республіка злучилася з москов-
ською монархією політичною унією. З того 
часу українська нація політично й культурно 
помалу завмирає, старі форми життя зника-
ють, республіканська свобода нівечиться, на-
ція знесилюється, гине, але потім знов відро-
джується, з-під попелу старовини виника ідея 
нової України, ідея, що має перетворитись у 
плоть і кров, прибрати конкретні форми. 

З часу Переяславської конституції минуло 
сьогодні 247 років, незабаром Росія справля-
тиме 250-літній ювілей сеї події. 

Коли доводиться нам іти на свої збори під 
допитливими поглядами цілої фаланги пра-
вительствених шпіонів, коли українцеві не 
вільно признаватись до своєї національності і 
коли любити вітчину рівнозначно, що бути 
державним зрадником, тоді зовсім до речі ви-
никає повне обурення питання: яким правом 
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російське царське правительство поводиться g 
з нами на нашій власній території, наче з сво-
їми рабами? Яким правом стосовно нас, ту-
більців своєї країни, видано закон з 17 мая 
1876 року, що засуджує нашу національність 
на смерть? На підставі якого права на всіх 
урядах нашої країни урядовцями призначено 
винятково росіян (москалів) або змоскалізо-
ваних ренегатів? На ґрунті якого права з на-
ших дітей готують по школах заклятих воро-
гів і ненависників нашому народові? Через 
що навіть у церкві панує мова наших гноби-
телів? Яким правом правительство російське 
здерті з нас гроші витрачає на користь росій-
ської нації, плекаючи й підтримуючи її науку, 
штуку, літературу, промисловість і т. д. І на-
решті найголовніше: чи має право царське 
правительство взагалі видавати для нас зако-
ни, універсали та адміністраційні засади? 

Чи становище царського правительства 
стосовно нас єсть становище права чи тільки 
сили, насилля? Відомо гаразд, що ми власно-
вільно прийшли до політичної унії з москов-
ською державою і заступником її — царським 
правительством. Ся власновільність, на думку 
наших неприхильників, забороняє нам нарі-
кати на несправедливість того, що нам дієть-
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да ся, бо ми ніби самі того хотіли, самі обрали со-

бі те правительство. Се твердження приму-
шує нас розглянути природу й характер уго-
ди з 1654 року. 

Держава наших предків злучилася з мос-
ковською державою "як рівний з рівним" і "як 
вільний з вільним'', каже тогочасна формула, 
себто дві окремі держави, цілком незалежні 
одна від другої щодо свого внутрішнього уст-
рою, схотіли з'єднатися для осягнення певних 
міжнародних цілей. 

Виникає питання, чи по злуці двох держав 
обидві вони зникли, а намісць їх почала існу-
вати третя держава, наступниця тих двох? Чи 
навпаки, не дивлячись на злуку, обидві дер-
жави існують поруч себе? І коли так, то який 
вплив мала злука на обидві держави з погля-
ду міжнародного права. Сучасна наука міжна-
ціонального права вчить, що держава може 
бути як простою, так і зложною. Вона каже, 
що дві або кілька держав можуть стати між со-
бою до злуки і сформувати "спілку держав" 
(Staatenbund). Спілка держав — се така фор-
ма злучення, при якій шанування і підляган-
ня спільним інституціям не тільки не виклю-
чає внутрішньої і надвірної самостійності 
злучених держав, але навпаки, оберігання тої 
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самостійності стає метою злучених держав. 
Держави — члени спілки зберігають право 
міжнародних зносин поруч із заступництвом 
цілої спілки. Усі вони мають право поокремо 
зав'язувати конвенції та посилати послів, аби 
тільки їх міжнародні зносини не мали на меті 
шкодити інтересам цілої спілки або окремих 
членів. Така спілка цілком можлива не тільки 
поміж державами, що мають однаковий полі-
тичний устрій, але й з різними формами дер-
жавного устрою і не перестає існувати навіть 
тоді, коли в одній з держав змінюється форма 
правління або вимирає пануюча династія. 
Сим особливо "спілка держав" відрізняється 
від так званої реальної унії держав, яка може 
існувати тільки поміж монархічними держа-
вами і раз у раз може перекоротити своє існу-
вання, аби вимерла династія. Спілка держав 
виникає із взаємної згоди держав, що стають 
до спілки. Зразком "спілки держав" можуть 
бути: Північноамериканські Злучені Держа-
ви, Швейцарська Спілка і найбільше Герман-
ська Спілка. 

Як же злучилася держава московська з 
державою українською? Шляхом погодження, 
а погодження те вилилося у формі так званих 
Переяславських статей. 
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взаємні і обопільні відносини держав (наво-
димо головніші пункти, надаючи їм характер 
сучасних висловів): 

1) Власть законодатна і адміністраційна 
належиться гетьманському правительству без 
участі і втручання царського правительства. 

2) Українська держава має своє окреме 
самостійне військо[...] 

4) Суб'єкт неукраїнської національності 
не може бути на уряді в державі українській. 
Виключення становлять контрольні урядни-
ки, що доглядають певність збирання данини 
на користь московського царя[...] 

б) Українська держава має право обирати 
собі главу держави по власній уподобі, лише 
сповіщаючи царське правительство про своє 
обрання[...] 

13) Незламність стародавніх прав як світ-
ських, так і духовних, осіб і невтручання цар-
ського правительства у внутрішнє життя ук-
раїнської республіки. 

14) Право гетьманського правительства 
вільних міжнародних зносин з чужинними 
державами. 

Аналізуючи сі постанови Переяславської 
І щ конституції, приходимо до висновку, ЩО В НІЙ Щ 



суть усі ті прикмети, які характеризують 
"спілку держав". Таким чином, головніший 
закид, який роблять нам наші суперечники, 
пильнуючи довести нам безвиглядність на-
ших стремлінь, закид, ніби ми ніколи не 
становили держави і через те не маємо під со-
бою історичної підстави, — є тільки випли-
вом неуцтва й незнання ані історії, ані права. 
Через увесь час свого історичного існування 
нація наша з найбільшими зусиллями пиль-
нує вилитись у форму держави самостійної і 
незалежної. Коли навіть поминути удільні 
часи, де окремі галузі нашої нації складали 
окремі держави, то перед нами виникає і Ли-
товсько-Руське князівство, де геній нашого 
народу був культурним фактором, і найголов-
ніше Галицько-Руське королівство, спроба 
злучити докупи усі галузі, усі тільки нашого 
народу ув одній Суцільній державі, спроба, 
повторена далеко пізніше Богданом Хмель-
ницьким і ще раз — Іваном Мазепою. 

Таким чином, українська держава в тій 
формі, у якій вона сформована і уконституйо-
вана Хмельницьким, є справді державою з 
погляду міжнаціонального права. Су-
противники наші ще закидають нам і те, що 

Д українська республіка, сформована Перея-
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славською умовою, не була самостійною дер- g 
жавою, бо платила "данину" царському пра-
вительству. Коли й так, то все ж навіть з їх 
погляду українська республіка була напівне-
залежною державою на зразок Болгарії, ко-
лись Сербії та інших балканських держав. Але 
напівзалежні держави відзначаються тим, що 
не мають права міжнародних зносин з надвір-
ного боку, тим часом Переяславська консти-
туція надавала се право українській державі. 
Як же, проте, розуміти ту "данину", що плати-
ла українська республіка московській монар-
хії? Годі розв'язати се питання з погляду су-
часної науки міжнародного права, бо вона не 
знає і не уявляє собі такої держави, яка б, ма-
ючи атрибути самостійної, платила "данину", 
як з другого боку не може припустити, щоб 
півнезалежна держава користувалась правом 
засилати послів. Се дасться пояснити тільки 
тоді, коли згідно з текстом конституції ми 
приймемо, що "данина" давалася [не] державі 
московській, а цареві московському, яко про-
текторові особливого роду, бо держава укра-
їнська від спілки з московською виразно ба-
жала тільки "протекції", а не підданства. З 
сього погляду та "данина" має значення 
вкладки до спільної скарбниці, призначеної 
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для міжнародних зносин спільної ваги. Такий 
характер стверджується ще й тим, що україн-
ська держава не була завойована москов-
ською монархією або придбана дипломатич-
ним шляхом як Польща, а, злучаючись з мос-
ковською монархією, не поступилася ані од-
ним з своїх державних або республіканських 
прав, і устрій московської монархії для укра-
їнської держави був зовсім байдужий. Перея-
славська конституція була стверджена обома 
контрагентами: народом українським і царем 
московським на вічні часи. Московські царі 
чи імператори не виповнили своїх обов'язків 
за конституцією 1654 року і поводяться нині з 
нами так, наче Переяславська конституція ні-
коли й не існувала. Вони чинять з нами так, 
наче наша нація зреклася своїх державних 
прав, віддалася на ласку російським імперато-
рам і згодилася поділити однакову долю з ро-
сіянами, що самі обрали собі царів. Але наш 
народ ні сам, ні через своє правительство ні-
коли не давав такої згоди і ніколи не зрікався 
прав, що належаться йому по Переяславській 
конституції. Через те Переяславська умова 
єсть обов'язкова для обох контрагентів: мо-
нархії московської і республіки української 
на підставі засади, що ніяка умова не може 
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бути знищена або змінена однобічною волею 
одного контрагента без виразно висловленої 
згоди другого. Через те "єдиная неделимая 
Россия" для нас не існує! Для нас обов'язкова 
тільки держава московська, і всеросійський 
імператор має для нас менш ваги, ніж москов-
ський цар. Так каже право! Та в дійсності нія-
кої ваги не має Переяславська конституція, 
всеросійські імператори суть наші необме-
жені пани, а Переяславська конституція тіль-
ки "історичний акт", та й годі. Як же з погля-
ду права віднестись до такого знущання над 
правом? Коли один з контрагентів каже пра-
во, переступив контракт, то другому контра-
гентові лишається на вибір: або вимагати від 
свого контрагента виконання контракту у то-
му розмірі й напрямі, у якому він був прийня-
тий обома ними, або, узнавши контракт, зла-
маний у всіх його частинах, зірвати усякі зно-
сини з контрагентом. І тоді вже єсть пануван-
ня сили, але не вплив права. 

Наші суперечники можуть відповісти нам, 
що хоч справді контракт був повернений на-
силлями, облудою й підступом одного з кон-
трагентів, але другий контрагент вже згубив 
не тільки право розпоряджатися своєю до-

Л лею, але навіть право протестувати, бо своїм 
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довговіковим мовчанням він освятив неправ-
ні вчинки, і те, що було придбане кривдою, 
на підставі задавнення зробилося правним. 
Через те вже пізно відшукувати колишні 
права. 

Але в тім розміркуванні немає ані крихіт-
ки правди. Перше: не може бути придбане на 
підставі задавнення те, що захоплене гра-
біжницьким або злодійським шляхом. Друге: 
розуміння про задавнення не може 
стосуватись до зневолення свободи. Задав-
нення може мати вагу тільки в правних від-
носинах, але не в безправних, а такі відноси-
ни московської монархії до української рес-
публіки. У міжнаціональних відносинах за-
давнення може мати місце тільки стосовно 
тих націй, що вже вимирають, що вже не ма-
ють життєвої сили, бо доки нація живе, доки 
відчуває себе живою і сильною, доти немає 
місця для задавнення. Але мимо того розмо-
ва про задавнення не може грати ніякої ролі, 
бо наш народ своїми завжденними протеста-
ми проти панування Москви (Дорошенко, 
Мазепа, Кирило-Методіївське братство, Шев-
ченко, селянські повстання 80-х років і т. д.) 
перервав течію задавнення, давши напрям 
розв'язати суперечку про обов'язковість Пе-
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реяславської конституції тим способом, який 
може уважатись єдино дійсним і серйозним, 
себто силою. Та навіть коли б ми не бачили у 
нашій історії безупинних протестів, то й тоді 
наше власне існування єсть протест проти 
насилля не тільки над нами, але й над наши-
ми предками, воно перериває течію задав-
нення, воно накладає на нас обов'язок розби-
ти пута рабства, щоб — спадкоємці Богдана 
Хмельницького — ми по праву могли корис-
туватись нашою спадщиною! 

II 
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Але коли ми маємо досить правних підстав 
для повернення Переяславської конституції і 
визволення зрабованої волі, то чи так стоїть 
питання про фізичні і матеріальні засоби для 
осягнення нашої мети? 

Наші супротивники кажуть, що логіка по-
дій, напрям і течія життя з непереможною си-
лою пруть до повного вимирання, до повного 
винародовлення нашої нації. Над нами ви-
сить чорний стяг, а на йому написано: 
"Смерть політична, смерть національна, 
смерть культурна для української нації". Се 
не є самі слова: зміст їм відповідає. 
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Коли в української держави відібрано бу-
ти державою, то поодинокі члени колишньої 
республіки позбулися усіх елементарних по-
літичних прав людини. Колишній україн-
ський республіканець має менше прав, ніж 
нинішній найостанніший московський най-
мит. Правительство чужинців розпоряджа-
ється на території колишньої української рес-
публіки, наче в завойованій свіжо країні! 
Висмоктує останні сили, висмикує ліпших 
борців, здирає останній гріш з бідного наро-
ду. Урядовці з чужинців обсіли Україну і зне-
важають той люд, на кошт якого годуються. 
Непокірливі тубільці погорджуються неви-
мовно, а небезпечні з них засилаються на Си-
бір. Законами російської імперії зневажаєть-
ся право совісті, погорджується право свобо-
ди особистої, ганьбиться навіть недоторка-
ність тіла. Колишній протектор української 
республіки перемінився нині на правового 
тирана, якому належиться необмежене право 
над життям і смертю кожного з українців. 
Царський закон з 17 мая 1876 року наложив 
заборону на саму мову спадкоємців Перея-
славської конституції, і вона вигнана з школи 
й суду, церкви й адміністрації. Потомство 
Павлюка, Косинського, Хмельницького й Ма-
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зепи вже збавлене права мати свою літерату-
ру, свою пресу: йому загадано навіть у сфері 
духовій працювати на свого пана. Таким чи-
ном, українська нація платить "данину" не 
тільки матеріальними до брами, але навіть 
психіку та інтелект її експлуатують на ко-
ристь чужинців. І не тільки панує над Украї-
ною цар-чужинець, але й сам Бог зробився чу-
жинцем і не вміє української мови. Просвіта 
занедбана, культура знівечена, і темрява па-
нує скрізь в Україні. І через 247 років по Пе-
реяславській конституції "вільний і рівний" 
українець відіграє ще гіршу роль, ніж колиш-
ній ілот, бо в ілота не вимагали принаймні ін-
телектуальної "данини", бо від ілота не вима-
гали любові й прихильності до своїх гнобите-
лів, бо ілот розумів свій гніт, українець же 
тільки відчуває його. Така-то є логіка подій і 
такі її наслідки. І от посеред таких лихих обс-
тавин ми зійшлися докупи, ми згромадилися 
ув одну сім'ю, перейняті великим болем та 
жалем до тих страждань, що вщерть наповни-
ли народну душу, і — хай навпаки логіці по-
дій — ми виписали на своєму прапорі: "Одна, 
єдина, нероздільна, вільна, самостійна Украї-
на від гір Карпатських аж по Кавказькі". 

Чи не захоплюємось ми?! 
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Чи не єсть сей ідеал наш однією з тих 
пишних, святих ілюзій, якими живе люд-
ськість, на які сподівається та які розплива-
ються зараз, скоро схочеш їх здійснити? 

Може, наша пристрасна любов до Вкраїни 
підказала нам думку безглузду, безпідставну? 

І чи можемо ми надіятись на симпатії ши-
рокого суспільства українського? 

І головне, чи здійснення сього бажання 
буде хосенне для нашої нації? 

Здебільшого, яко головний аргумент про-
ти нашого права на національне існування, 
проти нашого права на самостійність держав-
ну виставляють те, що ми не маємо історичної 
традиції, не маємо минулого. На сьому аргу-
менті не спинятимемось через те, що помил-
ковість його вже доведена нами попереду, 
теж і через те, що відсутність державно-істо-
ричної минувшини не може мати ніякого зна-
чення для дужої, бадьорої нації, що відчула 
свою силу і хоче скористуватися своїм "пра-
вом сильного". Для нас далеко важніший дру-
гий аргумент — се закид, що нація наша без-
сильна, некультурна й інертна. Хіба може, ка-
жуть нам, темна, незорганізована, розбита 
маса, неодушевлена ніякого ідеєю — творити 
історію при сучасних обставинах життя? Хіба 
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тая маса відчуває національний або політич- Ato 
ний гніт? Горстка божевільних може тільки 
смішити, але не викликати симпатій навіть 
поміж інтелігенцією, бо ціла українська інте-
лігенція охоче без протесту йде шляхом ви-
народовлення, а за нею й культурніші одини-
ці з народу. Та й, врешті, хіба українська націо-
нальність не є тільки різноманітністю росій-
ської? Коли б навіть було доведено, що ми 
тільки різноманітність російської нації, то й 
тоді нелюдське ставлення росіян до нас освя-
чують нашу до них ненависть і наше мораль-
не право убити насильника, обороняючись 
від насилля. Кров, коли вона пролита брат-
ньою рукою, ще дужче благає про помсту, бо 
то брата кров! Нехай вчені розшукують, хто 
був кому родичем, — ображене чуття нації і 
кривда цілого народу гидують визнати мо-
ральні зв'язки з російською нацією! Через те 
ми можемо обсуджувати тільки засоби і спо-
соби боротьби. 

І так ми некультурні. Се, безперечно, 
правда: наша нація некультурна. Власне, 
культурність її єсть історична, бо вона за-
вмерла на тім ступені, на якім вона була ще у 
XVII ст. Се правда, що нація наша в загальній 
культурності з часу конституції 1654 року W 

ш 
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поступила дуже мало наперед, а з багатьох 
поглядів вона мусила вернутися до нижчих 
форм життя як політичного, як і соціального. 
Усі ті релігійно-культурні рухи, що були нас-
лідком високої освіченості й хвилювали наше 
суспільство у XVII віці, обіцяли статися дже-
релом не тілько свободи совісті, але й свобо-
ди політичної. Усі ті рухи були задавлені си-
ломіць, були знівечені навіть елементарні по-
літичні права, як право особистої свободи 
(панщина), і нація кинута у безодню темряви. 
Тоді була вбита стародавня культурність ук-
раїнської нації, культурність так інтенсивна, 
що кількома своїми променями вона змогла 
покликати до життя і могутності націю ни-
нішніх наших господарів. 

Еге! Нині наші маси некультурні, але в са-
мім факті нашої некультурності знаходимо ми 
найліпший, наймогутніший, найінтенсивні-
ший аргумент і підставу до того, щоб політич-
не визволення нашої нації поставити своїм 
ідеалом! Бо хіба можливий для нашої нації 
поступ і освіта доти, доки нація не матиме 
права розпоряджатись собою і доки темрява 
єсть спосіб держати нашу націю у неволі?! До-
ки ми не здобудемо собі політичних і держав-
них прав, доти ми не матимем змоги уладнати 
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інтерес наших господарів єсть цілком супро-
тилежний нашим інтересам, бо розплющення 
очей у рабів єсть небезпечне для панів. Се ос-
таннє завдання мусить узяти на себе націо-
нальна інтелігенція. Се її право і її обов'язок. 

А в історії української нації інтелігенція її 
раз у раз грала ганебну й сороміцьку роль. 
Зраджувала, ворохобила, інтригувала, але ні-
коли не служила своєму народові, ніколи не 
уважала своїх інтересів в інтересах цілої на-
ції, ніколи не хотіла добачати спільності тих 
інтересів. На очах історії сильна, освічена і 
культурна інтелігенція України прийняла в 
XVI і XVII віках польську національність, і усі 
оті Четвертинські, Чорторийські, Вишневець-
кі та Тишкевичі — плоть від плоті нашої і 
кість від костей наших. Тоді сильним і могут-
нім замахом український народ породив нову 
інтелігенцію, ся друга прийняла російську на-
ціональність протягом XVIII і XIX віках і всі 
оті Безбородьки, Прокоповичі, Яворські, Тро-
щинські, усі оті Гоголі, Гнєдичі, Потапенки, Ко-
роленки — і "їм же несть числа" — усі вони 
наша кров. Народ знову лишився без інтелі-
генції, інтелігенція покинула його в найгірші, 

Ш найтяжчі часи його існування. Чи можемо № 
» Й 

Ш І ш 
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зрівняти війну, пошесть навіть із отсим масо- ш і 
вим відступництвом інтелігенції? І війна і по-
шесті — вони косять без розбору і учених і 
темних, бідних і багатих, відступництво заб-
рало цвіт нації — найкультурнішу її верству. 

Се були такі дві страти, що годі знайти їм 
рівні в історії якої-будь іншої нації. Але вкра-
їнський народ здобув у собі досить сили, щоб 
навіть посеред найгірших обставин політич-
них, економічних та національних витворити 
собі нову третю інтелігенцію. Еволюція укра-
їнського інтелігента третьої формації ще не 
укінчилася, але характерна його прикмета — 
служіння своєму власному народові — відби-
лася в ньому з повною силою. Отже, коли тре-
тя інтелігенція має органічні зв'язки з укра-
їнською нацією, коли вона єсть заступником 
українського народу, єдиносвідомою части-
ною української нації, то стерно національ-
ного корабля належиться їй. Годі через те ка-
зати, ніби маса українського суспільства не 
має нічого спільного з останньою формацією 
своєї інтелігенції — українська інтелігенція 
єсть само суспільство у мініатюрі, стремління 
суспільства — се стремління інтелігенції, по-
риви інтелігенції — се пориви й симпатії ці-
лого суспільства. 

й III 
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А коли так, то ми стаємо око в око з питан-
ням: "Коли українська інтелігенція є, коли во-
на заступник суспільства, коли вона бореться, 
то чому ми не чуємо про сю боротьбу, не ба-
чимо наслідків її і навіть нічого не відаємо й 
про те, за що, власне, бореться та нова інтелі-
генція?" 

Годі ось тут докладно відповісти на всі оті 
питання. Одне можна сказати, що первозвіс-
ника сучасного українства — Шевченка не 
зрозуміло ані його власне покоління, ані по-
близькі до нього. Коли Шевченко своїми 
стражданнями й смертю освятив шлях бо-
ротьби за волю політичну, національну та 
економічну українського народу, то поблизь-
кі до нього покоління з так званого україно-
фільського табору на своїм прапорі написали: 
"Робім так, щоб ніхто, ніколи, нігде не бачив 
нашої роботи!" Сі покоління "білих горлиць" 
своїм псевдопатріотизмом деморалізували ці-
ле українське суспільство в протязі півстоліт-
тя. Налякані стражданнями Шевченка, а по-
части й прикростями, яких зазнали його това-
риші, сі покоління виплекали цілий культ 
страхополохства, виробили цілу релігію ло-
яльності, сі покоління своїм нечуваним серві-

Л лізмом, своєю безідейністю, своєю незвичай-
ні 
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рухів молодімо, що стояла на украінсько-наці-
ональному ґрунті. Сі покоління зробили ук-
раїнський рух чимось ганебним, чимось сміш-
ним, чимось обскурантним! Сі покоління на-
дали українофільству характер недоношеної 
розумом етнографічної теорії. Сі покоління 
самі найліпше назвали себе українофілами, 
себто людьми, що симпатизують Україні. Во-
ни не хотіли навіть звати себе українцями. 
Тактика й політика українофілів довела до то-
го, що ціла молода Україна з відразою від тих 
одсахнулася, симпатій же старої України вони 
не змогли собі приєднати. Таким чином укра-
їнофіли лишилися без потомства, і сучасна 
молода Україна уважає себе безпосереднім 
спадкоємцем Шевченка, а її традиції йдуть до 
Мазепи, Хмельницького та короля Данила, ми-
наючи українофілів. Між молодою Україною й 
українофілами немає ніяких зв'язків, крім од-
нієї страшної і фатальної зв'язі: своєю кров'ю 
заплатити за помилки попередників. 

Часи вишиваних сорочок, свити та горіл-
ки минули і ніколи вже не вернуться. Третя 
українська інтелігенція стає до боротьби за 
свій народ, до боротьби кривавої і безпощад-

ні^ ної. Вона вірить у сили свої і національні, і Ш 
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Карпат аж по Кавказ". Вона віддає себе на 
служіння сьому великому ідеалові, і доки хоч 
на однім клапті української території панува-
тиме чужинець, доти українська інтелігенція 
не покладе оружія, доти усі покоління укра-
їнців йтимуть на війну. Війна провадитиметь-
ся усіма засобами, і боротьба культурна ува-
жається так же відповідною, як і боротьба фі-
зичною силою. Потреба боротьби випливає з 
факту нашого національного існування. Не-
хай наша історія сумна й невідрадна, нехай 
ми некультурні, нехай наші маси темні, поду-
рені, ми все ж існуємо і хочемо далі існувати. 
І не тільки існувати як живі істоти, ми хочемо 
жити як люди, як громадяни, як члени вільної 
нації. Нас багато — цілих ЗО мільйонів. Нам 
належиться будучина, бо зовсім не можливо, 
щоб 1/30 частина усієї людності, ціла велика 
нація могла зникнути, могла бути задуше-
ною, коли вона спроможна воювати з цілим 
світом! Ми існуєм, ми відчуваємо своє існу-

^ ^ вання і своє індивідуальне національне "я". 
Наша нація у своєму історичному минулому 

MjJ часто була несолідарною поміж окремими 
• 
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g своїми частинами, але нині увесь цвіт укра-
їнської нації по всіх частинах України живе 
однією думкою, однією мрією, однією надією: 
"Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостій-
на Україна від Карпат аж по Кавказ". Нині 
ми всі солідарні, бо зрозуміли, через що були 
в нас і Берестечки, і Полтава. Ми відродили-
ся з ґрунту, наскрізь напоєного кров'ю на-
ших предків, що лягли в боротьбі за волю Ук-
раїни, ми виссали з молоком наших матірок 
стародавню любов нашої нації до вітчини і її 
свободи і ненависть до насилля над нами. Як 
не можна спинити річку, що, зламавши кригу 
навесні, бурхливо несеться до моря, так не 
можна спинити націю, що ламає свої кайда-
ни, прокинувшись до життя. Наша нація сту-
пила на новий шлях життя, а ми мусимо ста-
ти на її чолі, щоб вести до здійснення вели-
кого ідеалу. Але ми мусимо пам'ятати, що ми 
тільки передтечі того великого, що йде за на-
ми, ми тільки оповіщуємо його силу, ми тіль-
ки його післанці. Сей великий — увесь народ 
український. 

Але як партія бойова, партія, що виросла 
на ґрунті історії і єсть партією практичної ді-
яльності, ми зобов'язані вказати ту най-

л ближчу мету, яку ми маємо на оці. Ся мета — 
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Уй повернення нам прав, визначених Переяслав-

ською конституцією 1654 року з розширен-
ням її впливу на цілу територію українського 
народу в Росії. Ми виголошуємо, що ми візь-
мемо силою те, що нам належиться за правом, 
але віднято в нас теж силою. Наша нація дов-
го нездужала, але нині вже стає до боротьби. 
Вона добуде собі повну свободу, і перший 
ступінь до неї — Переяславська конституція. 

Ми розуміємо, що боротьба буде люта й 
довга, що ворог безпощадний і дужий. Але ми 
розуміємо й те, що се вже остання боротьба, 
що потім вже ніколи не настане слушний час 
до нової боротьби. Ніч була довга, але ранок 
наблизився, і ми не попустимо, щоб проміння 
свободи усіх націй заблищало на наших раб-
ських кайданах: ми розіб'ємо їх до схід сонця 
свободи! Ми востаннє виходимо на історичну 
арену і або поборемо, або вмремо... Ми не хо-
чемо довше бути євнухами, не хочемо довше 
зносити панування чужинців, не хочемо біль-
ше зневаги на своїй землі. Нас горстка, але ми 
сильні нашою любов'ю до України! Сини 
Вкраїни! Ми, як той Антей, доторкаючись до 
землі, наберемось усе більшої сили й завзят-
тя. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь 
по Вкраїні, і кожен, у кого ще не спідлене сер-
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йшли до табору наших ворогів, їм не місце 
поміж нами, і ми виголошуємо їх ворогами 
вітчини. 

Усі, хто на цілій Україні не за нас, ті проти 
нас. Україна для Вкраїнців, і доки хоч один 
ворог-чужинець лишиться на нашій терито-
рії, ми не маємо права покласти оружія. 
І пам'ятаймо, що слава і побіда — се доля бор-
ців за народну справу. Вперед! І нехай кожен 
з нас пам'ятає, що коли він бореться за народ, 
то мусить дбати за ввесь народ, щоб цілий на-
род не згинув через його необачність. 

Вперед! Бо нам ні на кого надіятись і нічо-
го озиратись назад! 

Самостійна Україна. Промова. — 
Львів, 1900. 
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p Справа 
української інтелігенції ' 

в програмі 
Української народної партії 

(Десять заповідей УНП) 
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Десять заповідей УНП 
(Української народної партії) 

I. Одна, єдина, неподільна від Карпат аж до 
Кавказу, самостійна, вільна, демократична Ук-
раїна — Республіка робочих людей — оце на-
ціональний всеукраїнський ідеал. Нехай кож-
на українська дитина тямить, що вона наро-
дилася на світ на те, щоб здійснити цей ідеал. 

II. Усі люди — твої браття, але москалі, ля-
хи, угри, румуни та жиди — це вороги нашо-
го народу, поки вони панують над нами і ви-
зискують нас. 

III. Україна для Українців! Отже, вигонь 
звідусіль з України чужинців-гнобителів. 

IV. Усюди і завжди вживай української 
мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не по-
ганять твоєї господи мовою чужинців-гноби-
телів. 

V. Шануй діячів рідного краю, ненавидь 





VIII. Не обкрадай власного народу, працю-
ючи на ворогів України. 

IX. Допомагай своєму землякові поперед 
усіх. Держись купи. 

X. Не бери собі дружини з чужинців, бо 
твої діти будуть тобі ворогами; не приятелюй 
з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм 
сили й відваги; не накладай укупі з гнобите-
лями нашими, бо зрадником будеш. 
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Москвофільство 
української 

революційної 
інтелігенції 
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Ідеалізація ліберальних і демократичних 
революційних течій московського су-

спільства з боку української інтелігенції пха-
ла її протягом останнього п'ятдесятиріччя в 
ці течії, де вона тонула цілковито для україн-
ської нації. Майже до останнього десятиріч-
чя, — до року 1896-1897. 

Той факт, що до останнього часу револю-
ційна українська інтелігенція майже цілкови-
то йшла до табору революціонерів-москалів, 
полишаючи справу організування свого влас-
ного народу за його економічні і політично-
національні інтереси, — відомий кожному. 

Цей напрям називаємо москвофільством і 
період його панування — періодом москво-
фільства. 

Усі ці Попки, Давиденки, Кибальчичі, Ма-



їх шляхом ішла українська інтелігенція 
майже до 1896-1897 року, приносячи великі і 
криваві жертви московському Молоху. Тільки 
протягом останніх десяти років стали з'явля-
тись революційні українські організації: 
УСДП, УСП і РУП. 

Але й зараз значна доля української інте-
лігенції все йде битим шляхом своїх поперед-
ників; навіть деякі з українських організацій 
не відцурались загальноросійських політич-
них ідеалів, обмеживши свою діяльність те-
риторією українського народу, вони спини-
лися на компромісі. 

Москвофільство, ця страшенно смертель-
на хвороба для української нації, ще й досі 
значної сили. 

Чим же пояснити москвофільство україн-
ської революційної інтелігенції, що так без-
межно панувало до останніх часів? Адже не 
вигоди матеріальні спонукують її йти до ре-
волюційного московського табору, бо там її 
жде доля Малинки, Желябова, Попка, Дави-
денка та інших. 

Ця інтелігенція досить ідеалістична й 
альтруїстична і хоче дійсно щастя скривдже-
ним. Але чого ж вона йде до тих, які належать 
і дбають про щастя нації, яка заїдала і зараз 
заїдає націю українську? 
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ї й Причини цього глибокі й кореняться в са- ї їд 

мому становищі української нації, в станови-
щі безправного і безсилого раба. Рабство по-
літичне і рабство економічне українців вихо-
вувало і виховує в них психологію рабства 
духовного. 

Той, хто не може уявити собі існування ук-
раїнської нації в стані незалежної державно, 
хто навіть не може припустити змоги цього хоч 
аби коли в майбутньому, кому ця думка смішна 
з приводу неможливості її виконання, бо він 
уявляє собі силу московської нації неперемож-
ною, той, очевидно, шукатиме ліпшої долі не в 
антагонізмі а в згоді з "панами становища", з 
панами переможцями, з москалями, і усі його 
пересвідчення й ідеали з залізною доконечніс-
тю вироблятимуться в напрямі москвофільства. 

З другого боку, брак української націо-
нальної преси, літератури, брак національної 
школи і необхідність учитись у школах мос-
ковських і шукати відповіді на духовні запи-
ти життя в московській пресі й літературі ми-
моволі привчає українця дивитися на світ, на 
себе і на свій народ через "московську" приз-
му, мимоволі витворює в нього психологію 
духовного рабства від московської думки, 
московської культури. Щ 
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Єдина всеросійська 
централістична конституція, 
що пропонують московська] 

демократія і ліберали, 
не є в інтересі 

українського народу 
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Суб'єкт української нації бачить, що мос-
калі поділилися на два ворожі табори: 

панство і демократію. Московська демократія 
в боротьбі своїй з шляхетно буржуазними 
класами оточує себе ореолом боротьби за 
"рівність, свободу і братерство". 

Брак політичного виховання не давав ук-
раїнському інтелігентові зрозуміти суті речі, 
головних і дійсних причин класового антаго-
нізму, що розпочався в московській нації. 

Він оптимістично мріяв, що московська 
демократія несе з собою свободу і щастя всім 
поневоленим народам російської держави, 
щиро і палко прилучався до неї, віддаючи 
свої інтелектуальні сили і життя своє на здій-
снення її ідеалів. Прилучався і гинув... Гинув 
без жодної користі для своєї нації. 



r?A 
^fa голосними, хоч пустими фразами москов-

ських лібералів і демократів, і погоджувалася 
цілковито з їх головним постулатом: що пер-
шою і головною умовою для поліпшення жит-
тя українців й інших недержавних націй Ро-
сії є здобуття політичної свободи, яка ніби ре-
алізується для всіх націй Росії у всеросійській 
конституції; українська інтелігенція не запи-
тувала ані себе, ані інших, у яких формах сво-
бода взагалі реалізується і в яких буде реалі-
зована в Україні при всеросійській централіс-
тичній конституції, і які гарантії, що свобода 
дійсно буде в Україні при тій-таки всеросій-
ській конституції. Брак політичного досвіду 
родив оптимізм і легковірність. Критично 
поставитися до цієї справи перешкоджав оп-
тимізм, великий ворог серйозних завдань. 

Коли б наслідком конституційного устрою 
було пробудження самосвідомості поневоле-
них націй Росії, підвищення їх культури і че-
рез це піднесення їх політичної сили, яка ло-
гічно докладе зусиль до об'єднання росій-
ських окраїн, заселених недержавними нація-
ми, то яка рація московській нації добивати-
ся конституції? Адже московська нація добре 

щ й 
* Під цим словом треба розуміти свідомий і активний її 
елемент. 
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розуміє ті вигоди, які вона має через своє па- | ^ 
нування: уся промисловість і торгівля україн-
ської території в її руках, великі обшири зе-
мельної посілості, увесь уряд, фахи — теж її 
власність, привілейоване становище в Україні 
теж належить москалям. 

Зріст національної самосвідомості україн-
ців, що упосліджені соціально, буде зруйну-
ванням привілейованого становища москалів 
в Україні. 

Коли всеросійська конституція поведе до 
зросту національної української самосвідо-
мості, то, очевидно, приведе до зруйнування 
добробуту москалів в Україні на користь ши-
роким, тепер упослідженим, робочим масам 
української нації. В такому разі, коли б усеро-
сійська конституція дійсно вела до самосвідо-
мості українську націю і була для цієї справи 
необхідною умовою, то москалям, а ще тим, 
що живуть в Україні, не було б ніякої рації до-
биватися такої конституції, а навпаки була б 
повна рація душити її в самому початку. 

Але проте ми бачимо, що московська нація 
добачує у всеросійській конституції здій-
снення своїх найголовніших завдань, добачає 
у ній запоруку ліпшої долі, бажаних вигод. 

Чи, може, московська інтелігенція помиля-
ється і йде в напрямі, прямо шкідливому інте- ТМ М W т Ш 
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W ресам своєї нації через брак дійсного розу-

міння фактів життя? ^ І і 
Чи, може, вона хоче принести в жертву 

свої інтереси, інтереси своєї нації, поневоле-
ним націям Росії, щоб загладити таким чином 
злочин своїх попередників? 

А може москалі дійсно кинули шлях роз-
бишацтва і грабіжництва чужих країв — 
свою історичну місію — і звертають на шлях 
альтруїзму? 

Та досі історія не має жодного прикладу, 
жодного факту неегоїстичного національно-
го вчинку, і політична економія та соціологія 
поклали на підставі цього непохитну тезу: 
тільки інтереси кермують людністю. Може 
москалі — єдиний, подиву вартий виїмок із 
усіх народів земної кулі? 

Ні, московська інтелігенція добре розуміє 
свої інтереси й інтереси своєї нації і пильнує 
їх більше і ліпше, ніж то уявляє собі просту-
ватий українець-інтелігент... 

Дивлячись незасліпленими очима за кор-
дон, на культурний Захід, на стан речей у Ні-
меччині, Австрії, Англії, московська інтелі-
генція ясно бачить, що єдинодержавна кон-
ституція розв'язує руки ініціативи суспільс-
тва пануючої нації, розриває і руйнує усі пе-

ri t j репони її діяльності, але щодо суспільної іні- ГаШ 



Московські освічені верстви добре бачать 
і знають, що в конституційній державі можна 
заборонити і національну пресу, і національ-
ну мову поневоленої нації в школі, суді й ад-
міністрації і панувати над нею економічно і 

* 
політично . 

Московські освічені верстви добре розумі-
ють, що хоч конституція, можливо, і дасть яку 
дрібну вигоду поневоленій нації, то напевне 
їм, пануючим, дасть у сто раз більше. 

Російський парламент, в якому москалі, 
завдяки своїй політичній і економічній силі, 
матимуть вражаючу більшість представників, 
буде так без контролю і без церемонії вироб-
ляти і прикладати до українців методи визис-
ку і тримання в покорі, як і абсолютний су-
часний уряд. Придивімось, як це діялося або й 
діється в інших краях і державах. 

Стан поневолених націй в Австрії, Німеччині, Англії й 
Щ інших. (УНП) № 2 і № 3. W 
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Північноамериканська федеративна 
республіка складалася, як відомо, із 

нащадків-колоністів різних націй, що засели-
ли Північну Америку протягом 400 років. 
Північноамериканська федеративна респуб-
ліка, як відомо, є федерацією держав (штатів), 
незалежних щодо свого внутрішнього биту; 
проте надвірна політика, торгівля належать 
федеративному уряду, конгресові, який скла-
дається із "Палати депутатів" (парламент) і 
Сенату. До Палати депутатів шле кожний 
штат представників пропорційно населенню, 
а до Сенату по 2 депутати. 

Штати федеративної Північноамерикан-
ської республіки складалися майже в межах 
національних. Іспанці заселили південні 
штати, німці Пенсільванію, Огайо і штати на 
північ від Огайо, найбільшу частину терито-
рій заселили янкі, нащадки колоністів-ан-
глійців. Янкі (це назвище дали англійцям ін-
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діанці) становлять дві третині населення фе-
деративної Північноамериканської республі-
ки, і через те пануюча мова в ній — англій-
ська. Ірландці склали штати здовж середньої 
Міссісіпі, французи — біля великих амери-
канських озер: Мічиган, Ірі. 

Не треба думати, що в цій демократичній 
федеративній республіці панує дійсна свобо-
да, що в ній нема утисків національних. 

Не всі штати мають право посилати депу-
татів на конгрес із правом вирішального го-
лосу. Аризона, Юта, Оклахома, Нове Мехіко 
шлють депутатів на конгрес тільки з правом 
дорадчого голосу; це значить, що депутати 
цих країв тільки мають право слухати дебати 
депутатів з інших штатів; зрозуміло, що вони 
не можуть обороняти інтересів своїх країв. У 
цих краях одібрано право на назву "штат", а 
дано назву територій, а "території" не мають 
ніяких виборчих прав на своїй землі: цілу ад-
міністрацію з генерал-губернатором на чолі 
присилають із Нью-Йорка. 

До країв, що не мають прав, належать і дві 
індіанські території. Визиск цих країв чужин-
цями-янкі такий великий, що викликав загаль-
не повстання індіанців у 1891 році, повстання, 
яке скінчилося пролиттям моря крові індіанців. 
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Сучасна федеративна республіка північ-
ної Америки не утворилася на ґрунті добро-
вільної згоди, а шляхом примусу, меча. 

Сепаратизм у цій федеративній республіці 
почався 1863 року, року примусового приєд-
нання переможцями північними штатами пів-
денних штатів. 

Південні штати стояли за повну державну 
незалежність кожного штату, стояли за те, 
щоб постанови конгресу не були обов'язкові 
для кожного штату, а щоб кожний штат мав 
повну свободу виконувати чи не виконувати 
постанову загального конгресу. Проте північ-
ні штати, заселені переважно янкі, хотіли пов-
ної централізації, хотіли утворення не спілки 
незалежних держав, а федеративної держави. 

Боротьба федералістів-централістів з ан-
тифедералістами (південними) закінчилася 
війною (1801 до I860) і перемогою північних 
штатів: південним штатам треба було покори-
тися силі меча. 

Янкі одержали прав , завдяки своїй чи-
сельній перевазі, розпоряджатися в утвореній 
ними федеративній республіці-державі . 

* Північні штати прикривали свої економічні інтереси 
оголошенням, що вони нібито завоювали південних, аби 
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неться протягом усієї колонізації Америки. 
Але надто кривавий характер носив націо-
нальний антагонізм між ірландцями і янкі-
англійцями. Історія колонізації Америки вся 
повна кривавих подій між цими двома нація-
ми, які перенесли і на територію Америки 
свою вікову взаємну ненависть і ворожнечу. 

Романісти і письменники XIX віку черпали 
багато тем із кривавих подій в Америці між 
цими двома навіки ворожими націями. 

У федеративній Північноамериканській 
республіці негрів і індіанців надзвичайно 
гноблять. Проти негрів засновано в 50-60 ро-
ках таємні організації білих, які терором за-
лякували негрів і тих, хто їм співчував; ці та-
ємні терористичні організації білих зникли 
на якийсь час, але незадовго знову почали 
своє існування і діяльність. Річ у тім, що нег-
ри надзвичайно множаться, і тепер їх у феде-
ративній Північноамериканській державі до 
7 мільйонів. 

В останні часи негри розпочали свій влас-
ний просвітницький рух, мають свої школи й 
університети, почали організовуватись у бо-
ротьбі за свої політично-расові права. Сім 
мільйонів зорганізованих негрів — це коло- № 
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бу проти чорної раси, щоб навіки позбутися 
тої чорної небезпеки. 

Расовий і національний антагонізм не 
скінчився й тепер, а панує і досі у федератив-
ній республіці Північної Америки. Яскравою 
ілюстрацією цієї боротьби є той факт, що в 
американських містах кожна нація живе в ок-
ремих міських кварталах: наприклад, є Нью-
Йорк англійський, французький, німецький, 
жидівський і т. д. 

Сепаратизм штатів на підставі ворожнечі 
між янкі й німцями, між янкі й ірландцями, між 
янкі й іспанцями — це звичайна річ і тепер*. 

* Джерела: 
Тохвіль: De la democratie en Amerique; 
Hoist: Verfassurig u. Demokratie der Vereinigten Staaten; 
Ramsay: History of the United States; 
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Чехія є провінцією Австрії, заселена 
поневоленим народом — чехами. 

Місцевими справами керує місцевий чеський 
сейм (ландтаг), що має 242 члени; наслідком 
довгої боротьби після 1886 року чехи доби-
лися в сеймі більшості щодо німців, більшості, 
яка раніше належала німцям, нації пануючій, 
хоч вона і по числу далеко менша (37 %). 

110 депутатів шлють чехи до загальноав-
стрійської державної Ради (рейхсрату), що 
керує надвірною політикою, торгівлею, пош-
тово-телеграфною і монетною справами. 

До 1840—1848 року культури у чехів не 
було. Чеська мова ледве чутна була по глухих 
селах і закутках, куди не встигла просунутися 
ще німецька культура і мова. Міста і торгові 
села чехів були цілковито знімеччені, як у нас 
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році, в котру німецько-австрійська буржуа-
зія вибивалася з-під гніту й опіки самодер-
жавно-деспотичного уряду, чехи через свою 
неосвіченість стали за уряд. У час небезпе-
ки австрійський уряд багато наобіцяв чехам, 
і недосвідчені ще в політиці некультурні че-
хи довірились і потрапили в оману. Але во-
ни швидко розчарувалися. Після 1847 року 
була утворена єдина всеавстрійська консти-
туція з єдиним всеавстрійським парламен-
том, при виборах до котрого уряд ужив усіх 
заходів, щоб потрапили туди переважно 
німці. 

Конституція 1848 року була вироблена під 
могутнім впливом німецько-австрійської де-
мократії. 

Централізм німецької демократії дуже ви-
разно проявлявся. Від цієї конституції тільки 
виграла німецька буржуазія і демократія, які 
захопили в свої руки мандати в австрійському 
парламенті, а чехи, угри, хорвати та інші по-
неволені народи програли, бо Рада державна 
з перевагою німців і німецька бюрократія так 
само деспотично і самодержавно управляли 
ними, як і раніше управляв ними самодержав-
ний австрійський цісар-деспот. М 
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У 1849 році угри, замість того, щоб поси-
лати своїх депутатів до всеавстрійської Ради 
державної, розпочали повстання, бо добре 
бачили, що нема чого слати своїх депутатів 
на глум і потіху німців, які, складаючи вража-
ючу більшість у Раді, провалюватимуть про-
екти мадярських послів і доходи з Угорщини 
уживатимуть на свої потреби. 

В німецькому суспільстві зараз же після 
повстання угрів запанувала реакція: під час 
національної небезпеки притихли найбільш 
запальні німецькі радикали і революціонери 
(як у Росії це сталося з московським суспіль-
ством у 1863 році під час повстання Польщі, 
коли ліберали і радикали москалі протягнули 
руку консерваторам задля боротьби за свої 
національно-московські інтереси). 

Коли сепаратизм поневолених народів 
підніс свою голову, швидко розпочалася ре-
акція в німецькому суспільстві: радикал бра-
тався з консерватором, щоб боротися вкупі за 
свої спільні національні інтереси, щоб при-
боркати свої поневолені народи-раби. 

Повстання угрів придушено; в цій справі 
допомагали німцям москалі. Реакція в німець-
кому суспільстві дійшла до запровадження 
знову повного абсолютизму, до запроваджен-
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ня самодержавства в 1851 році. Приборкавши 
підвладні народи, німецько-австрійське су-
спільство заспокоїлося. Знов поліз йому в го-
лову лібералізм, радикалізм. Наслідком цього 
в 1861 році, головно під впливом німецької 
буржуазної демократії, проголошено нову 
всеавстрійську конституцію з єдиним всеавс-
трійським парламентом, рейхсратом. Творці 
конституції — німецьке ліберальне і демокра-
тичне суспільство — найбільше дбали про те, 
щоб статутом і статтями конституції якомога 
більше обмежити доступ до рейхсрату членам 
зневолених націй: уграм, чехам та іншим. 

Щоб не поставити своїх послів у смішне 
становище у всеавстрійському парламенті, де 
німецька більшість завжди повертала би усі 
справи на свою вигоду, і бачачи, що присут-
ність угорських послів зовсім не вплине на 
політику австрійської держави, угри просто 
не послали туди депутатів. 

З цих самих причин перестали з 1864 року 
посилати туди своїх депутатів і чехи. 

Наслідок цієї політики такий, що 1867 ро-
ку, під час невдалого для Австрії конфлікту з 
Пруссією, угри, використавши тяжке станови-
ще Австрії, здобули для себе майже повну 
державну самостійність... 



Це ще більше запалювало чехів і собі здо-
бути таку ж долю. Вони вели собі далі політи-
ку угрів і не слали депутатів до Ради держав-
ної. 

З 1871 року чехи не слали своїх депутатів 
не тільки до загальної державної Ради, але і 
до свого крайового сейму, бо завдяки системі 
виборів (високий майновий ценз на право бу-
ти виборцем, права міст Чехії, заселених пе-
реважно німцями, та явну відносну перевагу 
депутатських мандатів у сеймі порівняно з 
селами, заселеними чехами, та інші виборчі 
махінації на користь пануючої німецької на-
ції), в сеймі німці складали більшість, хоч у 
Чехії їх усього 37 %. 

А така політика чехів була занадто не-
приємна для австрійсько-німецького уряду, 
бо як упровадити щодо чеської землі закони, 
коли чехи у Раді державній не були при обго-
воренні цього закону і через те мали право 
противитися запровадженню цих законів у 
своїй землі (що дійсно і було). 

Тоді австрійський уряд виголосив у 1873 
році прямі безпосередні вибори, щоб чехи ки-
нули свою пасивну обструкцію, але чехи не 
піддалися і далі не слали депутатів до Ради 
державної. 
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Нарешті австрійський уряд дав формально 
обіцянку на істотні реформи в Чехії (1879 p.), 
і чехи послали своїх депутатів до Ради дер-
жавної, але за умови, як тільки австрійський 
уряд не додержить свого слова, знову почати 
пасивну обструкцію, не посилати депутатів ні 
до Ради державної, ні до сейму. 

Австрійсько-німецькому конституційному 
уряду було нікуди дітись. 

1880 року видано закон, згідно якого чесь-
ка мова значною мірою зрівнювалась у пра-
вах з німецькою. 

1882 року в Празі дозволено заснувати 
чеський університет із чеською мовою викла-
дання. 

Року 1886 видано новий закон для виборів 
в інтересах чехів. Наслідком цього закону 
чеських депутатів стало більше у чеському 
сеймі, ніж німців (до Ради державної Чехія 
послала більше чеських депутатів). 

Німці-колоністи звикли до господарюван-
ня в Чехії і коли новий виборений чехами за-
кон дав перевагу в чеському сеймі чехам, то 
німці заворушилися надзвичайно і вийшли 
демонстративно із сейму (1886 p.). 

Тепер і німці в Чехії почали політику чехів: 
обструкцію; німців усієї Австрії надзвичайно 
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в чеському сеймі (хоч це річ справедлива і до-
конечна в ріднім краю чехів, який вони майже 
цілковито заселяють. Німці погрожували сво-
єму уряду за його поступку вийти загалом із 
Ради державної), німецька преса закликала до 
рішучих засобів у боротьбі з чехами. 

Але чеські часописи відповідали тим са-
мим. Загорівся страшний національний анта-
гонізм. Старочеська партія за свої поступки 
німцям при виборах 1889 року була рішучо 
побита: тоді не вибрано жодного старочеха. 
Посольські мандати отримали молодочехи, 
які на своєму прапорі виписали: 1. Самостій-
на державна Чехія; 2. Загальне, таємне, без-
посереднє голосування. 

Розпалився національний антагонізм і во-
рожнеча. 1892 року запроваджено в Празі 
надзвичайний стан облоги. Чеські часописи 
завішено. 

Національний антагонізм чехів і німців 
досяг апогею: німців лютить незвичайне 
культурне піднесення чеського народу і вод-
ночас зріст його політичної сили. Німці поба-
чили, що їх пануванню в Чехії є загроза, і 
об'єдналися всі — консерватори, ліберали й 
демократи — до боротьби проти чехів. W w 
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німців до рішучої боротьби з чехами. 
Він називає чехів варварами, апостолами 

варварства, їх жадання — жаданнями варва-
рів, він каже в цій брошурці, що чеський че-
реп недоступний для розуму і що йому зрозу-
мілі тільки побої, штурханці. 

Так пише німецький історик, славний істо-
рик. Він кинув свої архіви й науку, щоб обо-
роняти німецький інтерес, німецьке привіле-
йоване становище у цілій австрійській держа-
ві, як тільки для нього з'явилася загроза. 

Сучасне політичне становище чехів має 
дуже мало утішного. В Чехії в сеймі 242 пред-
ставники, і з цього числа 100 депутатів від 
магнатів-латифундієрів, які переважно німці: 
1 архієпископ, 3 єпископи, ректори чеського 
та німецького університетів, 5 послів від тор-
гівельних палат (переважно німці, бо їм нале-
жить торгівля в Чехії), 62 депутати від міст і 
79 від сільських громад. 

Як бачите, права чеського народу з усіх 
т т боків обмежені. Німці заполонили переважно 
н міста, забравши в свої руки промисловість і 
№ торгівлю (як москалі у нас в Україні), а чехи 
Й 
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переважно живуть цілковитою масою по се-
лах, як узагалі всі поневолені нації. Сільське 
населення, незважаючи на свою чисельну пе-
ревагу перед іншими верствами, має депута-
тів удвічі менше, ніж інші міські верстви і зе-
мельні володарі-магнати. 

Припустимо, що Україна нарешті матиме 
таку саму автономію і такі права, як і тепер 
Чехія, то й придивімося, які вигоди може да-
ти така автономія українській нації. Нехай і 
український автономний парламент склада-
тиметься, як і сучасний чеський, із 242 пред-
ставників, із котрих 100 депутатів від магна-
тів-латифундієрів, 4 — від попівства, 2 — 
від університетів, 5 — від палат торгівель-
них, 62 — від міст і 79 — від сільських гро-
мад. 

Українська нація, що складається пере-
важно із хліборобського пролетаріату, має в 
своїх руках села, 79 депутатів від сіл — це 
майже весь контингент, який можуть посла-
ти українці до українського автономного 
сейму. Але в дійсності сільський пролетарі-
ат, запозичений, залежний економічно від 
дідича-москаля, помосковленого ренегата, 
або якого іншого чужинця, певно посилати-
ме за своїх послів до автономного україн-
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ffp від палат торговельних — 21, від селян — 129, 
а від робітників міських — 72 

Ця конституція утворена виключно в інте-
ресах пануючої німецької нації. Поневолена 
нація завжди випхана із міст (українська на-
ція) лишається тільки в селах, та і то в стані 
позбавленого влади хліборобського пролета-
ріату, який дуже легко усунути від виборів 
висотою майнового цензу для права виборів, 
що і робиться в Австрії, Німеччині, Велико-
британії, Франції тощо. 

Сільське населення, яке складає в Австрії 
не менше 60 % усього населення, має проте 
удвічі менше місць депутатських, ніж інші па-
нуючі верстви. Маючи на увазі те, що сільське 
населення Австрії становлять переважно на-
ції поневолені: чехи, українці, словінці та ін-
ші, ми бачимо, що обмежені в представництві 
саме нації поневолені. 

Поневолені нації Австрії обмежені в мож-
ливості відстоювання своїх інтересів ще в ін-
ший спосіб. 

Слов'яни: 
На Ікпичину 1 депутат до Ради державної 

припадає на 79,178 чоловік. 
На Істрію 1 депутат на 64,692 чоловіка. 
На Буковину 1 депутат на 62,297 чоловік. Ї М 
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Я й Німці: 

На Австрію верхню 1 депутат на 32,290 чо-
ловік. 

На Зальцбург 1 депутат на 2,694 чоловіка. 
Коментарі зайві. 
При всеросійській конституції, яка напев-

но буде гірша, ніж австрійська, коли Україна 
не матиме автономного сейму хоч на зразок 
чеського (а вона не матиме, коли його не ви-
боре, як не мав свого парламенту Прованс і 
Бретань — у Франції, Каталонія — в Іспанії, 
Познанщина — у Пруссії та інші, бо в них не 
вистачило сил на боротьбу за свої права). 
Становище України мало відрізниться від су-
часного: безправне буде і тоді, хоч і в іншій 
формі. 

І так, при такій формі конституції, яка є в 
Австрії, українська нація матиме декілька де-
сятків депутатських мандатів у всеросій-
ському парламенті, але це число, певна річ, 
не в силі обороняти інтереси української на-
ції. Інтереси української нації у всеросій-
ському парламенті не будуть представлені, а 
це однозначно з тим, що для української на-
ції ніяких конституційних гарантій не буде, 
що конституція буде тільки на користь мос-
калям. Ш »5 
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Угорщина здобула 1867 року повну 
внутрішню автономію: її зв'язок з Авс-

трією — унія особиста, цісар австрійський є і 
королем угорським. Угорщина не має тільки 
права вільних міжнародних політичних зно-
син і торгівельних зносин. 

Треба визнати, що ця унія дуже вигідна 
для німців і невигідна для мадяр, для котрих 
вона примусова. 

Річ у тому, що по митній умові спільне 
кордонне мито оберігає Австро-Угорщину від 
конкуренції фабрикантів із Німеччини, Фран-
ції, Англії тощо. Через це фабрична Австрія 
без конкурентів збуває свої фабричні вибори 
по високій ціні в Угорщину, а сама отримує 
звідти продукти сільського господарства 
порівняно по низькій ціні. Взагалі заробітна 



ким чином Австрія значною мірою живе на 
кошт Угорщини. 

Угри могли б завести свою власну промис-
ловість, щоб не платити за фабричні продук-
ти німцям в Австрії, але це можливо тільки то-
ді, коли б угри відгородилися митним кордо-
ном від Австрії, щоб знищити конкуренцію 
фабрикатів австрійських, але це неможливо 
за угодою 1867 року. 

Все ж Угорщина самостійна щодо внутріш-
нього життя; вона має свій самостійний неза-
лежний парламент — сейм у Будапешті. 

Ставши майже незалежними, угри, колиш-
ні раби, почали гнобити свої поневолені на-
ції, які вони встигли одірвати від Австрії: го-
ловно хорватів, сербів, румунів у Трансільва-
нії, українців і словаків. 

За угорською конституцією, палата послів 
має 413 членів. Хорвати мають свій окремий 
сейм, який вони вибороли шляхом довгої бо-
ротьби. Але адміністрація в Хорватії в руках 
бана, котрого призначає угорський уряд. Так 
само уряд призначає і трьох керманичів де-
партаментів хорватів. 

Армія, флот, торгівельне і морське право, 
фінансові та податкові питання лежать поза 
компетенцією хорватського сейму, а через те 
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і хорватів, усе є цілковито в руках угорського 
уряду. 

За угодою 1889 року хорватів з уграми, 
56 % доходів з Хорватії іде до каси угорсько-
го королівства, до рук угорського уряду, а 
тільки 44 % лишається на потреби хорватів. 

40 депутатів із Хорватії має право брати 
участь у нарадах угорського королівського 
сейму, але що вони значать у масі 338 угрів?! 
Інтереси хорватського народу в угорському 
сеймі таким чином... не заступлені. 

Хорватський міністр має право засідати в 
кабінеті угорських міністрів без портфеля 
(дорадчий голос). Офіційно це мотивується 
тим, що хорватський міністр засідає для за-
хисту хорватських інтересів, а фактично він 
засідає для глуму над безсиллям хорватів. 

Скрізь під час виборів у Хорватії (як і в Га-
личині стосовно українців поляки) угорський 
уряд докладає зусиль, щоб наставити своїх 
кандидатів. 

Угри визнають офіційно хорватську мову 
в суді, школі й адміністрації в Хорватії, визна-
ють навіть хорватський національний прапор 
і герб, а проте немилосердно висисають хор-
ватів, у дійсності безправних... 

Демонстрації та рух у Хорватії проти уг-



рів — це звичайна річ, як звичайна річ і в 
плані облоги, що завдають угри хорватам. Не 
даремно хорват не може слухати спокійно 
угорську мову і бачити угра — культурного 
канібала. 

Семигород (Трансільванія) заселений пе-
реважно румунами, а частково й німцями-се-
лерами, теж під пануванням угрів. Йому ві-
дібрано право на місцевий сейм. До угорсько-
го державного сейму Семигород шле 75 депу-
татів, з котрих значна частина угри. Але хоч 
би ці 75 депутатів були із румунів і німців, що 
вони могли б зробити проти понад 300 угрів? 
Представництва інтересів Семигорода в дій-
сності немає в державному угорському сеймі. 

А не казати вже про утиск словаків й укра-
їнців в Угорщині. Гноблення цих останніх ді-
йшло до того, що сьогодні в Угорщині немає 
жодного свідомого інтелігента-українця. Ще 
два-три попи щось трохи знають, хто вони, 
решта все потонуло у мадярському морі, зма-* 
дярщилося . 

* Джерела з історії Угорщини: 
Sayous: Histoire generate des Hongrois (1600 рік). 
Horvatek: Jahre aus der Geschichte Ungarns (1823-1867). 
L. Leger: Hist, de I'Autriche-Hongrie Iranyi et Chassin: 

Hist, pol de la recol de Hongrie. 

95 



не робимо, щоб занадто не нагромаджувати 
фактів і щоб не збільшувати занадто обсягу 
брошури. 
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Ми в попередніх виданнях досить до-
кладно оповідали про політичний 

стан Познанщини в Пруссії. 
Становище поляків у Познанщині тяжче 

від становища поляків російських. 
Хоч конституція прусська гарантує свобо-

ду друку, зборів, сумління, але de facto поля-
ків то поминає. 

Хто хоче докладніше про це довідатися, 
хай зазирне в польські познанські часописи. 
Там він побачить, що редактори польських ча-
сописів більше бувають у тюрмі, як на Божім 
світі, що німці запихають до тюрми навіть ді-
тей польських (гімназистів), наставляють 
ксьондзів-німців, котрі з кафедри церковної 
проповідують германізацію. 

Школи онімеччені: поляки мусять віддава-
ти дітей до німецьких шкіл. 

Уряд — у руках німців. 
Збори розганяються поліцією. 
Для польських зборів забороняють вина-

ймати салі. 
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^ J j На справу експропріації землі із рук поля-

ків утворена "колонізаційна комісія", для її 
діяльності при заснуванні виділено 100 міль-
йонів марок, 1898 року призначено парла-
ментом додатково 200 мільйонів марок, 1902 
року ще 200 мільйонів марок. 

Чи, може, полякам треба звернутися до 
прусського парламенту зі скаргами на щоден-
не насилля над ними? 

Поляки звертались. Почуємо, що їм одпо-
відали. На скаргу про утиск польської мови 
канцлер Бюльов відповідає в парламенті: 

"Держава прусська не перешкоджає поля-
кам казати, як у них дзюб виріс". 

На скаргу, аби в одному місті в загальному 
шпиталі, котрий утримується із крайових 
фондів, лікарі розуміли польську мову, ні-
мецький депутат відповів: "Адже ветеринари 
лікують худобу, не розуміючи її!" 

Чи після таких відповідей звертатися ще з 
новою скаргою? 

Поодинокі чесні й шляхетні німецькі го-
лоси в обороні поляків тонуть у загальному 
шовіністичному запалі. 

Danziger Neueste Nachrichten кажуть, що 
поляки в землях польських у прусській держа-
ві не можуть бути властителями земельними. 
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Дехто запитає, чи дійсно серед усіх верств 
пануючих націй нема жодної, котра б опі-
кувалася долею поневолених націй, допома-
гала їм? 

Відповімо на це запитання, як то звичайно 
робимо, — фактами життя. 

1903 року відбувся з'їзд соціалістів ні-
мецьких у Дрездені. Про це пише "Kraj" 
(1903, 38): 

Комітет партії соціал-демократів (німців) 
даремно домагався від соціалістів польських, 
аби вони виключно стали на ґрунті класової 
боротьби; коли ж вони в цьому нічого не до-
сягли, комітет одібрав грошову допомогу 
польським соціалістичним часописам. Видав-
ці звернулися до дрезденського з'їзду, — але 
останній признав рацію постанові комітету 
С-Д партії (пруссько-німецької). 

І так, на переконання німецьких соціаліс-
тів, поляк-соціаліст мусить дивитися цілком 
байдужно, цілком індиферентно, як його рід-
ний край, його народ і його самого гноблять, 
тиснуть чужинці, як усе найсвятіше і найдо-
рожче для нього віддається на глум і знущан-

* ня . 

* Джерела; джерелами чудово може служити сучасна 
познанська преса; із польських часописів у Росії най-
більше відомостей подає часопис "Kraj". 



Не існує і не може 
існувати спільної 

державної 
конституції для націй 

пануючої і поневоленої; 
не існує такої конституції, 

котра одночасно 
задовольняла би 

інтереси нації-пана 
і п нацп-раба 
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станніми часами життя поневолених 
народів конституційного Заходу стало 

щораз більше звертати на себе увагу україн-
ського інтелігента: він побачив, що і певний 
конституційний устрій в культурних держа-
вах гарантує інтереси тільки пануючої нації, 
а зовсім не гарантує інтересів поневоленої, 
навіть навпаки: свобода слова, друку, совісті, 
свобода зборів, кас, асоціацій, свобода нав-
чання — все це пусті звуки для поневоленої 
нації в конституційній державі. І почали ук-
раїнці турбуватися про майбутнє своєї нації; 
почалися запити про гарантії конституційної 
свободи для українського народу. 

Але тепер московські революційні та лібе-
ральні верстви, а надто московська демократія, 
ставши великою силою, не бачачи самостійних 
українських організацій і не припускаючи їх 
можливості й через це не сподіваючись якого-
небудь українського протесту, скинула машка-
ру, що її носила до сього часу, і ясно й виразно 
відповіла: "Єдина, неподільна Росія і єдина дер-
жавна мова — московська в школі, суді й адмі-
ністрації". 
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Завдання московської демократії стали яс-
ні: вона хоче загарбати в свої руки державну 
владу на всій території сучасної Росії й стати 
таким чином спадкоємцем влади шляхетної і 
буржуазної, але зовсім не хоче ділитися цією 
владою з демократіями недержавних націй Ро-
сії; вона негує права кожної нації російського 
поневолення на державну незалежність, дра-
піруючись для цього в лицемірну тогу "любо-
ві, єднання і братерства" народів, називаючи 
націоналістів поневолених народів Росії воро-
гами "прогресу" і "загальнолюдського щастя", 
бо, бачте, вони хочуть роз'єднання. Велике ли-
цемірство під формою єднати (на словах) на-
родності для братерства і любові, а в дійснос-
ті — єднати їх силою рушниці й меча, приму-
сом і насильством для власного вжитку. 

Коли московська демократія завоює собі 
державну владу в Росії, то вона пануватиме по 
всій території сучасної Росії. Тоді вона скине 
цілковито машкару "братерства і любові до 
всіх народів", машкару, якою вона приєднувала 
собі до сього часу симпатії поневолених націй 
Росії і притягала їх сили для осягнення свого 
ідеалу — монополізації політичної влади, ясно 
й відверто кине в очі поневолених націй свій 
шовіністичний пароль і програму, як це зроби-
ла вже демократія англійська, французька, ні-

л мецька в Німеччині й Австрії, угорська та інші. 
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Приклади із життя народів Заходу навчи-
ли українську інтелігенцію, де шукати гарант 
її політичної свободи для України; вона нав-
чилася, що існує єдина у світі гарантія — то 
власна сила. Українська інтелігенція побачи-
ла, чого варті ті конституції чи який інший 
державний устрій, наслідком котрого україн-
ський народ не матиме свого війська для обо-
рони своїх інтересів, а віддаватиме своїх ді-
тей у солдати московському конституційному 
чи самодержавному уряду для власного його 
вжитку навіть проти батьків своїх; чого кон-

* Тепер у сучасну війну японсько-російську вся україн-
ська молодь (не одна сотня тисяч) повезена на заріз в 
Маньчжурію. 

Який там інтерес український? Чи підкоряти своєму во-
рогові — московській нації — нові народи: добувати для 
неї нових рабів? 

Треба московським промисловим районам збувати свої 
вироби в Маньчжурію, Китай і на Схід взагалі, — треба 
московським промисловцям монополізувати торгівлю з 
Китаєм, зі Сходом — і того досить, щоб розпочати війну. 

Мало москалям того великого обсягу землі, якого вони 
не заселять ще протягом цілого століття, — треба ще но-
вих і нових територій, нових і нових народів-рабів... По-
жадливість не має меж. 

І розходяться тепер в Україні тисячі безногих, безру-
ких, поранених, порубаних інвалідів, розходяться стар-
цями в Україні, просячи милосердного подання. 

Десятки тисяч українців полягло в далекій Маньчжурії: 
звірі розносять їх кості, й вітер піском засипає... А в Ук-
раїні зруйноване господарство, вдови, сироти... плач... 
розпука невимовна. 

Найстрашніша пошесть — не страшніша від пануван-
ня чужинців... 
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ї й ституція варта, коли доходи з України підуть 
у руки всеросійського парламенту, по суті, до 
рук москалів: коли школа, преса й література 
в Україні лишаться московські; коли суд і ад-
міністрація на нашій землі будуть у руках чу-
жинців-гнобителів на погибель нашу; коли 
всякий злочин, який учинить проти нас уря-
дова і судова адміністрація, лишатиметься без 
кари, бо у всеросійському парламенті, де па-
нуватимуть москалі, вона не найде собі поря-
тунку і захисту. 

Всеросійський парламент буде силою, але 
не за, а проти українців... Українці нарешті 
збагнули дивитися не з погляду загальноро-
сійського, а з погляду виключно українсько-
го: лишаючи другим націям, що живуть під 
московським пануванням, і самим москалям 
досягати своїх ідеалів по своїй уподобі, вони 
всю свою увагу обмежили виключно політич-
но-національними та економічно-соціальни-
ми ідеалами свого краю і свого народу. 

Ми привели факти із історичних подій на-
родів Заходу для того, щоб знищити ілюзії ук-
раїнської інтелігенції щодо конституцій на 
культурному Заході, щоб довести, що консти-
туція — гарна річ тільки для вільної нації в її 
власній самостійній державі. З другого боку, 
ми приводимо ці факти, щоб довести україн-W 

W ш 

ГІ 

105 

ГІ 

Б 



ському народу, що та конституція, яка так 
потрібна москалям, і якої вони так добива-
ються, яка в їх інтересі, зовсім не потрібна ук-
раїнському народу, якому потрібна така кон-
ституція, котра може тільки розлютити мос-
калів. Українському народові зовсім не цікаво 
і не інтересно перемінити форму неволі, а йо-
му інтересно позбутися неволі. Москалі, ко-
ристуючись із некультурності української на-
ції, хочуть вжити її сил для досягнення такої 
конституції, яка москалям потрібна, яка в їх 
інтересах. Така конституція певне реалізу-
ється у всеросійському парламенті, в якім 
москалі певні, що становитимуть більшість і 
господарюватимуть в усій російській імперії, 
тільки панування московської шляхти зали-
шиться пануванням московської буржуазії та 
демократії. Проте інтерес української нації 
пхатиме її до здобуття конституції принаймні 
в дусі Богданових статей Переяславської кон-
ституції, пхатиме її до конституції, яка б дала 
Україні повну автономію повного розпоря-
дження українськими доходами, своїм влас-
ним військом, яка б дала політичну владу в 
Україні в руки українського народу. 

Проте цей напрям українського руху — 
рішуче ворожий усій московській нації, яка 
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використає усі сили, щоб також безконтроль- Ші 
но господарювати в Україні, як господарює 
тепер... 

Майбутнє буде повне кривавих подій між 
московською і українською нацією, інтереси 
котрих рішуче протилежні, ніколи не будуть 
погоджені і не можуть бути погоджені. 

Звернувшись до власного народу, з метою 
його організування для боротьби з гнобите-
лями соціальними і національними, україн-
ська інтелігенція злякалася того страшного 
становища, в якому народ опинився завдяки її 
довгочасному москвофільству. Здеморалізо-
ваний і зденаціоналізований український ро-
бітник майже на 3/4 відлучений москалями 
від професійної діяльності по містах україн-
ських, і незабаром його випхнуть зовсім. 
А проте український міський робітник, несві-
домий свого становища, у котрого чужинці 
відбирають решту хліба, виконує всі вимоги 
робітників-москалів. У той час, як москалі-ро-
бітники, насуваючи масами щороку на укра-
їнські міста, організовуються, здобуваючи со-
бі економічну і політичну силу, український 
робітник лишився неорганізований, безсилий 
і зайняв місце на самому споді робітничого 
класу. Московський робітник стає аристокра- Щ& 
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том щодо робітника-українця, безсилого, не-
організованого, несвідомого, який, певна річ, 
не здатен боротися зі своїм могутнім конку-
рентом-москалем. Безробітний елемент ук-
раїнських робітників щороку збільшується і, 
неорганізований, несвідомий свого ворога, 
покірно гине на бруку. 

Робітницька справа в містах України нале-
жить чужинцям. З монополізацією міської ук-
раїнської промисловості москалями міста укра-
їнські (осередки просвіти і влади) стали форте-
цею, твердинею московського панування. 

І гірка іронія опанувала українського ін-
телігента: він побачив, наскільки ворожа і 
шкідлива для нього і для його народу була 
його москвофільська праця. Яка вигода укра-
їнському робітникові й народові в тому, що на 
фабриках, заводах тощо буде скорочений ро-
бочий 8-годинний день і висока плата, коли 
праця на цих заводах і фабриках монополізо-
вана москалями? 

А що сталося з селянином за той час, про-
тягом котрого українська інтелігенція клала 
свої голови за московські права? 

Конфіскована українська земля XVII сто-
ліття залишилася й після 1861 року, як і тре-
ба було сподіватись... ш 
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r # Щ M 5*5 
Уй Зробимо статистичні вимітки про приват- Ї Й 

ну земельну власність із офіційних даних'' 
для українських губерній (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Земельна власність, 
десятин: 

0 - 5 0 5 0 -
200 

200 -
500 

500 -
1000 

понад 
1000 

% приватних 
землевласників, 
загально 

75,1 11,9 5,9 3,2 3,9 

% площ під 
кожною категорією 
земельної приватної 
власності відносно 
загальної площі 
земельної 
приватної 
власності 

3,6 6,2 9,6 И Л 69,2 

За цими офіційними даними бачимо, що 
площа приватного земельного володіння в 
межах 0-50 становить 3,6 % усієї площі при-
ватно-земельного володіння в Україні. В цій 
категорії приватно-земельного володіння 
певне треба шукати і селянсько-української 
приватної власності. 

Яка колосальна площа приватного воло-



Коли додамо, що колосальні обсяги землі в 
Україні належать до "удільної землі", доходи 
з котрої ідуть на потреби царя-чужинця, і на-
лежать до "казенної" землі, доходи з котрої, 
як і взагалі доходи з України, ідуть у росій-
ську державну "казну", а звідти розходяться 
по кишенях пануючих московських класів, 
що стоять при владі державній, то виводи ста-
нуть ще сумніші. 

Яскравою ілюстрацією безземелля україн-
ського народу служить той факт, що 40 % ук-
раїнського селянства живе тільки найманою 
працею. 

І 25 % сільського населення вважається 
цілком зайвим, за визначенням міністерства 
скарбу (фінансів). 

Земство в Україні є інституцією щоденно-
го грабіжництва. Дворяни з чужинців, або 
змоскалізовані ренегати, посівши цілковито* 

* Представники від селян у земстві відіграють тільки сміш-
ну роль безголосих депутатів, бо вони мовчки (з причини 
своєї повної безправності) слухають на земських зборах 
дебати дворян про те, куди повернути здерті з селян гро-
ші. Певна річ, вони повертають їх на користь свого класу. 

Селянські безголосі депутати, майже завжди волосні 
старшини, вибираються дуже часто по волі "земського 
начальника" — дворянина, який є і суддею, й адміністра-
тором свого району, боротьба з котрим українського без-
правного селянина просто неможлива. 
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земства, накладають колосальні "налоги" на 
селян, так що останні завжди перед земством 
запозичені, — завжди невиплатні боржники. 

Земство не менш руйнує добробут україн-
ських селян, ніж московський уряд, бо накла-
дає на селян значно більші податки. 

Дворянам — земельним володарям — 
важливе щорічне зниження заробітної плати 
сільського робітника, і вони вживають усіх 
засобів, щоб заробітну плату знизити до мож-
ливого мінімуму. Але найліпший засіб до цьо-
го — зруйнувати добробут селян, що земці-
дворяни і роблять, збільшуючи щороку селян-
ські податки, незважаючи на те що останні 
давно вже запозичені земству. 

Дуже цікавий той факт, що недавно так 
скандально виявився. Московська преса 
("Новое время", "Южньїй край" та інші газе-
ти) 1903 року оголосила, що земський уряд, 
складаючись із дворянства, дає собі право не 
збирати поземельних та інших податків з 
дворян-землевласників: виявлялися факти, 
що деякі добродії дворяни не платять подат-
ків по 15—20 років, є й такі, що не платили 
від 1701 року, з часу початку земщини (а 
проте податки з дворян нікчемні порівняно з 

й селянськими). 
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1 Ці скандальні факти так широко рознес-
лися, що примусили міністра писати циркуля-
ри до земств, котрі повинні були признати, 
що факти, оголошені пресою, справедливі. 

Як розграбовують земські каси ті, що сто-
ять біля них (дворяни-чужинці), це відомо 
кожному. Форми грабування існують легаль-
ні й нелегальні. До легальних форм нале-
жать: роздача земських грошей дворянству в 
формі плати за невиконану працю, у формі 
непотрібних посад із великим окладом, у 
формі непотрібних відряджень, у формі різ-
них позик тощо. Земства проводять дороги, 
будують мости там, де це вигідно і потрібно 
місцевому дворянству. 

Деякі земства в Україні умудрилися по ці-
лих повітах провести телефони на кошт селян 
(хоч останні не використовують його), так що 
всі дворянські маєтки повіту зносяться між 
собою по телефону. Телефон — гарна річ вза-
галі, але зовсім негарно те, що телефони 
впроваджують не для селян, хоч і на кошт їх. 

Але головна роль земства — його моска-
лізаторська діяльність; тут воно проявляє 
надто вже велику енергію: будує школи з 
московською мовою викладання, утворює по 

Я українських селах бібліотеки московських 
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книжок, підтримує грішми усі інші москалі-
заторські інституції, як наприклад, "Общес-
тва грамотности" (в дійсності товариства 
москалів-інтелігентів для помосковлювання 
українського народу, як Schulverein у Чехії 
та інші. Гроші, назбирані з українського на-
роду, повертаються чужинцями проти його 
самого*). 

Заробітна плата значно падає порівняно з 
недавнім минулим (у деяких місцях упала до 
20 коп., як наприклад, на Поділлі) і щороку 
зменшується на рівні з прогресуючим еконо-
мічним знесиленням українського продуцен-
та, на рівні з його прогресуючою пролетари-
зацією. Висота заробітної плати — точний 
показник ступеня економічного стану робо-
чих мас. З цих даних ясно видно, що україн-
ські селяни складаються із хліборобного про-
летаріату, який переважно жив пайковою 
працею. Для українського] народу, що скла-
дається із хліборобного сільського пролетарі-
ату, важливіше його правове становище. Яке 
ж його економічне і правове становище? 

* Року 1904 полтавське земство послало петицію до 
російського] уряду про запровадження між іншими й 
української мови викладання в елементарних сільських 

Я школах. Дуже приємне явище, хоча воно й виняткове. 
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ЙЙ Й уряд, і земство, яке, по суті, є дворян-

ською інституцією, висмоктують, як можуть і 
що можуть, із українського хлібороба; при та-
кому стані речей, при цілковитому безправ'ї 
українського сільського продуцента, який 
репрезентує собою майже всю українську на-
цію, що він не надбає, усе тим або іншим шля-
хом перейде до рук економічно і політично 
пануючих верств московської нації. 

На сотні мільйонів карбованців продукує 
хліба українець-пролетар, але з цього веле-
тенського обсягу тільки нікчемну частину 
вертає собі у формі заробітної плати, а вели-
ка решта розходиться по кишенях економічно 
пануючого московського народу. 

Чужинці — земельні володарі — беруть 
собі великий процент за право монополії на 
землю; москаль-купець-скупник користуєть-
ся неосвіченістю українського селянства, 
котре, не знаючи ані ринкових цін на хліб, а 
до того ще припертий до муру московським 
урядом і земством за "податки", продає свій 
продукт* за нікчемну ціну. 

Московські промислові райони, взагалі 
нехліборобна промислова Московщина ко-

Ш W ш 

* Дрібний власник і дрібний орендар панської і казенної 
землі. 
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Wl ристається із такого гіркого становища укра- W® 

їнського народу: низька заробітна плата ук-
раїнського сільського робітника дає дешевий 
хліб для всієї промислової Московщини, на-
віть закордонні чужинці, що купують хліб, 
вироблений в Україні, користаються із низь-
кої заробітної плати українського сільського 
робітника. Проте вироби промислової Мос-
ковщини, вироби московських фабрик і заво-
дів, навіть кустарів, вироби, що їх купують ук-
раїнці-хлібороби, стоять по високій ціні, бо 
московський уряд забороняє закордонним 
фабрикантам йти в Росію та конкурувати з 
російською промисловістю, яка знаходиться 
цілковито в руках москалів. 

Не диво, що українці-хлібороби останні 
роки хронічно голодують: щоб нагодувати 
таку масу чужинців, треба витратити багато 
енергії. Але останніми часами ми спостеріга-
ємо, що енергії годувати таку ораву гнобите-
лів в українського народу забракло: "платеж-
ная способность" його падає щороку більше й 
більше; запозиченість селян-хліборобів мос-
ковському уряду й земству щороку збільшу-
ється і тепер досягла колосальної цифри. 
Уряд і земство, а надто останнє, зчинили 
ґвалт (кури перестали нести золоті яйця). ^ щ •5 
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та відбивається дуже зле на державному бю-
джеті, а надто на бюджеті земств. Ці дві інсти-
туції почали проявляти до сільського україн-
ського продуцента крокодиляче співчуття і 
симпатію: розпочалися лицемірні заходи над 
піднесенням економічного становища укра-
їнців-хліборобів. Але пізно... Нелюдський ви-
зиск підірвав сили українського сільського 
хлібороба і його господарство. Він пролета-
ризується все більше і більше: життєві потре-
би зменшені до мінімуму і пішли ще нижче. 
Голод став хронічним, став нормальною умо-
вою життя українця. Голодні бунти 1902 р. є 
яскравою його ілюстрацією. Ці голодні бунти 
мають тенденцію повторюватися все частіше, 
поки існуватимуть причини, що їх виклика-
ють. Звичайно, ми далекі від думки сподівати-
ся іншої поведінки з боку московського уряду 
і взагалі московського народу, бо де-таки в 
світі дужчий і переможний не використовує і 
не кривдить зневоленого, слабшого? Але вку-
пі з тим ми, певна річ, далекі й від іншої дум-
ки: без протесту і боротьби давати нашим во-
рогам висисати нас досхочу. Закон природи 
вимагає боротьби за життя... І ми виголошує-

щ мо ЇЇ! т 
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Придивімося до нашого хліборобного 
сільського пролетаріату: хіба ми бачимо сві-
дому боротьбу його проти своїх визискува-
чів і гнобителів? Голодні бунти — хіба то бо-
ротьба, а надто, коли вони під прапором ца-
ризму (1902 р.)? Ні! Здеморалізований, зде-
націоналізований українець-селянин тихо і 
покірно вмирає з голоду, як його вчать цього 
піп і московська школа, до якої він ходив 
хлопцем; він умирає без боротьби, бо не ро-
зуміє причини своїх страждань, причини 
своєї гибелі, що насувається більше і більше 
на нього; а політичні мрії його все літають 
біля царського трону, біля царя-чужинця, що 
ось колись звідти прийде їм так довго ждана 
земля, воля і щастя. 

Страшне становище української нації, — 
але ці страшні наслідки стали головно через 
занедбання національної справи з боку укра-
їнської інтелігенції, головно через її москво-
фільство*. 

Скільки треба праці, посвячення і героїзму 
для української інтелігенції, щоб надолужити 
занедбане, щоб загладити свій великий гріх, 
свою велику провину перед своїм народом!.. 

* Участь її у всіх ідейних рухах московського суспільства. 
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т w Зараз настали ці так довго очікувані часи, ча-
си відновлення. Найліпші люди із української 
інтелігенції цілковито й виключно посвячу-
ють себе українсько-національній справі, себ-
то справі українського сільського і міського 
пролетаріату: вони організують їх для еконо-
мічної і політичної боротьби з їх соціальними 
й політичними панами, організують їх для бо-
ротьби за життя, свободу і щастя... 

Факти життя доводять сільському і місько-
му пролетаріату, що щастя їх можливе і стане 
реальним фактом тільки після конфіскації у 
чужинців української землі, після націоналі-
зації її, після націоналізації промисловості на 
українській території, але все це стане тільки 
після знесення панування чужинців-москалів. 
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Усі нещастя, що до цього часу терпить 
український народ, від того, що він до 

останніх часів не поглядав на свою справу 
національно, а соціально: він не мав ідеалу 
самостійної України. Той факт, що великі при-
несені жертви та енергія, яку він витратив, 
вибиваючись з-під поляків протягом першої 
половини XVII ст., пропала марно, свідчить 
про це. Повстання 1648 року не носило в дум-
ках тодішньої більшості, а надто в думках ор-
ганізаторів повстання, національного харак-
теру з метою здобуття національної незалеж-
ності, а мало характер переважно соціальний: 
народ український не був ворогом польсько-
му королю і польському уряду, а польському 
шляхетству, панству, повставав не проти 
польського короля, а проти утисків польсько-
го панства, головно проти кріпацтва. 



українська нація здобула собі політичну не-
залежність, вона не оцінила останньої, нас-
кільки вона важлива для забезпечення її щас-
тя й добробуту, вона применшила її значення 
і через те легко пішла на злуку з москалями. 

Великі патріоти того часу: Богдан Хмель-
ницький, Богун і Джерджалик, Виговський — 
нічого не могли зробити проти загального 
руху українців до підданства московського... 
Колосальним напруженням сил ці патріоти 
зробили більше, ніж того можна було споді-
ватися від одиниць: вони із з'єднання з Мос-
квою зробили державну спілку, поставили 
Україну на становище сучасної Угорщини, на-
віть більше, бо Угорщина не має права дер-
жавних зносин, що їх мала тоді Україна. 

Та чи розумів це тоді народ? Він на Пере-
яславській раді кричав: "Волимо під царя 
московського!" Коментарі зайві. 

Нечисленні патріоти, співборці Богданові 
за свободу України, з його смертю скінчили 
своє життя дуже зле... Відсутність національ-
ної свідомості й свідомості вигод від націо-
нальної незалежності серед широких мас ук-
раїнського тогочасного суспільства спричи-
нили до дуже швидкої страти цієї останньої. 
Старшина українська в своєму вузькому розу-
мінні своїх інтересів зверталася до допомоги 
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Москви у виконанні своїх цілей, а народ укра-
їнський, скинувши польське кріпацтво, уже 
мріяв, що самодержавний московський ца-
ризм порятує його від сваволі їх старшини, 
вгамує розладдя і суперечки, що дійсно пану-
вали тоді. Не власними силами хотів він 
розв'язати домову справу, а силами чужин-
ців — московського царя і його уряду. 

Такі характерні для тієї епохи факти, що де-
які полки українські, як Стародубський, про-
хали у московського уряду полковника із мос-
калів, багато самі за себе кажуть. 

Попівство українське, від простих попів до 
митрополитів, енергійно підтримувало мос-
квофільські тенденції і було головним агіта-
тором, організатором і прихильником москво-
фільського руху, головно серед сільських 
верств українського суспільства. Вони (попи) 
не цуралися навіть доносів і дуже часто були 
політичними шпигами московського уряду 
щодо своїх братів по крові. 

Гетьман, голова нації, намагався оперти 
свою владу не на свій народ, а на ласку мос-
ковського уряду й нітрохи не соромився та-
кого ганебного становища. Опираючись на 
силу чужого, московського війська, гетьмани 
гнітили тих, на котрих повинні були оперти-
ся, не зважали на нижчі* верстви українсько-
го народу, головно сільських хліборобів 
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(Брюховецький, Многогрішний та інші); шля-
хом їх ішла старшина — державний уряд ук-
раїнський (псевдодемократична політика 
Москви). 

Національна погибель стала доконечною, 
а українська держава, майже незалежна, пе-
рестала існувати; вона увійшла в державу 
московську, як завойована провінція. І пока-
рані страшно усі верстви українського наро-
ду за його москвофільство. Українське по-
півство обернено в покірних рабів попівства 
московського (святіший Синод), а потім їх 
стали замінювати попами-москалями. Україн-
ська старшина хоч і одержала "дворянство" 
за національну зраду, але становище цього 
дворянина нової формації було станом безго-
лосого, безправного холопа не тільки перед 
московським, тепер уже російським царем, 
але й перед його боярами. 

Окрім того, "нові дворяни" повинні були 
відсунутися від влади у своєму краї, яку захо-
пили у свої руки москалі, що одержали в 
Україні більшу частину земельної посілості. 

Але найбільше постраждали темні нижчі 
верстви українського народу — селяни — за 
своє несвідоме і нав'язане їм москвофільство: 
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Нижчий клас був тоді не юридично нижчий, бо всі бу-
ли вільні, а за економічними можливостями. WR 
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вони знову попали у невільництво, в кріпац-
тво. Можна собі уявити, як тяжко було їм вер-
татися в ярмо, з-під котрого вони тільки що 
визволилися. Але боротися було уже запізно: 
вони самі себе приборкали — самі дали зави-
вати собі світ (рік 1783). 

І так, уся довголітня боротьба українсько-
го народу проти Польщі, в кінці його самовиз-
волення, уся ця маса витраченої сили й енер-
гії, маса пролитої крові, пішла внівець і го-
ловно через недостачу національного ідеалу 
"Самостійної України" серед широкого загалу 
українського тогочасного суспільства. Тоді 
не розуміли головної умови національного 
життя: треба бути державно незалежною на-
цією, треба не бути рабом, треба бути паном 
собі та своїй долі, щоб лаштуватись у своїй 
державі, на своїй території за своїм уподо-
банням. Соціальна справа незалежної на-
ції — домова справа і розв'язується по волі й 
думках впливової більшості її. Соціальна 
справа поневоленої нації не є її домовою 
справою, бо лежить цілковито в руках тої на-
ції, що поневолила, і то в руках пануючого 
над нею класу. Вирвати свою соціальну спра-
ву із рук чужинців, забрати її у власні руки — 
це і є головний ідеал кожного поневоленого 
народу. 



Події Й 
на Правобережній Україні 

1768 року 
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Справа 1768 року теж була марною тра-
тою національних сил і марним про-

литтям української крові знов-таки через 
брак національно-політичного ідеалу серед 
повстанців і навіть серед їх проводирів. Це 
повстання, яке зветься в історії "Гайдамаць-
ким" відбулось у державі польській по пра-
вий бік Дніпра, було повстанням кріпаків 
проти польської земельної шляхти. Через те 
що воно не мало ясної і визначної національ-
но-політичної цілі, себто заснування великої 
незалежної української держави, а мало на 
меті завдання соціальне, себто знищення крі-
пацтва, то воно скінчилося нічим. Але голов-
ну роль у погибелі цієї справи відіграло мос-
квофільство: повстання робилося іменем ро-
сійської цариці Катерини II; поводирі пов-
стання запевняли український народ Право-
бережної України, що російська цариця їм 
співчуває і безперечно буде їм допомагати 
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грішми, зброєю, військом, — і цим погубили 
справу. 

Коли повстання правобережних україн-
ців-кріпаків скінчилося повним успіхом, мос-
ковське військо під командою генерала Кре-
четнікова прилучилося до українського під 
видом ніби допомоги проти поляків і, одер-
жавши довіру "простуватих" українців, зрад-
ливо перерізало вночі сонних українців і від-
дало головних повстанців полякам на великі 
муки. В числі їх був і великий патріот Гонта. 
Злучившись із головним керманичем пов-
стання Залізняком, він скоро побачив певну 
погибель цієї справи. 

Залізняк, дуже свідомий чоловік щодо вій-
ськових справ, був типовим гайдамакою, тем-
ним несвідомим у політиці й абсолютно без 
ніяких ідеалів політичних і національних; за 
інтелектом він мало що вище стояв від тієї 
кріпацької маси, що його оточувала. Це крі-
пацтво, що повстало, було до краю обурене 
визиском польської шляхти, і воно мстилося 
на ній жорстоко: воно упивалося її кров'ю і 
грабіжництвом панського добра. Відсутність 
думки про завтрашній день, про будущину, 
яка взагалі характеризує нижчий інтелект, 
була причиною того, що повстанці, не турбу-
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ному п'янстві й ні про що не думали. Тяжкий 
стан у польськім кріпацтві приневолив їх до 
повстання, викликав ангела помсти за крив-
ду, і повстанці тільки мстилися на своїх гно-
бителях. Коли ж наслідком повстання уся 
країна перейшла фактично до їх рук, вони не 
знали, що робити... і стояли під Уманню табо-
ром у бездіяльності й нерішучості. Одна тіль-
ки думка виринала в них на поверхню: чи не 
віддати завойованого краю в підданство мос-
ковській цариці Катерині?.. 

Справою українською покористувалися 
москалі: 1768 р. правобережні українці відво-
ювали собі територію для того, щоб через 
4 роки (1772) вона досталася москалям. 

Страшна і тяжка була кара для повстанців 
і велика провина перед українським народом 
тих, що стояли на чолі повстання, а не могли 
дати йому дійсно потрібного інтересам укра-
їнського народу напряму. 

Треба було бути дійсно сліпим і не бачити 
факти, нічого не розуміти в політиці, щоб спо-
діватися чого доброго від московського уряду, 
а тим часом організатори повстання 1768 року 
сподівалися. Події після Богдана ясно прояви-
ЛИ тенденцію московської держави обернути 
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Україну в московську провінцію, на зразок Ка-
зані, Астрахані й інших. 1768 року на лівому 
березі Дніпра, в Гетьманщині, російського під-
данства кріпацтва ще тоді не було (його заве-
дено року 1783, за указом Катерини II). 

Можливо і навіть напевне, що повстанці — 
кріпаки-правобережці, бачачи, що на Лівобе-
режній Україні, що була під Москвою, немає 
кріпацтва, з'ясували собі цей факт відсутності 
кріпацтва з'єднанням з московською держа-
вою; вони думали і сподівалися через полі-
тичне з'єднання свого краю з московською 
державою позбутися кріпацтва. Але це і свід-
чить про повний брак розуміння національної 
української справи в ті часи. Московська дер-
жава, як держава, збудована на рабстві, з інс-
титутом кріпацтва, повинна була в своїх інте-
ресах, простуючи до одноманітності, утвори-
ти і в придбаній Україні інститут рабства-крі-
пацтва, обернувши ЇЇ попередньо із автоном-
ного краю в московську провінцію. Це і стало-
ся трохи пізніше, через 15 років, у році 1783. 

Яке велике значення провідної ідеї для 
нації!.. 

Усі страждання, що витерпіла і зараз тер-
пить українська нація, пішли марно; усіма її 
численними повстаннями проти визиску ско-
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ристалися чужі народи, в першу чергу моска- ^ 
лі, завдяки відсутності провідної ідеї, провід-
ної зорі, завдяки відсутності національної сві-
домості. Коли б широкий загал української на-
ції з самого початку її повстань був перейня-
тий сучасним національно-українським ідеа-
лом "самостійної демократичної України", во-
на осягнула б давно усі свої національні й 
більшість соціальних завдань. Відсутність 
цього ідеалу у великої більшості українського 
народу плодить і зараз москвофільство в ро-
сійській Україні, полонофільство і москво-
фільство в Галичині, мадярофільство в Угор-
щині. Москвофільство, полонофільство, угро-
фільство — це співчування ідеалам пануючої 
нації — москалям, уграм і полякам, що поділи-
ли між собою Україну; співчування тому чи ін-
шому класу цих націй — це прикладання усіх 
своїх інтелектуальних сил для їх здійснення, 
це занедбання і забуття інтересів своєї поне-
воленої нації. Українці — москвофіли, угрофі-
ли і полонофіли — не розуміють ось чого: що 
усякий плюс для пануючої нації є мінусом для 
поневоленої, бо дає перевагу першій над ос-
танньою, зміцнюючи її панування. Там, де іс-
нують нація-пан і нація-раб, — там немає 
спільних інтересів між ними. ш 
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Усякі вигоди для пануючих є невигодами 
для поневолених і навпаки. Інтерес паную-
чих завжди пильнуватиме, щоб джерела ви-
год поминали поневолених. 

Ідеалізація ліберальних і революційно-де-
мократичних рухів і течій пануючої нації не 
є явищем виключно українським, — інтелі-
генції інших поневолених націй: чехів, угрів, 
поляків галицьких і познанських, ірландців 
та інших теж у свої часи віддали великі жер-
тви богу пануючої нації; ліберальні, ради-
кальні й революційні рухи в суспільстві ос-
танньої теж були ідеалізовані: інтелігенція 
поневолених націй теж сподівалася від цих 
течій порятунку від недолі для своїх націй, 
вона ідеалізувала їх до того часу, поки лібе-
рально-буржуазні й революційно-демокра-
тичні течії пануючих націй, ставши до керма 
державного, скинули з себе машкару "рівнос-
ті, свободи і братерства" і гордо згори вказа-
ли поневоленим націям їх рабське місце на 
самому споді суспільства. 

Духовне невільництво, яке вироблялося з 
того, що інтелігенція поневоленої нації пила 
"науку" з джерела її соціальних і національ-
них панів, з їх преси, літератури і в їх школі, 
мало свій логічний наслідок. 

131 



знедоленої нації. 
На ділі вийшло, що ліберальний чи рево-

люційний настрій певних верств пануючої 
нації випливав тільки із їх власних політич-
но-економічних інтересів; їх завдання — ви-
битися з-під утиску самодержавно-бюрокра-
тичного устрою, панування шляхти і стати са-
мим до керма державного, лишивши, звичай-
но, свої поневолені нації в незмінному стані. 
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Історія національного відродження чехів 
теж свідчить, що і вони пройшли стадію 

ідеалізації революційних і радикальних ні-
мецько-австрійських рухів і досить від цього 
постраждали. 

До 1848 року вся чеська інтелігенція тону-
ла в німецькому морі: чеський демократ прилу-
чався до німецької демократії в її боротьбі за 
знесення австрійського самодержавного ца-
ризму. Але після 1848 року, певніше, після 
1868, — коли здобуто австрійську конституцію, 
німецька демократія з погордою відвернулася 
від скривджених соціально чехів; вона підпи-
рала в парламенті усі шовіністичні проекти, 
зложені на погибель чехів. У парламенті німці, 
спираючись на свою переважну більшість, глу-
зували з безсилля чехів і з погордою провалю-
вали проекти і пропозиції їх репрезентантів. 

Можна собі уявити обурення чеської де-
мократії, яка замість тих благ, що їх сподівала-
ся від конституції, дістала: замість вільної на-
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ціональної школи — примусову німецьку, за-
йва мість свободи друку — німецьку цензуру, за-
™™ мість політичної свободи — німецький батіг. 

Не даремно зараз чех не може спокійно 
слухати німецької мови, не даремно порвав 
усякі публічні й приватні зносини з німцем. 
Ненависть чеха до свого гнобителя-німця та-
ка велика, що він не сяде з німцем навіть за 
один стіл. 

Зараз чехи вибороли собі добру половину 
своїх прав і з успіхом добувають другу, але 
почуття ненависті до німців навіки роз'єдна-
ло їх з останніми*. 

* Потрібні джерела наведені раніше. 
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Події, що відбулися в Ірландії протягом 

XIX століття, дають найвиразніші 

приклади ідеалізації ліберально-революцій-

них напрямів суспільства пануючої нації. 

Конституція Англії, до якої належить Ір-

ландія як провінція, — давня: вона сягає 

XIII ст. 

До 1800 року ірландці, хоч і були понево-

леною нацією, але мали свій Дублінський 

парламент (автономію), який обороняв їх від 

заходів англійців; але ось у кінці й англійці 

не стерпіли такої "сваволі" своєї власної 

провінції. Дублінський парламент зачинено 

1880 року*, а Ірландією став керувати фак-

тично самодержавно англійський віце-ко-

* "Для того, аби зрівняти права ірландців з англійцями", 
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|g| роль з великими повноваженнями і ціла дра-

бина урядовців-англійців; управа стала бю-

рократичною. 

З цього часу почалися бунти ірландців за 

політичне роз'єднання їх краю з Англією, за 

"Репіль". Хоч існував єдиний загальноанглій-

ський парламент у Лондоні, але ірландці туди 

не попадали. 

Але найперше розглянемо економічний 

стан ірландців до 1829 року. Вся ірландська 

нація — це цілковито хліборобський проле-

таріат, уся земля в руках англійців, земельних 

властителів (20000 властителів-англійців за-

посіло усю ірландську територію); увесь уряд 

у краї належав до англійців, і 1/10 доходів 

(натуральна повинність) ішла на їх попів-

протестантів... * У цьому нема нічого дивно-

го, бо де є такий народ на світі, що не скорис-

тався б своєю перемогою? 

Але далі... Земельні властителі-англійці і 

тоді, й зараз не обробляють своєї землі, бодай 

хоч капіталістичним чином — з використан-

ням машин і наймом ірландця за робітника-

наймита. Це стало невигідним для земельно-

го властителя, бо свідомий своїх соціальних 

т 
Ш 

w 
і 

: Ірландці — католики. І И 

Й ш 
139 



w 
ш 

w й ш 

W 
• и 

інтересів упосліджений ірландський проле- ОД 

таріат, солідарний і з'єднаний, зараз би роз-

почав страйки за підвищення заробітної що-

денної платні, щоб витягти якнайбільше гро-

шей із кишені земельного володаря у формі 

заробітної плати: плата піднялась би так ви-

соко, що зникли б усі вигоди володіння зем-

лею. 

По-друге, аграрний терор, якого вживали 

ірландці, є могутнім засобом свідомого сіль-

ського пролетаріату в його боротьбі проти 

своїх визискувачів. Спалити будинок англій-

ського лорда, спалити його хліб, покалічити 

його худобу — це дуже легка річ на селі: при 

великій солідарності ірландців це на 3/4 ли-

шалося безкарним з боку англійського уряду. 

Для земельного володаря-англійця стало не-

можливо обробляти землю капіталістичним 

способом, зате дуже зручно віддавати землю 

в оренду ірландському пролетаріату: острах 

голодної смерті примусить ірландця дати 

якомога більше орендної плати земському па-

нові; та ще в додаток бути слухняним; англій-

ський пан був певен, що той ірландець, у кот-

рого він одбере ґрунт, повинен умерти з го-

лоду. Рахунки англійських панів були точні: 

орендна плата піднеслася до надзвичайної Ijifijl 
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да, щоб у нього ніхто не наймав ґрунту? Але 

як жити ірландцям? Проте лорд міг легко 

знести цей бойкот, бо у нього, у його великих 

латифундіях і в Ірландії, і в Англії було до-

сить джерел для розкішного життя. Може хто 

скаже: пора не платити оренди? Але пан 

прикликав військо, і воно, виправивши з ір-

ландського пролетаря усе, що можна, виганя-

ло його з панської землі на простір вільної 

смерті від голоду. Яким способом оборони-

тися? 

Економічних способів, економічних порад 

нема, — єдиний засіб лишився — це засіб по-

літично-національної боротьби, боротьби 

фактичною силою. 

II 

Англійцям було замало цього визиску і 

утисків ірландців: їх парламент вигадав ще 

інші. Ірландія була поділена на 4 архієпис-
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ландців на попа. Коли припустити, що ірлан-

дців 5 мільйонів, то попів буде 100000. Усі ці 

попи, єпископи, архієпископи були англійці-

протестанти (пануюча державна церква в 

Англії), що послані англійським урядом прос-

вічувати католиків-ірландців світлом "пра-

вої" віри, щоб вони навернулися до лона 

"єдино правої" англікансько-протестантської 

церкви. Але ірландці повинні були давати 

"десятину" (1/10 своїх продуктів) на прого-

дування своїх непроханих просвітників, ли-

шаючи своїх попів-католиків жити напівго-

лодними. Мало того... 

У голодних ірландців цієї "десятини" до-

магалося військо, в тому разі, коли який ір-

ландець сперечався. 

Можна уявити собі ненависть ірландців до 

цих "просвітників"; ненависть була така ве-

лика, що англіканське попівство вважало без-

печнішим не жити в Ірландії, а жити в Англії; 

воно жило розкішно в Англії на ті гроші, що 

його військо здирало для нього в Ірландії, жи-

ло з "десятини" голодних. 

Урядовець-англієць відбивав військовою 

силою "десятину" протестантським попам і 

оренду англійським лордам, уживаючи всяко-

го насилля, включаючи стрільбу і рушницю 
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1829 року) кеяьтові-ірландцю не можна було 

навіть збиратися на мітинги і збори для об-

міркування своїх справ. Зайди-англійці зор-

ганізувалися у так звані ложі оранжистів. Ці 

"оранжисти", маючи на своєму боці уряд і вій-

сько, організували шпигунство за ірландця-

ми: вони вишукували тайні збори ірландців, 

полювали на них, як колись спартанці на 

кельтів, вистежували наміри і заходи ірлан-

дців — і завчасно їх гамували. 

III 

За таких обставин що може зарадити ір-

ландському горю? Очевидно, єдиний засіб — 

національна експропріація земельної влас-

ності, що належить чужинцям, і націоналіза-

ція її, але це, можливо, і стане фактом після 

національного повстання ірландців у тому 

разі, коли воно скінчиться державною неза-



організатори Парнель і Біґар). Цей ідеал 

родився повільно і туго; ірландський народ 

стукав до всіх інших дверей попередньо, чим 

дібрався до дверей цього ідеалу. Ідеалізація 

ліберального і революційного рухів, що тоді 

почав переймати певні верстви англійського 

суспільства, надовго одвернула ірландців з 

дійсно спасенного шляху боротьби за націо-

нальну свободу. 

З другого боку, ірландська інтелігенція і 

народ пили "науку" з англійських джерел; ір-

ландський народ прийняв англійську мову і 

культуру** й не боровся за духовну самостій-

ність — за самостійність власної мови і куль-

тури. Таким чином ірландець, прийнявши 

англійську мову і культуру, став у душі знач-

ною мірою англійцем і через те поглядав на 

свою справу з соціального боку, дивився на 

* "Спілка феніїв" зорганізувалася в Америці, мала за ме-

ту побудувати Ірландську республіку. На чолі цієї орга-

нізації став в Америці Джон 0. Магон, а в Ірландії — 



себе, як на упосліджену верству англійського 

народу, тільки верству іншої релігії, ніж верс-

тва пануюча. Англієць, покоривши ірландця 

духовно, підхиливши його до своєї культури, 

твердо панував над ним політично й еконо-

мічно. Духовний зв'язок ірландця з англій-

ською нацією через спільність мови і культу-

ри відвертав усі його думки від сепаратизму і 

взагалі політично-національного від'єднання 

ірландців, як окремої нації, і пхав ірландців 

до здобуття тільки соціальних свобод: ірлан-

дець, втративши свою мову, втратив найго-

ловнішу національну прикмету, найбільшу 

національну вартість, бо мова є проявом наці-

ональної індивідуальності, її духовної приро-

ди, є душею нації. Втративши мову, нація 

втратить рацію свого існування. Втративши 

мову, ірландець погубив те одиноке кермо, 

що веде зараз усі поневолені народи нехиб-

ним шляхом до свободи, він погубив голов-

ний засіб у боротьбі нації за своє життя. 

І довго ірландець блукав в ідейній темря-

ві і страждав, поки таки знову не надибав ко-

лись так легкодушно покинутого керма*. 

Тепер вернемося до епохи 1800-1829 років. 
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Безпосереднім завданням ірландців, голов- ^ 

но їх керманичів, було не здобувати окремої ір-

ландської держави, а окремого ірландського 

парламенту, який був зачинений року 1800, 

або бодай хоч попасти до державного англій-

ського парламенту, де, злучившись із лібераль-

ною і радикальною опозицією проти консерва-

тивного уряду, вони мріяли добитися деяких 

реформ: головно визнання їх релігії, скасуван-

ня "данини" англійському попівству і реформи 

в оренді, словом, мріяли добитися соціальних 

полегшень. Так розумів ірландську справу і ве-

ликий ірландський "демагог", агітатор і вели-

кий оратор Д'Оконель, який в цю епоху керму-

вав ірландським рухом. Він намовляв "своїх" та 

переконував, щоб стали на "законний" ґрунт; 

організував спершу "громаду злучених ір-

ландців", потім "католицьку громаду", яка по-

кладала головним завданням здобуття свобод 

власному католицизму, значить, тільки деяких 

соціальних прав: право на деякий уряд, право 

участі в парламенті, право католицької школи. 

Але англійський уряд заборонив "громаду". Ір-

ландці почали готуватися до збройного пов-

стання. Англійський уряд налякався і 1829 ро-

ку в парламенті санкціонував "біль" про "еман-

ГЛЛ сипацію католиків"... Ірландці затихли. мюІ 
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IV 

Наслідком реформи 1829 року 40 чоловік 

ірландців з Д'Оконелем на чолі попало до анг-

лійського парламенту; але що вони могли 

зробити, як могли вони зарадити горю своїх 

земляків? їх 40 проти 600 англійців... 

Ірландці прилучилися до лібералів-ан-

глійців і підпирали їх політику, але що їм за 

те дали ліберали? Вони не згодилися на зміну 

форми "оренди" землі в Ірландії, яка утворе-

на прямо на погибель ірландцям, відмовили 

їм щодо "твердої" оренди і ледве-ледве зго-

дилися на те, що натуральну данину "десяти-

ну", що йшла на вжиток англійським панам, 

обернено на гроші. 

Треба було жити в ті часи, щоб уявити со-

бі ту огиду і ту ненависть, яку проявив увесь 

загал англійської нації, коли в її національну 

святиню, в її парламент увійшли як рівноп-

равні члени ірландці**, "мерзенні старці" (за 

тодішнім висловом). Уся англійська преса на-

кинулася на них із лютістю, глузуванням і ре-

готала над ірландськими послами, називаючи 

їх послами "старців", а Д'Оконеля — за його 

колосальну фігуру — "пузатим старцем" 

* Довгострокова оренда. 

* * Хай це буде наукою українцям у російській Україні. 
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(Bigbegarman), закликала англійське су- І то 

спільство до рішучої протидії ірландцям, ви-

магала від уряду запровадження стану обло-

ги для "бунтарів". 

Навіть люди науки пішли за загальним 

настроєм (історик Маколей та інші). 

Але і ці факти не пересвідчили Д'Оконеля, 

що треба шукати якогось іншого шляху, а не 

"законного", яким іти він так намагався і вів 

за собою усю ірландську націю. Він утворив 

"Законну національну громаду Репіля", яка 

мала завданням повернення стану ірланд-

ської нації до 1800 p., домагання окремого ір-

ландського парламенту, на зразок інших ко-

лоній-провінцій англійських. На мітинги "Ре-

піля", що скликав Д'Оконель, збиралося до 

250000 чоловік: вплив його був такий коло-

сальний, що тоді уся Ірландія нітрохи не заду-

малася би над тим, чи їй піти як один чоловік 

туди, куди він поведе, чи ні, а пішла б за ним 

сліпо. Це був найліпший і найзручніший мо-

мент, коли Ірландія могла здобути державну 

незалежність. Але "шлях законності", який 

виголошував Д'Оконель, погубив ірландську 

справу. Відсутність ідеалу "Самостійної Ір-

ландії" у головних ірландських діячів того ча-

су не дала народній енергії вилитися в на-

прямі національного визволення і потягла не-

волю за собою ще на довгий неозначений час. Ж 
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Англійський уряд заборонив мітинг, на 

який мало зібратися на заклик Д'Оконеля до 

1000000 чоловік, а Д'Оконеля кинув у тюрму. 

Довелося великому ірландському діячеві на 

собі зазнати політики "законних шляхів" — 

велика наука великому чоловікові!.. 

Доля Д'Оконеля і його товаришів ліпше 

усяких доказів пересвідчила ірландців, що не 

в "законних шляхах" треба шукати собі ліп-

шої долі... 

Після Д'Оконеля кермо народного життя 

захопили інші, менш талановиті, але що було 

добре, так це те, що вони цілковито кинули 

"законні шляхи". Вони підмовляли народ не 

платити "десятини" англійським панам, пали-

ти палати лордів, їх хліб; калічити їх худобу, 

убивати англійських урядовців, взагалі не да-

вати життя саксонцям. 

Англійці запровадили "виїмковий стан об-

логи", вішали, і в потоках крові потопили на-

родний рух... 

Ірландія завмерла, стікаючи кров'ю... 

Але кров не марно пролита: із розлитої 

крові родилася національна ідея "Самостійної 

Ірландії", здобуття державної самостійності 

шляхом сили, повстання... 

Цуратися усіх верств англійського сус-

пільства, ліберальних, революційних чи кон-

сервативних, вважаючи їх рівноворожими 
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ідеалові ірландців "Самостійної Ірландії", 

покладатися тільки на власні сили — така по-

літика стала програмною для ірландців. 

Спілка і повстання феніїв (1861-1865), утво-

рення національної ірландської партії 1877 р. 

Парнелем і Біґаром свідчить про цей поворот у 

політичних ідеалах ірландської більшості. 

Поряд із цим почала відживати національ-

на ірландська мова і культура. 

Факти сучасного політичного життя теж 

свідчать про те. 

Коли перші кроки війни з бурами 1899— 

1902 р. були невдалі для англійців, ірландці 

стрічали в парламенті ці оповістки злорад-

ним реготом, доводячи англійців до сказу. 

Англійський уряд боявся слати на війну 

ірландські полки, боявся зради. 

Користаючися становищем англійської нації 

в часи боротьби з бурами, вони почали готува-

тися до збройного повстання (транспортували 

зброю) і цим примусили англійців задовольнити 

їх деякі вимоги щодо головного зла "оренди"*. 

* Джерела для студіювання історії та сучасного стану Ір-

ландії: 

Трачевський: Історія XIX віку Західної Європи. 

O'Konnor: History of the Irish people. 

O'Brien: Parliamentary istory of the Irish land question. 

Maine: Early history Irish institution. 

Montgomery: History of land tenure in Ireland. 

De-Pressense: L'Irlade et I'Angle terre 1889 r. 

Сеньобо: Політична історія сучасної Європи. 



Угорська 
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В угорській Україні* еволюція націо-

нального відродження йшла теж шля-

хом угрофільства з усіма його болючими нас-

лідками. Зробимо вимітки із твору Гнатюка: 

"Становище селян-русинів в Угорщині". 

"Інтелігентні русини угорські стратили 

цілковито народне чуття (змадяризувалися, 

знімеччилися або зрумунщилися, прийняли 

мову і культуру німців, мадярів або румунів) і 

не стараються підносити народ ні матеріаль-

но, ні морально". 

Угорські русини втратили усяке почуття 

споріднення з іншими русинами-українцями і 

в першій лінії з галичанами (цурання україн-

ської мови і культури). 

Угорсько-українська інтелігенція, індифе-

рентна до власного народу, брала майже до 



люційних і ліберальних рухах мадярської на-

родності, полишаючи непочатою справу 

власного народу. Подивимося ж на ті наслід-

ки, які витворило угрофільство угорської ук-

раїнської інтелігенції. 

Зробимо вимітки із офіційного меморіалу 

Еґана, делегата угорського уряду, що був по-

сланий останнім для розслідування еконо-

мічного стану угорських русинів (1897 p.), 

Еґана, якого, як значного міністерського уря-

довця і до того не русина за народністю, ні в 

якому разі не можна запідозрити в яких-не-

будь симпатіях до останніх. 

"Угорське Підкарпаття заселене хлібороб-

ним пролетаріатом. Дрібного фабричного 

промислу в цих краях нема ніякого". 

"Як у колишній абсолютно самодержавній 

Угорщині (за часів Метерніха і Баха), так і те-

пер при конституційній ері наша (угорська) 

адміністрація обмежується на удержанню 

якого такого державного ладу в комітатах**, а 

економічне становище тубільців їй байдуже". 

"Багато нотарів, у яких концентрується 

комітатська власть, дере з народу, що, може, і 

тиранізує селян". 
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"Підкупство урядів і суддів — таке буден-

не діло, що рідко коли селянин в справі з жи-

дом (взагалі з членом вищої чужинної верс-

тви) прийде до свого права". 

"Тут ніхто не дбає про контроль адмініс-

трації, про школу, дорогу і взагалі про публіч-

ні справи: селянський пролетаріат відданий 

на божу ласку і опіку". 

"Банк або задаткова каса не в силі тут опе-

рувати: 2 чи 3 рази пробували (поодинокі по-

пи) тут заводити позичкові каси, щоб селянам 

давати дешевий кредит, але жиди (що переб-

рали тут на себе корисну функцію кредито-

рів-лихварів) змовилися і усіх довжників ка-

си знищили матеріально". (Позички до каси 

не верталися, вона банкротувала і ліквідува-

ла свої діла.) 

"Сі обставини витворили прояву, що в 

переважно хліборобнім українськім Підкар-

патті умирає хліборобний народ. Русин-се-

лянин не бачить цілий рік ні м'яса, ні яйця, 

хіба вип'є кілька крапель молока, а в вели-

косвяточний день з'їсть кусень житнього 

або пшеничного хліба. Зрештою його пожи-

ва є вівсяний "ощіпок" і, коли не забрак-

не, — бараболя. Не диво, що ми на україн-

ськім Підкарпатті подибуємо марні, пожов-
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клі мари, безсилі, хиткі, не здатні до вій-

ськової служби, карликуваті, золотушні 

(скрофулічні), віддані з розпуки п'янству, 

зниділі, ліниві та темні. Розпука бере диви-

тися на цей умираючий народ; нині можна 

навіть предсказати день, в який останній 

русин утече з краю...* Досі не найшлося од-

наче 2-3 людей, щоб зайнялися поправкою 

долі цих пролетарів". 

Ганьба угорській українській інтеліген-

ції... Свої матеріали угорському центрально-

му уряду Еґан закінчує так: 

"Народ, що не має ні землі, ні худоби, яко-

го доля лежить у руках лихваря (жида), на-

род, що залежить від гумору і сваволі сього 

лихваря, народ розбитий і здеморалізований, 

якого усякий адміністраційний урядник ви-

користовує і кривдить, народ, якому в світі 

ніхто не подає помічної руки, цей народ буде 

постепенно ув'ядати матеріально і морально, 

чимраз нижче, поки не загине". 

От вам, панове, щастя від конституції для 

поневоленого народу. Але ж угорська кон-

ституція найтолерантніша і найгуман-

ніша!.. 

* Колосальна еміграція до Америки. 
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конституційної ери. 

Хто подумає може, що ми прихильники са-

модержавного строю і вороги конституційно-

му?! Ні, панове! Ми розуміємо усі незліченні 

вигоди для народу із конституційного уст-

рою, але для народу вільного; для народу по-

неволеного ліпший устрій його перемож-

ців — гірше становище для нього. Хіба що 

змінилося в угорській Україні після знищення 

австрійсько-мадярського самодержавного аб-

солютизму? Краєм і тепер управляє угорська 

бюрократію самодержавно і тиранічно, не 

зважаючи на ніякі краєві конституційні зако-

ни, які любенько собі живуть у грубих томах 

на поличках урядових будинків. 

II 

Жиди в угорській Україні — фабричні па-

ни-володарі безправного спролетаризовано-



щ 
крізь пальці дивиться на обдирання українців 

жидами, покриває їх злочини, заступає від 

народної помсти, одержуючи за це великі 

гроші. 

Вичитуємо із матеріалів Еґана, міністер-

ського комісара, який не пішов на підкуп: 

"Над 50 % хлопських земель перейшло до 

рук жидів юридично, (а решта — фактично)". 

"Писар і суд сільських громад просто під-

лягають жидові, або сам жид є і суддею". 

"Ці "зайди" тривожать населення і теро-

ризують його*, панують над ним, — вони тут 

безмежні пани". 

"Ні худоба, ні збіжжя, ні сіно не належать 

до селянина, хоч вони коло того всього хо-

дять". 

"Жиди змонополізували торгівлю і право 

шинкувати (пропінації)". 

"Селянин, запозичений перед лихварем 

(жидом) по горло, обертається в покірного 

раба його". 

Такий доклад подав своєму уряду Еґан. 

(Не сподіваємося, щоб хто смів закинути хоч 

слово сумніву про справедливість цього док-

ладу, що ніби якийсь інтерес спонукав Еґана 

щ й ш 

Щії) * Мають збройні банди. ffljS 
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стати проти жидів. Який інтерес міг бути в то-

му, щоб стати на сторону безправного, убого-

го, хто гине?! Цей доклад Еґана зробив вели-

ку сенсацію скрізь по Європі, а надто в Німеч-

чині. Преса угорського Підкарпаття, монопо-

лізована жидами, а також жидівська і велика 

преса угорської держави кинулася на Еґана з 

великою люттю*.) Еґан зазнав великих прик-

ростей від угорського уряду, бо до сейму 

угорського подано інтерпеляцію, що серйоз-

но загрожувала Еґанові "дисциплінарно". 

Ледве його виправдано. Але він заплатив 

життям за "небезпечну" правду. На його жит-

тя було декілька замахів, і він врешті помер 

від кулі — причини його смерті лишилися 

нез'ясовані. 

Кожний українець повинен з великим 

пошануванням завжди згадувати імення Еґа-

на і його героїчний вчинок зовсім чужого для 

української нації, але чесного і благородного 

чоловіка. 

Правда, скажемо ми, жиди в українській 

Угорщині по селах (де залишилася ще частка 

української нації (500000 чол.), бо міста дав-

но змадяризовані) живуть і вигодовуються 

Я 

'і 

* Як відомо, 75% угорської преси в руках жидів. 
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добре нещастям угорського українця — але 

ми ніколи не скажемо, як каже Еґан, що го-

ловною причиною нещастя прикарпатського 

українця є жиди: головною причиною — ма-

дяри; вони одібрали від угорських русинів 

політичні права, усі засоби боронити свої 

економічні інтереси, віддали весь край на 

сваволю угорської бюрократії, яка продає жи-

дам право використовувати і висисати цей 

нещасний край. Якби угорські русини мали 

хоч тінь політичної автономії, якби вони ма-

ли хоч аби який свій сейм, від якого крайовий 

суд і адміністрації дістали би контроль своєї 

діяльності, то ми тепер не побачили б і тіні 

того безкрайнього горя і біди, яку бачимо те-

пер, і всі операції жидівські, яких тепер не 

спинити, — мали тоді б у сеймі своє "veto" і 

неминучу кару. Та ба! Щастя добувають у 

кривавій боротьбі, а не рабською покорою, 

яку проявляють угорські русини. Тільки про-

тягом останніх років почався просвітній та 

економічний рух між угорськими русинами, 

з'явилися читальні книжкові крамниці. Кон-

ституцію угорську заведено 1868 року, але 

народ український не користався з неї, бо не 

мав сили її використати; з ерою, коли україн-

сько-угорська інтелігенція звернула на шлях 
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Жидівство всесвітнє 
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об з'ясувати роль жидів і взагалі 

вплив їх нації на суспільне життя 

народів заходу, подамо статистичні відомості 

про їх процент у кожній державі в кожній на-

ціональній території. 

Як видно із цифрових даних, жидівська 

нація живе переважно на територіях націй 

поневолених, безправних, порабованих і в 

першій лінії і найбільшою масою — на тери-

торії української нації (російська Україна, Га-

личина, Буковина і угорська Україна), яка із 

усіх націй (треба признатися) найбільш без-

правна, найбільш темна, подурена і упослі-

джена. А тим часом нації вільні, незалежні, 

високої культури мають дуже невеличкий 

процент жидівства. Вивід ясний: жидівська 

нація, власне, та її частина, що прийняла тал-

мудизм, ще здавна пристосувалася до життя 

переважно паразитарного і вишукує для сво-
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ш м ш го життя національні організми знесилені, 

хворі — які подають нації поневолені. 

І можливо, навіть певно, що коли б врешті 

усі поневолені нації вибилися на волю, жи-

дівська нація повинна пережити велику кри-

зу: їй доведеться або вимерти, або приноро-

витися до продуктивного життя. 

w 
W ш 

Статистика жидів у поодиноких державах 
порівняно з іншими націями: 

Процент жидів: Країна 

1. Румунія: 

8 % Румунів 74 % 

Русинів 12 % 

Циганів 4 % 

Мадярів 1 % 

2. Австро-Угорщина 

4,7 % Австрія: 

5,2 % 1 8 % Нижня 

Австрія 

Верхня 

Австрія 

Зальцбург 

Форар-

льберг 

Німці 

W 
W ш 

Пану-

ють 

німці 
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Процент жидів: Країна 

Тиропь: 60 % нім-

ців; 

40 % іта-

лійців 

Стирія: 67 % нім-

ців; 

32,2 % 

словінців 

Каринтія: 28,5 % 

сло-

вінців 

Країна: 64,3 % 

словінців 

Ґориція 63 % сло-

вінців; 

3 6 % 

італійців 

Істрія: 63 % сло-

в'ян 

Моравія: 70% 

чехів 
Сло-

в'я-

Далматія: 96% 

сербо-

хорватів 

ни 

11/2% Шлеськ: 3 0 % 

поляків; 

2 2 % 

чехів 

1,62% Чехія: 6 3 % 

чехів 

w 
т 
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Процент жидів: Країна 

12,8% Буковина: 42 % 

русинів; 

3 2 % 

румунів 

12,5% Галичина: 43 % 

русинів; 

46 % 

поляків 

Панують 

поляки 

Угорщина: 

4Д8 
% 

3,2% 

Угорщина: 7,5 міль-

йонів 

слов'ян і 

ін. нар. 6 

мільйонів 

Панують 

угри 

4Д8 
% 

3,2% 

Хорватія 

Фіуме 

слов'яни Панують 

угри 

4Д8 
% 

15% Семи-

город: 

5 7 % 

румунів; 

1 0 % 

німців 

Панують 

угри 

3. Росія:* 

3 4 % 

1 4 % Польське 

царство 

Панують москалі 3 4 % 

1 4 % Литва і 

Біла Русь Панують москалі 3 4 % 

8,21% Україна 

Панують москалі 3 4 % 

0,4 % Московія 

Панують москалі 

IV 

* Статистичні відомості із енциклопедичного] 

словн[ика] "Брокгауз", "Гранат". 
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Процент жидів: Країна 

2 2 % 4. Голландія: 

1 4 % 71 % 

фризів голландців 

1 3 % панують 

фла-

мандців 

1,1 % 5. Німеччина 

0,6 % 6. Ціла Америка 

0,3 % 7. Швейцарія 

0,2 % 8. Персія 

0,2 % 9. Англія 

0,18% 10. Сполучені Держави Пів. 

0,12 % Амер. 

0,07 % 11. Франція 

0,05 % 12. Швеція 

0,03 % 13. Бельгія 

— 14. Іспанія 

ОД % 15. Норвегія 

16. Італія 

w M м 

Чи не з приводу цього жиди завжди при-

хиляються до націй пануючих, виявляючи се-

бе їх патріотами, і глузують з націй недержав-

них, поневолених? 

Проповідуючи усім народам космополі-

тизм, жидівська нація серед себе плекає самої 

чистої води націоналізм. Вона духовно зам-

кнулася від інших націй, береже свою культу-

ру, чистоту крові та релігії; націоналістична 
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політика стала їх релігією: вона вимагає з мо-

гутнім авторитетом релігії альтруїзм до своїх; 

що ж знов до чужинців, то її кодекс (таємний) 

дозволяє на усі засоби і вчинки, коли вони в ін-

тересі або ведуть до блага усієї або частки жи-

дівської нації. (Це давно уже відомо західному 

суспільству, а недавно перейшло і до нас.) 

Але такий кодекс поведінки, таємний чи 

явний, зовсім не є тільки виключною власніс-

тю жидів. 

Християнські суспільства із пануючих на-

цій проявляють не менше національного лю-

дожерчого егоїзму. 

1902 року вийшла брошура гакатиста Бер-

тольда Отто: "Polen und Deutsche". 

Беремо із неї вимітки: 

"В часі боротьби двох народів не призна-

ється зовсім тих підстав права і безправ'я, 

котрі існують у щоденнім життю. Хто не солі-

даризується зі своїми в боротьбі проти еле-

мента чужого — той зрадник. 

(От вам один із законів талмуда). Що ко-

лись стало, того тепер змінити не можна. Аби 

кожний народ мав віддати те, що він колись 

собі здобув (привласнив), то не був би певний 

свого існування на землі. Польща була також 

здобутим краєм, позаяк держава німецька 
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М складається почасти із колишніх країв 

слов'янських. Чи маємо тепер те все віддати?!" 

Przeglad wszechpolski (lutowy zeszyt r. 1902). 

"Істота боротьби народів, то, коротко ка-

жучи, таке право історичне, котре велить су-

сідам-народам нищити один другого без ми-

лосердя, usque ad finem, az do zjedzenia ogon-

kyw (хвостів)". 

"Наша територія етнографічна посідає об-

шир, який не містить в собі навіть 5000 кв. 

миль: на такім обширі не може розвиватися 

народ великий, котрий вірить у свою будуччи-

ну (польський народ); тільки на Сході (в Укра-

їні себто) маємо відповідний обшир для роз-

вою нашої сили, нашої народної творчості". 

Przeglad wszechpolski (r. 1902-VI-246). 

"Нашим завданням мусить бути утриман-

ня і поширення "polskiego stanu posiadania", 

ні в якому разі нас не мусить обходити, чи то 

подобається русинам (галицьким українцям), 

чи ні; єдиним показником для нас мусить бу-

ти інтерес народний (польський)". 

"Slowo polskie" оголошує, що не "стер-

пить" рівноправ'я між поляками і русинами в 

Галичині. 

Тут (в Галичині) є тільки Польща, а певні-

ше, частина Польщі, до котрої належать землі, Ш 

м5 
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заселені переважно нашою людністю (поль-

ською)". 

Справедливо висловився др. Олесниць-

кий, український посол у галицькім сеймі: 

що в одному тільки місці (у Галичині) поль-

ська нація випростала з пут тільки одну ру-

ку, хоч і вживає її для того, щоб душити сво-

го брата (українця). 

Додамо ще псевдодемократичну політику 

московської держави в часи завоювання Ук-

раїни і придушення польських повстань 

(р. 1830-1863). 

Як бачимо, кодекси національного егоїзму 

не є виключною власністю жидівської нації, і 

з приводу тієї поведінки жидівської нації нас 

ніскільки не дивує: вона свідчить про високу 

національну свідомість і солідарність її, свід-

чить про високе розуміння центра і умов, се-

ред котрих вона живе. 

Ця нація живе майже виключно окремою 

ізольованою верствою серед чужих для неї 

народів по природі і по культурі своїй, і не 

диво, що вона, живучи поміж чужими, уживає 

всяких хитрощів і політики в боротьбі за 

життя. Через це нас не дивує і те, що в кож-

ній державі жиди стоять на боці сильної, па-

нуючої нації і використовують укупі з остан-

ш т Ш 
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ньою нації поневолені: стати в обороні слаб-

шого, згнобленого, в обороні нації поневоле-

ної для жидів — це значить стати проти сво-

їх інтересів на свою конечну гибель; а хто не 

хоче жити? 

Приточимо факти. Зробимо вимітки. 

"Kraj", 1904 p. — 51. 

Відомо скрізь, яку роль відіграють жиди в 

Великій Польщі (Познанщина, що належить 

до Пруссії). Стали явно і палко на боці дужчо-

го. Борються в рядах гакатистів з фанатизмом 

неофітів. 

Стараються на кожному кроці поставити 

на очі, що вони є більшими патріотами, ніж 

пп. Тідеман і Кеннеман (гакатисти). В пресі 

перші (в першій лаві) домагаються виключ-

них (виїмкових) законів проти поляків. У ра-

дах міських лучаться завжди з шовіністами 

прусськими. Врешті, завдяки їх енергії Гнос-

лав (польське місто) зістав і перейменований 

на Hohensalz. Такого роду діяльність мусила 

викликати в суспільстві польському (в Прус-

сії) натуральну реакцію. Елемент семітський 

в Познані, ставши запеклим ворогом народ-

ності польської, збудив посеред загалу поль-

ського дуже легко зрозумілу неприязнь. Не-

слушно нарікають на поляків у Познані за їх 



антисемітизм: коли вони не ходять до крам-

ниць жидівських, то роблять це єдино з тією 

ціллю, аби підпирати своїх. Жиди допомага-

ють уряду прусському переслідувати поляків 

на усіх полях, а в першу чергу на полі еконо-

мічному. Поляки мусять охоронятися, бо 

інакше вони швидко полягли б під ударами 

політики змушення голодом (до послуху). 

Вони (жиди) провадять нечесну боротьбу 

з поляками, аби підлеститися до уряду і гака-

тистів прусських, а не поляки з ними. Поляки 

тільки охороняються. Але дуже смутний той 

факт, що вони мусять оборонятися проти тих, 

яких вигріли на своїх грудях. 

Діяльність жидів у Познанщині одвернула 

від них симпатії усієї польської нації: в Прус-

сії, в Росії й Австрії, про що дуже легко дові-

датися із часописів польських. 

Таку ж саму роль жиди відіграють і в Авс-

трії, а надто в Угорщині, бо в останній 75 % 

преси в руках жидів. Мадяризацію недержав-

них націй Угорщини з надто великим запалом 

провадить жидівська або юдофільська преса 

Угорщини. 

А германізаторська роль жидів у Буковині 

й полонізаторська роль їх у Галичині відома 

кожному, хто заглядає в закордонні часописи. 



Статистика по національностях у всіх дер-

жавах Заходу і в Росії не в силі здобути про-

цент жидів у державі: в Угорщині вони нази-

вають себе уграми, в німецькій частині Авс-

трії та Німеччині — німцями, у Франції — 

французами... взагалі прилучаються до пану-

ючих націй. Тільки статистика по релігіях 

служить тим "решетом", з допомогою котрого 

можна дізнатися про процент жидів у певній 

державі. 

Наведемо факти: 

Статистика по національностях 

Такі факти може подати статистика по на-

ціональностях кожної держави. 

Буковина 42 % русинів 

32 % румунів 

21 % німців 

5 % циганів, 

мадяр, поляків 

Чи видно із цих да-

них, що в Буковині 

є 12,8 % жидів, про 

що свідчить релі-

гійна 

статистика? 

Семигород 57 % румунів 

10 % німців 

30 % угрів 

3 % циганів, 

русинів, поляків 

І з цих даних не 

відшукати, що 

жидів тут 10 % 

Ш 
ш 



У російській Україні живе жидів понад 

2 мільйони* (1/4 всього жидівства у світі), 

живе на 3 /4 працею непродуктивною, на 

кошт продуцентів-українців; москалі обгоро-

дилися від жидів кордоном: "чертою єврей-

ської осідлості". Тенденція простує і у нас до 

за-провадження усіх страховищ угорської Ук-

раїни, і зараз наша нація в Росії є тільки без-

правним, забитим духовно і занепалим фізич-

но хліборобним пролетаріатом, якого тільки 

той не визискує, хто не хоче. Але звичайно і 

у нас, як і на Буковині, так і в Галичині, не жи-

ди є головною причиною нашого безголов'я 

страшного тепер і ще страшнішого в майбут-

ньому; воно має початок і причину в браці 

політично-національних прав українського 

народу, що їх відібрали москалі, у якого 

зв'язана суспільна ініціатива і діяльність, 

який не може боронити своїх інтересів. Жиди 

тільки користаються безправним становищем 

поневоленої нації. 

Боротьба за національну свободу, що по-

чалась у російській Україні, а ще раніше поча-

та в Галичині, прийде до свого розв'язання в 

недалекому майбутньому. Політична автоно-

* За статистикою 1898 р. Певне, тепер їх у російській 

Україні більше. 



w • . 
gffj мія з власним сеймом, автономною освітою, 

пресою і літературою в першій стадії бороть-

би за національну свободу, націоналізація ад-

міністрації, суду і доходів з української тери-

торії, власне військо і врешті самостійна дер-

жавно-демократична республіка Україна — 

остання стадія боротьби за національну сво-

боду і здійснення національних ідеалів укра-

їнського народу. 

Таким шляхом йшли угри, йдуть чехи, хор-

вати й австрійські поляки, бельгійці, серби, 

болгари, румуни, греки, італійці; американці 

північні й південні йшли іншим шляхом: за-

гальне повстання поневолених, раптове зне-

сення чужого панування, вигнання чужинців 

і завоювання без ніякої еволюції своєї неза-

лежної держави. 

Яким шляхом піде Україна, це залежить від 

обставин, які зараз передбачити важко, навіть 

неможливо. 
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Передмова 

Українська інтелігенція приносить що-

року великі й криваві жертви москов-

ському "Молоху": вона єднається з москов-

ською інтелігенцією і приймає політичні іде-

али і завдання останньої, бо не має власних 

окремних політичних ідеалів, витворених на 

ґрунті інтересів і бажань українського наро-

ду; україн-ська інтелігенція бере участь у 

всіх революційних течіях московського сус-

пільства, починаючи від російських студент-

ських рухів до діяльності в московських рево-

люційних організаціях. 

Таке старанне добродійство для культур-

ного і політичного піднесення московської 

нації, що заїдає нас, що відібрала наші усі 

права і відбирає засоби до життя, добродій-
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ство, яке викликає у всіх культурних націй 

Заходу глум, регіт над нами і зневажання, 

свідчить про велике духове рабство, про ве-

лику безпринципність і безідейність україн-

ської інтелігенції: відсутність творчості 

усуває її від "свого непочатого" і пхає до вже 

початого — "чужого", а довірливість солод-

ким розмовам чужинців, що зростає на ґрун-

ті політичної несвідомості, докінчує справу. 

Рівнобіжно з тим, як українська інтелі-

генція підносить культурне тло москалів, ук-

раїнський народ, складаючись понад 90 % із 

хліборобного пролетаріату, попадає все 

нижче і нижче в темряву, все нижче і нижче 

сходить сходами соціальної драбини; йому 

нікому показати шлях визволення, нікому 

підносити духовний рівень його, нікому ор-

ганізувати його до економічної боротьби 

(здобуття вищої заробітної плати, яка впала 

до нікчемної суми (15-20 к.) шляхом страй-

ків, аграрного терору чи яким іншим спосо-

бом) і в його політичній боротьбі за право 

рівної свободи. 

Українська нація — найбільш темна й убо-

га з усіх поневолених націй Європи: всі ідей-

ні течії цілком поминають, проносяться висо-



ко над нею, для вжитку тих, хто зверху, 1 не 

досягають до неї, бо вона лежить на самому 

споді. Українська нація найбільш убога, бо де 

ж таки в світі існує така 30-мільйонна нація 

пролетарів? 

Розпука і бездіяльність опановує україн-

ський народ, бо він нізвідки не бачить брат-

ської руки, а його інтелігенція служить його 

ворогові й розцуралася з ним. 

Українця-робітника по містах випихає із 

усіх професій приблуда-москаль, котрий що-

року чимраз більше організовується і робить 

боротьбу з ним неорганізованого тубільця 

неможливою, а українець-інтелігент із прин-

ципів нерозумної толерантності ходить прос-

вітлювати робітника-москаля і вважає це за 

святу річ, а українцеві-робітникові вказує на 

спільний інтерес з москалями в здобутті 8-го-

динного робочого дня і високої платні, не ро-

зуміючи тієї страшної речі, що коли доля ук-

раїнця бути врешті випханим із усіх професій 

промисловості, то, очевидно, не він скориста-

ється з вигоди від перемоги праці над капіта-

лом, а москаль. 

Тоді як треба вказувати українцям-робіт-

никам і селянам на їх ворога, коли треба ор-

ганізувати їх для економічної і політичної 
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боротьби з москалями, українець-інтелігент ^ 

сам вгамовує інстинктову антипатію україн-

ця до москаля (на радість і щастя останньо-

му). 

Таке нерозуміння істотних інтересів своєї 

нації, несвідома зрада перед нею швидко ве-

де нас до повного конечного стану погибелі, 

з якого вороття уже не буде. 

Вже тепер усі українські міста, осередок 

культури і влади, заселили москалі та зроби-

ли з міст могутні фортеці для свого економіч-

ного і політичного панування над нами; уже 

майже всі капітали, промисловість і торгівля 

України в руках москалів, навіть по селах 

(торгових) москалі опанували економічне 

життя і складають клас сільської аристократії 

(Лівобережна Україна). Міський робітник-

українець, відбитий хвилею чужинців від 

промисловості, від фабрик, заводів і ремесла, 

обертається в голодний "вовчий" пролетарі-

ат, що тиняється по півроку без діла, з голоду 

вживаючи тих засобів, що на мові ситих "па-

нів становища" зветься злочином, злодій-

ством, наповняючи тюрми і каторгу; цей вов-

чий пролетаріат дає покоління, покалічене 

духовно і фізично, яке за одвічними закона-

ми природи повинно вкінці вимерти, усту- Ш 
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пивши місце елементам дужим і здоровим 

(чужинцям). 

А по селах теж бачимо аналогічне тому, 

що бачимо по містах: над 20 мільйонів сіль-

ського безправного пролетаріату, тяжкому 

становищу котрого нема рівного ніде у Єв-

ропі. 

Життєві потреби зведені до можливого мі-

німуму і перейшли за нього; і сучасний голод, 

загальний для України, має тенденцію рости в 

інтенсивності й розповсюдженні, викликаю-

чи "голодні" бунти населення, яке доведене 

до краю розпуки, — таке становище україн-

ського народу. 

А що робить українська інтелігенція? 

Виключаючи небагатьох, що усі сили від-

дали народові й зв'язали свою долю з долею 

народу, виключаючи цих небагатьох, решта, 

як раніше, підносить культурне тло москалів, 

тонучи цілковито в московських ідейних лі-

беральних і революційних течіях. 

Чого так? Чи цій решті страшно стати з ти-

ми, хто гине?.. 

Тепер настав страшний час... Смерть на-

ціональна, смерть усього загалу української 

нації зазирає нам у вічі — це рішучий момент 

і останній момент. 
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^ Чи доля судила українській нації вмирати ОД 

несвідомо, покірно, без протесту, без бороть-

би?! 

Ніякі обставини не можуть загасити в жи-

вому єстві згаги життя і боротьби за нього... 

Українська нація почала боронитися... 

З'явилися численні українські революційно-

національні організації з метою економічно-

го і політичного організування сільського і 

міського українського пролетаріату; ці орга-

нізації ростуть у числі і силі й забирають до 

своїх рук суспільне життя в Україні. Те, що 

було дивним 7 років назад, тепер стало зви-

чайною річчю: численні видання і відозви 

українських революційних організацій і пар-

тій невпинно ширяться серед українського 

суспільства, революціонізуючи його. 

Закон 1876 року, що забороняє українську 

пресу і літературу, волею української нації 

став мертвою буквою: українська преса, став-

ши "підпільною" (підземною), росте і росте, а 

її становище "безправної і гнобленої" тільки 

приваблює симпатії й любов до неї україн-

ського суспільства. 

Нація прокинулася і підносить дух. 

Боротьба свідома стає неминучою; вороги 

наші уживуть усіх засобів, найстрашніших. ш 
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Коли москаль-студент бореться за 

"академічну свободу", то тут нема ні-

чого дивного, бо москалі мають академії, ма-

ють нижчі й вищі школи зі своєю мовою вик-

ладання не тільки на своїй території, але і 

на територіях недержавних російських на-

цій. 

Але хіба не смішно бачити, як студент-

українець бореться за "академічну свободу", 

коли української академії і школи немає (на 

російській Україні)! 

Сам факт існування московських універ-

ситетів і шкіл з московською мовою викла-

дання на території українців є глумом над 
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ОД нашої нації, а надто освічених її членів — ОД 

української інтелігенції. Не за "академічну 

свободу" нам треба боротися, а за саму ака-

демію, за право мати її своєю, національ-

ною власністю. 

Тільки у власному будинку є рація оз-

доблювати його: оздоблювання чужого без 

жодної відплати є смішною і нерозумною 

річчю... 

Так розуміють справу всі поневолені єв-

ропейські народи, котрі більш культурні за 

нас і далеко випередили нас у всіх напря-

мах. 

Боротьба в Каталонії, іспанській про-

вінції, за рідну мову в школах тепер при-

брала дуже інтенсивну фазу; там дійшло 

навіть до вжитку зброї, як про це свідчать 

щоденні звістки часописів. Такі ж події ми 

бачимо тепер і в Бретані (року 1903 — сі-

чень),* провінції Французької республіки, 

заселеної кельтами, і там йде палка бороть-

ба за школу з рідною мовою (протест 200 

мерів у 1902 році). 

* Уряд французький ухвалив подавати пенсії 32-м 

неслухняним попам-бретонцям, що проповідують і вчать 

бретонською. 
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Австрійський міністр народної просві-

ти, відповідаючи на інтерпеляцію 

уряду з приводу подій у місті Інсбруку (сто-

лиці Тіролю), висловив осуд маніфестаціям, 

що відбулися в Тіролі (Тіроль — австрійська 

провінція, заселена італійцями й німцями). 

Міністр не відповів прямо на домагання 

італійців власного національного універси-

тету з італійською мовою викладання, а обі-

цяв для них у місті Інсбруку правничий фа-

культет. Коли цього неможливо буде зробити 

з приводу протесту і контрборотьби німців 

(що в Тіролі складають пануючий клас), то 

уряд зробить це іншим шляхом. 

Очевидно, австрійський міністр — сам ні-

мець — уживає хитрощів, думаючи ними під-
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хологія народу доймала віри. Студенти-іта-

лійці не задовольнилися обіцянками німець-

ко-австрійського уряду, розрухи і демонстра-

ції на вулицях Інсбрука почалися знову. До 

студентів пристали робітники (там уже пра-

цюючі, італійські упосліджені класи зрозумі-

ли велику вагу і значення національної шко-

ли навіть у боротьбі за свої класові інтереси). 

Демонстранти вимагали, щоб уряд пообіцяв 

протягом 2 років відчинити італійський прав-

ничий університет у Трієсті (11 студентів за-

арештовано)*. 

Слідком за італійцями, того ж року, свого 

університету стали домагатися південні сло-

в'яни. В Градці студенти зібрали збори з при-

воду останніх студентських розрухів в Інс-

бруку і на зборах рішили домагатися свого 

словінського університету в Любляні. 

щ 
м ш 

* Правничий факультет відкрито в Інсбруку, але тепер у 

ньому викладання нема внаслідок розрухи цього року -

як про це сповіщали свого часу і російські часописи. 
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Студентські 
розрухи в Галичині 
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Ш C j Ї І ^ року відбулися у ЛЬВОВІ 
J L Z r \ и г ^ли розрухи студентів-ук-

раїнців. Річ у тому, що до цього часу львів-
ський університет мав декілька кафедр ук-
раїнських (на теологічному, правничому й 
філософському відділі), а решта — кафед-
ри польські. Але 1902 року студенти-укра-
їнці на загальному зборі студентів поста-
новили домагатися у польського уряду, 
щоб у Львові був університет український, 
як у Кракові поляки мають свій, тим біль-
ше, що львівський університет, заснований 



ми його спольщили. Не д о с я г т и цього 
шляхом демонстрацій, вони ухвалили 
крайню міру: покинули цілковито львів-
ський університет і роз'їхалися студіювати 
науки по чужих університетах, переважно 
до Відня, Кракова і до Праги. Серед україн-
ського галицького суспільства це зробило 
велике враження. Українське суспільство 
побачило, яким рабом було воно до цього 
часу, поки академічна молодь не відкрила 
йому очей, і усі сили свої напружило, аби 
допомогти їй у цій великій справі. І га-
лицький український хлоп, приголомше-
ний, темний та одурений, зрозумів усю ва-
гу цієї справи для свого майбутнього: він 
від своїх злиденних заробітків ( 1 5 - 2 0 
крейцерів* щоденної плати) склав 70000 
гульденів, щоб його інтелігенція не кидала 
вищої науки. Того ж літа студентська га-
лицька молодь з'їхалася і постановила: 
віддячити своєму народу зараз; інтеліген-
ція розійшлася по усіх селах, почалася агі-
тація за підвищення плати в польських ла-

* Крейцер менше російської копійки і дорівнює 0,78 коп. 
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тифундіях, де українець-пролетар зароб-
ляє собі мізерну плату 15-20 крейцерів. 

І стало диво у світі! Забитий хлоп почув 
у собі людину. Літом того ж року відбувся 
грандіозний страйк: майже вся українська 
Галичина застрайкувала. Солідарність ук-
раїнських пролетарів (страйкарів) дивува-
ла їх ворогів-поляків, земельних властите-
лів, що звикли до покори і рабства україн-
ського хлопа. Скрізь українці виграли 
справу: плата заробітна піднеслася до по-
двійної суми, якщо не вище (30 -40 крейце-
рів). 

Поляки-дідичі прикликали масу війська 
польського, німецького, мадярського і споді-
валися, що страйкарі-українці не витрима-
ють і вживуть сили проти тих, що підуть ро-
бити на панські лани, щоб криваво покарати 
страйкарів. Та помилилися... Українці бачи-
ли добре свою непідготовленість боротися з 
ворогами збройною рукою, чоло до чола, і 
трималися коректно. Марно сподівалися во-
роги несолідарності між українцями, навіть 
коли прикликані були поляками-дідичами з 
гір гуцули робити на панських ланах, і гу-
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од дули довідалися про суть справи від своїх 

братів по недолі, зараз кинули працю і піш-
ли в свої гори. Тільки прикликаний поль-
ський хлоп не приєднався до страйкарів-ук-
раїнців і проявив солідарність з польським 
панством. Цей факт ліпше усяких доказів 
свідчить про велику вагу у світі національ-
ності. 

Польський хлоп боронив інтереси свого 
вікового визискувача, польського дідича, єди-
не через те, що страйкарі — українці. 

Спільність психології, культури і мови 
зробило цю, на перший погляд, неможливу 
річ, що польський хлоп став за польського 
пана в боротьбі останнього з хлопом-укра-
їнцем. 

Які великі наслідки для всієї української 
Галичини, для долі українського пролетаріату 
в ній, мав студентський національно-україн-
ський рух за національну академію! І можна 
покласти, як безперечну правду, що Галичина 
прокинулася до свідомого життя з того часу, 
як галицька академічна молодь покинула по-
лонофільство, кинула єднання своє з поль-
ською демократією задля якихось таких хи-
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I I I мерних спільних інтересів і виставила пра-

пор боротьби за інтереси свого народу і свої. 
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Маленька Галичина, завбільшки 
Полтавської губернії (3400000), а 

проявила який героїзм! Нам, російським 
українцям, великій 25-мільйонній масі, до-
водиться у галичан учитися. Дивлячись на 
Галичину, можна уявити собі, які колосаль-
ні наслідки були б і в нас, коли б наші сту-
денти так само відверто і завзято вистави-
ли народний прапор боротьби за націо-
нальну академію, за українську мову ви-
кладання в ній... 

Яка страшна хвиля пройшла б Украї-



пута і тавро рабства, і дізнався б, хто його 
вороги. 

Найперше національно-студентський 
рух доведе українському пролетаріатові 
єдність його інтересів з інтересами україн-
ської інтелігенції. А які наслідки стануть 
від усвідомлення цієї єдності, нам ясно по-
казав студентський галицький рух, сту-
дентські розрухи в Тіролі, Градці й у Чехії: 
скрізь міський і сільський пролетаріат го -
рою підпирав їх. 

Міський український пролетаріат, що 
зараз приголомшений, пригноблений ши-
роким струменем московської робітничої 
еміграції, яка ясно виявляє тенденцію мо-
нополізації всієї української промисловос-
ті, піднесе голову, що її похнюпив був від 
розпуки і безнадійності, й стане до бороть-
би вкупі зі студентами, як це сталося в Ті-
ролі, Галичині, Чехії... Міський український 
пролетаріат почне боронити свої позиції і 
становища, почне організуватися, щоб 
спільною силою боротися проти організо-
ваної московської робітничої еміграції, що 
стає в конкуренцію з українцем і губить 
його. Далі український робітник, упевнив-
шись, що оборонитися від цього можна 
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тільки у власній державі, почне боротьбу 
за ''Самостійну Україну". Далі підуть селян-
ські страйки й організації селян з метою 
економічною і національно-політичною. 

Цей струмінь захопить і українське 
дрібне міщанство, значно змоскалізоване, і 
поверне його до народу. Українське дрібне 
міщанство має усі підстави до незадоволен-
ня, і московська еміграція забирає в нього 
дрібну торгівлю, що годувала його до того, і 
повертає дрібного міщанина до стану проле-
таря. 

Таких наслідків нам треба напевне споді-
ватися, коли почнеться по всіх українських 
містах — у Харкові, Києві, Одесі — боротьба 
за національну академію. 

Годі вже приносити жертви московсько-
му "Молоху", і так уже досить напився він 
української крові й пожер найліпших, най-
моральніших синів України. Яка вигода з то-
го, що вже понад 50 років цвіт української 
інтелігенції потопає в широкому морі мос-
ковської революційної демократії!.. Яка ко-
ристь українській нації від таких її членів, 
як Попко, Давиденко, Перовська, Фроленко, 
Малинка, Кравчинський, Кибальчич, Стефа-
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нович, Лизогуб та інших людей, безперечно 
талановитих, але таких, що віддали свій та-
лант богові чужої, ворожої нам нації. 

Ці несвідомі ренегати навіть хотіли при-
тягти під московський революційний прапор і 
українських селян (Чигиринська справа), але 
марно, — селяни, виключаючи небагатьох, 
які потім дуже шкодували за свій вчинок, не 
пішли за ними, бо відчували інстинктивно 
хибний шлях. 

Проте значна продуктивність діяльності 
сучасних революційних українських органі-
зацій по селах свідчить про те, що їх діяль-
ність відповідає потребам і справжнім інтере-
сам української нації. 

Народ український, упосліджений соці-
ально, народ, що віками страждає, природно 
став недовірливий, бо почуває себе оточеним 
з усіх боків ворогами. 

Національні українські студентські розру-
хи, кари студентів московським урядом, за-
слання й ув'язнення реально доведе сільсько-
му і міському українському пролетаріатові 
єдність його з українською академічною інте-
лігенцією і зреволюціонізує його. Із покірно-
го, забитого раба-худоби він знову, як і в ча-



сах 1648 року, стане людиною і відплатить рі-
шучо своїм ворогам, що уже понад 250 років 
ссуть і гноблять його. 



Класовий 
інтерес 

української 
інтелігенції 
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Передмова 

Кожний культурний народ, при сучас-
ному капіталістичному устрої, виділяє 

із себе верству, яка живе з так званих інтелі-
гентних фахів: преси, літератури, школи, ад-
вокатства, лікарства й інших. Цю верству 
назвемо інтелігенцією у вузькому (економіч-
ному) значенні цього слова, назвемо цим іме-
нем ту верству, що взяла на себе окремі й 
певні суспільно-необхідні функції, які міс-
тяться в так званих інтелігентних фахах... 

Ця верства — найкультурніша, найосвіче-
ніша частина народу, і через те вона грає ве-

Lликy роль у всіх подіях народного життя; во-
на грає роль ферменту в суспільному житті: 

' всі події народного життя відбуваються під її 
ш проводом і при її безперечній участі. 
Т 
Ш 
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Очевидно: там, де суспільство потребує 
більше інтелігентних фахів або поширення 
існуючих, там клас інтелігенції більш числен-
ний, більш впливовий і більш багатий. Ця 
верства інтелігенції має спільні інтереси з ін-
тересами усієї нації, до котрої вона належить, 
бо добробут її цілковито залежить від добро-
буту її нації. Але, окрім спільних інтересів з 
усією нацією, інтелігенція має і свої інтереси 
особисті — економічного і політичного ха-
рактеру. 

Але цей стан речей, що його ми щойно 
описали, таке становище має здебільш інтелі-
генція вільних і пануючих націй. 

Капіталізм і застосування машин для дру-
ку утворили сучасну пресу й літературу; це 
зробило книжку дешевшою і зробило її дос-
тупною масам: з цього часу друкування стало 
суспільною функцією великої вартості, стало 
продукцією, від котрої одержує засіб для жит-
тя значна частина членів суспільства. 

Як свідчать усі факти життя, усі вигоди 
від капіталізації друкованої продукції попе-
редньо цілковито належали націям вільним і 
пануючим (преса і література були мовою 
вільних і пануючих) і служили тільки їх 
власним інтересам, а мова поневолених зне-
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важалася, книжки цією мовою заборонялися, М 
бо це не в інтересах як усього загалу паную-
чої нації, так і тієї верстви її, що живе від 
друкованої продукції, значна частина котрої 
розповсюджується по територіях націй по-
неволених. 

Зараз найкультурніші з поневолених на-
цій — чехи, словінці та інші — зрозуміли, 
який могутній засіб у боротьбі за життя вза-
галі, а надто з тою нацією, що їх поневолила, 
є преса й література рідною мовою і націо-
нальна школа, і борються за це з незвичайним 
запалом і фанатизмом. 

II 

Розглянувши з цього боку становище ук-
раїнської нації, що належить до націй недер-
жавних, ми побачимо, що трудно вишукати де 
в світі гіршого стану. Преса українська не іс-
нує за законами російськими, і українці по-
винні годуватися пресою московською. Які з 
цього економічні наслідки? 



Петербург і Москва продають і видають на 
свою територію і на всю Україну. 

В українських містах: Києві, Харкові, Одесі, 
Полтаві та інших приблуди-москалі заснува-
ли теж часописи і різні видавництва, годую-
чись від українців-читачів; численний 25-
мільйонний народ на десятки мільйонів ужи-
ває московської преси. Те ж саме можна ска-
зати і про літературу. Необхідність преси вза-
галі при сучасному капіталістичному устрої 
та брак української дає великі доходи видав-
ничим підприємствам московським з терито-
рій українського народу. Але що мають укра-
їнці за те, що годують сотні-тисячі москов-
ської інтелігенції і робітників? Чи, може, в 
московських часописах порушуються які пи-
тання великої ваги і значення для україн-
ського народу? Чи, може, вишукуються засоби 
до порятунку його з безвихідного становища 
на самому споді?! 

Смішно сподіватися таких гарних речей 
від чужинців, що користаються зі своєї сили, а 
не права! Вся преса московська наповнена от-
рутою, оманою, обдуренням, а іноді іронією, 
шовіністичним глумом, кепкуванням і рего-
том над "хохлами" (часописи "Наблюдатель", 
"Новое время", "Южньїй край" та ін.). 
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Яких наслідків треба нам сподіватися, ко-
ли буде українська преса і література? Від ук-
раїнської преси і літератури годуватиметься 
український інтелігент, український літера-
тор, український репортер, підприємець і ро-
бітник-друкар; українська інтелігенція відра-
зу стане на твердий економічний ґрунт; вона 
годуватиметься від свого народу, служачи йо-
му, відповідаючи на його духовні, культурні й 
економічні запити. Тоді українська інтеліген-
ція зв'яже свій економічний інтерес з інтере-
сами свого народу і через те боротиметься 
вкупі з ним за його інтереси, бо ці інтереси, 
по суті, стануть і її інтересами; ставлення ук-
раїнської інтелігенції до свого народу стане 
нормальним. 

Те ж саме можна сказати і про школу. 
Коли в Україні стане фактом школа націо-

нально-українська, тоді природно і логічно 
учителем у ній буде українець-інтелігент. 
Знову українець-інтелігент одержуватиме за-
робіток від свого народу, служачи йому і дба-
ючи про його добробут і політичну силу. 

Націоналізація преси, школи, літератури в 
справі щодо України є класовим інтересом ук-
раїнської інтелігенції, є головною умовою її 
добробуту і нормального існування. 
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Що москалі, а надто їх інтелігенція, відне-

суться до цієї справи ворожо і люто і вживуть 
усіх культурних і збройних сил своєї нації — 
це не диво, бо вони цим оборонятимуть свій 
інтерес, бо хочуть залишити на віки власну 
монополію літератури, преси і школи в Укра-
їні, з яких вони значною мірою живуть. 

Після здобуття української преси, літера-
тури і школи московські великі друкові під-
приємства і видавництва, їх численні часопи-
си, газети і книги, а надто ті, що їх головно 
підтримували читачі з України, певне змен-
шать друковану продукцію або зачиняться. 

Цей факт тяжко відіб'ється на економічно-
му стані тих, що живуть з друкованої продук-
ції в Україні, і поведе до зруйнування цілих 
видавничих підприємств: періодичних і непе-
ріодичних видань, всіляких часописів і газет. 

їх видавці (Сітіни, Суворіни, Солдатенки та 
інші) й московські літератори, взагалі всі, що 
живуть від преси і літератури, — завиють 
вовками. 

І так націоналізація школи, преси і літера-
тури на території України є ґрунтом добробу-
ту української інтелігенції та економічним 
інтересом її як свідомої частини українського 
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де де 
^ 3 другого боку, ці вимоги є головними для ОД 

усієї української нації, яка хоче присвоїти цю 
головну для неї функцію — інтелігентні фа-
хи — своїм дітям, інтереси котрих нормально 
зв'язані з її інтересами. 

Нараз становище української інтелігенції 
дуже тяжке, ненормальне і непевне: вона пе-
реважно живе з заробітку і то на російському 
уряді* і через те мусить мовчати про прилюд-
не грабіжництво й утиск українського наро-
ду, по-рабському, покірно терпіти глум і кеп-
кування над українською національністю (на 
що так щедра московська преса) і ховати 
пильно своє українство в кишені, щоб не поз-
бутися посади. 

Та українська інтелігенція, що живе зі 
школи, почуває себе ще гірше, бо їй постави-
ли за обов'язок москалізувати український 
народ, набивати його голову поняттями, во-
рожими його істотним інтересам. 

Коли ще до цього додати, що із цього не-
певного становища українську інтелігенцію 
повільно, але стало випихають москалі (є та-
ємні інструкції та циркуляри верховного уря-
ду), то гірший стан важко собі й уявити. 

щ 
ш 

Включаємо інститути земства до уряду російського. b f d 
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Той факт, що в культурних краях і держа-
вах пануюча нація цілковито монополізує ін-
телігентні фахи й уряд у своїй державі 
(напр., Пруссія), ясно доводить, що дуже 
швидко наближається цей момент і в Росії, 
коли українці будуть цілковито випхані з уся-
кого роду урядів і посад, а будуть утворені за-
кони, за котрими в уряді російському не може 
бути представник чужої нації. Українська ін-
телігенція в російському уряді — ненормаль-
на річ, яка повинна зникнути, як і все ненор-
мальне взагалі, бо не має опори і сили**. 

Єдиний порятунок української інтеліген-
ції — стати в оборону прав політичних і 
культурних свого народу, здобувати націо-
нальну школу, пресу і літературу; в цьому во-

** "Гасло", що його видавала РУП, докоряє українській 
академічній молоді, що вона "занадто багато уваги і сил 
віддає боротьбі за національну мову". Там же домагання 
національної мови викладання в її школах визнається 
річчю другорядної ваги і навіть за своїм значенням 
прирівнюється до жидівської справи: знесення % всту-
пу жидів у московські вищі школи. За такі речі "Ісіслу" 
можуть бути вдячні тільки жиди та москалі, наші воро-
ги, а для української нації таке порівняння є великою 
образою. Ці порівняння викликали велике обурення 
більшості української інтелігенції і з часом можуть од-
вернути симпатії українського суспільства від органів і 

fl видань РУП і від самої РУП. 
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ОД на найде собі свій економічним порятунок, 

свій добробут, свою почесну діяльність, твер-
дий і могутній ґрунт доти, доки існуватиме 
українська нація. 
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Український лоядізм. 
Культурники 
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Вважаємо за необхідне висловитися ко-
ротко про так званих культурників. 

Програма їх дуже проста; вони поклада-
ють своїм завданням культурне піднесення 
українського народу, але шляхом повної ло-
яльності, шляхом повної законності. 

Культурне піднесення української нації 
шляхом лояльності (себто тим шляхом, що його 
дозволяє московський уряд)? Чи не смішно це? 

Великий економічний інтерес московської 
нації лежить саме в некультурності україн-
ського народу, бо культурний народ не стер-
пить хижацького грабування його і вжитку 
його чужинцями як робочий товар. 

Розуміючи добре свої інтереси в Україні, 
московська нація, а надто її еміграція в Укра-
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їні, пильно стежить за усіма проявами в житті 
українського суспільства, вишукуючи і гаму-
ючи прояви, ворожі її інтересам. 

Московська нація, а надто її індустріальні 
класи, звикли дивитися на Україну як на дій-
ну корову, як на певне джерело їх добробуту, 
і уступлять тільки силі, а не чому іншому. 

Чи не смішно ждати від лояльності україн-
ської інтелігенції, інтелігенції народу раб-
ського, якогось хоч дрібного полегшення для 
останнього, а тим паче культурного піднесен-
ня усієї української нації? 

Культурне піднесення широкого загалу 
української нації можливе тільки при існу-
ванні вільної національної школи, преси і лі-
тератури, а цього в Україні нема, закон 1876 
року заборонив це і в майбутньому. 

Певна річ, ніхто не назве серйозно україн-
ською літературою оті нечисленні, здебільш 
сірі, мізерні видання, що їх видано останнім 
часом, які можна перелічити на пальцях. 

Але поширення по селах і цих блідих ви-
дань, а надто дешевих видань для народу, 
московський уряд бачить річчю небезпеч-
ною. 

Мудра політика московського уряду зро-
била неможливим вжиток і цих книжок укра-
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інською мовою по селах, куди, власне, ці ОД 
книжки і призначені. 

Право продавати українські народні 
книжки по українських селах дрібним "кни-
гоношам" майже заборонено (на право про-
давати українські книжки треба дозвіл губер-
натора), а в бібліотеках при сільських школах 
цих книг майже немає з причини самого ха-
рактеру школи — з московською мовою вик-
ладання. 

Чи нам шкодувати, що ці мізерні, дозволе-
ні московською цензурою книжечки заборо-
нять читати по селах, куди вони, власне, і 
призначені? 

Пройшовши московську цензуру, ці укра-
їнські видання тратять решту своєї рації і 
робляться майже непридатними до свого 
призначення, іусте решето московської цен-
зури пропускає крізь себе для українських 
книжок тільки одну воду, та і то мутну. 

Треба бути абсолютно засліпленим, щоб 
мріяти лояльним шляхом піднести культурне 
тло українців; закон російський все передба-
чив, усе заборонив, щодо цього, і не залиши-
лося ані однієї дірки, яку можна б використа-
ти для українського народу, не йдучи супро-
ти московського уряду; кожний шлях до куль- hдо 
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ОД турного піднесення української нації є "про-

часом ми бачимо серед українського суспіль-
ства досить репрезентантів "лояльного" куль-
турного піднесення українського народу, а 
раніше було їх ще більше: це так звані украї-
нофіли, як дуже характерно вони прозвали 
самі себе і як їх називає українська револю-
ційна інтелігенція. 

Розуміється, від такого товчення води в 
ступі продуктивності ніякої і наслідки щодо 
українського народу прямо негативні: народ 
на 90 % хліборобний пролетаріат, що далі, то 
більш деморалізується, руйнується духовно і 
матеріально. 

Ці лояльні українофіли тільки дають бага-
ту страву і об'єкти для зубоскальства шовініс-
тичній московській пресі, яка не минає ані од-
ного випадку, щоб собі не поглузувати над 
"хохлами". 

Але найбільш шкідливо, найбільш убивчо 
відбилася ця українофільська "лояльність" 
(рабська у вузькому розумінні) на духовному 
настрої української інтелігенції, для якої вона 
темною хмарою заслонила єдиний спасенний 
шлях до єдиного певного всеукраїнського 

гш ідеалу, шлях визволення українського народу 
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з-під панування чужинців, затулила ту зорю, 
за якою ідуть усі поневолені народи культур-
ного Заходу. 

II 

Є ще одна категорія українських "лояль-
них" інтелігентів: ці хочуть піднести матері-
альний добробут українського народу, зроби-
ти його економічно дужим, багатим, але шля-
хом повної лояльності, шляхом повної "за-
конності". 

Ця частина інтелігенції організовує хлі-
боробні кооперативи по селах, піклується 
навчити селян ліпших методів обробляння 
землі, годівлі худоби, вишукує засоби підпер-
ти домову (кустарну) промисловість україн-
ських селян, що з кожним роком руйнується. 

Подивимося на дійсні наслідки оцієї праці 
й зважимо, чи варті вони самої роботи. Ідеї 
кооперацій, що найшли собі добрий і відпо-
відний ґрунт у вільних і культурних краях: 
Бельгії, Франції, Швейцарії, Німеччині та ін., 



можлива в краях, де існує висока література і 
преса, національна самосвідомість і де куль-
турні продуценти свідомі своїх інтересів. 
Розповсюдження всілякого роду асоціацій — 
продуктивних, ужиткових, торговельних — є 
проявом високої культурності, воно живе по-
руч із нею і вмирає з нею. 

З приводу цього вже можна a priori при-
пустити, що при сучасному культурному ста-
ні української нації, найтемнішої з усіх євро-
пейських поневолених націй, ідеї кооперації 
до неї не прищеплюються знов-таки через за-
надто низький рівень народних мас, і усі за-
ходи українських культурників прищепити 
ідеї кооперації до українських хліборобів бу-
дуть марними. 

Але цей апріорний вивід справдили факти 
дійсного життя. Із 120 хліборобних спілок, 
що були створені в Херсонщині та інших гу-
берніях, лишилося тільки 16, які доживають 
останні дні. 

Брак асоціації між продуцентами в угор-
ській Україні, на Буковині, (слабий) їх розви-
ток в Галичині* і взагалі там, де живе понево-

* Тепер і в Галичині кооперативний рух значно збільшив-
ся рівнобіжно зі збільшенням національної самосвідо-
мості. 
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лена нація, і широкий, просто дивний розвій 
їх там, де живуть нації вільні, ліпше усяких 
доказів свідчить, якого ґрунту шукає ідея ко-
операції. А тим часом, коли кооперація в ук-
раїнському селі не прищеплюється, вона дає 
чудові квіти по містах в Україні, які на 3/4 по-
сіли чужинці. Еміграція з москалів та жидів 
давно їх захопила, захопила переважну час-
тину професій інтелігентних і робітничих, і 
взагалі промисловість і торгівлю. І ось ми ба-
чимо, що москаль-робітник і робітник-жид по 
містах в Україні швидко економічно організу-
ється, як гриби після дощу, ростуть їх артілі 
(шевців, кравців, шапошників, картузників, 
мулярів, столярів та ін.), "товариства взаємо-
допомоги", емеритальні каси, навіть ужиткові 
товариства. 

В Одесі маємо понад 50 артілей; так само 
спостерігаємо в Миколаєві, Херсоні, Харкові, 
Києві, Полтаві й ін. Чужинці-зайди організу-
ються, монополізують для себе промисловість 
і всі засоби до життя, випихаючи звідси робіт-
ника-українця, неорганізованого і темного — 
на безперечну погибель його. І робітник-ук-
раїнець без протесту, без боротьби уступає їм 
своє місце, бо несвідомий своїх інтересів: ні-



кому просвітити йому очі і показати його 
справжнього ворога, шлях і засіб боротьби. 

Чого ж так, щодо українського міського і 
сільського продуцента ідея кооперації не 
прищеплюється, в той час як москалі, жиди й 
інші чужинці з успіхом користаються нею? 
Відповідь проста: і москалі, і жиди, й інші чу-
жинці мають свою національну школу, де 
одержують науку рідною мовою, яка є однією 
і головною умовою культурного піднесення 
народних мас. 

Визиск української нації такий великий, 
що вона стала млявою й інертною і нездат-
ною боротися економічно з пануючою мос-
ковською нацією. 

Очевидно: чужинці — москалі та жиди — 
завдяки своїй національній школі, пресі й лі-
тературі далеко обігнали українців у духов-
ному розвитку, вони піднеслися культурно 
так високо, що стали здатні скористатися іде-
єю кооперації й користаються нею. 

І так через ненормальні політичні умови, 
в котрих живе український народ, стало фак-
том те, що з ідеї кооперації на українській те-
риторії користається не українець, а чужи-
нець — його тяжкий ворог. 
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II де 
Йй Руйнування усіх тих хліборобних СПІЛОК 

по українських селах, спілок, заснованих не з 
ініціативи і свідомої волі хлібороба-українця, 
свідомого користі і шкоди спілки, хлібороба, 
що зважив серйозно факти "за" і "проти", але 
з ініціативи, волі і, що характерно, з грошової 
запомоги* різних "добросердечних і чулих" 
людей, чужих по психології для сільського 
хлібороба-українця; руйнування цих хлібо-
робних артілей, певна річ, не свідчить про те, 
що "український" ґрунт для них непридат-
ний, — воно тільки свідчить, що при сучасних 
умовах життя української нації неможливі 
економічні організації вищого типу, коопера-
ції усякого роду. 

Щоб кооперація, ця найвища сучасна 
форма організації продукції, запанувала між 
українськими хліборобами, треба їм спершу 
забезпечити дійсну просвіту, щоб стати здат-
ними до розуміння досить складної ідеї — 
кооперації; треба дійсної освіти, яку дасть 
тільки національна школа, преса і літерату-
ра, а головно — треба дати національно-по-
літичні права українському народу, майже 
виключно сільському пролетаріату. При су-

с Також іноді і з запомоги російського уряду. Шй 
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w Й * - - • • • III часному оезправ і його всі ці спілки, взагалі 
кооперативні економічні організації, навіть 
у тому разі, коли б вони дійсно прищепилися 
і дійсно піднесли добробут українського на-
роду, були б тільки на користь московському 
уряду, взагалі пануючим московським кла-
сам: "платежная способность" зросла би, і 
рівнобіжно з нею зросли б податки*, і вреш-
ті все, здобуте працею українського сіль-
ського продуцента, перейде до рук москов-
ського уряду, себто до пануючих москов-
ських класів. 

III 

Тільки користь спонукає до діяльності, й 
коли цього нема — нема рації і для діяльнос-
ті. Коли користь від праці забирає хто інший, 
то логічно нема й імпульсу до такої праці. Від 
усякого дрібного економічного полегшення 
українців чудовий "насос" — російські інсти-
туції — висмокче все, що можливо висмокта-
ти на користь знов-таки пануючих москов-
ських верств. 

*Адже українські селяни по шию запозичені в земстві й 
уряді. 
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ш я 
іОД Поки український народ буде рабом, без- ОД 

правним економічно і політично, як усякий 
раб взагалі, — доти він не зможе бути бага-
тим: що раб сьогодні надбає, то пан завтра 
візьме. Методи і способи видирання україн-
ського заробітку дуже досконалі у москов-
ського уряду і становлять так звану фінансо-
ву політику — політику національно-москов-
ську. 

Де ви бачите чи бачили поневолену націю 
багатою? Чи багаті ірландці, моравці, хорвати, 
словінці? 

Території, заселені націями поневолени-
ми, то ті місця, де живе світове горе, де панує 
безмежно злидарство, убогість, де кубляться 
хвороба і голод. 

Хіба може що інше зарадити поневоленим 
націям, як не свобода, право жити по власній 
волі й уподобі, право власності на себе і на 
свою працю? 

Деревце, що стоїть під тінню інших, в'яне і 
сохне від браку світла. Хіба порятуєш його 
тим, що поливати його щедро усім потрібним 
для його життя? З усього цього поливання 
скористаються ті дерева, що панують над ним 
і затіняють його. 

ш •м 
№ 
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нізації праці, усі форми економічних асоціа-
цій. Із великої маси фактів подамо один, най-
більш характерний і яскравий. 

Убога Бельгія* після вигнання чужинців-
гнобителів голландців (1830 p.), після здо-
буття державної незалежності розцвіла і 
стала найбагатшим краєм у світі. Капітали 
бельгійців стали дивувати весь світ своєю 
колосальністю; вони вже переросли потреби 
краю і шукають застосування скрізь по світу, 
незвичайно збагачуючи бельгійців. Коопе-
ративний рух найінтенсивніший у всій Євро-
пі, й кооперативні установи мають мільйони 
в касах. 

Такі світові приклади, один з котрих по-
дала нам Бельгія, ясно показують той шлях, 
де шукати культурного і економічного під-
несення українського народу. Усі ті, що звер-

* Джерела: 
Трачевський: Історія XIX віку Західної Європи. 
Th. Juste: La revolut. belguigue. 
Сеньобо: Політична історія сучасної Європи. 
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I l l тають українську інтелігенцію та народ із 

т в т цього шляху, — це свідомі або несвідомі во-
і ^ ^ р о г и українського народу, бо становлять пе-

репони його щастю. 
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Націоналізм — всесвітня 
сила 
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Головна причина нещастя нашої нації — 
брак націоналізму серед широкого 

загалу її. 
Націоналізм — це велетенська і непобор-

на сила, яка надто яскраво почала проявляти-
ся з XIX віку. Під її могутнім натиском лама-
ються, здається, непереможні кайдани, розпа-
даються великі імперії і з'являються до істо-
ричного життя нові народи, що до того часу 
покірно несли свої рабські обов'язки при чу-
жинцях-переможцях. 

Націоналізм єднав, координував сили, 
гнав до боротьби, запалював фанатизмом 
приневолені нації в їх боротьбі за свободу. 

Націоналізм — ангел помсти для паную-
чих і визискуючих націй, ангел помсти за 
упосліджених. Страшною червоною хвилею 



т 
W Націоналізм, народжуючи альтруїзм по-
^ ^ між членами поневоленої нації (що служить 

щ 
Й to 
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моральним чинником), симпатії один до одно-
го, рівночасно родить пекучу ненависть до 
тих, що поневолили. 

Наведемо декілька історичних прикладів 
колосальної непоборної сили націоналізму. 

Року 1809 Пруссія була завойована фран-
цузами (Наполеон І). Німці зазнали на собі 
усіх тих тяжких наслідків, які веде за собою 
панування чужинців. 

І націоналізм вибухнув страшним по-
лум'ям: усі німці, не виключаючи юнкерів, зе-
мельних власників, навіть дівчата — усі рва-
лися до війни з чужинцями. 

Суб'єктивний філософ Фіхте (відомий сво-
їми промовами до німецького народу) кинув 
свої літання за хмарами і став проповідувати 
криваву боротьбу з переможцями. Пастор-фі-
лософ Шляєрмахер з церковної кафедри кли-
кав усю націю до рішучого повстання. Арндт, 
професор, кинув розвивати розум своїх слу-
хачів, а утворив "Громаду" для розвитку мус-
кулів молоді. За ними Гете і всі блискучі та-
ланти думки і поезії, які великим числом про-
явилися у цей час національної небезпеки. 

Можна було заздалегідь передбачити, що 
при такому стані речей про панування фран-
цузів у Пруссії і взагалі в Німеччині не могло Ш 
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бути мови, — і воно впало під могутнім ме-
чем німецького націоналізму. ^ 

Таким чином націоналізм вибухнув у Іспа-
нії проти панування французів (1809-1812 
pp.) і в Росії в році 1812; він (націоналізм) 
зруйнував і поховав під руїнами французьку 
світову імперію. 

Британці, визволивши португальців з-під 
французів (епоха Наполеона І), самі підкори-
ли Португалію. І що сталося з того? 

Через 10 років Португалія була доведена 
до розпуки: людність поменшала на 1 міль-
йон, державний бюджет попав у хронічний 
дефіцит, торгівля замерла, і населення стало 
таким непросвітленим, що на 1000 осіб не бу-
ло й однієї письменної. 

Португальська армія, офіцерами котрої 
стали англійці, голодувала, а чужинці купа-
лися у розкошах, поздираних з убогих ту-
більців. 

Але в Португалії повторилася історія і по-
дії Німеччини. На захист утиснених став на-
ціоналізм — страшний ворог пануючих — і 
розвернув свій червоний прапор. Чужинців 
вигнано, і незалежна нація зацвіла (1822 p.). 

Ці події трохи пізніше повторились у Нор-
вегії, Угорщині, Греції, Бельгії, Чехії, Ірландії, 
Румунії, Болгарії, Сербії, Італії та ін.: націона-

||| лізм червоною хвилею прокотився всією Єв- Ш 
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ропою, закликаючи поневолені нації до бо-
ротьби за свободу, до боротьби за вільне, щас-
ливе, незалежне життя і визволяючи понево-
лених. 

У нас в Україні націоналізм дуже припіз-
нився: наша нація, виключаючи небагатьох, 
переважно із інтелігенції, — не націоналіс-
тична. Вона не має національної свідомості 
серед загалу, як її має польська, чеська, хор-
ватська й інші, не має наймогутнішої зброї 
для захисту своїх інтересів, і через те вона 
перебуває в найтяжчому рабстві, яке тільки 
можна уявити собі, і швидко хилиться до своєї 
конечної гибелі. Інтелігенція українська, 
"плоть від плоті" українського народу, вияв-
ляє і його риси: вона теж значною мірою ви-
являє національну індиферентність, то при-
лучаючись до тієї або іншої верстви суспільс-
тва пануючої московської нації, тонучи в її 
суспільних ліберальних та революційних те-
чіях, то плекаючи консервативне україно-
фільство для задоволення власної особи. 

Вплив московської культури і московсько-
го суспільства був до останніх років настіль-
ки великий, що українці щиро повторяли за 
своїми лукавими учителями-москалями, що 
націоналізм взагалі дурниця, що сепаратизм 
теж нерозумна річ, бо ідеал усіх народів ле-

Д жить у з'єднанні. 



в Націоналізм, цей загальноєвропейський і ет 
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рух, що визволив десятки поневолених і упос-
ліджених націй, що утворив великі національ-
ні культури і літератури: німецьку, норвезьку, 
фламандську, угорську, грецьку, італійську, 
чеську, сербську, болгарську й українську в 
Галичині, — цей рух світла і волі українська 
інтелігенція, обдурена і запаморочена усяки-
ми московськими теоріями, вважала нічого не 
вартою дурницею — на радість москалям і на 
свою і народу свого загибель. Дорогою ціною 
довелося їй платити за своє духовне рабство. 

Тільки в останні часи хвиля культурного 
західного націоналізму перейшла російський 
кордон і розлилася Україною. 

Ця нова течія зараз повинна винести тяж-
ку боротьбу зі старою. Частина української 
інтелігенції, засліплена "московською нау-
кою", п'ючи її з московських шкіл, преси і лі-
тератури, твердо обороняє свою позицію єд-
ності з московськими революційними і лібе-
ральними течіями. Але це не змінить логіки 
подій законів еволюції та національного пос-
тупу. Кінець цього уже останнього москво-
фільства можна побачити в недалекому май-
бутньому. Українська нація мусить йти тим 
самим шляхом, як і поневолені народи Захо-
ду, перейде його і повалить все те, що стояти-
ме перепоною на цій дорозі. № 
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Додатки 



Віктор Андрієвський 

Микола Міхновський 
(Нарис суспільно-політичної біографії) 

Замість передмови 

Українська література дуже бідна на жит-
тєписи наших видатних людей, особливо ж — 
політичних діячів. 

У свій час, коли до нашого розпорядження 
стояли матеріали книгозбірні HTLU у Львові, 
автор цих рядків у 1943 р. навесні дістав зав-
дання написати життєпис Миколи Міхнов-
ського для нашої Повстанської армії. 

Використовуючи ті матеріали, він зложив 
опис життя і діяльності М.Міхновського. Той 
матеріал було видруковано на машинці в чо-
тирьох примірниках (понад 100 сторінок ма-
шинопису). За моїми відомостями, з того — 
три примірники конфіскувало десь при реві-
зії гестапо, а один примірник таки мав дійти 
до свого призначення. Оце й усі мені відомі 
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fify спроби зібрати систематичний матеріал про 

життя й діяльність небіжчика. 
Тепер нижчепідписаний знов одержав те 

саме завдання. Але, на жаль, до своєї розпоря-
димості він не мав ніяких оригінальних мате-
ріалів. Користувався головно спогадами су-
часників, а в першу чергу — близького спів-
робітника і приятеля Миколи Міхновсько-
го — інженера Юрія Колларда та недавно по-
мерлого підполковника Вартоломія Євтимо-
вича, а частково — і власними, бо близько 
знав Миколу Івановича і з ним деякий час 
співробітничав. Історичні дати я підкріпляв 
даними "Історії України" Дмитра Дорошенка, 
як і деякі факти, мною наведені, звідти ж. 
У примітках скрізь указані джерела, якими ав-
тор користувався. Якщо ж цей нарис-компіля-
ція вийшов дуже неповним і недосконалим, то 
автор цілком того свідомий. Причиною то-
му — повний брак оригінальних джерел. Хо-
чу, щоб ця моя спроба послужила спонукою 
для наших фахівців-істориків виконати ліпше 
мою роботу. 

Віктор Андрієвський 
14 травня 1950 р. 

ищ Міттенвальд. На чужині и т 
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Микола Міхновський 

У житті нашого народу немало історичних 
трагедій і трагічних постатей. Але певно, що 
одна з найтрагічніших — це постать Миколи 
Івановича Міхновського. 

Ціле своє життя він працював для свого 
народу, змагався, творив — впрост палав з 
любові до нього і від того народу не мав не те 
що подяки, але навіть розуміння своєї робо-
ти. Навпаки: іронія, насмішки, недовір'я в 
ліпшому разі, а в гіршому — відверта нена-
висть і наклепи його політичних ворогів, а не 
раз і зрада друзів — оце була йому нагорода 
за його відданість і роботу. 

Але, що найбільш парадоксально, — ті ж 
його ідеологічні вороги згодом самі перебра-
ли його науку, засади його політичної робо-
ти — цілу його самостійницько-державниць-
ку ідеологію, піднесли самі той його прапор, 
котрий колись обпльовували, доки він маяв 
над головою свого творця. 

Тож давно вже пора тим людям, що близько 
знали його, представити у правдивому світлі 
бодай перед нащадками його невдячних су-
часників його світлу постать і роль в історії по-
літичного відродження українського народу. 
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Полтавщині, де його батько Іван був сіль-
ським священиком. 

Сам батько, нащадок старого козацько-по-
півського роду, свято хоронив українські на-
ціональні традиції і не боявся у ті чорні часи 
російського царського панування над Украї-
ною виявляти свою любов до наших народних 
звичаїв та до нашої мови. Він, наприклад, свої 
проповіді виголошував тільки українською 
мовою, не зважаючи на сувору заборону ро-
сійської цивільної й духовної адміністрації. 

Малого Миколу батько віддав у науку до 
Прилуцької гімназії, де той, як підріс, — гур-
тує товаришів у гімназійну українську грома-
ду. За його прикладом незабаром така ж гро-
мада постає в Лубенській гімназії під прово-
дом його найщирішого друга і побратима Во-
лодимира Шемета. 

Київська 
студентська "Громада" 

Після закінчення гімназії (дату також годі 
№ усталити — десь 1890-1891 pp.) Міхновський 
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вступає до Київського університету св. Воло-
димира, де студіює право. 

ГБула це доба, коли по цілій російській дер-
жаві почали ширитися соціалістичні ідеї, 
особливо ж серед студентської молоді. 

Українська студентська "Громада", якої 
діяльними членами були обидва побрати-
ми — правник Микола Міхновський і природ-
ник Володимир Шемет, також відчула подих 
нових вітрів із Західної Європи. Особливою 
популярністю в той час користувалася книга 
Бельтова-Плеханова "Моністичне розуміння 
історії", що мала основою марксівсько-мате-
ріалістичний світогляд. Той, тоді та й пізніше 
дуже модний світогляд, а також твори і листи 
Михайла Драгоманова відіграли велику роль і 
в студентській громаді. Власне під їхніми 
впливами у ній стався розпад. Більшість її 
членів на чолі з Іваном Стешенком і Ларисою 
Косач (Леся Українка, небога М. Драгоманова, 
що була під чарами дядькової науки) приста-
ла до інтернаціонально-соціалістичного на-
пряму, але до нього не пристали Міхновський 
і Шемет. Вони з меншістю стали на твердо на-
ціональному ґрунті і на ніякі компроміси з 
соціалістами не пішли. Більше того — в тім 

||| часі (1891 р.) на могилі нашого Пророка 
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Т. Шевченка збирається мала купка україн-
ських патріотів: Микола Байодренко, Михай-
ло Базькевич, Іван Липа та Віталій Боровик, 
які тут же складають урочисту присягу ціле 
життя слідувати його заповітам. Так постає 
Братство тарасівців. Головою його був відо-
мий лікар Іван Липа, а до київської "Громади" 
братчиків належали Микола Міхновський, Во-
лодимир Шемет, Володимир Самійленко, Ми-
кола Вороний, Олександр Черняхівський, Му-
сій Кононенко й інші. 

Братство тарасівців можна вважати дру-
гою українською політичною організацією 
після Кирило-Мефодіївського братства, бо та-
расівці, стоячи на твердо національній укра-
їнській основі, однак рідко виступали проти 
старого аполітичного українофільства і 
приймали європейську культуру за свою, як 
не цуралися й європейських форм політичної 
організації. Гаслом братчиків був наказ 
Т. Шевченка: "І чужому навчайтесь, й свого 
не цурайтесь"... 

Братство тарасівців через неконспірацію 
його деяких членів було в недовгім часі 
(1893 р.) зліквідоване царською жандарме-
рією. Але більшість братчиків лишилася вір-
ною своїй присязі аж до кінця життя. Серед 
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них на першім місці все були побратими — ^ 
Микола Міхновський і Володимир Шемет. 

Зрозуміло, що ідеї братчиків ширилися се-
ред тодішнього громадянства, а головне серед 
молоді. Сам М. Міхновський в київській сту-
дентській "Громаді" твердо боронив націо-
нальні засади проти І. Стешенка і Лесі Укра-
їнки, що оголосили себе "соціал-демократа-
ми". Тут цікаво підкреслити, що власне Леся 
Українка цілою своєю психікою і дальшою лі-
тературною творчістю найбільше була спо-
ріднена з М. Міхновським. Але сила моди ве-
лика: в той час у Західній Європі (головно Ні-
меччина), а за нею і в Росії пішла мода на со-
ціал-демократів. Тож і Леся Українка, дівчина, 
але з яскравою жіночою психікою не могла 
виступити проти тієї моди, особливо ж під 
впливом свого дядька М. Драгоманова і моло-
дого ентузіаста нової віри — дуже таланови-
того Івана Матвійовича Стешенка. 

Та не такий був Міхновський. Він не знав 
компромісів і навіть після закінчення універ-
ситету не залишав без своїх порад студент-
ської "Громади". Його впливи були такі силь-
ні, що доки він був у Києві адвокатським кон-
ціпієнтом, до злуки обох частин "Громади" не 
дійшло. То сталося кілька літ пізніше, коли гш 
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Міхновський з Києва вже виїхав заходами то-
дішнього голови "Громади", студента права 
Андрія Миколайовича Лівицького. 

У січні 1899 p. М. І. Міхновський прибув 
до Харкова, де відкрив свою власну адвокат-
ську канцелярію.1 

У Харкові він уже застав організовану ук-
раїнську "Громаду", яку заложили ще в 
1897 р. студенти Дмитро Антонович (колиш-
ній член київської студентської "Громади" і 
прихильник в ній течії М.Міхновського. Він 
перейшов з Києва до Харківського універси-
тету), Євлампій Тищенко, Юрій Коллард, 
Олександр Коваленко та Іван Кухта.2 

Ю. К., член тої "Громади", так характери-
зує Миколу Міхновського: "Наша "Громада" 
підтримувала з Миколою Івановичем Міхнов-
ським найтісніші зв'язки. В той час М. І. здо-
був уже між українським громадянством ім'я 
людини безкомпромісної в українському на-
ціональному питанні і, хоч був не на багато 
років старший від нас, але мав на молодь ве-

1 Цю дату подаю за статтею Ю. К.: "Микола Міхновський" 
(харківський період). Надруковано в "Орлику" (місячник 
культури і суспільного життя в Берхтесгадені, ч. 8, сер-
пень 1947). Звідти беру й інші інформації про діяльність 
M. M. в той час у Харкові. 



ми громадського та приватного характеру. 
Крок за кроком прищеплював він нам дух ре-
волюційності в національному питанні, й під 
його впливом харківська студентська "Грома-
да" в особі своїх найбільш активних членів 
приходить до переконання, що треба заснува-
ти революційну партію з гаслами українських 
революційних домагань... Критикуючи того-
часні українофільські чи соціалістичні експе-
рименти з боку українців чи ганьблячи зрад-
ницькі діла всяких перевертнів-яничарів, він 
укладав систематично й поволі в наші душі 
розуміння, куди йти". 

Революційна українська партія 

У тім часі при діяльній співучасті М. Міх-
новського було закладено й Революційну ук-
раїнську партію (РУП) в Харкові. 

От як розповідає про її заснування один із 



"Громади" і була заснована Революційна ук-
раїнська партія. Ці збори, які вважати треба 
організаційними, відбулися 5 лютого 1900 р. 
Основоположниками і організаторами РУП 
треба вважати таких осіб: Дмитра Антонови-
ча, Михайла Русова, Боніфатія Камінського, 
Левка Мацієвича, Юрія Колларда, Олександра 
Козаленка і Дмитра Познанського... Так пар-
тія РУП була заложена студентською молод-
дю, але душу в неї вдихнув М. І. Міхнов-
ський". 

W 
W 

"Самостійна Україна" 

Скоро після цього, а саме на Шевчен-
ківських роковинах у Полтаві 19 лютого 
1900 p., які організувала Полтавська укра-
їнська "Громада", Микола Іванович Міх-
новський виголосив свою промову, в якій 
підкреслив " н е о б х і д н і с т ь р е в о л ю ц і й н о ї 
акц і ї та з б р о й н о ї б о р о т ь б и за п р а в а ук-
р а ї н с ь к о г о н а р о д у . . . " (підкреслено в 
оригіналі). гш 
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Другу промову, вже з цілком ясним окрес 

ленням мети тієї збройної боротьби, виголо-
сив Микола Міхновський дня 26 лютого 
1900 р. у Харкові на Шевченківському святі, 
що його влаштувала наша студентська "Гро-
мада". На тому святі були присутні як гості 
представники різних національностей як по-
ляки, грузини та інші, так і представники ро-
сійських партій. Від російських соціалістів-
революціонерів був відомий есер Лавров. 

Маючи на увазі присутність чужих гостей, 
Микола Іванович свою промову виголосив 
уже тоді, як більшість з них розійшлася, а ли-
шилися майже виключно свої люди. Микола 
Іванович, уже одягнений, з шапкою в руках, 
звернувся до присутніх і заявив, що хоче те-
пер сказати дещо в справі заснування Україн-
ської революційної партії, її завдання і прог-
раму. Тут він в коротких словах окреслив ті 
засади, які потім увійшли в брошуру "Самос-
тійна Україна", що він написав на замовлення 
РУП. (Ця книжечка була потім надрукована в 
Галичині й переправлена на Україну.) Видано 
її було від імені РУП заходами В. Старосоль-
ського та Є. Косевича в кількості 1000 при-
мірників у 1900 p., а 1917 р. її перевидав "Со-
юз визволення України" у Венцлярі, і нарешті 
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третім накладом вона виишла в 1948 р. з пе- щ р 
редмовою Юрія Колларда (Видавництво "Ук-
раїнський патріот". На чужині — точніше 
місце друку не зазначене). З цього останньо-
го видання я й беру дальші цитати. 

Книжечка М. Міхновського зробила епоху 
в нашому політичному житті. Не тільки тому 
що вона оголошувала засаду української дер-
жавності, а й через той підхід, яким те дома-
гання підпиралося. 

Ще перед Міхновським домагання україн-
ської державної самостійності було поставле-
не, наприклад, Юліаном Бачинським у його 
"Ukraina Irredenta". Але його обґрунтування 
дуже цікаве, своєрідне і цілком у дусі марксів-
ського соціалізму. Він виходив з таких мірку-
вань: для того, щоб український пролетаріат 
міг увійти як революційний чинник до інтер-
національно-соціалістичного руху, треба, 
щоб він позбувся свого націоналізму, а для 
того знову треба створити власну державу, 
яка уможливить розвиток власної української 
буржуазії, і тоді тільки український пролета-
ріат, розчарувавшись у власній буржуазній 
державі, стане справді інтернаціональним. 

Цілком інші підстави висуває М. І. Міх-
новський: "...Коли справедливо, що кожна ft 
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нація з огляду на міжнародні відносини хоче 
виливатись у форму незалежної самостійної 
держави; коли справедливо, що тільки держа-
ва одноплемінного національного змісту мо-
же дати своїм членам нічим не обмежену змо-
гу всестороннього розвитку духового і осяг-
нення найліпшого матеріального гаразду; ко-
ли справедливо, що пишний розквіт індивіду-
альності можливий тільки в державі, для якої 
плекання індивідуальності є метою, — тоді 
стане зовсім зрозумілим, що державна самос-
тійність є головна умова існування нації, а 
державна незалежність є національним ідеа-
лом у сфері міжнаціональних відносин..."4 

Міхновський для свого домагання україн-
ської державності стоїть на історично-право-
вих засадах, які сучасні його земляки приза-
були, а соціалісти взагалі не надавали їм зна-
чення, не вважаючи державу за конче потріб-
ну чи конечну форму для людського співжит-
тя, виставляючи натомість "Вільну спілку" 
усякого роду організацій робітничих, профе-
сійних, "класових" тощо. 

Отже, Міхновський сучасне йому станови-
ще України в історичній перспективі вважає 

4 Згадане вище: "Самостійна Україна". — Вид. 1948. — С. 18. 
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їнеька республіка злучилась з московською 
„5 

монархією політичною унією... 
І далі цілком резонно, як належить прав-

никові та й кожному громадянинові, що звик 
шанувати прийняті умови і взяті на себе зо-
бов'язання, він, свідомий гідності громадяни-
на українського, ставить прямий запит: 
"Яким правом російське царське правитель-
ство поводиться з нами на нашій власній те-
риторії, наче з своїми рабами?" Та й далі при-
гадує, що існуючий стан речей не є опертий 
на ніякі правні основи. 

"І нарешті найголовніше: чи має право 
царське правительство взагалі видавати для 
нас закони, універсали та адміністраційні за-
сади? Чи становище царського правительства 
щодо нас є становище права чи насилля? Ві-
домо гаразд, що ми власновільно прийшли до 
політичної унії з московською державою і 
заступником її — царським правитель-
ством..."7 

5 Ibid., с. 18. 
6 Ibid., с. 18. 
7 Ibid., с. 19. 
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Далі він наводить Переяславські пункти ^ 

угоди України з Москвою в 1654 р. як правний 
доказ. 

В тім яскраво виявляється ціла менталь-
ність автора "Самостійної України", яка гли-
боко відрізняє його від його сучасників. 
У той час, як одні з них за "лакомство нещас-
не" — за "чини, а паче жалованьє", від росій-
ських царів набуті, свідомо свого права на 
свою державу зреклися (нащадки козацької 
старшини, т.зв. потомственниє дворянє); в 
той час, як друга частина — т.зв. соціаліс-
тична і революційна інтелігенція закликала 
наш народ до бунту чи революції в ім'я інте-
ресів шлунку, — Міхновський, повний поша-
ни до свого народу, нагадував йому його іс-
торичне право на власну землю, як то робити 
годиться кожному громадянинові своєї землі 
і як до того кличуть закони цивілізованого 
світу. Одна сторона (Росія) не виконала взя-
тих на себе зобов'язань, і Міхновський то 
констатує для дальших висновків: "Перея-
славська конституція була стверджена обома 
контрагентами: народом українським і царем 
московським на вічні часи. Московські царі 
чи імператори не виповнювали своїх обов'яз-
ків по конституції 1654 року і поводяться з Щ 
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нами так, наче Переяславська конституція ні-
коли не існувала..."8 

Отже, якщо то є правдою, то з того нале-
жить вивести й одинокі можливі консеквенції 
для народу, свідомого своєї національної гід-
ності й історичних прав: "Наше власне існу-
вання є протест проти насилля не тільки над 
нами, але й над нашими предками, воно пере-
риває течію задавнення, воно накладає на нас 
обов'язок розбити пута рабства, щоб — спад-
коємці Богдана Хмельницького — ми по пра-
ву могли користуватися нашою спадщиною!"9 

В той час — у добу матеріалістичної мен-
тальності, в добу Плеханова, Михайла Драго-
манова, в добу панування над рабськими ду-
шами ідей "Комуністичного маніфесту", за 
три роки перед офіційним народженням біль-
шовицької партії — ці горді гасла нащадка 
козацького роду були мало доступні для ши-
рокого кола тодішньої української револю-
ційної й нереволюційної інтелігенції. Вони 
стали доступні і зрозумілі наступному поко-
лінню — націоналістів-державників!.. 

Які ж домагання, які гасла виписав Міх-
новський на своєму прапорі? "Одна, єдина, не-

8 Ibid., с. 22. 
9 Ibid., с. 23. 
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роздільна, вільна, самостійна Україна від гір 
Карпатських аж по Кавказькі!"10 

А які до того засоби? Які ж засоби можуть 
бути проти узурпатора, що силою і підступом 
переступив узяті на себе обов'язки по писа-
ному договору?.. "Ми виголошуємо, що ми 
візьмемо силою те, що нам належиться за 
правом, але віднято від нас теж силою../ '11 

Автор свідомий, що обставини й настрій 
його сучасників мало сприяють успіхові його 
ідей: "Нас горстка, але ми сильні нашою лю-
бов'ю до України!... Нехай страхополохи та 
відступники йдуть, як і йшли, до табору на-
ших ворогів — їм не місце поміж нами, і ми 
проголошуємо їх ворогами вітчизни. 

Усі, хто на цілій Україні не за нас, той про-
ти нас. 

Україна для українців, і доки хоч один 
ворог-чужинець лишиться на нашій терито-
рії, ми не маємо права покласти оружжя. 
І пам'ятаймо, що слава і побіда — це доля 
борців за народну справу. Вперед, і нехай 
кожний із нас пам'ятає, що коли він бореть-
ся за народ, то мусить дбати за увесь народ, 
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Ibid., с. 25. 
Ibid., с. 30. 
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щоб цілий народ не згинув через його нео-
бачність".12 

От такі є провідні ідеї "Самостійної Украї-
ни". В них увесь Міхновський — романтик, 
мрійник і ентузіаст. Але й — політик, свідо-
мий дійсності і обставин. Він розуміє, що йо-
го сучасникам мало доступні його аргументи, 
а ще менш доступні його мрії. Та він і того сві-
домий, що великі народні рухи ніколи не по-
чинає маса, — їх починають провідники, 
тверді, уперті, послідовні, яких двигає до чи-
ну любов до їх ідеалу, — цей у світі найпо-
тужніший двигун: "Нас горстка, але ми сильні 
нашою любов'ю до України!" 

І правда, як виявилось, була по його боці і 
по боці тієї "горстки", що була при ньому. 
Сьогодні прапор "Самостійної України", під-
несений Міхновським, уже несуть широкі на-
родні маси, сьогодні під цим прапором уже 
йдуть його колишні вороги і "реальні політи-
ки", а завтра на останній бій з ворогом і узур-
патором наших прав під ним рушить цілий 
український народ!.. 

Крім "Самостійної України", в тім же 1900 
році від імені РУП було надруковано у львів-
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ській "Молодій Україні" відкритий лист до ро-
сійського міністра внутрішніх справ Сипягіна 
з приводу заборони російським урядом вміс-
тити на проектованому пам'ятникові І.Котля-
ревському в Полтаві напис по-українському. 
В тому листі Міхновський писав: "Українська 
нація мусить добути собі свободу, хоч би за-
хиталась ціла Росія. Мусить добути своє виз-
волення з рабства національного і політич-
ного, хоч би полились ріки крові".13 

Це був, здається, другий і останній доку-
мент державницького змісту й характеру, 
опублікований від імені РУП. 

В самій партії почалася еволюція, що неза-
баром довела її до розколу. 

Соціалістичні ідеї, головно марксівського 
толку, все більш опановували в той час росій-
ську поступову інтелігенцію. То не могло не 
відбитися й на українських настроях, а в пер-
шу чергу — на одинокій українській політич-
ній партії — РУП. 

Вже в 1902 р. у своєму партійному органі 
"Гксло"* більшість партії зреклась своєї ідео-
логічної програми, висловленої в "Соборній 

13 Ibid., с. 8. 
* Виходило в 1902-1903 pp. під проводом Д. Антоновича. 
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турах, переповнених загальносоціалістич-
ною демагогією того часу, вже не було ані 
згадки про українську державність. Нато-
мість пропагувалася "класова свідомість" 
"бєднєйших" селян, підкреслювалися кривди, 
які вони терплять від панів та держави, і т.д. 
в тому ж роді. Всесвітні гасла "соціального 
визволення" ставали все більш популярними 
серед української прогресивної інтеліген-
ції — їх же вона намагалася прищепити й на-
шому народові. Внаслідок тої агітації в 
1902 р. в Константиноградськім повіті на 
Полтавщині та й ще подекуди на Україні ви-
бухнули селянські розрухи. їх жорстоко за-
душила російська адміністрація, а М. Міхнов-
ському потім довелося виступати оборонцем 
наших селян на судових процесах, які органі-
зувала російська царська влада. 

Щ 
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Полтавський скандал 

Відкритий лист РУП до царського уряду в 
закордонній пресі зробив своє діло. Росія то- МД 
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го часу все ж числилася з європейською опі-
нією, а особливо з думками своєї сусідки Авс-
трії, де українці користувалися, в кожному 
разі, свободою культурного розвитку. Неза-
баром було дозволено зробити напис на 
пам'ятнику І. Котляревському по-українсько-
му, але неодмінно: "С соблюдєнієм всєх пра-
віл русскаго правопісанія". Отже, на передній 
стороні пам'ятника красується й досі той іс-
торичний напис: 

"Де згода вь симействи, де мьірь 
и тьішьіна. 
Щасльіви тамь людьі, блаженна 
сторона". 
Міністра Сипягіна було незабаром 

(1903 р. студентом Балмашовим) убито, а за-
мість нього прийшов на пост міністра внут-
рішніх справ фон Плеве. Та в політиці щодо 
українців не змінилося нічого. І от, по викін-
ченні пам'ятника в Полтаві, на 30-31 серпня 
(ст.ст.) 1903 р. було призначено урочистості 
його відкриття. Та тут для російського уряду 
виникли нові труднощі: з Австрії прибула де-
легація галицьких і буковинських українців з 
привітом. Не дозволити їм промовляти в ук-
раїнській мові — це пахло європейським 
скандалом. Знову ж не можна було дозволити 
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to пУблічно виступати українською мовою укра-

їнським підданцям Росії, бо в тій державі ні 
такого народу, ані його мови для вжитку пуб-
лічного не признавалося. Рішено було вжити 
половинчастої міри: закордонним делегатам 
дозволити промовляти їхньою (офіційно — 
"русинською") мовою і не дозволити росій-
ським горожанам уживати "малоросійскаво 
нарєчія". 

Досі точно не встановлено, чи полтавська 
адміністрація дістала такий офіційний наказ 
від самого міністра, чи то було залишено "на 
усмотрєніє" самої полтавської адміністрації, 
що в такому випадку знімала відповідальність 
з вищих російських сфер перед Європою. 

В кожному разі на урочисте засідання 
полтавської думи, що відбулося в міському те-
атрі, губернатор не з'явився, а міський голова 
Віктор Павлович Трегубов (очевидно, колись 
Тригуб — з старого козацького роду) мав сам 
виплутуватися із ситуації і нести на собі всю 
відповідальність за події. 

Українці, що прибули на свято у великому 
числі з цілої України, не знали, як стоятиме 
справа, але в кожному разі були приготовані 
на все. Напередодні відбулося зібрання най-

| | | В головніших представників від українських 
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трацію. Тон демонстрації, і то в такій формі, 
що вона вийшла гідним протестом культур-
ного народу перед цивілізованим світом про-
ти свавілля і дикунства російського уряду, 
надав М. Міхновський. 

Перебіг подій був такий: спочатку читали 
в українській мові свої привіти австрійські 
українці. Коли ж вони скінчили і на сцену 
вийшла панна Андрієвська та почала по-ук-
раїнськи свій привіт від чернігівського зем-
ства, то Трегубов її зупинив увагою, що він не 
може дозволити промов у мові українській. 
Сталося замішання, і не знати було, як вийти 
з ситуації. Тоді на сцену виступив Міхнов-
ський і заявив: "Мене послано вітати полтав-
ську думу з нагоди великого українського 
свята — вшанування сина українського наро-
ду і славного українського поета Івана Котля-
ревського. Харківська українська громада пе-
редала мені привіт у мові поета. Якщо ж мені 
заборонено його відчитати в нашій мові, то я 
в другій мові не уважаю можливим то зроби-
ти. Тому передаю панові Голові обгортку з 
привіту, а сам текст верну моїм землякам у 
Харкові. Але я протестую проти поступован-
ня пана Голови як протизаконного і заявляю, Ш 
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що оскаржу його до сенату..." З тими словами 
витягнув текст, положив його до кишені сво-
го фраку, а обгортку передав Трегубову. За 
його прикладом пішли й інші делегати з ро-
сійської України. Аж по тому в залі залунали 
вигуки: "Ганьба!..." "Ходім звідси!..." і т.д. 
Трегубов зомлів, завіса спустилась під оклики 
і свист, і присутні вийшли із залі. На цьому 
звичайно мемуаристи кінчають опис події, 
додаючи хіба, що її рознесли по цілому світі 
газети з відповідними коментарями. 

Але не згадують, що Міхновський, за пос-
тановою полтавської думи, таки ту скаргу 
вніс до російського сенату і що відповіді на 
ту скаргу ні він, ні дума не одержали. Випа-
док у практиці російського сенату дуже рід-
кий. А пояснюється він тим, що дійсно тако-
го закону, що забороняв би публічне вжи-
вання української мови в російській державі, 
не було. Були лиш адміністративні розпо-
рядження, і то часто таємні.* Тож сенат не 
міг оперти своє рішення на законі, а правник, 
і то правник високого класу, М. Міхновський 
знав, як правно обґрунтувати свої оправдані 
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* Власне, таким був і славнозвісний "указ" 1876 p., підпи-
саний царем Олександром II. 
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народу не тільки перед найвищою законо-
давчою (в той час) інституцією російської 
імперії, але й перед цілим культурним 
світом. 
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Еволюція і розпад РУП 

Як ми вже вище згадували, гасла "Самостій-
ної України" недовго присвічували членам 
РУП. Вони скоро еволюціонували від них у 
бік соціалізму марксівського толку, що в ті 
часи був модним серед російської інтеліген-
ції. 

Та дамо слово в тій справі одному з осно-
воположників і одному з найбільш заслуже-
них членів РУП — Юрієві Колларду: "...Наша 
молодь, члени партії, що були все ще під 
впливом російських соціалістичних револю-
ційних партій, особливо партії соціал-демок-
ратичної, легко зрадили цьому заповітові. 
Вже на другому з'їзді цієї партії в кінці 
1904 р. одна група РУП стояла за самостійне 
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"перешкодити відтягненню українського 
пролетаріату в бік буржуазно-радикальної 
"Самостійної України", себто перешкодити 
"затємнєнію класовова сознанія украінскаво 
пролєтаріата" та направити його у спільну 
могутню річку пролетарського руху всієї Ро-
сії... Ці елементи організували так звану 
"Спілку", що влилася до російської СДРП та 
цілком вийшла з РУП... На цьому з'їзді один 
тільки М. Порш непохитно тримався позицій 
національної розбудови України і виголосив 
реферат, в якому обґрунтовував ідею "Самос-
тійної України" як необхідної передумови 
для економічно-продуктивного розвитку Ук-
раїни, але більшість була проти того, і тому 
був прийнятий постулат автономії України. 
Нарешті на III з'їзді (грудень 1905 р.) партія 
РУП змінила свою назву на Українську 
соціал-демократичну робітничу партію" 
(УСДРП)... 

Найбільший удар партії РУП завдав сам 
Д. Антонович. Від гасла "Самостійна Україна" 
дійшов він поволі до твердження, що "націо-
нальне питання вигадала буржуазія, щоб за-
темнювати самосвідомість пролетаріату", і 
нарешті дійшов до "неіснуючого національ- ГіПі Й щ 
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На таку еволюцію слабших духом членів 
РУП, безперечно, в найбільшій мірі впливали 
настрої російського оточення. Російські рево-
люціонери різних напрямів усі однаковою мі-
рою почали цькувати РУП за її ніби "шовінізм". 

В російській соц[іал]-дем[ократичній]га-
зеті "Искра" за 1904 p., з якою кооперували 
наші колишні рупівці та "Спілка", було, нап-
риклад, сказано: "Первой офіціальной брошю-
рой Украінской революціонной партіі била ді-
ко-шовіністіческая "Самостійна Україна" (Нє-
завісімая Україна). На нєй не так отразілся шо-
вінізм партіі, как шовінізм єя автора, которий, 
к слову сказать, к партіі нікогда не прінадлє-
жал" (себто М. І. Міхновський. — Ю. Я.)..."16 

Для декого це загадка, чому, власне, тво-
рець і ідеолог РУП Міхновський сам до неї не 
належав. Але для людей, що ближче Міхнов-
ського знають, то цілком зрозуміло: Міхнов-
ський дуже добре знав тодішні настрої, обста-

W 
ж 

'J 

14 Під таким заголовком він оголосив статтю в органі 
"Спілка", "Праця", ч. II. 
15 "Самостійна Україна". — С. 12-13. 
16 Цитую за згаданою статтею Ю. К. в "Орлику". — С. 3. 
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вини, а головне — людей, що РУП закладали. 
Для нього було ясно, що ані М. Русів (який не-
забаром вступив до УСДРП і помер у 1909 p.), 
ані Д. Антонович, уже перейняті соціалістич-
но-класовим духом і доктриною, довго на по-
зиціях "Самостійної України" не встоять. 
А сам автор "Самостійної України" не хотів 
ані поривати з колишніми однодумцями, ані 
виходити з ним же закладеної партії. Міхнов-
ський був пересякнутий не матеріалістичним 
світоглядом, але українськими історичними, 
національно-державницькими традиціями. 
Він був вірний своїй присязі братчикам-тара-
сівцям. Міхновського вдача була козацька, а 
не пролетарська. Отже, його ціла духова істо-
та бридилася тої російсько-інтернаціональ-
но-пролетарської віри, яка все більше притя-
гала і втягала до себе його слабодухих земля-
ків. Власне, до того часу (1903 р.) належить 
епізод, котрий найбільше характеризує його 
духову істоту. 

Якось у Петербурзі серед тамтешнього 
прогресивного громадянства йому довелося 
зустрінутися з одним із таких земляків, про 
яких він згадує в "Самостійній Україні", — з 
відомим російським письменником Володими-

Щ •5 ш 
ром Галактіоновичем Короленком. Коли його тла 

W ш 
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^ останньому представляли, то він сказав: "Я ^ 

ренегатам руки не подаю''... В тім був цілий 
Микола Міхновський: послідовний, упертий у 
своїй послідовності син козацького народу!.. 

Натурально, що його вчинок обурив біль-
шість його ліберальних земляків. Але мен-
шість — дуже маленька меншість, і то з моло-
ді — була захоплена: це ж був гідний наслі-
дування вчинок українця-націоналіста... 

До цього хіба не зайвим було б додати, що 
Міхновський і об'єктивно мав рацію. Коро-
ленко якось на пряме запитання: "Яку бать-
ківщину він уважає своєю?" — відказав прос-
то: "Моя родіна — вєлікая русская літерату-
ра!" Він для українського державницького 
руху ніколи нічого, крім шкоди, не зробив. 
Тому, коли в літі 1918 р. ліберальна російська 
інтелігенція в Полтаві, де він жив, влаштува-
ла для нього ювілейне свято, то всі українці 
вже без різниці партій і напрямів вшанували 
те свято демонстративною відсутністю... 

УНП 

Отже, незважаючи на зраду ідеї "Самостій-
ній ної України" більшістю рупівців, М. Міхнов- Ш 
М • 
м ш 
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ський не впав у розпуку і рук не зложив. Він 
закладає (1903) нову партію, яка мала на пра-
порі все те ж гасло, але певніших членів, — 
Українську народну партію (УНП). До неї, 
крім самого Міхновського як основоположни-
ка належали брати Микола, Володимир та 
Сергій Шемети, брати Шевченки (Василь та 
Грицько), брати Макаренки (Олександр та 
Сергій), Михайло Біленький, Євген Любрев-
ський-Письменний, Олександер Степаненко 
та інші. Кличами партії УНП були: "Самостій-
на Українська Республіка працюючого люду, 
всесвітнє визволення поневолених націй і 
визволення праці від капіталу". 

Своє політичне "вірую" партія УНП висло-
вила в таких 10 заповідях для українця: 

I. Одна, єдина, неподільна, самостійна, 
вільна, демократична Україна — Республіка 
робочих людей. 

II. Усі люди — твої брати, але москалі, ля-
хи й мадяри — це вороги нашого народу, по-
ки вони панують над нами і визискують нас. 

III. Україна для українців. 
IV. Усюди й завжди вживай української 

мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не по-
ганять твоєї господи мовою чужинців-гноби-
телів. 
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jTjfe V. Шануй діячів рідного краю, ненавидь 

його ворогів, зневажай перевертнів-відступ-
ників, і добре буде цілому твоєму народові й 
тобі. 

VI. Не вбивай Україну своєю байдужістю 
до всенародних інтересів. 

VII. Не зробися ренегатом-відступником. 
VIII. Не обкрадай власного народу, працю-

ючи на ворогів України. 
IX. Допомагай своєму землякові поперед 

усіх. Держись купи. 
X. Не бери собі дружини з чужинців, бо 

твої діти будуть тобі ворогами; не приятелюй 
з ворогами нашого народу, бо ти даєш їм силу 
і відвагу; не накладай укупі з гнобителями 
нашими, бо зрадником будеш.17 

Цей декалог мав великий вплив на наше 
громадянство, особливо ж на молодь. 

У 1918 р. видавництво "Вернигора" випус-
тило його накладом десять тисяч примірни-
ків, які було розкуплено за кілька днів. До 
1936-1937 pp. цей декалог ходив серед 
шкільної молоді на совєтській Україні у від-
писах.18 

Щ 
Н4 
ш 

'Ibid., с. 3-4. 
М І 18 Ibid., с. 4. М І 
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Восени 1905 p. УНП розпочала була вида-
вати часопис "Самостійна Україна" у Львові, 
якого вийшло тільки одне число (за вере-
сень). Тут же було надруковано проект Укра-
їнської Конституції, опрацьованої М. Міхнов-
ським. Цей проект професор С. Дністрянський 
(у своїй праці "Загальна наука права") нази-
ває "основним законом "Самостійної України". 

У згаданім "Основнім законі" говориться 
про спілку народу українського, в якій вся ет-
нографічна територія України має злучитися. 
Ту спілку уявляє собі автор проекту як "спіл-
ку вільних самоуправних земель, обмежену 
виразне до української етнографічної тери-
торії", де "вся влада належить народові укра-
їнському". 

Цікавий також соціально-економічний бік 
проекту цієї конституції. Вся земля має бути 
націоналізована; тільки земля, а не торгівля, 
не промислові підприємства. Націоналізація 
землі мала б бути проведена на підставі пра-
вила: "від власників-українців земля вику-
пляється, від чужинців відбирається без від-
шкодувань"... 

Ціла програма Української народної партії 
була надрукована в 1906 р. з популярним 
викладом ідеології партії. 
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Року 1905 УНП подала організований про- ї й 
тест графові Вітте, тодішньому голові ради 
царських міністрів, з великим числом підпи-
сів — українців різних установ Харкова, інте-
лігенції та робітників — проти закону 
1876 p.* Граф Вітте телеграфічно відповів ро-
бітнику Біланкові, який був підписаний на 
протесті першим, що "закон 1876 р. буде ану-
льований".19 

З головних постанов партійних з'їздів 
УНП цікаві постанови з'їзду в 1907 p., за ча-
сів реакції, що прийшла в Росії по революції 
1905 р. От перший і четвертий пункти цих 
постанов, що представляють відношення 
партії, а значить, самого М. Міхновського — 
в першу чергу, до робітничого питання: 

"І. Український пролетаріат має по містах 
два завдання: 

1. Організовано боротися проти капіталу. 
2. Забезпечити себе від конкуренції зайд, 

головним чином росіян, які гнані стихійною 
силою шукання ліпшого життя, потоками ли-
нуть на українські міста і — завдяки культур-

* Це, власне, не був "закон", а таємне розпорядження -
'указ" міністра внутрішніх справ з дозволу царя Олек-

Ш сандраП(В.А.). т © 14bid-c-4- $ Ш № 
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ІУИ ному гнобленню української нації, державній УД 

опінії російської державної народності й під-
мозі капіталістів, що самі складаються пере-
важно з москалів (Лівобережна Україна) й то-
му охоче беруть до себе на роботу своїх зем-
ляків, відбивають в українського робітника 
працю, випихаючи його з усіх професій, з 
фабрик, заводів і робітень у ряди безробітно-
го пролетаріату, в пащу моральної, а потім і 
голодової смерті. 

Поміщики, промисловці (Правобережна 
Україна) надто щиро беруться до колонізації. 

II. ...Пролетаріат нації пануючої і знево-
леної — це два класи з неподібними інтереса-
\ялл" 20 

МИ . . . 

Зрозуміло, що такі твердження, хоч які ра-
дикальні з боку соціально-політичного, були 
страшною герезією для ортодоксальних обо-
ронців "інтернаціонального пролетаріату", 
який, по науці Маркса-Енгельса, "не має бать-
ківщини", або ліпше сказати — "має право на 
кожну чужу батьківщину". Звідси й нена-
висть до М. Міхновського ортодоксальних 
сповідників марксового катехізму, що триває 
від того часу аж до наших днів. 

Ш 

ш 
"Самостійна Україна". — С. 10. MJ? 
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ми: пише скарги до сенату й телеграми до мі-
ністрів — другий не менше тяжкий гріх, на 
думку соціалістів і революціонерів російсько-
го ґатунку, що, вирісши в потаємних гуртках, 
виховані на гуртківській конспірації і партій-
ній догматиці, не могли допустити й думки 
про якісь легальні засоби політичної бороть-
би поза межами бунтарства і підривної про-
тидержавницької роботи. 

"Хлібороб", "Слобожанщина", 
"Запорожець", "Сніп" 

Після маніфесту 17 жовтня 1905 р. в Луб-
нах заходами братів Шеметів та М. Міхнов-
ського починає виходити з 12.11.1905 р. 
"явочним порядком"* тижневик "Хлібороб". 
Його випущено було шість чисел, шосте вже 
сконфіскувала російська адміністрація, а по-
тім заборонено було царським урядом. Ціка-
во, що в Петербурзі й Москві російські соціа-

* Цебто без дозволу адміністрації. 
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лісти — СД і CP — друкували тоді, що хотіли. С 
У своїх виданнях прямо лаяли не тільки мініс-
трів, але і з самого царя глузували. От як, на-
приклад, у брошурах: "Коньок-Горбунок" або 
"Полноє собраніє речей (промов) Імператора 
Ніколая II". І ті видання періодичні й непері-
одичні мільйонами розходилися по цілій дер-
жаві й одверто продавались по книгарнях. 
Але скромний український листок на чоти-
рьох сторінках, що виходив у глухій провін-
ції, російська адміністрація уважала для себе 
за більш небезпечний. Чому? Бо в тому лис-
тку українських селян навчалося, що вони не 
є "русскіє", але українці. Пригадувалося їм їх-
ню минувшину і навчалося любити Україну, а 
не державу російську. 

Ранньою весною 1906 р. скрізь у державі 
російській відбувалися вибори до першого 
всеросійського парламенту — Державної 
думи. На той час Міхновський випустив од-
ноденку "Слобожанщина". Ту одноденку по-
ширювалося серед виборців по українських 
містах. У Полтаві її поширював автор цих 
рядків. "Слобожанщина" змістом була ще 
радикальніша від "Хлібороба". Досить того, 
що на видному місці у ній красувалися пор-

3 трети Ґонти й Залізняка, пояснювалася їхня 
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іУЙ історична роль і заслуги та запрошувалося іУЙ 
виборців подавати голоси за українських 
кандидатів. Вибори були двоступеневі, тоб-
то народ вибирав наперед виборщиків, які 
вже на своїх зібраннях по більших центрах 
вибирали самих послів. У Полтаві селян-
ських виборщиків адміністрація старанно 
ізолювала від сторонніх впливів. Але Міх-
новський спеціально прибув із Харкова до 
Полтави, потаємці пробрався на одні із збо-
рів виборців-селян і сказав до них промову. 
Та таку промову, що люди плакали! Внаслі-
док того від Полтавщини пройшли всі як 
один кандидати українсько-кадетського 
(КД — партія Конституційних демократів) 
блоку. Оті полтавці потім були осередком, 
коло якого згуртувалася українська "Грома-
да" в першім російськім парламенті. Історія 
наша часто згадує про ту "Громаду", але за-
буває додати, що головним спричинником її 
народження був Микола Міхновський. 

У Катеринославі він же пробує видавати 
газету "Запорожець" такого ж напряму, але її 
вийшло лише одне число. 

Більш йому повелося з тижневиком 
"Сніп", що, незважаючи на часті грошові ка-

М І ри і конфіскації, виходив цілий 1912 рік у ІМ 
w м< ш ш 
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Харкові. І припинився він зовсім не через 
адміністративні репресії, як про те згадує 
дехто, а через байдужість українського гро-
мадянства, бо про те оголошувала сама ре-
дакція в останнім числі. Коли Є.Чикаленкові 
доводилося докладати 3000 карбованців на 
його народницько-півсоціалістичну і націо-
нально анемічну "Раду", що ще так-сяк мог-
ла заінтересувати тодішню "прогресивну" 
українську громаду, то явно і яскраво самос-
тійницький і "шовіністичний" "Сніп" не міг 
знайти собі передплатників серед соціал-
малоросійської інтелігенції і темного се-
лянства того часу. Ґрунт для сприйняття 
ідей Міхновського ще не був готовий: він 
сам його в той час підготовляв. 

М. Міхновський — 
організатор українського війська 

Революція 1917 року застала М. Міхнов-
ського у Києві, де він як офіцер запасу в ран-
зі поручника виконував свої обов'язки при 
"иївськім окружнім військовім суді. 

Він із своїми прихильниками й однодум-
цями (капітан артилерії Ган, В.Павелко, Ва-
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лентин Отамановський, Вартоломей Євтимо-
вич і інші) зараз же береться до організації 
українського війська. 

Так, уже 6 (ст.ст.) — 19 (н.ст.) березня 
(перша вістка про зречення царя наспіла до 
Києва 28 лютого за ст.ст.)21 він організовує 
перше українське військове підготовче віче, а 
вже на другому, установчому вічі, 9 березня 
(ст.ст.) — 22 березня (н.ст.) збори ухвалили 
вважати себе за Тимчасову військову раду і 
звернулися з відозвою до тимчасового росій-
ського уряду.22 

24 березня (н.ст.) відбулося військове ві-
че, на якому зібралося понад тисячу солдатів 
і офіцерів. Віче схвалило резолюцію поперед-
ніх зборів, ухвалило організувати Україн-
ський охочекомонний полк і вибрало тимча-
сове Військове бюро з 7 членів. 

А 29 березня (н.ст.) за ініціативою М. Міх-
новського було скликано нараду українців — 
вояків київської залоги. На тих зборах, де сам 
Міхновський був секретарем (головою 
полковника Павло Волошин), на внесення 
М. Міхновського одноголосно прийнято пос-

21 Див.: Дорошенко Дмитро. Історія України 1917-
1923 pp. — T. 1. — Доба Центральної Ради. — C. 40. 
22 Дорошенко Д. Op.cit., с. 344; В.Є-ч. Op. cit., с. 13. 
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танову негайно приступити до організації 
власної національної армії як могутньої своєї 
мілітарної сили, без якої не можна й помисли-
ти про здобуття повної волі України. Було 
прийнято постанову розпочати організацію 
українських охочих полків усіх родів зброї і 
першому полкові надати назву Перший охо-
чий імені гетьмана Богдана Хмельницького 
полк. Одноголосно було прийнято постанову 
відкрити у Києві Український військовий клуб 
імені гетьмана Павла Полуботка як окрему, 
цілком самостійну українську військову орга-
нізацію. Для переведення постанови в життя 
вибрано організаційне бюро з Міхновським 
на чолі. Нарешті було вироблено церемоніал 
участі українського війська в загальній укра-
їнській маніфестації в Києві 1 квітня (н.ст.) 
1917 р. Справді, у національній маніфестації 
1 квітня велика частина українських вояків, 
які виступали в строгому порядку, свідчила 
про добру підготовку й організацію справи.23 

Міхновський, якому вірним помічником 
був капітан Ган, із запалом узявся за органі-
зацію клубу, сам уклав статут і перевів його 
формування протягом одного тижня. Цей 

Дорошенко Д. Op. cit., с. 345. 

- 273 



Щ Й 
Ш клуб пізніше став осередком не тільки для 

українського вояцтва, але й для організації 
українського політичного життя взагалі. 
Вже оці факти свідчать про організаційні 
здібності М. Міхновського, як і про його 
ментальність. 

Український військовий організаційний 
комітет зразу ж розпочав заходи до утворен-
ня українського добровольчого полку і, нез-
важаючи на опір російської демократії і від-
сутність дозволу російської військової влади, 
незабаром таки було організовано Богданів-
ський полк. В усіх делегаціях і переговорах 
неодмінним учасником був той же М.Міхнов-
ський. Перші добровольці записалися до пол-
ку ще на згаданім вічі 22 березня (н.ст.), і то-
ді ж М.Міхновський видав першу від часу ска-
сування Запорозької Січі відозву-наказ укра-
їнському війську.24 Всього записалося до пол-
ку 3400 людей. Його було затверджено пер-
шим військовим з'їздом у Києві, а черниці 
Фролівського монастиря вишили для нього 
чудовий малиновий прапор з портретом геть-
мана Богдана Хмельницького. Перед цим пра-
пором полк склав присягу. 

Ш й 
ш 

В. Є-ч. Op. tit., с. 13. 
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Ї Й Український військовий рух входив у нову іJrft 

фазу. Розпочавшись за ініціативою кількох 
націоналістів-самостійників з М.Міхновським 
на чолі, він деякий час розвивався під чисто 
національними гаслами. Творення власної на-
ціональної армії яко головної основи україн-
ської державності — ось що було провідною 
ідеєю керівників руху.25 

Та українська т. зв. революційна демокра-
тія, або ліпше сказати — українські соціаліс-
ти, скоро спотворили первісну ідею М. Міх-
новського. Речником соціалістичної "демок-
ратії" виступив В.Винниченко. Він уважав 
формування української армії річчю непо-
трібною і небезпечною. 

Було ясно, що обидва напрями мусять 
вступити між собою в колізію. Ареною цієї 
боротьби і став Перший Всеукраїнський вій-
ськовий з'їзд, скликаний на 5 травня (ст.ст.) 
(18 — н.ст.) в Києві з ініціативи Українського 
військового комітету (то є того ж М. Міхнов-
ського) і за допомогою Української Централь-
ної Ради, що вже організувалася пізніше. 

На першому ж діловому засіданні з'їзду 
С. Петлюра (укр[аїнські соціал-демокра-
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Дорошенко Д. Op.cit., с. 350. 
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ти] СД) як голова зборів зігнорував програму 
з'їзду, вироблену Т[оварист]вом ім. Полубот-
ка, і предложив порядок дня, запропонований 
Центральною Радою. Але в тім справу було 
ще залагоджено компромісово. Та вже не 
можна було дійти до компромісу при голосу-
ванні резолюції. М. Міхновський запропону-
вав резолюцію, в якій, посилаючись на пун-
кти Вільсона про самовизначення націй, сто-
яло домагання української державної самос-
тійності. Але з гарячим одпором Міхновсько-
му виступив В. Винниченко. Він ганьбив ук-
раїнських історичних діячів, гетьманів та 
полковників, обвинувачуючи їх, що вони гно-
били простий народ і продали його свободу, 
казав, що світову війну почали не народи, а 
пани-капіталісти і т.д. Агітація соціалістів 
зробила своє, і в дусі Винниченка було вине-
сено резолюцію: 

"Зваживши, що всяка війна є справою не 
народів, а імперіалістичної політики паную-
чих клас, постійне військо як знаряддя пану-
вання буржуазних класів не відповідає зма-
ганням народу, тому Український військовий 
з'їзд, закладаючи перший фундамент задля 
організованої збройної сили української де-
мократії, ставить собі головним завданням, 

276 



щоб українська армія стала по війні армією 
народу — народною міліцією".26 

Сьогодні по 33 літах від тої резолюції, у 
світлі фактів стають яскраво обидві ті концеп-
ції, як і їх творці: соціаліст В. Винниченко і 
націоналіст М. Міхновський. 

Сьогодні, коли в соціалістичній "безкла-
совій" державі, що зветься СССР, уже нема 
"пануючих клас", ми в праві запитати того 
соціалістичного трибуна: чиєю справою бу-
ло постання совєтської соціалістичної ар-
мії?... Яких власне "клас"? Це питання сьо-
годні тим більш є оправданим, що М. Міхнов-
ського не перестають ганьбити новітні ґльо-
рифікатори В. Винниченка та його ідей. Сьо-
годні епігони М. Міхновського та й нащадки 
отих темних і спантеличених "Дядьків Дмит-
рів" мають оправдане право запитати укра-
їнського соціал-демократа В. Винниченка та 
й автора "неіснуючого питання": "Чи є тепер 
панщина? І хто, власне, її завів та тримає си-
лою отої "безкласової армії?" 

На ці питання вже дістали ясну й остаточ-
ну відповідь ті, хто мають очі, щоб бачити, й 
вуха, щоб чути, а ясний розум, щоб розуміти 



справу такою, якою вона є. Але — не ті, що 
самі собі заплющують очі й вуха затикають, 
щоб власних злочинів не бачити і про них не 
чути!.. 

Для керування організацією українського 
війська і військовими справами перший Вій-
ськовий з'їзд у Києві обрав Український Гене-
ральний військовий комітет, до складу якого 
увійшли: Володимир Винниченко, Симон Пет-
люра, д-р Іван Луценко, полк[овник] Віктор 
Павленко, полк[овник] Ол. Пилькевич, пра-
порщик Михайло Полозів, матрос Ст. Пись-
менний, ген[ерал] Михайло Іванів, військо-
вий урядовець Ів. Горемика-Купчинський, по-
ручник Арсен Чернявський, солдат Дмитро 
Ровинський, прапорщик Аполлон Певний, 
підполк[овник] Юрій Капкан, поручник 
М. Міхновський, прапорщик Федір Селецький, 
солдат Степан Граждан, підполковник Віктор 
Поплавко і прапорщик Василь Потішко.27 

Якщо вважати, що наведений список ука-
зує порядок за більшістю поданих голосів, то 
ясним стає, що агітація В. Винниченка і його 
групи зробила своє діло на з'їзді, котрого іні-
ціатором був сам М. Міхновський. 
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Зрозуміло в такому разі також, що і згоди 
між прихильниками Міхновського і В.Винни-
ченка в тому обраному комітеті бути не мог-
ло. Занадто вже розбіжні були цілі та й супе-
речні настрої і психологія членів обох груп. 
Між Міхновським з одного боку і Винничен-
ком та Петлюрою — з другого почалася відра-
зу гостра боротьба, яка скінчилася виходом 
Міхновського з комітету. Чому? Чому він не 
лишився до кінця провадити боротьбу за 
справу, яку сам розпочав? Треба знати обста-
вини того часу та й людей. Винниченко в за-
собах боротьби не перебирав — він і його 
група шукали собі союзників скрізь, а в пер-
шу чергу — серед російської т.зв. демокра-
тії... М. Міхновський, джентльмен і творець 
державницької ідеології, автор декалогу, що 
послідовно і в життя його проводив, що "ре-
негатам руки не подавав", не міг подати руки 
й В.Винниченкові та його товаришам. Проти 
Міхновського велася завзята кампанія з боку 
Петлюри й Винниченка, яких піддержували 
члени комітету, солдати і молодші офіцери. 

Але М. Міхновський не складав рук. Вірний 
:воїм засадам всякими способами, а в тім числі 
4 революційними — у першу чергу, досягнути 
:воєї мети — української державної незалеж-
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ності, він організує відоме повстання полубот-
ківців. От що розповідає про те С.Шемет: 

'У Міхновського вже в червні 1917 р. пос-
тає план оголосити державну самостійність 
України, опираючись на сили Богданівського 
полку. При тодішньому безвласті ця думка не 
була фантастичною. Було вирішено повезти 
полк пароплавами на Шевченкову могилу і 
там, на цій святій для всякого свідомого укра-
їнця землі, проголосити самостійність Україн-
ської Держави. Для цього треба було мати на-
дійного командира полку. Думка призначити 
самого Міхновського командиром богданівців 
була залишена, бо полуботківці .дивились на 
цей акт проголошення самостійності і на Бог-
данівський полк тільки як на початок великої 
роботи і боялися залишитися без головного 
свого керівника. За порадою Клима Павлюка, 
був викликаний з Симбірська кадровий офі-
цер Юрко Капкан. Він приїхав і на всіх полу-
ботківців зробив добре враження. Втаємниче-
ний у самостійницькі плани полуботківців, 
Капкан до всіх їхніх пропозицій пристав. Міх-
новський взяв від Капкана урочисту присягу 
на вірність самостійній Україні і на виконання 

28 Шемет C. Хліборобська Україна. — Кн. V. — C. 21-22. 
Цитую за Дорошенком Д. Op. cit., с. 358-359. 
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цілого того плану проголошення самостійнос-
ті. Але Капкан, увійшовши в той же саме час у 
зносини з головою обраного Військовим з'їз-
дом комітету — Симоном Петлюрою і з петлю-
рівською більшістю цього комітету, присягу 
свою зламав. План проголошення державної 
самостійності України таким чином упав..." 

Та все ж таки ця спроба відбулася і то за-
ходами полуботківців. 

У "плані" повстання, що пізніше потрапив 
до рук відомого російського політичного дія-
ча П. Мілюкова,29 про генезу повстання гово-
риться так: "Ми, українці-козаки, не хочемо 
мати свободи лише на папері або півсвободи. 
По проголошенню І універсалу (ми II універ-
салу не визнаємо), ми приступаємо до заве-
дення порядку на Україні. Задля цього ми всіх 
росіян і ренегатів, які гальмують українську 
роботу, скидаємо з їхніх постів силою, не ра-
хуючись з російським урядом. 

Визнаючи Центральну Раду за свій найви-
щий уряд, ми поки що виганяємо зрадників з 
України без її відома. Коли все опануємо си-
лою, тоді цілком підпорядкуємось Централь-

29 Мілюков П. Исторія второй русской революцій. — 
Т. 1. — В.2. —Софія, 1922. — С. 80-81. Цитую за Доро-
шенком Д. Ibid., с. 366. 
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ній Раді. Тоді вона порядкуватиме у Києві і по 
всій Україні як у власній хаті. Тепер же, коли 
починається повстання, ми виставляємо шість 
своїх людей, котрі мусять усім керувати..." 

В цьому "плані" видно і чути стиль Міхнов-
ського. М. Падалка, історик повстання полу-
ботківців30, каже, що ініціатива виступу ви-
йшла від групи українських діячів, які були 
незадоволені з нерішучої політики лояльності 
Центральної Ради до російського уряду. "Сюди 
належали, — каже він, — деякі члени клубу 
ім. Полуботка, як, наприклад, Міхновський, 
Лук'янів, Павелко, члени Генерального] комі-
тету Центральної Ради, наприклад, Горемика 
та інші". Повстання почалося і пройшло дуже 
вдало: в ніч з 4 на 5 (ст.ст.) липня 1917 р. по-
луботківці рушили до касарень І Запорозь-
кого] українського] полку і захопили там 
зброю. Потім рушили до міста, де захопили го-
ловні урядові будинки. Але полк[овник] Кап-
кан, який знав про планований виступ і був у 
зв'язку з його організаторами, своїх товари-
шів-полуботківців зрадив і наперед сам на 
власну руку, а потім і з доручення Генерально-

30 Падалка М. Виступ полуботківців 4-5 липня 1917 р. в 
м. Києві / / Збірник "До зброї". — Тарнів-Львів, 1921. — 
С. 66. Цитую за Дорошенком Д. Ibid., с. 366. 
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го військового комітету повстання задавив за 
допомогою організованого Міхновським пол-
ку богданівців, тобто українськими ж руками! 

Того ж самого дня (5.07.1917) голова Гене-
рального секретаріату Української Централь-
ної Ради український соціал-демократ Воло-
димир Винниченко повідомив по прямому 
дроту петербурзький уряд про подію в таких 
словах: "Вночі на 5 липня група українців-во-
яків біля 5000 чоловік що переходила роз-
бивний пункт та самовільно і всупереч розпо-
рядженню Генерального комітету назвала се-
бе полком імені гетьмана Полуботка, захопи-
ла арсенал, озброїлась і поставила караули 
коло державних установ. Генеральний секре-
таріат негайно вжив рішучих заходів до вста-
новлення порядку. Викликано військо гарні-
зону, як українці, так і росіяни охороняють 
місто. Частину повстанців заарештовано".31 

Оці історичні події й документи в однако-
вій мірі характеризують як М. Міхновського, 
так і В. Винниченка. 

Отже, у зв'язку з цією подією противникам 
Міхновського вдалося не без допомоги петер-

31 "Вістник Українського] Генер[ального] військового] 
Д комітету ч. 5-6". Цитую за Дорошенком Д. Op. cit., с. 368. 
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бурзького уряду усунути М. Міхновського з 
Києва. Його було вислано на румунський 
фронт. Д. Дорошенко32 до того додає: "До ак-
тивної політичної діяльності він, властиво, 
вже не повернувся". 

Але це не вповні відповідає правді. Автор 
цих рядків дозволить собі навести кілька йо-
му відомих пізніших фактів. 

У травні 1917 р. в Лубнах було засновано 
С. ПІеметом партію Українських хліборобів-
демократів. Незабаром, незважаючи на скаже-
ну агітацію проти неї усяких "совєтів", особ-
ливо ж і в першу чергу українських соціаліс-
тів, вона поширила свою діяльність на цілу 
Полтавщину. В кінці листопада і на початку 
грудня 1917 р. по всій Україні відбулися вибо-
ри до Всеросійських Установчих зборів. На ці-
лу Україну тільки Полтавщина виставила оди-
нокий самостійницький список ч. II. На тому 
списку першим стояв М. Міхновський, дру-
гим — автор цих рядків, третім — Михайло 
Злобинців із Золотоноші, а четвертим — інже-
нер Павло Макаренко з Полтави. Цей список 
устійнено було членами партії Укр[аїнські] 
хліб[ороби]-демократи] у Полтаві, в тім чис-
лі і Вячеславом Липинським. З не членів УХД 



у списку був лише Злобинців. Міхновського, 
за його згодою, вже вважалося за члена УХД, 
хоча сам він не був присутній тоді в Полтаві. 
(До партії Соціалістів-самостійників Міхнов-
ський ніколи не належав, хоч вона й була під 
його впливом. Цю партію вже в 1917 р. органі-
зувало Братство самостійників, якого діяль-
ним членом, як і членом партії Соціалістів] -
самостійників, був Валентин Отамановський. 
Про це докладніше дивись у "Сурмі" — видан-
ні закордонних частин Організації україн-
ських націоналістів, ч. 8 за 15.06.1949, с. 11.) 

Без огляду на те, що всяку агітацію за цей 
список УХД було унеможливлено українськи-
ми соціалістами, він все ж зібрав тисячу сто 
кільканадцять голосів.33 

Щ 
ж 
т 

М. Міхновський 
і гетьман П. Скоропадський 

Як відомо, 29 квітня 1918 р. сталося про-
голошення гетьманом генерала Павла Скоро-

33 Див.: Андрієвський Віктор. 3 минулого. 1917 р. на Пол-
тавщині. — Берлін, 1921. — Накладом "Українського 
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падського. Напередодні, тобто 28 квітня ^ 
(ст.ст.), в Києві ж відбувся з'їзд партії Хлібо-
робів-демократів. На з'їзді справа майбут-
нього перевороту не обговорювалася. Але на 
другий день — 29 квітня в київському цирку, 
де відбулися вибори, була й частина присут-
ніх на з'їзді УХД її членів, які своїми голоса-
ми піддержали гетьмана. 

Про невідомі ширшому загалові обставини 
розповідав мені пізніше Володимир Михайло-
вич Шемет. Вважаю за потрібне на цьому міс-
ці передати точний зміст його інформації. От-
же, за його словами, справа стояла так. 

28 квітня (ст.ст.) 1918 р. до помешкання 
братів Шеметів пізно ввечері зайшов майбут-
ній гетьман. В. М. Шемет навіть пам'ятав, що 
останній був одягнутий в елегантний цивіль-
ний сурбут. У розмові гість передав про по-
дію, яка має статися завтра, і просив піддер-
жки з боку ХД, або, в крайньому разі, щоб із 
них ніхто не виступав проти. Шемет мав йо-
му відказати, що не може гарантувати під-
держки цілої партії, але бажаючі з членів мо-
жуть його піддержати. Але Шемет прирік, що 
проти гетьмана і гетьманства ніхто з ХД вис-
тупати не буде. Зате він поставив умовою, 
щоб прем'єр-міністром у першому гетьман- ГАЦІ 
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ському уряді був М.Міхновський. Майбутній 
гетьман дав на те своє слово. І тої своєї обі-
цянки не додержав, бо ж першим "отаманом 
Ради міністрів" він призначив Миколу Сахна-
Устимовича. Ні йому самому, ані Миколі Ва-
силенкові, якому було доручено гетьманом 
зложити Кабінет міністрів уже на другий 
день, ЗО квітня, не вдалося залучити до їхніх 
кабінетів українських] соціалістів (СД і CP), 
ані навіть СФ. Тепер українському громадянс-
тву того часу ставиться у вину, що воно вже 
на перших порах відмовилося піддержати 
гетьмана. Але в тій справі не все договорю-
ється до кінця. Отже — ні М. Сахно-Устимо-
вич, ані Микола Прокопович Василенко в ук-
раїнських політичних колах не були відомі, 
як і пізніший прем'єр — Федір Лизогуб. Пер-
ший, зрештою, дуже порядна людина, був 
знаний лише як поміщик, що кохався у конях, 
другий — як російський кадет, а третій — як 
довголітній голова Полтавського губерн-
ського земства, добрий господар — та й тіль-
ки. Але чому ж гетьман зламав свою обіцян-
ку щодо М. Міхновського? Бо останній був 
широко відомий як український "шовініст", 
на котрого не погодилися російські кола, що 

д підтримували гетьмана. Так останній мав по-

287 



№ Щ 
Й й 
ідо інформувати й В. Шемета, коли той пізніше Ї Й 

нагадав йому про його приречення. Ці ін-
формації В. Шемета цілком збігаються з ін-
формаціями Андрія Миколайовича Лівицько-
го, які я дістав від останнього в приватному 
до мене листі і які дозволю собі тут навести в 
оригінальному тексті: "Був я в гостях у свого 
кума В. Шемета на Жилянській вулиці і зу-
стрівся там з Миколою Івановичем десь у 
червні 1918 р. Він розпочав зі мною розмови 
на політичні теми і запитав мене, чи не пого-
дився б я бути міністром або принаймні віце-
міністром внутрішніх справ. Я жартом одпо-
вів, мовляв, на якій підставі він робить мені 
подібні пропозиції. Він різко сказав, що "зав-
тра ви довідаєтесь про ті підстави". Другого 
дня я зустрів М[иколу] Ів[ановича] на Вели-
кій Житомирській вул[иці], і він одразу по-
чав лаяти гетьмана останніми словами: "По-
думайте, після довгих пертрактацій з нашою 
організацією (Хлібороби-демократи) цей 
к[анал]ія визначив мені авдієнцію, і всі були 
певні, що він запропонує мені уряд прем'єр-
міністра. А Ви знаєте, що він мені запропону-
вав? — Якусь декоративну "придворну поса-
ду". І справді, Хл[іборо6и]-демократи на по-
чатку позитивно ставились до гетьманської И І 
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влади і було б нормально, коли б 
Ск[оропадськ]ий запропонував власне їм ор-
ганізувати уряд. Натомість він призначив де-
коративного отамана Ради міністрів, а пізні-
ше почав намовляти есерів, сподіваючись, що 
вони, по своїй м'якотілості, легше підуть на 
згоду з Протофісом*... Таких, як Міхновський 
і його тодішні однодумці, гетьман з своїм 
Протофісом боялися за їх різкий "шовінізм", 
хоч у Вас досить було людей, щоб організува-
ти два уряди... Коли б так (підкреслено в 
оригіналі) сталося, не було б ані повстання, 
ані тієї руїни, яка існує до сьогодні... Міхнов-
ський не потребував би "федерації з Росією" 
навіть з міркувань "тактичних", як твердять 
тепер гетьманці..." 

До цього не маю додати нічого. Хіба ли-
ше — що майбутнім історикам варт було б 
взяти під увагу цей, безперечно, певний істо-
ричний матеріал, який досі або не був відо-
мий, або свідомо був замовчуваний. 

З вищенаведеного бачимо, що між гетьма-
ном і його урядами з одного боку, а з друго-
го — з партією Українських хліборобів-де-

* "Протофіс" - скорочене: Промьшіленность, Торговля, 
Финансьт". Всеросійський союз тодішніх російських ка-
піталістів. (ВА). 
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мократів і її членом М.Міхновським відноси- ^ 
ни не були добрі. До їх ілюстрації може слу-
жити ще й такий факт. 

На 17 (ст.ст.) листопада Український на-
ціональний союз скликав Національний кон-
грес у Києві. Автор цих рядків як делегат від 
ХД з Полтави прибув (ще з двома делегатами) 
на той конгрес саме в день оголошення геть-
манської "Грамоти" про федерацію з Росією 
14.11.1918 (ст.ст.). У Києві ми негайно відві-
дали 6р[атів] Шеметів і довідались, що конгрес 
гетьманським урядом заборонено і що оголо-
шено повстання проти гетьмана. Сергій Ше-
мет прочитав нам і меморіал, який він мав від-
везти в Одесу до французького консула Ено, на 
котрого тоді покладали великі надії українці й 
москалі. В тому меморіалі, що вже був готовий 
і надрукований у французькій мові, сказано 
таке: "Ми, українські Хлібороби-демократи, 
що у свій час допомогли гетьманові зайняти 
його пост, надіялися, що він вестиме україн-
ську державницьку політику. В тих надіях ми 
завелися. Тепер нам відомо, що проти нього 
готують повстання українські соціалісти. На-
ша партія не є соціалістичною і навіть навпа-
ки: соціалізмові ворожа. Але ми заявляємо, що 

я прилучимося до повстання, якщо Антанта не 
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М вплине на гетьмана в напрямі зміни його полі- ^ 

тики на українську і державницьку..." 
Автором того меморіалу був М. Міхнов-

ський. 

Епоха Трудового 
конгресу і Директорії 

Під час Трудового конгресу Міхновський 
був у Києві. Ми зустрічалися у бр[атів] Шеме-
тів, обговорювали ситуацію і бачили, що з 
Трудового конгресу і з цілої тої політики, яку 
вели на ньому соціалісти, добра не буде. Тож 
М. Міхновський вирішив вирядитися в Кре-
менчук до П. Болбачана, щоб допомогти йому 
своїми порадами у справі дальшої боротьби й 
організації війська. 

Нещастя хотіло, щоб М. Міхновський неза-
баром захворів на тиф, перебуваючи у ваго-
нах разом із військом. Болбачана незабаром 
заарештував Волох з наказу Директорії. Люди 
розповідали, що в день його арешту бачили, 
як Міхновський виходив із вагонів, готовий 



"Жаль, що я не був знайомий з ХД бодай ще у 
Полтаві. Якби ХД і такі люди, як Міхновський, 
тоді допомогли мені, то я певний, що багато 
дечого ще можна було тоді спасти!.." 

Такі були думки про Міхновського і його 
партію одного з найвидатніших наших вояків. 

М. Міхновський на Кубані 

Треба думати, що десь у кінці лютого 
1919 p. М. Міхновський прибув на Кубань, де 
й оселився в станиці Полтавській.34 Там він 
учителював і працював у Педагогічному тех-
нікумі повних п'ять літ, бо був змушений виї-
хати з Кубані в лютому 1924 року. М. Марчен-
ко, що працював із ним разом у згаданому тех-
нікумі, дуже докладно оповідає про свої роз-
мови з ним в 1922-1923 pp. і високо цінить 
його розум та подивляє його ерудицію і полі-
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вики вповні опанували Кубань, Міхновському 
годі було вдержатися на відповідальній поса-
ді, і він мусів, як і багато інших людей в тому 
часі, змінити місце свого перебування. 

Останні дні і смерть 

Отже, в кінці лютого 1924 р. він прибув до 
Києва і оселився у свого побратима Володи-
мира Шемета в його будинку на Жилянській 
вул[иці] Про київське його життя згаданий 
М. Марченко пише так: "У перші дні по при-
їзді він був у піднесеному бадьорому настрої. 
Зустріч після довгої розлуки з близькими 
людьми, з багатьма старими товаришами в 
спільній боротьбі вливала немовби нові сили, 
нову енергію в його душу. Але дуже скоро 
цей настрій почав змінюватися. Все частіше 
бачив я похмурий вираз на його обличчі, все 
більше безрадісних нот чулося в його голосі. 
Тут, у Києві, в значно більшій мірі, ніж у дале-
кій Кубанській станиці, відчувався безогляд-
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Але, як мені здавалося, це не було головною 
••• причиною зміни його настрою. Тут, у Києві, у 
^ ^ серці України, до якого він так поривався, пере-

буваючи далеко від нього, він побачив навколо 
себе не таких людей, яких хотів бачити й яких 
сподівався побачити. Жива, свіжа національна 
стихія, здоровий молодий український патріо-
тизм, які виразно виступали й виявлялися там, 
на Кубані, — трудно було відчути й помітити їх 
у великому, майже мільйонному Києві. Ворожі 
до українства численні московські й жидівські 
елементи й свої ж таки "обивателі-малороси", 
скептично байдужі до національних прагнень 
українського народу, створювали те глинясто-
болотяне тло, на якому не знаходили ґрунту 
вияви міцної національної енергії, які ослабля-
ли, притупляли міць і потужність національно-
го пориву ще в більшій мірі, ніж грубий тиск 
ворожого ярма".35 

До того ж часу відноситься і лист М. Міх-
новського за кордон до С. Шемета. В тому 
листі він запитував, чи не варт йому виїхати 
за кордон, чи можна здобути візу і чи не до-
ведеться йому за кордоном умерти з голоду 
як безробітному. Від С. Шемета одержав дуже 
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песимістичну відповідь, що на нього дуже £ 
вплинула. Не дрімала й київська ЧК. Вона 
кілька разів викликала його на конфіденці-
альні "наради". На другий день ранком після 
одної з таких "нарад" 3 травня (н.ст.) 1924 р. 
його знайшли повішеним на яблуні в саду 
В. Шемета. Висів на власних шельках. 

Існує цілком оправдане припущення, що 
ЧК змушувала його до співробітництва — 
щоб він служив як розвідник серед україн-
ських кіл. Зрозуміло, що гордий патріот 
М.Міхновський не міг на те піти. Але й вихо-
ду не було, бо за ним пильно стежили чекіст-
ські агенти. Тож він повідомив своїх друзів, 
про яких його розпитувала ЧК, про небезпеку 
і мусів сам покінчити своє життя... 

Мусів, бо іншого виходу не було для чес-
ної й порядної людини. 

Зрештою, це не перший того роду випа-
док. Рік пізніше з тої ж причини в Полтаві 
застрілився, наприклад, колишній військовий 
міністр УНР Сиротенко. 

Є припущення, що М. Міхновського похова-
но у Києві на Байковому цвинтарі. Але де його 
могила — встановити трудно, бо ж у ті часи хто 
б то відважився взяти участь у похороні такого 
видатного "контрреволюціонера"!.. Гі 
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рактеризують постать М. І. Міхновського. 
Наводимо й характеристику його особи від 
людей, що його близько знали і з ним спів-
працювали. 

От що пише про нього Вартоломій Євтимо-
вич, який у перших днях березня 1917 р. по-
магав йому при організації українського вій-
ська: "Микола Іванович Міхновський — це са-
ма українська стихія. Не розхристано-дика й 
розгнуздана, але опанована сильним та шля-
хетним інтелектом. Несокрушима воля, веде-
на ясним розумом. 

То був високоосвічений і досвідчений 
правник з глибоко розвиненим смислом пра-
вовості, тонкий психолог, щасливий ініціатор, 
видатний організатор, блискучий промовець, 
талановитий публіцист, розумний і тактов-
ний керівник, добрий знавець нашої історич-
ної й побутової минувшини, наділений даром 
передбачування політик, революціонер — 
тип людини, здатної на рішучий чин, пре-
красний і милий у поводженні товариш. Був 
високого зросту і сильної будови, мав мужнє, 
типово українське обличчя та надзвичайно 
милозвучний голос, що відразу приваблював 
до себе слухача вже одним своїм тембром. Щ 
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Словом, це був "козак-характерник", як його 
прозвала українська вояцька молодь' 

М. Марченко так говорить про М. Міхнов-
ського: "Людина міцної вдачі, залізної, непо-
хитної волі, Міхновський завжди підкреслю-
вав, що українську національно-визвольну 
справу мусять вести тільки енергійні вольові 
люди. Гостро обурювався проти тих україн-
ських квазінаціоналістів, які не могли зрозу-
міти конечної необхідності виставлення на 
перший план політично-державних домагань 
і боротьби за створення власної держави..."37 

Нарешті дозволю собі доповнити його 
портрет зі слів його хрещениці — доньки йо-
го побратима по Братству тарасівців Олексан-
дри Мусіївни Потапенкової, уродженої Коно-
ненківни, нині небіжчиці. 

Вона мені розповідала, що її хрещений та-
то дуже любив дітей. "Ото приїде, було, до 
нас, та й розмовляють собі з татом у його ка-
бінеті. А ми, діти, — яз братом — посідаємо в 
нього на колінах — він нас і гойдає. А в тата 
на столі стояла така мисочка, куди тато зби-
рав маленькі срібні п'ятачки. От ми до Мико-
ли Івановича: "Дядю, ану скрути п'ятачок..." 

w 
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В.Є-ч. Op. cit. "Український літопис". — 4. 3. — С. 12. j 
37 Марченко. Op. cit. 'Укр[аїнський] літопис". — 4.3. — C. 17-18. j j ^ 
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шу відзначити ще одну його рису — сар-
казм... Ніхто так не вмів "приставити сло-
во" — схарактеризувати свого противника, 
як він. Особливо не терпів він "українофілів" 
і соціалістів усякого роду. Але й вони йому 
віддячували такою ж монетою. Тому вважаю 
не зайвим згадати й про його ворогів. 

Вороги М. Міхновського 

Як особа видатна серед своїх сучасників, 
М. І. Міхновський мав або друзів, що йому 
були щиро віддані, або ворогів, що ненави-
діли його від цілої душі. Ту ненависть деякі 
з них донесли і до цього дня. В першім ряді 
його ворогів стоять українські соціалісти. 
Це й цілком зрозуміло, бо ж М. Міхновський 
був фанатиком. Фанатиком — націоналіс-
тично-державницької віри. Зрозуміло, що 
люди інших сповідань відчували ту його фа-

шмт натичну нетерпимість, отой його націона-
^ ^ лістичний фанатизм, з яким він і не крився. 
W Характери дрібнішої міри й ґатунку, оче-
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видно, не могили знати його цільності по-
рівняно з власною дрібністю й опортуніз-
мом. Його сучасники "українофільського" 
чи соціалістичного ґатунку не могли пові-
рити, щоб у їхній час і в їхнім середовищі іс-
нувала фігура тої міри. Тому закидали йому 
нещирість і позерство. Його політичні по-
тягнення на легальному ґрунті вважали за 
вияв "вєрноподданіческіх" почувань. Його 
політичні плани уважали за фантазію, а в 
засобах боротьби з ним не перебирали: при 
потребі не бридились клевети, бредні й ін-
синуацій всякого роду. 

Наведу кілька типових зразків. Дмитро 
Антонович у своїх заввагах до спогадів Ко-
валенка, збірник "З минулого" за 1939 p., 
с. 72, пише: "...розуміється, захоплені 
справжньою революційною роботою молоді 
українські революціонери з п р е з и р с т в о м 
(підкреслення. — Ю. К.) ставилися до "са-
льонових" націоналістів типу Миколи Міх-
новського". 

На це один із тих самих згаданих "моло-
дих революціонерів" Юрій Коллард, які разом 
із А. Жуком "кинулись на пропагандивну та 
організаційну працю серед робітничої гущі", 
відповідає: 
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"...Ані я, ані Жук не ставилися до М. Міх- с 
новського "з презирством", а навпаки, з ве-
ликою пошаною" (підкреслення. — Ю. Я.).38 

Зрозуміло, чому таких неправдивих твер-
джень допускається Д. Антонович, котрий 
взагалі не може терпіти М. Міхновського. Ад-
же Д. Антонович у київській студентській 
"Громаді" був гарячим прихильником власне 
Г. Міхновського. Потім у Харкові підтримував 
концепцію РУП і "Самостійної України". По-
тім ті свої старі симпатії змінив на протилеж-
ну віру в "Неіснуючім питанні" і нарешті зро-
бив собі кар'єру як міністр УНР. 

Ще один автор, а саме Борис Мартос, у до-
датку до часопису "Наше життя" (Господар-
сько-кооперативне життя) за листопад 1947 
(с. 3) пише: "Група крайніх націоналістів, що 
гуртувалась коло Миколи Міхновського, ви-
сунула гасло творити українську буржуазію, 
поширюючи національну свідомість серед за-
можних малоросів, але більшість прислухала-
ся до Миколи Левитського, відомого коопера-
тора" і т.п. 

Юрій Коллард, що добре знає, як справа 
стояла, делікатно на те завважує: "В цьому 
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ш шановний професор глибоко ПОМИЛЯЄТЬ-

СЯ..."39 Зрозуміло, й чому "шановний профе-
сор глибоко помиляється", бо ж, власне, рів-
но тридцять літ тому він ще перед своєю мі-
ністерською кар'єрою заявив, що: "Йому со-
ціалізм дорожче, як Україна, і що, як Україна 
не буде соціалістичною, то не треба нія-
кої".40 Тож гасло "творити українську буржу-
азію", очевидно, дуже не до смаку шановно-
му професорові. М. Горбенко в "Нашому 
житті", ч. 2(145) з дня 7 січня 1948 року, с. 7, 
у відповідь мені на мої попередні закиди в 
статті своїй "Дещо про демагогію" пише про 
М. Міхновського: "Трагічна ця постать. На-
писав він колись брошуру для РУП "Самос-
тійна Україна"... Подаючи рукопис Дмитру 
Антоновичу, просив, щоб ніхто не знав, що 
він написав її для революційної партії..." 

По правді, дивна просьба! А для чого ж і 
для кого він її писав? І навіщо було її тоді "пе-
редавати", як не для друку?.. Не для читання 
ж самому Д. Антоновичеві?.. 

39 Ibid., с. ї ї . 
40 , 

Цю заяву Б.М., без огляду на його спростування, кіль-
кократно стверджено. Див. про те: Андрієвський В. З ми-
нулого. — С. 10, а також його: Дві Віри. — Міттенвальд, 
1950. — С 24. 
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Далі М. Горбенко каже: "...На початку вій-
ни в 1914 р. збирав (М. М.) підписи під вірно-
підданий "адрес" царю Миколі II. Під час вій-
ни був "своєю людиною" в царському палаці 
в Києві, де проживала цариця-мати Марія Фе-
дорівна. За це, власне, не попав він до Цен-
тральної Ради" і т.д. в тім же роді. 

Отже, спробуємо розібратися в тому мате-
ріалі, щоб виявити не тільки демагогію, але й 
просту неправду автора М. Горбенка. 

За що, власне, "не попав до Центральної 
Ради" М. М.: чи за те, що підписи збирав, а чи 
за те, що був своєю людиною "у цариці"? На-
самперед невідомо, що ж, власне, сталося з 
тою мітичною адресою. Де вона ділась? Про 
неї в пресі не було чути. Натомість товариш 
по партії М.Горбенка, а власне есдек Симон 
Петлюра саме в той час видрукував в "Укра-
инской жизни" в Москві статтю, де справді го-
ворилося про лояльність українців до Росії. 
І ця всім відома стаття не перешкодила пізні-
ше С. Петлюрі займати в Центральній] Раді 
найвищі пости. 

Що ж до "цариці-матері", то це вже прямо 
якась неймовірна фантазія: адже ж не такий 
високий пост у російській ієрархії займав 
скромний адвокат М. Міхновський, щоб бути 
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своєю людиною в цариці, до якої не ТІЛЬКИ 
звичайним людям, але й високим державним 
особам двері відчинялися дуже туго!.. 

Панас Феденко в додатку до часопису "На-
ше життя" за 7 лютого 1947 року — пам'яті 
Євгена Чикаленка — пише на ст[орінці] 2: 
"Чикаленко був рішучим противником росій-
ського царського самодержавства. Коли відо-
мий Микола Міхновський надумав був "мири-
ти царський уряд з українським рухом" тим 
способом, що українці мали б заявити свою 
прихильність до самодержавного режиму, то 
Євген Чикаленко гостро засудив ту затію як 
безвідповідальну авантюру..."41 

Юрій Коллард, наводячи цю цитату, від се-
бе додає: "На жаль, шановний автор не сказав, 
коли й де таке було". 

На те думаю, що я можу подати досить док-
ладну відповідь. А власне: в кінці січня 
1919 р. ми з Євгеном Харламовичем Чикален-
ком їхали разом в одному вагоні з Підволо-
чиська до Тернополя. Розповідаючи мені про 
різних політичних діячів, він розповів і про 
М.Міхновського (якого справді не любив) та-
кий факт. 
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41 "Самостійна Україна". — С. 11. 

- 303 

ш 
W 
Ш 



Щ М 
т 

w 

ш 

Якось у місяці лютому 1917 p., коли вже 
ясно було, що цар на троні довго не вдер-
житься, до Є. Чикаленка зайшов М. Міхнов-
ський з таким своїм планом. Російська держа-
ва переживає критичну хвилю. Військо від-
мовляє вже в послуху. Царський трон тріщить 
і не сьогодні-завтра впаде. Ми — українці — 
можемо ще спасти трон для російського царя. 
Для того українська громада мала б негайно 
поставити цареві такі умови: на фронті виді-
лити українців-вояків в окремі українські 
частини. До українського організованого вій-
ська видати відозву і наказ про строгу кар-
ність і порядок. Російські війська занархізо-
вані. В них відібрати зброю й пустити додо-
му. Війну негайно припинити, а озброєні ук-
раїнські полки частинно направити в столи-
цю для охорони порядку і забезпечити росій-
ському цареві в той спосіб його корону. 

За те останній мав би зобов'язатися по-
новити статті Б. Хмельницького і власною 
присягою забезпечити, що ні російські 
урядники, ані військо не сміють переступа-
ти кордонів України. В той спосіб Україна, 
забезпечивши себе власною військовою 
потугою, мала б зайняти домінуюче стано-
вище у двоєдиній монархії. 
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"Я назвав цей план диким, — продовжував 
Є. Чикаленко, — і сказав, що ні я, аніхто з ін-
ших членів української громади його піддер-
жувати не буде..." 

Той план дійсно є цілком у стилі й дусі 
Міхновського. Тим більше, що він негайно по 
абдикації царя й почав його здійснювати: за-
раз же став організовувати українське вій-
сько. Але на ті часи і при тих людях, що були 
коло царя і в Україні, він справді виглядав ди-
ко. Бо на нього з певністю не пристали б ні 
Гучков, ні Мілюков, ні Керенський, а тим біль-
ше наші Чикаленки, Мартоси й Винниченки! 

Але сьогодні, по тридцяти літах, коли ми 
на власні очі бачили переведення в життя 
більш дивовижних планів, яких здійснення 
здавалося тоді не менш фантастичним і ди-
ким, — сьогодні ми можемо поставити собі 
таке сміле запитання: "А що, якби обидві сто-
рони — то є Росія й Україна — в ті часи щиро 
прийняли пропозицію М. Міхновського, — 
хто від того виграв би і що, власне, могли 
програти ми, українці, порівняно з нашим те-
перішнім станом?" 

Але відповідь того часу могла бути лише 
одна, як тою самою з певністю вона лишилася 
й сьогодні і для Панаса Феденка, і для Б. Мар-
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тоса, і для Володимира Винниченка, — занад-
то вже різниться їхня віра, їхня ментальність, 
їхня психологія й політичні успособлення від 
віри й ментальності М. Міхновського! 

В оббріхуванні М. Міхновського від соціа-
лістів сьогодні не відстають і наші півсоціаліс-
ти, тобто люди, що духово не можуть сприйня-
ти націоналістичної концепції. Зразком таких 
є т.зв. УРДП і її апологети й ідеологи. 

Один із них — Юр. Дивнич42, наприклад, 
уживає такого способу, щоб підірвати полі-
тичний кредит М.Міхновського. Він у приміт-
ці, ніби мимоходом, подає увагу: "І. Мазепа 
(УСД. — В. А.) в цитованій праці: "Підстава 
нашого відродження" (с. 164) наводить витя-
ги зі спогадів Д. Антоновича (львівське "Ді-
ло" за 29.03.1937 р.) і Є. Чикаленка; там чи-
таємо, що й М.Міхновський боявся (підкрес-
лено в оригіналі) на початку революції про-
голошення самостійності України, зважаючи 
на можливий "страшний терор" (підкреслено 
в оригіналі) кадетів та інших сил після цар-
ської Росії... 

Юрієві Дивничеві, певно, невідомі відно-
сини між М. Міхновським і автором "Неісну-

42 Див. його брошуру: "На іспиті великої Революції". — 
Вид-во "Україна" 1949. — C. 50. 
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ючого питання" як рівно ж і засоби, уживані 6 
в полеміці автором "Підстав нашого відро-
дження" — УСД і міністра УНР Ісаака Мазепи. 
Дивничеві досить їх авторитетного твер-
дження, щоб ввести в блуд довірливого чита-
ча. Але для людини, що знала особисто М.Міх-
новського, такі засоби, як Юр. Дивнича, — ви-
даються аж надто прозорими. 

В тій же своїй брошурці на с[торінці] 49 
Дивнич пише таке: "Єдина самостійницька 
партія Міхновського ще більше запізнилася 
на поле бою, ніж партія Липинського... Ні він 
(М.Міхновський), ні його однодумці за весь 
1917 рік не відважилися на гасло негайного 
виходу України з чужої для неї війни. Адже 
негайний вихід України з війни означав вхід 
її у власну державність..." 

Відповідь на цю сентенцію найліпше дає 
наведене вище оповідання Є. X. Чикаленка. 
А зрештою відповіддю можуть служити також 
і настрої та робота авторів усіх чотирьох уні-
версалів Української Центральної Ради! Отже, 
безсторонній читач з наведених фактів хіба 
найліпше може собі уявити як дійсну постать 
Миколи Міхновського, так і всі оті засоби, 
яких вживають його вороги для дискредитації 
не так його самого, як його ідеї, якої ніби щи-
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рими адептами вони себе сьогодні виставля-
ють: справа йде про історичну спадщину що-
до державного будівництва України, якою не 
по праву хочуть скористатися українські со-
ціалісти. 

Але для об'єктивного історика українсько-
го державного будівництва постать Миколи 
Міхновського цілком ясна, як би і хто б не на-
магався кинути на неї тінь. Микола Міхнов-
ський — державник і націоналіст є духовним 
батьком усіх теперішніх визнавців тих кон-
цепцій — чи то консервативно-державниць-
кої В'ячеслава Липинського, а чи революцій-
но-націоналістичної Дмитра Донцова — в од-
наковій мірі. 

На нашому політичному горизонті Мико-
ла Міхновський — ясна зоря і притому — зо-
ря першої величини. 



ш w 
й Й Ш Федір Турченко ї й 

Микола Міхновський 
(1873 - 1924) 

(Біобіоліографічний покажчик) 

Бібліографія праць 
М. І. Міхновського 

щ й 

1. Самостійна Україна. Промова. Видання 
РУП. — Ч. 1. — Львів, 1900. — 23 с. 

2. Отвертий лист Революційної Україн-
ської Партії до міністра внутрішніх справ Сі-
пягіна / / Молода Україна. — Рік 1. — 
Ч. 9 -10 . — Вересень-жовтень 1900. — 
С. 388-389. 

3. Текст речи, произнесенной членом об-
щества грамотности Ник. Ив. Михновским в 
общем собрании общества (Харьков, 29 апре-
ля 1901 г.) / / Державний архів Харківської 
області. — Ф. 200. — On. 1. — Спр. 251. — 
Арк. 108-109. 

4. Робітницька справа в програмі Україн-
ської Народної Партії. Видання УНП. — 
Ч. 3. — Чернівці, 1902. W 

їй 
309 



щ 
Т 
№ 5. Справа української інтелігенції в прог-

рамі Української Народної Партії. Видання 
УНП. — Чернівці, б/р. — 112 с. 

6. X [десять] заповідей УНП / / Централь-
ний державний історичний архів України 
(м. Київ). — Ф. 304. — On. 1. — Спр. 1. — 
Арк. 58. 

7. Відозва УНП з приводу російсько-япон-
ської війни (3 архіву А. Жука) / / Самостійна 
Україна. — 1976. — № 9-12. — С. 73-74. 

8. Основний Закон "Самостійної України" 
/ / Самостійна Україна. Щомісячна часопись 
(Українська Народна Партія). Вересень. — 
Ч. 1. — Львів, 1905. — С. 1 -4 . 

9. До українського народу (Передова) / / 
Самостійна Україна. Щомісячна часопись (Ук-
раїнська Народна Партія). Вересень. — 
Ч. 1. — Львів, 1905. — С. 1. 

10. Уваги (Відповідь на статтю М. Ло-
зинського) / / Самостійна Україна. Щомі-
сячна часопись (Українська Народна Пар-
тія). Вересень. — Ч. 1. — Львів, 1905. — 
С. 7. 

11. Націоналізм і космополітизм / / Слобо-
жанщина. Щоденна політична, економічна, 
літературна та громадська часопись (Хар-

Щ ків). — 1906. — 25 березня. 

ш 
31Q 



Щ № 
Ш 

W й ш 

Щ 
5*5 

12. Вибори до Думи Державної / / Слобо- ЯИ 
жанщина. — 1906. — 25 березня. 

13. Лист Миколи Міхновського — адвоката 
присяжного / / Рада. — 1908. — 31 листопада. 

14. Програма Української Народної Пар-
тії. — Чернівці 1906. — 47 с. 

15. Шевченкові роковини / / Сніп. — 1912. 
16. Українська платформа / / Сніп. — 

1912. — 27 травня. 
17. До українського громадянства на Укра-

їні російській (3 архіву Андрія Жука) / / 
Книш 3. Так перо пише... Вибрані статті. — 
Торонто, 1965. — С. 113-118. 

18. Про українські виборчі платформи 
[відповідь на статтю в 129 ч. "Ради"] / / 
Сніп. — 1912. — Ч. 23-24. — 15 червня. Під-
пис: Другий виборець. 

19. (Передова) / / Сніп. — 1912. — 21 жовт-
ня. 

20. Лірика. — К., 1912. — 94 с. 
21. Універсал до народу українського усієї 

Соборної України (21.01.1913 р.) / / Інститут 
рукописів ЦНБ ім. В. Вернадського НАН Укра-
їни. — Ф. 1. — Од. зб. 11534. — Арк. 2 -5 . 

23. Відносини до війни. Промова. Прого-
лошена на Першім військовім з'їзді у Києві 6 
травня 1917 p. — К., 1917. — 17 с. W 

ш 
311 



25. Спадщина тиранів. — Видання Укр. 
Військ. Тов. Республ. Фед. ім. Гетьмана Полу-
ботка. — К., 1917. — 8 с. 

Бібліографія праць 
про М. І. Міхновського 

1. АГ. Микола Міхновський (Спогад) / / Са-
мостійна Україна. — 1950. — Ч. 5. — С. 2 -5 . 

2. А.Ч. До гасла "Самостійної України" 
(Юліян Бачинський чи Микола Міхновський) 
І І Юнацька боротьба. — 1948. — Ч. 2. — 
С. 43-46. 

3. Андрієвський В. М.Міхновський — 
предвісник українського націоналізму / / Ка-
лендар-альманах "Відродження" на 1954 рік 
(Б.м). — 1953. — С.131-135. 

4. Андрієвський В. Микола Міхновський 
(Нарис суспільно-політичної біографії) / / 
Визвольний шлях. — 1974. — № 4. — 
С. 88-617. 

5. Антонович Д. Микола Міхновський на 
Шевченкових роковинах у Полтаві в 1900 р. 
І І Календар "Дніпро" на 1937 рік. — Львів, 



щ W м м 
Ї Й ська Вільна академія наук. Серія УВАН. — Я * 

Ч. 25. — Вінніпег, 1967. — С. 85-113. 
7. Батуринець В. Правда про самостій-

ництво М. Міхновського / / Вільна Україна. — 
1967. — Ч. 54. — С. 21-23. 

8. Білецький Б. Ф., Карпо В. JI. Микола Іва-
нович Міхновський (До 75-річчя від дня заги-
белі) / / Питання історії України. Збірник на-
укових статей. — Т. 3. — Кафедра історії Ук-
раїни Чернівецького держуніверситету. — 
Чернівці, 1999. — С. 96-107. 

9. Борис Р. Микола Міхновський в дорево-
люційний час. — Львів, 1936. — 32 с. 

10. Верстюк ВОсташко Т. Міхновський 
Микола Іванович / / В.Верстюк, Т.Осташко. 
Діячі Центральної Ради. Біографічний довід-
ник. — К., 1998. — С. 131-133. 

11. Гак А. Микола Міхновський / / Про-
боєм. — 1943. — Ч. 4. — С. 233-237. 

12. Горєлов М. Перший український дер-
жавник / / Микола Горєлов. Передвісники не-
залежної України. Історичні розвідки. — К., 
1996. — С. 14-58. 

13. Євтимович В. Микола Міхновський — 
творець українського націоналізму / / Кален-
дар "Батьківщини" на 1937 рік. — Львів, 

W 1936. — С. 22-34. W Й W ш ш 
313 



w й ш 

%w й ш 

14. Євтимович В. Поручик Микола Міх-
новський (Творець новітнього українського 
війська) / / Гомін України. — 1957. — 
21 квітня. 

15. Журба Г. Міхновський на 1-му укр. вій-
ськовому з'їзді (Дрібка з моїх споминів) / / Ка-
лендар "Дніпро" на 1937 рік. — Львів, 
1936. — С. 120-121. 

16. З діяльності М. Міхновського в 1904 
році (Матеріали) / / Календар-альманах "Ук-
раїнського слова". — Париж, 1961. — 
С.123-127. 

17. З листів сучасників про Миколу Міх-
новського (Опублікував Зіновій Книш) / / Ка-
лендар-альманах "Нового шляху". 1978. — 
Торонто, (Б.р). — С. 67-72. 

18. Кармазіна М. Світ ідей Миколи Міх-
новського / / Нова політика. — 1998. — 
№ 6. — С. 39-44. 

19. Карпо В. Л. До питання ідеологічних 
засад концепцій "націоналізму" М.Міхнов-
ського і Д.Донцова / / Питання історії Украї-
ни. Збірник наукових статей. — Т. 2. — Ка-
федра історії України Чернівецького держу-
ніверситету, 1998. — С. 69-73. 

20. Книш 3. Військова діяльність Миколи 
Міхновського / / Зіновій Книш. Так перо пи-

314 



Щ w 
т „ т 

^ ше... Вибрані статті. — Торонто, 1965. — 
С. 127-143. 

21. Книш 3. Деякі думки Миколи Міхнов-
ського про націоналізм / / Самостійна Украї-
на. — 1976. — Ч. 3-4 . — С. 35-39. 

22. Книш 3. Микола Міхновський і вибори до 
Четвертої Думи / / Зіновій Книш. Так перо пи-
ше... Вибрані статті. — Торонто, 1965. — 
С. 108-126. 

23. Коковський Ф. Микола Міхновський і 
література / / Назустріч. Двотижневик 
(Львів). — 1937. — Ч. 12. — 15 червня. 

24. Кривошея В. Родовід Міхновських / / Ук-
раїнська генеалогія, теорія, методологія. Істо-
рія та практика. — К., 1996. — С. 144-149. 

25. КурасІ.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. 
М. І. Міхновський: постать на тлі епохи / / Ук-
раїнський історичний журнал. — 1992. — 
№ 9. — С. 76-91; № 10-11. — С. 63-79. 

26. Лінецький С. М.Міхновський: міфи іс-
торії та правда історії / / Альманах "Молода 
нація". — 1996. — Вип. 1. — С. 214-222. 

27. Літописець. Замах на пам'ятник Пушкі-
ну в Харкові і Микола Міхновський / / Самос-
тійна Україна. — 1957. — № 6. — С. 16-18. 

28. Марченко І. Микола Міхновський / / Ук-
раїнський літопис. — 1947. — Ч. 7. — С. 29-34. п 

M 
Щ Й ш 

315 
m 



Ш 
т 
^ 29. Мартинець В. Микола Міхновськии — 

піонер українського націоналізму / / Політо-
логічні читання. — 1995. — № 2. — 

Щ W 
н\ 

W 

Т 

С. 249-263. 
30. Мартинець В. Чи Міхновський відрік-

ся самостійності України і став драгоманів-
цем? / / В.Мартинець. Ідеологія організова-
ного й т.зв. волевого націоналізму. Аналі-
тично-порівняльна студія. — Вінніпег, 
1954. — С. 171-195. 

31. Мірчук П. Микола Міхновський. Апос-
тол української державності. — Філадельфія, 
1960. — 136 с. 

32. Микола Міхновський (Громадський і 
політичний діяч, публіцист) / / Назустріч. — 
1937. — № 12. — 15 червня. 

33. Микола Міхновський / / Назустріч. — 
1937. — №21. — 1 листопада. 

35. Микола Міхновський (В 15-ту річницю 
смерті) / / Боротьба за волю. — 1940. — 
Ч. 1. — Т. 1. — С. 6 -8 . 

36. Микола Міхновський. Посмертні згад-
ки / / Календар "Просвіти" на 1925 рік. (Б.p., 
б.м.). — С. 85-99. 

37. Невідомі документи про Миколу Міх-
новського (Вступна стаття, підготовка доку-
ментів до друку та примітки Сергія Квіта) / / Гі|Л 

м;< 

316 
т 



Щ Т 
^ Українські проблеми. — 1994. — № 2. — 

С. 91-104. 

W й to 

т 
ш 

38. Остудін В. Міхновський — замовчува-
ний діяч національного відродження / / Рес-
публіканець. — 1992. — № 3. — С. 124-136. 

39. Пачовський В. Військовий з'їзд: 3 пое-
ми "Золоті Ворота". Присвята М а х н о в с ь к о -
м у / / Назустріч. — 1937. — № 21. — 1 листо-
пада. 

40. С. Р. В. Винниченко і М. Міхновський в 
обороні створення полку ім. Богдана Хмель-
ницького / / Вільна Україна. — 1967. — 
Ч. 54. — С. 24 - 2 5 . 

41. Садияенко М. Мої зустрічі з М. Міхнов-
ським //Гомін України. — 1953. — 21 листопада. 

42. Совачева Г. Спомин про Миколу Міх-
новського / / Смолоскип. Журнал української 
молоді. — 1952. — Жовтень. — Ч. 2(22). — 
С. 4 - 5 . 

43. Сосновський М. Микола Міхновський і 
Дмитро Донцов — речники двох концепцій 
українського націоналізму / / Зустрічі. — 
1991. — № 2. 

44. Старицька-Черняхівська Л. Микола 
Міхновський. Лірика. 94 с. (Рецензія) / / Літе-
ратурно-науковий вісник. — Т. 58. — 
Кн. 4. — 1913. — С. 184-188. Ш 

Т 
т 

317 



W 

w Ш 

w 
w Ш 

45. Стовба 0. Матеріали до історії роду 
Міхновських / / Український історик. — 
1983. — № 2-4. — С. 75-82, 91-104. 

46. Сущих С. Державник — революціо-
нер — націоналіст (До 35-річчя з дня смерті) 
/ / Самостійна Україна. — 1959. — Ч. 5. — С. 3. 

47. Тернопільський І. "Катехізис українця" 
М.Міхновського / / Вісник (Нью-Йорк). — 
1965. — Ч. 6. — С. 21-22. 

48. Ткаченко Ю. "Батько українських націо-
налістів" (Микола Міхновський) / / Віче. — 
1995. — № 11. — С. 127-138. 

49. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: 
дитинство та юність / / Наукові праці історич-
ного факультету Запорізького державного 
університету. — Запоріжжя, 2000. — 
Вип. IX. — С. 36-54. 

50. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: 
студентські роки (Фрагмент біографії) / / На-
укові праці історичного факультету Запорізь-
кого державного університету. — Запоріжжя, 
2001.— Вип. X. — С. 72-91. 

51. Турченко Ф. Г. Останні роки у Києві 
(Фрагмент з біографії Миколи Міхновського) 
/ / Наукові праці історичного факультету За-
порізького державного університету. — За-
поріжжя, 2002. — Вип. XIV. — С. 45-66. 

_ _ _ _ _ 318 _ _ _ _ _ _ _ 



го університету. — Запоріжжя, 2003. — 
Вип. XV. — С. 7-34. 

53. Федорович Р. Микола Міхновський 
(1873-1924) / / Українське козацтво. — 
1967. — Ч. 1 -2 . — С. 27-30. 

54. Уривки зі спогадів артистки Г.Соваче-
вої (про М.Міхновського) / / Самостійна Укра-
їна. — 1976. — Ч. 7 -8 . — С. 20-23 [передрук 
з "Смолоскипа" (1952, жовтень, Ч. 2(22), 
С. 4 -5 ) ] . 

55. Шемет С. Микола Міхновський (По-
смертна згадка) / / Хліборобська Україна. — 
Відень, 1924-1925. — Кн. V. — С. 3-30. 

Бібліографія непідписаних 
публікацій М. І. Міхновського 

за архівом А. Жука* 

W й 

1. Чи брати участь у виборах / / Запоріж-
жє. — Катеринослав. — 23 лютого 1906 р. 
* Передруковуючи на друкарській машинці і пересилаю-
чи 3. Книшеві статті M. Міхновського, А. Жук наводить 
назви ще десятка гіпотетичних, не підписаних його ім'ям 
статей Миколи Івановича, яких немає в покажчику 
Ф. Турченка. Наводимо їхній перелік за бібліографічни- ^fjjl 
ми посиланнями в кінці кожної друкарської копії. & § & 

т 
319 



Ш 

Ї Й 2. Наші завдання / / Запоріжжє. — Кате-
ринослав. — 23 лютого 1906 р. 

3. Справа Юрія Мазуренка, одного з братів 
Мазуренків — організаторів селянства на Дон-
щині. Підпис: Свідок / / Запоріжжє. — Катери-
нослав. — Ч. 1. - 23 лютого 1906 р. 

4. Запросини / / Слобожанщина. — Хар-
ків. — 25 березня 1906 р. 

5. Передова стаття [утиски українців в Га-
личині] / / Там само. 

6. Передова стаття / / Сніп. — Харків. — 
Ч. 1. — 1(14) січня 1912 р. 

7. З новим роком / / Там само. 
8. Галерея сучасних діячів наших. Пані 

Ольга Косач (Олена Пчілка). Підпис: 
М. М-ський / / Сніп. — Харків. — Ч. 33-34. — 
ЗО серпня 1912 р. 

9. Казни та оповідання з недійсного жит-
тя. Спіріллум патріціанум українофілікум. 
Підпис: Микола Ґедзь. — Харків: друкарня 
"Печатное дело", 1912. 

Передрук із альманаху "Молода на-
ція— Київ, вид-во Смолоскип, 2003. — №2 
(27); — С. 245-250. 

ш Ш to 
320 



Ш м ш 

Програма і Статут 
Української народної партії 

1. Ціль Української народної пар-
тії 

Українська народна партія визнає, що Ук-
раїнський народ, який складається переважно 
з селянства, може тільки тоді використовува-
ти природні багатства своїх земель, стати ба-
гатим і сильним та зрівнятися з іншими куль-
турними народами світу, коли забезпечить 
собі незалежне державно-національне життя. 

Українська народна партія визнає, що бу-
дувати державу можна тільки за допомогою 
всіх здорових державних елементів нашого 
народу, опираючись на широкі маси дрібного 
і середнього селянства, на здорові елементи 
української інтелігенції, всіх шарів грома-

||| дянства, здатних до державного будівництва. 
№ Ш 

321 



мисловості. 
Бажаючи забезпечити інтереси Україн-

ського народу, порятувати його від чужинець-
кого панування та експлуатації, захистити від 
злиднів, забезпечити щасливу будуччину, 
добробут, вільний політичний та економічний 
розвиток, Українська народна партія зазначає 
такі головні пункти своєї програми: 

А. В справі політичній і національній 
1. Самостійність і суверенність Соборної 

України. 
2. Забезпечення автономії (самоуряду-

вання) тим частинам України, які перебували 
в інших історичних і економічних умовах (Га-
личина, Кубанщина). 

3. Українські Установчі збори, зложені на 
підставі вселюдного (загального), рівного, 
прямого і тайного голосування за пропорцій-
ною системою. 

Українські Установчі збори мають визна-



Щ Щ 

tol ^' Законодавча влада в усій повноті нале- ^ 
жить парламенту; виконавча влада — Раді мі-
ністрів, політично відповідальній перед пар-
ламентом. 

5. Виборчий закон до парламенту, зем-
ських та міських (городських) самоурядувань, 
заснований на підставі вселюдного, прямого, 
рівного і тайного голосування за пропорцій-
ною системою. 

6. Оборона принципу незмінності суддів як 
найголовнішої запоруки законності і правно-
го порядку в державі. Вищою судовою владою 
на Україні повинен бути Генеральний суд. 

7. Рівність усіх громадян Української Дер-
жави перед законом, незалежно від націо-
нальності, віри, статі, достатків; і скасування 
всіх станових (сословних) привілеїв. 

8. Українська мова є мова державна. На-
родна освіта для всіх обов'язкова. 

Примітка: Права інших мов у школах і 
державних установах мають бути забезпечені 
особливими законами. 

9. Самостійність і незалежність (автокефалія) 
Православної церкви в межах України. 

10. Сильна армія і флот для захисту само-
стійності і незалежності Української Держави. 

W 
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11. Національна фінансова політика; утво-
рення окремої Української валюти для забезпе-
чення економічних інтересів Українського на-
роду і захисту його від експлуатації чужинців. 

Б. В справі аграрній і економічній 
Українська народна партія визнає, що 

основою добробуту Української Держави є 
середнє й дрібне хліборобське хазяйство; 
що продуктивність його опирається на се-
редню й дрібну земельну власність, і що 
розв'язати аграрну справу на Україні мож-
на тільки шляхом переведення земельної 
реформи при одночасних заходах до роз-
витку національної промисловості, — а то-
му Українська народна партія буде: 

1. Обороняти дрібну і середню земельну 
власність. 

2. Домагатися скасування великої земель-
ної власності. 

3. Домагатися примусового викупу земель 
великих власників понад призначені норми, 
необхідні для ведення культурного госпо-
дарства, і передачі їх малоземельному і беззе-
мельному селянству, яке живе з хліборобства, 
у власність на виплату на умовах, найбільше 
вигідних і льготних. 



w w 
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Примітка: Для забезпечення українського ^ 
населення паливом і будівельним матеріалом 
всі ліси державні а також примусово викупле^ 
ні ліси великих земельних власників, окрім 
дрібних лісів, переходять під заряд держави. 

4. Домагатися, щоби право купівлі землі 
було обмежене 25 десятинами. 

5. Стояти за організацію дешевого держав-
ного і меліоративного кредиту через коопе-
ративні кредитові товариства і їх союзи. 

6. Допомагати якнайширшому розвиткові 
всіх галузей сільськогосподарської коопера-
ції і розвиткові хутірського хазяйства. 

7. Допомагати шляхом розвитку державно-
го і кооперативного кредиту розцвіту націо-
нальної промисловості та торгівлі. 

8. Домагатися, аби державна аграрна і 
промислово-торговельна політика була як-
найбільше сприятливою для розвитку всіх 
галузей національної промисловості. 

9. Домагатися: державної оборони праці 
робітників і скорочення робочого дня на фаб-
риках і заводах до 8 годин; державного обез-
печення (страхування) робітників на випадок 
каліцтва й обезпечення старості; організації 
національних публічних робіт для безробіт-

ті^ них у напрямі допомоги розвиткові народно- ТМ 
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го господарства; цілковитої заборони праці ^ 
дітей на фабриках і заводах до закінчення 
курсу обов'язкової освіти; заборони праці 
підлітків до 18 літ у тих галузях фабрично-за-
водської промисловості, де може бути праця 
шкідливою для здоров'я; обмеження праці 
підлітків до 6 годин; цілковитої заборони 
праці жінок на фабриках і заводах у тих галу-
зях промисловості, де праця може бути шкід-
ливою для здоров'я самих жінок і потомства; 
оборона материнства, відпустки жінкам-ро-
бітницям на фабриках і заводах до і після по-
роділь з удержанням їх протягом відпустки за 
допомогою держави і допомоги їм в справі 
виховування дітей; заведення третейських 
судів для полагодження конфліктів між під-
приємцями і робітниками на паритетних ос-
новах. 

10. Домагатися прогресивного оподатку-
вання всяких доходів поверх певного трудо-
вого мінімуму. 

В. В справі національно-культурній 
Українська народна партія визнає, що доб-

робут державний і народний залежить від 
ступеня народної освіти і свідомості, а також 
від поширення в широких народних масах мм 
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од різного прикладного знання у різних галузях 

техніки, а через те буде домагатися: 
1. Заснування різних технічних і ремісни-

чих шкіл, а також шкіл загальноосвітніх, 
близьких до селянства, яке несе на собі весь 
державний тягар податків, таких шкіл, щоб 
наші діти виховувалися на здорових та силь-
них людей і свідомих громадян Української 
Держави. 

2. Організації дошкільної і позашкільної 
освіти. 

3. Допомагатиме якнайширшому розвитку 
всяких культурних товариств і товариств для 
фізичного виховання молоді. 

4. Заложення по селах всяких зразкових 
майстерень, курсів у різних галузях знання і 
техніки, а також наукових музеїв та ін. 

5. Державної допомоги земським і громад-
ським установам в напрямі піднесення націо-
нальної свідомості і культурного рівня широ-
ких народних мас. 
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СТАТУТ 
II. Діяльність і організація 

Української народної партії 

1. Напрям діяльності Партії та її права. 
Для осягнення вищезазначених в програ-

мі Української] народи[ої] партії цілей і 
об'єднуючи коло себе всі елементи Україн-
ського Народу, що обстоюють порядок і за-
конність та борються проти анархії, яка руй-
нує опору нашої державності — дрібних і се-
редніх селян-хліборобів та промисловість, 
Партія вживатиме усіх заходів щодо націо-
нально-політичного виховання народу на 
свідомих українських громадян-патріотів, 
провадитиме організацію його для забезпе-
чення йому добробуту, порядку і законності і 
буде: 

а) брати участь через своїх заступників у 
роботі урядових, громадських установ і орга-
нізацій, брати активну участь у всіх виборах 
до законодавчих установ, державних або гро-
мадських інституцій, ставлячи і переводячи 
вибір своїх кандидатів; уживати всіх закон-



a 

rj б) увіходити в зносини з урядовими та 
громадськими установами, сільськогосподар-
ськими, торговельними та промисловими ор-
ганізаціями зо всіх питань, які торкаються 
завдань та діяльності Партії; 

в) давати допомогу до утворення різних 
сільськогосподарських, кооперативних, кре-
дитових та ощадно-позикових товариств та 
установ, рівно як і утворювати товариства та 
установи; 

г) скликати з'їзди та конференції Партії, 
організовувати та провадити видавництва, 
які допомагатимуть зміцненню та розвиткові 
діяльності Партії; 

д) утворювати технічні, агрономічні та 
справочні бюро, контори, різні торговельні 
та промислові підприємства як на Україні, так 
і за кордоном, відкривати крамниці, склади 
машин і знаряддя та інших речей сільського 
господарства, будувати, набувати або орен-
дувати фабрики, заводи, потрібні у сільсько-
му господарстві; 

е) приймати посередництво в справі пос-
тачання, продажу, збуту продуктів сільсько-
го господарства або товарів, потрібних сіль-
ському господарству, між членами партії і 

Д урядовими, громадськими та кооперативни-
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ми установами, торговельними та промисло-
вими підприємствами або окремими особа-
ми; 

ж) давати допомогу членам партії здобу-
вати меліоративний кредит та давати їм всякі 
наукові, технічні, торговельні, промислові ві-
домості та наради; 

і) заводити школи, бібліотеки, читальні; 
к) улаштовувати сільськогосподарські 

вистави, аукціони, показні хутори, опитні 
станції та ферми; 

л) перепроваджувати анкети, збирати ста-
тистичні дані по всіх галузях сільського гос-
подарства на Україні; 

м) вживати на підставі закону всіх захо-
дів, які допомагатимуть розвитку Партії та 
будуть зміцнювати добробут її членів; 

н) входити в згоду, спілки, блоки, коли 
зайде така потреба, з різними партіями та ор-
ганізаціями для здійснення завдань Партії. 

2. Партія має всі права юридичної особи і 
тому має право набувати, купувати, продава-
ти, закладати, орендувати, брати до свого ке-
рування на підставі існуючих законів усяке 
майно, рухоме і нерухоме, складати всякі 
умови, брати на себе всякі обов'язки, які доз-
воляються законом, одержувати спадщину по 
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Щ духовній, позивати та відповідати в судах і 

мати також всі інші права юридичної особи, 
визначені в законах. 

Примітка: Щодо платні податків, кріпос-
них, гербового, листового та інших Партія 
підлягає існуючим законам. 
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Ш III. Права і обов'язки членів 
Української народної партії 

Щ 
ж 
т 

3. Членами Партії можуть бути: 
Громадяни і громадянки Української Нації, 

не молодші 21 року, не позбавлені судом гро-
мадянських прав, які поділяють завдання 
Партії, зобов'язуються виконувати всі прави-
ла, вимоги, обов'язки, передбачені пограмою і 
статутом Партії, та підлягати всім інструкціям 
і розпорядкам керуючих органів Партії. 

Примітка: Кількість членів Партії не об-
межується. 

4. Прийом членів Партії відбувається на 
підставі заяви бажаючого вступити до Партії 
по постановах відповідної Ради відділу пар-
тії, в окрузі якого постійно проживає прохач. 
До заяви повинна бути приложена рекомен-
дація трьох членів Партії. 

5. Кожний член Партії може виступити з 
Партії, подавши про се писану заяву управі 
відділу, до якого належав. 

6. Члени Партії, які в призначений строк 
не заплатили належного членського внеску, 
уважаються за вибулих з Партії. 

7. Члени Партії, які пошкодили партії або 
W не відповідають завданням її, можуть бути 
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виключені зі складу членів Партії по докладу 
місцевої управи або місцевої Ради, відповід-
ними загальними зборами членів Партії пос-
тановою 2/3 голосів членів, присутніх на за-
гальних зборах. 

Примітки: 1. Коли член, якого думають 
виключити з Партії, побажає дати пояснення, 
то збори повинні вислухати його пояснення. 

2. Коли Рада відповідного відділу поста-
новить необхідним подати на ухвалу за-
гальним Зборам про виключення якого 
члена з Партії, вона (Рада) має право поз-
бавити сього члена Партії участі в діяль-
ності Партії ще до постанови загальних 
зборів про виключення його з Партії. 

8. Внески, які зроблені до каси Партії чле-
ном, що вибуває зі складу Партії, не поверта-
ються. 

9. Члени, яких виключено зі складу Партії, 
можуть бути знову прийняті в Партію, коли 
про се буде ухвалено постановою (більшості) 
2/3 голосів членів відповідних загальних збо-
рів Партії. 

10. На загальних зборах член Партії має 
тільки один голос, якого він не може переда-
вати нікому іншому. 
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Ш IV, Кошти Української Ш 

народної партії 

11. Кошти Партії складаються: 
а) з вступного внеску; 
б) з членських річних вкладок; 
в) з прибутків від капіталів та майна Партії; 
г) з прибутків від торговельних та про-

мислових підприємств Партії; 
д) з жертв на розвиток діяльності Партії 

або на певну ціль. 
Примітки: 1. Розмір вступного та член-

ського внеску ухвалюють відповідні загальні 
збори членів Партії залежно з потрібними на 
рік для Партії коштами. 

2. Кошторис видатків на рік 
складається управами Партії, починаючи з 
генеральної управи Української народної 
партії, і затверджується відповідними загаль-
ними зборами. 

V. Керування справами Української 
народної партії 

а. Загальні основи 

12. Українська народна партія поділяється 
на відділи: крайові і губерніальні, що об'єдну-
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1уи ють членів її в губернії і краю; повітові в пові-

тах; волосні в волості; міські по містах. 
13. Кожний відділ Партії провадить свої 

господарські справи, що торкаються його як 
філії Партії, самостійно. Відділам належаться 
всі права юридичних осіб, і тому вони мають 
право в межах своєї округи (області, губернії, 
повіту, міста, волості) набувати і збувати ру-
хоме та нерухоме майно, давати його в орен-
ду, мати окремі власні торговельні і промис-
лові підприємства, позиватись у судах по 
справах, які торкаються Відділу і т. ін. 

14. Представництво Української народної 
партії і керування справами її та загальним 
напрямом діяльності Партії належить цен-
тральному органові Партії — генеральній ра-
ді, яка вибирає з себе виконавчий орган — ге-
неральну управу. Постійне місце осідку гене-
ральної ради та генеральної управи партії — 
місто Київ. 

Примітка до 14 ст. 
Української народної партії 

Обласним відділам Української народної 
партії в межах України Наддніпрянської, Га-
личини і Кубанщини надаються автономні 

7ДЯ права. 
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тин України крайовим головним управам. 

б. Відділи партії 
15. Керування усіма справами в кожному 

окремому відділі та розпорядження коштами 
його належить загальним зборам членів сьо-
го відділу; виконавчим органом загальних 
зборів у кожному відділі є управа партії (во-
лосна, міська, повітова, губерніальна, крайо-
ва), а органом догляду — ради партії: волос-
на, повітова, міська, губерніальна, крайова. 

в. Волосні та міські відділи 
16. Волосні та міські загальні збори членів 

Української] нар [одної] партії вибирають 
таємним голосуванням членів волосної або 
міської ради партії з членів волосного чи 
міського відділу партії строком на один рік у 
кількості 7 -9 осіб. 

17. Волосна чи міська рада партії зі свого 
складу таємним голосуванням вибирає на 



18. Волосна чи міська рада управи зі сво-
го складу обирає також голову та секрета-
ря Ради. 

19. Засідання волосної чи міської ради 
партії дійсні тоді коли на зборах присутні не 
менш як половина членів ради і в тому числі 
голова або його заступник. 

20. Скарги на управу надаються до ради, 
яка розв'язує їх. 

21. Волосні чи міські ради або управи вирі-
шують справи простою більшістю голосів чле-
нів ради, присутніх на засіданні ради. 

г. Повітові в ідділи 
22. Загальні повітові збори складаються з 

членів партії по три представники від кожної 
волості повіту. Вибори членів до загальних 
повітових зборів провадяться загальними во-
лосними та міськими зборами членів партії 
таємним голосуванням. 

23. Повітові ради складаються з осіб, 
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вибирає на рік повітову управу партії не 
більш як з семи осіб, в тому числі голову, зас-
тупника голови та скарбника управи. 

д. Губерніальні відділи 
25. Губерніальні загальні збори склада-

ються з представників повітових відділів по 
три від кожного повіту, вибраних повітовими 
загальними зборами партії. 

26. Губерніальна рада партії складається 
з представників від кожного повітового від-
ділу партії, для чого повітові ради вибира-
ють таємним голосуванням по два представ-
ники від повітового відділу на один рік. 

27. Губерніальна рада партії вибирає та-
ємним голосуванням губерніальну управу в 
кількості не більш як сім членів, у тому числі 
голову, заступника голови та скарбника гу-
берніальної управи. 
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рад кожного автономного краю, що входить у 
склад Соборної України. 

29. Крайові загальні збори вибирають та-
ємним голосуванням зі свого складу на один 
рік у кількості по два представники від кожної 
губернії чи округи краю крайову раду партії. 

Примітка: Крайові загальні збори можуть 
обрати до крайової ради і окремих членів пар-
тії, що не входять до складу крайових зборів, 
але зробили Партії особливі послуги, або та-
ких, яких діяльність в складі крайової ради або 
крайової управи загальні збори визнають ко-
рисною для Партії. 

30. Крайова рада партії таємним голосу-
ванням вибирає на один рік крайову управу 
не більш як з 7 осіб. Члени крайової управи 
вибирають з-поміж себе голову, секретаря та 
скарбника. 

31. Чергові крайові збори скликаються кра-
йовою радою щороку, один раз на рік, по при-
значенню ради. Надзвичайні крайові збори 
партії скликає крайова рада партії з власної іні-
ціативи, коли інтереси партії того вимагають 
або по вимозі не менш як 10-ти повітових рад. 
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ж. Всеукраїнські загальні збори партії 
32. Всеукраїнські загальні збори членів 

Партії складаються по два представники від 
повітових рад кожного краю, вибраних таєм-
ним голосуванням. 

33. Всеукраїнські загальні збори партії ви-
бирають таємним голосуванням зі свого скла-
ду на один рік, в кількості по два представни-
ки від кожної губернії, генеральну раду партії. 

Примітка: Всеукраїнські загальні збори 
можуть обрати до складу генеральної ради 
партії і окремих членів партії, що не входять 
у склад всеукраїнських загальних зборів, але 
зробили їй (Партії) особливі послуги, або та-
ких, яких діяльність в складі генеральної ра-
ди або управи загальні збори визнають ко-
рисною для партії. 

34. Генеральна рада партії таємним голосу-
ванням вибирає на один рік генеральну упра-
ву не більш як з семи осіб. Члени генеральної 
управи вибирають з-поміж себе голову, двох 
заступників голови, секретаря та скарбника. 

35. Чергові всеукраїнські загальні збори 
скликаються генеральною управою партії 
щороку, один раз на рік, за призначенням Ра-
ди. Надзвичайні загальні збори партії скли-
каються генеральною радою партії з власної 
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ініціативи, коли інтереси Партії того вимага-
ють, або по вимозі не менш як 10-ти повіто-
вих рад. 

з. Загальні збори відділів 
36. Загальні збори відділів партії бувають: 
а) чергові, які скликає відповідна управа 

не менш як раз на рік; 
б) надзвичайні, які скликає відповідна рада 

по заяві управи або одної третини членів ради. 
37. Чергові загальні збори партії скли-

каються для розгляду та затвердження гро-
шових відчитів управи, затвердження кош-
торису, ухвали плану діяльності Партії для 
різних виборів та вирішення біжучих 
справ. 

38. Надзвичайні загальні збори склика-
ються в разі потреби для розгляду і розв'язан-
ня справ, які не підлягають компетенції відпо-
відної ради. 

39. Надзвичайні загальні збори відділів 
скликають відповідні управи партії за поста-
новою відповідних рад, або на підставі писа-
них заяв ревізійної комісії, або: 
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б) для повітового відділу по заяві не менш 
як одної четвертини числа волосних відділів 
сього повіту; 

в) для губерніальних відділів не менш як 
одної третини числа повітових відділів сієї 
губернії; 

г) для крайових — не менш третини чис-
ла повітових відділів краю. 

40. До відома загальних зборів взагалі на-
лежать: 

а) розгляд та ствердження плану діяль-
ності Партії. Ухвала інструкцій для виконав-
чих органів Партії, обрання уповноважених 
до вищих керуючих органів Партії; 

б) розгляд та ствердження звіту з політич-
ної діяльності відповідних рад та управ пар-
тії; 

в) обрання членів рад і ревізійних комісій; 
г) справа придбання і оренда рухомого і 

нерухомого майна; 
д) справа продажу і застави рухомого і не-

рухомого майна; 
е) затвердження річних відчитів і кошто-

рисів відповідних управ; 
ж) дозвіл управам користуватися креди-

том і брати на себе зобов'язання, короткос-
рочні і довгосрочні; 
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з) вибір представників для спеціальних 
репрезентацій з особливими дорученнями; 

і) розгляд питання про зміну або допов-
нення Статуту Партії; 

к) вирішення усіх інших питань, які вини-
катимуть з суті сього Статуту або діяльності 
Партії. 

41. Управи повинні повідомляти про збори 
повістками, зазначаючи місця засідань за-
гальних зборів, час, коли вони мають відбути-
ся, і питання, які підлягають обміркуванням: 

а) волосні чи міські — не пізніш як за 
10 день; 

б) поштові — не пізніш як за 15 день; 
в) губерніальні і крайові — не пізніш як за 

1 місяць; 
д) всеукраїнські — не пізніш як за 2 міся-

ці до дня відкриття зборів. 
42. Чергові збори вважаються за дійсні, ко-

ли на них будуть присутні: у волосних чи місь-
ких відділах не менш як 1/5 частина всіх чле-
нів Партії відповідної волості чи міста; в пові-
тових і губерніальних відділах — не менш як 
1/3 числа всіх уповноважених; на крайових і 

^ ^ всеукраїнських загальних зборах — не менш 
н 1/3 уповноважених, маючих право бути на 
Ш зборах. Позачергові (надзвичайні) збори дій-
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сні при всякій кількості членів, які прибули на 
зібрання. 

43. Коли на чергові збори не явиться зга-
дана кількість членів, то вони вважаються не 
дійсними, а замість них скликаються не піз-
ніш як через тиждень, нові збори, постанови 
яких дійсні при всякому числі членів. 

На нових зборах можуть бути розглянуті 
тільки ті питання, які були зазначені в опо-
вістках. 

44. Загальні збори відкриває голова ради 
відділу, після чого збори обирають поміж се-
бе голову і секретаря; ці обов'язки можуть 
виконувати члени управи. 

45. Всі питання вносяться на розгляд за-
гальних зборів відповідними управами. Коли 
відповідні відділи побажають порушити які-
небудь питання, що безпосередньо торкають-
ся діяльності вищого над ними відділу або йо-
го органів, то повинні подати про це писану 
заяву не пізніш як за день до зібрання. 

46. Кожний член зібрання користується на 
загальних зборах тільки одним голосом, якого 
він не має права передавати. Постанови зі-
брання дійсні, коли вони прийняті простою 
більшістю голосів, крім випадків, окремо зазна-
чених в цьому Статуті. Коли голоси поділяють-
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Щ ся порівно, то голос голови має перевагу, а як 

балатіровка закрита — то справа підлягає пе-
ребалатіровці. 

47. Усі вибори урядових осіб на загальних 
зборах, а також голови зібрання і питання 
про виключення членів Партії вирішуються 
таємним голосуванням. 

48. Протокол зібрання, який ведеться сек-
ретарем, заноситься в окрему книгу і підпису-
ється головою зібрання і присутніми членами 
управи. Після написання протоколу копії з 
нього негайно посилаються до відповідних 
відділів. 

49. Постанови загальних зборів, які відбу-
лись на підставі правил сього Статуту, є 
обов'язкові для всіх членів відповідних відді-
лів і їх органів. Постанови всеукраїнських] 
загальних] зборів Української] нар[одної] 
партії обов'язкові для всіх членів Партії. 

і. Конференці ї 
50. Для вирішення окремих питань, що ви-

никають з політично-державного життя Укра-
їнської Нації і потребують негайного розрі-
шення, скликаються конференції Партії. 

51. Конференції бувають: всеукраїнська, 
Ш& крайові, губерніальні, повітові. • 
ш 
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т й 
ї й 52. Право участи в конференціях мають: 

1. На всеукраїнській конференції 
а) всі члени генеральної Ради; 
б) голови губерніальних управ або члени 

їх по окремому уповноваженню губерніаль-
них управ; 

в) голови повітових управ або члени їх по 
окремому уповноваженню повітових управ. 

2. На крайових і губерніальних 
конференціях 

а) члени крайової, губерніальної управи; 
б) представники (по два) від повітового 

відділу партії з числа членів повітової управи. 
3. На повітовій конференції 

а) всі члени повітової управи; 
б) представники (по одному) від волосних 

відділів партії з членів волосних та міських 
управ. 

53. Постанови конференції докладаються 
відповідними загальними зборами членів 
Партії для розгляду та ухвали. 

к. Права і обов'язки управ 
54. Управа кожного відділу: керує його 

справами, боронить інтереси, є його закон-
ним і управненим заступником перед властя-

Щ' 
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ми, громадськими] організаціями, всякого 
роду установами; веде всі операції відділу, 
приймає і виплачує гроші; слідкує за цілістю 
і витратами грошей, які є в його розпоряд-
женні; порядкує всім рухомим і нерухомим 
майном відділу, складає всякого роду умови і 
зобов'язання; наймає і увільняє служачих; 
складає проекти й інструкції у всіх галузях ді-
яльності свого відділу і вносить їх на затвер-
дження загального зібрання; складає відчити 
(справоздання) і подає їх на обміркування ре-
візійної комісії та загальних зборів для за-
твердження і взагалі керує діловодством сво-
го відділу. Векселі й інші боргові зобов'язан-
ня, умови, контракти, довіреності і т. ін. під-
писують не менш як два члени відповідної 
управи, в тому числі голова ради або його 
заступник. Все листування в справах партії 
проводиться за підписом голови та секретаря. 

Додаток до п. 54. Кожна управа відділу 
має печать з написом: Управа Української На-
родної Партії (волосна, міськ[а], повіт[ова], 
губернська], крайова) з зазначенням волості, 
міста, повіту, губернії, краю. Генеральна уп-
рава має печать з написом: Генеральна Упра-
ва Української Народної Партії всієї України. 



I I Щ 

^ VI. л. Права і обов'язки Ради ^ 

55. Ради доглядають за виконанням упра-
вою Статуту, законів, постанов загальних збо-
рів і правил, інструкцій, виданих і затвердже-
них всеукраїнськими загальними зборами, а 
також за цілістю капіталів, документів і май-
на. Рада може доручити окрему провірочну 
працю окремим своїм членам особисто. 

м. Рев із ійна комісія 
56. Ревізійні комісії є органи контролю 

над діяльністю управ і інших виконавчих ор-
ганів Партії, для докладної ревізії діловодс-
тва, рахівництва, скарбниці, майна і взагалі 
всякого роду цінностей. Чергові збори щоро-
ку обирають окрему ревізійну комісію в скла-
ді не менш як три особи і двох кандидатів до 
них. Інструкція ревізійних комісій затвер-
джується всеукраїнськими зборами. 

н. Суд честі і юридичне бюро 
57. При відділах УНП засновуються това-

риські суди честі і юридичні бюро, статути 
яких затверджуються всеукраїнськими] збо-
рами. 

w щ й м 
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^ J о. Ліквідація Партії 

58. Укр[аїнська] Нар [одна] Пар[тія] лікві-
дується: а. коли про те буде постанова все-
українських] загальних] збор[ів] Пар [тії], 
ухвалена не менш 2/3 членів з'їзду, або коли 
в складі Пар [тії] лишиться не більш як два 
пов[них] відділи. 

59. При ліквідації Партії майно та кошти її 
передаються в одну з українських] громад-
ських або просвітних орг[аніза]цій. 

З оригіналом згідно. 
За тимчасового] гол[ову] управи 
М. БОГУН. 

У Програмі, в розділі Б до пункта 3-го про-
пущено: 

Землі удільні, казенні та монастирські пе-
реходять у власність Державну. 

Борщів, 26 мая 1919. 
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The ideological works of Mykola Mikhnovs'kyi (1873-1924), collected in the 
book, substantiate for the first time in the history of Ukrainian political concep-
tion the ideology of Ukrainian state independence and give the theoretical bases 
of Ukrainian nationalism. If the "Independent Ukraine" (1900) was reprinted for 
several times, "Ukrainian's intelligentsia cause" (1906), which was published in 
Chernovtsy without author's name and date, had not been republished more and 
it is unknown for modern readers. 

This edition is for political scientists and for everyone, who is interested in 
history of development of Ukrainian political conception. It is recommended as 
handbook for modern political energetic youth. 
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