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На новім порозї.

З крівавих побоєвищ під Мукденом і Ляояном підняла ся

велика хмара; випари слїз, поту і людської крови.

І гонили тую хмару не вітри, а соромне почуттє погрому,
безсильна лють і жадоба відплати: відшлати кому будь, хто пер
ший навинеть ся під руку, щоб тільки ратувати честь і славу
„непоборимого велитня" — славу, яку розібрано до нага і ви
ставлено на сміх і на наругу цїлого культурного світу.
Зняла ся грізна хмара і летїла на захід.
Пересунула ся над тундрами й тайгами Сибіру, переповзла

понад підземеллями, в яких карають ся мученики за волю, до

одної тачки прикуті з найбільш злочинними виродами деспо

тичної культури,— перевалилася крізь верхи Урала і повисла
між Київом і Петербургом — велика, грізна хмара.
„Бийте в дзвін, бийте в дзвін на трiвогy!“ крикнули т

і,

що здавна звикли бороти ся з тьмою.

„Бийте в дзвін!“ — і могутнїй голос остороги залунав
від Чорного д

о

Білого моря.

„Бийте в дзвін!“ — і тисячі внуків Дажбога вийшли до

бою з поганим, темним Дивом.
Тисячі, а не мілїони і — темрява побідила світло...
Шошлили нові сльози, полила ся свіжа кров, начинили ся

печери кривди новими жертвами деспота.

Для легковірних і короткозорих, що хотїли примирити

ся з судьбою, відчинено мармурові кімнати, в котрих колись

відбували ся грища рознузданої царицї, і дано великодушний
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дозвіл, щоб там Дума думала свою думу. Думу про волю і про
нездїйснені свої бажання . . .

А хмара, що надтягнула з крівавих піль Мукдену і Ляо
яну висїла дальше, чим раз вагітнїйша, грізнїйша, страшна.
Все, що жило на широких просторах від Білого до Чор

ного моря, чуло її мов меч Дамокля над собою.
Закривала вона сонце радости, спивала росу знання, за

троювала воздух їдю гнилї.
Важка, мов олово, хмара.

І виростали дїти блїдолицї, мов квітки пивничні, дозрі
вали великі громади молодї, з вузькими, запалими грудьми,

котрих не стати було на глибший і ширший віддих, на далекий
розмашистий гін; нидїли люде під грозою оттієї чорної хмари,

що висїла між Чорним і Білим морем, мов казковий ошир.
Широко й далеко навкрути віяло від неї вітром пустинї,

гнилю гробу, далеко й широко марнїло все від її затроєного
подиху, мов квіти над берегами Мертвого моря.

Вcї ми тямимо сей зловіщий дув— і всїх нас давила мабудь
отся оловяна стеля. Спускала ся вона все низче і низче і гро
зила, що роздавить нас мов мух.

І неодин тодії зривав ся з нічного сну і хапаючись за
груди кликав: „Ради Бога! відчинїть вікно! впустїть воздуху,

бо помремо!“

Але вікно обмерзло було ледом і зацвіло морозом, а двері
зачинено на cїм спустів страху.

А на вулицї скрипіла вже голими кістками біла смерть,
смерть не одиниць, а цїлих народів, і не посеред життя, анї
на полї слави, а в запертю, в гнилій, душній коморі.

Страшна національна смерть без віри в воскресеннє.

Аж заграли на Балканах громи. Ревнули гармати, блисли
мечі, шоплила кров. Настала братовбiйча різня.

Розлилися озера крови на пустих просторах Косового поля
і на рожевих болгарських огородах гень аж під золоті міна
рети старого Адріянополя.

А 3 над тих озер крівавих, мов імла, знїмались зітхання
і сльози, безмежний біль і бездонний жаль і випари людської
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крови; знїмались, збивали ся в хмару і летїли на стрічу тамтій
великій хмарі, що прийшла з під Мукдену, Щусими і Ляояну
і повисла була між морем Білим і Чорним, між Київом і Пе
тербургом.

А люде з острахом ще більшим дивили ся й хитали го
ловою: „Що буде, як ті хмари вдарять ся об себе? Де і як
перетріваємо бурю?“ "м

Говорили, тремтїли душею і клали ся до стіп судьби, як
кладеть ся трава під ноги північного вітру.

„Що буде, коли з заходу надсуне третя хмара і розяре
ним туром кинеться на тамті дві“?— скиглїли люде малої віри,
а великого страху, покладаючись до долу низче трави і тихше

води... Переполохані степові чайки... Киги... Киги... Киги...

І тільки дехто виходив на башту і голосом пильного вар
тівника кликав: „Вал будуймо кріпкий і високий, щоб ворожа
хвиля не залляла, щоб як повінь з весною уступить, знати було,

де їх, а де наше. Вал будуймо кріпкий і високий !“...
І будували ми той вал народньої свідомости, вал рідної

культури з витрівалістю, котрою здивували світ, будували його

під дозором нашого Найвищого Вартівника, що родив ся був

перед сотнею лїт, а не умре нїколи.

В найтемнїйші хвилини бачили ми Його ясну постать і чули
Його голосне слово, щоб будувати гать кріпку і високу, котрої
чужій повінї не залляти і не розметати.
Його память стала у нас святою, як святими є найбільші

добродїї людства. Його роковини стали великими роковинами

Народу...

Тисячі люду, мов ріжнобарвна струя, з ясними лицями
і завзяттєм в душі перешливає від гори Юра до дворища Льва;
мов струя живої ріки крізь гнилий став.
Топірцї, прапори, кріси і велика пісня, пісня воскресення!
Не забути нам тої хвилини нїколи, анї нам, анї нашим

нащадкам во віки.

Се була наша велика недїля по будних днях важкої ро
боти на нашім народнім валї.



Незабутня недїля — зневажена злочинними вистрілами
очайдухів.

Тямите той далекий, зловіщий відгук від Сараєва шо цї
лій Европі? — Божевільні злочинцї !
Чуєте, як сей голос лунає, як іде, відбивається від хмари

до хмари, летить довкола землї. Гу!.. . Гу!.. . Гу!.. . Гу!.. .
Гу!.. . Гу!.. .
Заворушили ся хмари і двигнули ся з місця з грозою,

якої не бачив світ. . .

Буде тут туча небувала, поллють ся огненні дощі, заси
чать блискавки, мов змії, покладуть ся люде покотом, як снопи.

Буде бенькет червоного вина, пісня руїни, радість крукам.

Двигнуться на себе народи, культури, світи. Правда і крив
да, щирість і облуда, сонце і тьма, воля і поневоленнє людства.
Страшний рішаючий бій.

Тепер він як раз ведеть ся і нема мабуть анї кутика
землї, кудиб не долїтав його могутнїй гук.
Страшний, великий бій 1914 року, в котрім і ми не сто

яли з заложеними руками.

„Або добути, або дома не бути“! — сказав український
народ, висилаючи самий цвіт своєї молодїжи на ті кріваві поля,

на яких саме тепер рішаєть ся наша дoля-воля!

Хай борють ся, як їх хоробрі предки, щоб вороги наші
не сміли нам сказати, що ми сидїли дома і перед бурею схо
вали ся під стріху.

Що було в нас найлїпшого, кинули ми на вагу.
Дай Боже, щоб важка перехилила ся на добрий бік, на

наш, на той, по котрім стоїть правда, сила і воля.
Ми того даром не хочемо! ..
З пограбованих хат, зі спалених осель, з крівавих боєвищ

нашого краю знїмається до неба одна велика просьба: „За наші
муки, терпіння і болї — хочемо волї“!
І дістанемо її.
Лиш не тратьмо надїї, не збуваймо ся того розгону, з

яким наші стрільцї летїли на заклик свого Найвищого Вожда

у великий бій.



Вірмо, що анї одна кривда не мине безкарно, анї одна
краплина крови не проллєть ся безслїдно.

Вcї вони будуть почислені, позбирані і покладені на тій
великій вазї, на котрій важить ся судьба народів.

Не забуваймо, що про тих, які „для волї поклали голови
на полії, внуки казатимуть колись: вони лягли, а не дались“!

З мужеською відвагою гляньмо в лище 1915 року!

ж :k

Не булоб Господа на небі,

Не булоб правди на землї,

Бумб не люде, а звірі,
Колиб Ти, наша Україно,

За ті пожежі і руїну,
За кривди бідного народу,

І за його бездонні болії,
Не виборола в намороду

Ообі хоть крихту, крихту волї!

Ботдан Летикий.



Тарас Шевченко.



зАп0вІт.

Як умру, то поховайте
Мене на могилї,

Серед степу широког0,

На Вкраїнї милій;

Щоб лани широкополі
І Днїпро і кручі
Було видно, було чути,

Як реве ревучий!

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу, оттодї я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
МолИТИ ся. А д0 Т0Г0 —
Я не знаю Бога!

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвiте,

І вражою злою кровю
Волю окропіте!
І мене в семї великій,

В семї вольній, н0вій,

Не забудьте помянути
Незлим тихим словом!

Тарас Шевченко,

Переяслав, 25. ХII. 1845.
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Шевченків заповіт і 1914 рік.

Серед гуку гармат, серед свисту стрілів, пролетіїв нам

1914 рік, — столїттє вродин Шевченка. Кілько надїй покла
дали ми на сей рік, кілько національної роботи ми собі обіцювали!

Думало ся, що Шевченківським ювилєєм ми зведемо підрахунки

з своїм національним сумлїннєм, справимо, у чім помиляли ся,
доповнимо, чого не зробили, збудуємо те, до чого збирали ся

складати тільки підвалини. Ми вже давно дійшли до думки,

що не будь у нас Шевченка — ми булиб нїколи не вийшли зі
шкаралущі етноґрафічної маси, шо головах якої може свобідно
танцювати хто не хоче: Москва, Польща, Волохи, Жиди . . . .

Та 1914 рік мав виявити нашу національну силу: як далеко
запустили коріннє Шевченківські ідеї у нашого громадянства.

І почали ся спроби. По цїлім просторі Українї пішли так
звані Шевченківські днї. В австрийській Українї вони пройшли
гарно: не було села, не було містечка, де не булоб святкувань.

По більших містах відбували ся повітові зїзди руханкових ор
Ганїзацій — вони мали свідчити, як розвинула ся у нас на
родня сила, щоб, коли буде її треба, вжити її на ворогів укра
їнського народу. Ще в памяти вcїх живе величнїй здвиг —
богато-тисячний здвиг у честь Шевченка — саме в передоднї
великої війни! Ми були вcї горді на свою силу, серця били
ся, що за такий розмірно короткий час, серед найнесприятли

війших обставин наш народ порозумів, чого йому треба, щоб

„шорвати кайдани і вражою, злою кровю окрошити (волю“, що

дійшов до розуміння великої Шевченкової ідеї: самостій
ности України !
Та не тільки по сей бік Збруча, де була воля україн

ському народови, порозуміли силу Шевченкових ідей! І там,
де скували нам уста і давно збірають ся поховати наш народ,

і там, у царській тюрмі народів, пізнали, що таке Шевченко

для України. Се можна було пізнати з думських дебат, тодї,

як заборонили Шевченкове свято у Київі.
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Лиш на жаль із уст ворогів українства треба було чути
— що таке Шевченко для України. Серед гадючого сику,

серед зненависних викриків і безмежних образ на адресу поета,

його роботи і його ідей, можна було дослухати ся правдивої
оцїнки Шевченка, що йому Українцї завдячують ідеал: са
мостійности свого краю, що він перший у ХІХ віку свідомий
Мазепинець модерного покрою, що від нього пішла „мазепин

ська язва“ і т. д. Якже супроти того виглядала оборона Шев
ченка з боку ріжних Малоросів, які старали ся зробити його

просто народнім співцем, котрий любив свою „Малороссію",

любив її степи, могили і її співи, котрий нїчого спільного не
мав з сепаратизмом і . . . і більше нїчого . . .
Розуміється, що се шолїтиканство не може бути мірилом

настроїв і розуміння Шевченка серед Українцїв. Бо боронити
Шевченка перед чорною сотнею прийшло ся не заступникам

українського народу, а таким людцям, шо давно з Україною та

3 українством порвали, що з її полїтичним відродженнєм не
мають і не хочуть мати нїчого спільного. Відомож, що до те
перішньої Думи не допустили справжнїх Українцїв.
Цїлу образу за те, що не дозволили свята, відчуло укра

їнське суспільство на самій Українї і запротестувало проти за
борони демонстрацією в Київі — демонстрацією, може першою
від ряду лїт, що мала на собі признаки свідомого українства.

То протестували т
і,

що знали, чим для нас Шевченко, — се

свідома інтелїґентна молодїж, нова молодїж, що виросла і ви
кохала ся н

а

ідеях Шевченка, се сепаратисти, „мазепинська

молодїж“ сказавши терміном офіціяльної, лїберальної і якої
там хочете Москви.

1914 рік мав і з наукового боку вияснити значіннє Шев
ченка, мав принести повну його біоґрафію, наукову ґенезу і роз
слїди його творів, збірала ся словниця його творів, д

о

кінця року

мав появити ся ґраматичний і ритмічний розбір його поезій —

т
а
з усього того зроблено тільки частину. Роботи пересунено

н
а осїнь, а тим часом усї вони мусїли спинити ся. Мусїли

спинити ся, бо перед очима вcїх свідомих Українцїв стало
питаннє: тепер нам пора в сотню річницю вродин поета 3дїй

2ж
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снити його ідеал — ідеал, що його від нього перебрало наше
теперішне шоколїннє: треба встати за Україну, треба викори

стати велику війну, щоб вона принесла нам полїтичну волю.

Запанував великий запал серед громадянства австрийської
України, відчувало ся, що або тепер „порвати кайдани і вра
жою, злою кровю волю окрошити", або нїколи! -

І, як заворушила ся сливе цїла Европа, наш нарід шо сей
бік Збруча порозумів вагу хвилини. Не будемо розбірати того,

що склало ся опісля. Одно скажемо з чистим сумлїннєм: всї

ті тисячі стрільцїв, вcї ті добровольцї, вcї, що йшли в рядах ав
стрийської армії— всі вони йшли з великим запалом у бій, вcїм їм
зоріла перед очима надїя, — не надїя, а певність, що вони „вpa
жою злою кровю окроплять волю України“, що по війнї розвалить

ся гнила колода, „церква домовина“, — у якій молив ся Богдан,
щоб „Москаль із козаком дїлив ся долею“, що вона розвалить
ся, а з під неї „встане Україна“. Вcї сподївали ся і всії йшли ...
І що нам доводило ся читати кореспонденції наших вояків —
від усього того тхне такою вірою, такою бадьорістю. А все за
Україну, все за рідний край, за його волю!
Як воно так склало ся, що всесвітня заверюха зчи

нила ся в роцї столїтнього ювилею Шевченка? Припадок се,

чи Доля зглянула ся вже раз над тим народом, битим громами

історії та cїченим канчуком недолї? Правда — сказати ще не
можна, як повернеться колесо воєнних подїй, як і не можна ска
зати, чи доведеть ся нам уже тепер виповнити Шевченків за
повіт у цілій його повнї!

Гори трушів ворога вкрили поля бою, наклало за рідний

край багато синів нашого народа — полило ся вже ба
гато ворожої злої крови — та чи окропили ми нею волю,
чи скуємо ми у тій війнї волю Українії — хто сьогоднї вже
може се сказати?! Тут треба віри, сильної віри в те, що пе
ремогти мусить слушна справа, що розпадеть ся гнила колода

— Росія, а разом з тим спадуть і кайдани з України і в сто
першому роцї від уродин Шевченка ми, „невольничі дїти“ помо
димо ся на волї!

Василь Сїмович.



Яка краса: відродженнє країни:
Ще рік, ще день назад тут чув ся плач рабів,

Мовчали десь святі під попелом руїни,

І журно дзвін старий по мертвому гудїв.

Коли відкільсь взяла ся міць шалена,

Як буря все живе схошила, пройняла,

І ось, дивись, — в руках замаяли знамена,
І гимн побід співа невільна сторона.

Так спить орел, — і враз, розкривши очі,
Угледить світ, красу і простір голубий,

І легко з скель спорхне і в небі заклекоче
Про вільний лет орлiв, про ранок золотий.

Так море инодії всю ніч дрімає,

І нагло хвилями, як крилами забє,
І дивним жемчугом і барвами заграє,
І очі всесвіту до себе прикує.

Летить воно, хвилюєть ся і ллєть ся,

В обіймах соняшних і сяє і тремтить,
І щастєм все життє йому в той мент здаєть ся,
І все в путї йому і годить і щастить.

І де взялись cї хвилї снїжнобілі,
Хто дивно так навчив їх грати і шуміть,
З яких ясних країн чайки cї налетїли,

Що вміють нїжно так і плакать і жалїть? . . .

Чайки, чайки! тодї не треба плачу,

Коли іде борня за волю, за життє,

Коли на хмарах я вже дивний відблиск бачу

І сонця жданого блискуче вороттє.
О. Олесь.



З чого виникла війна та що вона нам може принести."

Розгорілась війна, як велика пожежа, від моря до моря.
Пів світа горить і палає. Стали проти себе зі зброєю в руках мі
лЇони людей: з одного боку Москаль, Сербин, Француз, Бельґі
єць та Анґлїєць і Японець — з другого Нїмець, Австрієць та
Турок.
За щож ведеть ся та війна, така велика, якої ще на світї

не було ? Хто і задля чого викликав її?
Зробила ce Росія. Зробили се московський царь та його мі

нїстри, ґенерали та чиновники. Вони-то, ненаситні, якби могли
зажерлиб цїлий світ. Вони то перед кількома лїтами вигнали мі
лїони своїх селян та робітників на заріз Японцеви, не давши
своїм салдатам нї куль, нї харчів, а самі накрали мілїони грошей
по людських трупах і по селянській крови. Вони то юдили Сер
бів раз-враз проти Австрії — не тому, щоб хотїли справдї їм
помогти, а тому щоб їх руками печену картоплю з жару витя
гати. Через те мали народи що кілька місяцїв мобілїзації, через
те від кількох років нависла над світом війна.
Аж відтак підмовила Росія Сербів убити австрий

ського престолонасл їдника, покійного Франца Ферди
нанда. Колиж Австрія хотїла покарати сербських вину
ватцїв за се убий ство і зачала з Сербією війну, тодї царь
та його мінїстри вступились за Сербами, та зачали й
собі з Австрією воювати.
Нїмеччина уняла ся тодї за Австрією, а Франція та Ан

ґлїя — суcїди й вороги Нїмеччини — скористувались війною та
кинули ся на Нїмеччину. Загоріла світова війна.

За щож ведеть ся війна?

Зачалась війна від Сербів, та не за Сербів вона по правдї
ведеться, а за нас Українцїв, за нашу українську землю
і за наш у країнський на рід!
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Ми, Українцї, живемо і в Австрії і в Росії. Є нас усїх на
світї чимало—35.000.000 душ, як не більше! Більше як 30.000.000
з сього живе під московським царем: у Холмщинї, на Волинї,
Поділю, Полїсю, Київщинї, Катеринославщинї, Бесарабії, Хер
сонщинї, Чернигівщинї, Полтавщинї, Харківщинї, Воронїжщинї,
Курщинї, Донщинї та Кубанщинї. Се все славна наша батьків
ська земля — Україна. В Австро-Угорщинї живе нас близько
5.000.000 душ: у Галичинї, Буковинї та на північній Угорщинї.
Ми, Українції, були колись славним та м о гучим на

родом, мали свою державу, своїх українських володарів (кня
зїв, а потім гетьманiв), своє українське військо (козаків), свою
незалежну нї від кого країну та не знали нїякого чужого ярма.
Коли в нас княжив у Київі Володимир Великий та заводив освіту
і гарний державний лад, тодї Москва була ще диким краєм далеко
на півночи. Коли в нас, на Українї, була освіта, були вищі школи
вКиїві, Острозї і Львові, було вільне козацьке життє, тодї в Москов
щині (Великоросії) царила кромішня тьма і неволя. . . Боронили ми
славно свого краю від Турків і Татар, від Ляхів і Москалїв та
від усякого иншого ворога. Тому яких 270 лїт мали ми війну
з Польщею та визволили велику частину України зпід польської
кормиги. Але Польща була ще тодї сильна держава, і через те
щоби трівкіще забезпечити від неї нашу Україну, мусїв наш
Батько, гетьман Богдан Хмельницький, шукати помочи в мос
ковського царя.
В роцї 1654, у містї Переяславі, недалеко Днії пра

стала умова поміж Україною і Московщиною, поміж геть
маном Хмельницьким і царем Олексіїєм Романовим. Україна пішла
під царську руку, як вільна незалежна земля, що мала
свій власний державний лад, свого гетьмана, своє військо, свій
скарб і свої закони та уряди. Москалї прирекли не мішатись в
українські справи, а тільки мали спільно виступати проти спіль
ного ворога.
Та московські царі не до держали Переяславської

умови. Вони стали ломити її віроломно, стали обмежати геть
манську владу, насилати московських воєводів і московські вій
ська на Україну, а наших селян повертати у кріпаків. Якжеж
Українцї під проводом своїх гетьманів Петра Дорошенка й Івана
Мазепи зірвались до зброї проти віроломної Росії, то московські
царі змовились з Поляками та віддали значну частину України
назад під Польщу, а решту спустошили та врештї 1775 року зруй
нували останне гнїздо нашої волї, славну „Запорожську Сїч“
(139 лїт тому). Знищивши українське гетьманство, Москалї ро
зібрали і Польщу, при чім заняли й решту українських земель.
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Щоб прихилити собі на той час українських селян, Москаль ка
зав, буцімто йде він визволити нас зпід Ляха; так само, як він
тепер каже, буцїмто він хоче „визволити“ Галицьких Українцїв
зпід Австрії. Якжеж забрав усї ті наші землї, то взяв нас у клїщі
гірш Ляха. Нашу батьківську українську мову споневіряв, ви
гнавши її з церкви і з урядів, та назвавши її мужицькою та
хахлацькою. Наші церкви обсадив кацапськими попами та ешіс
копами з самої Московщини, що українського слова не знають
і знати не хочуть. Заборонив нам писати українські книжки і ґа
зети в нашій рідній мові. Завів засланнє на Сибір, каторгу, са
моволю полїції, жандармів та стражників. Скріпив панську силу
над робочим народом. Багато вільних козацьких земель на Укра
їнї забрав на казну, на царську родину, на московських ґенера
лів і ПаНІВ, а українські селяне мусїли виселятись в далекі степи
та на Сибір, бо дома не ставало народови землї. Росія-Моско
вщина провадила кріваві, народови непотрібні війни: з Турком,

Японцем і з иньшими народами на те тільки, щоб царь, мінїстри
і ґенерали нажили грошей та маєтків. Українських салдатів по
силано в чужі краї сотками тисяч марно погибати за царські
і московські справи, а не за Україну, не за свій край. Ось така
гірка доля нашого народа під московським ярмом.

Чому Росія воює з Австрією?

Тому, бо хоче забрати собі ту частину українсь
кого народа, що живе під Австрією. Західна частина на
шої української землї, Галичина, припала Австрії по розборі
Польщі, 125 лїт тому. Австрийський уряд полегшив зараз
долю селян-кріпаків, 1848 року скасував панщину та на—
дїли в селян волею і землею, а 1867 року цїcapь Франц
Иосиф І.

,

що ще д
о

сього часу царює, надав у cїм народам
Австрії конституцію, себто таке право, що народови й кож
дому чоловікови дає волю, свободу т

а

голос у державних спра—
вах. З того часу в Австрії всяка віра має свободу; вcї
мови (які є в державі) рівно допущені до школи, до цер
кви, до суду і до кож дого уряду; всі люде мають рівні
права; нїкого неможна без суду держати у в'язницї
(тюрмі); всякому вільно без пашпорту їхати куди захоче
та шукати зарібків чи оселитись, де хто хоче; не можна
нїкого заслати на ссилку; вільно сходитись народови на
всякі збори і наради; вільно в ґазетах чи на зборах га
нити урядників (чиновників), навіть ґубернаторів та мі
ністрів; вільно основувати всякі спілки, союзи, това —
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риства. А найважнїйше те, що весь нарід вибирає собі
своїх послів (депутатів), голосуючи кождий, хто має 24 лїт,
прямо на посла. Ті посли є застушниками всього народа та радять
про державні і народні справи.

Через те в Австрії свобідно жити і кождій людинії
і кож дому народови. В Австрії вільно всякому думати, гово
рити і писати що хоче, аби тільки сам не робив злодїйства чи
калїцтва та не підмовляв других до сього. В Австрії живуть
і православні і унїяти і штундисти (хрестителї) — і євангелики
(лютерани) і католики і жиди і магомедане і кождoму з них вільно
хвалити Бога, як уміє і як хоче. І неправду кажуть тї, що галасують,
буцімто в Австрії переслїдують православіє. Аджеж є в Австрії пра
вославні Українцї та Румуни на Буковинї і вони вдоволені з ав
стрийської свободи. В Австрії живуть Нїмцї, Чехи, Поляки, Сло
вінцї, Хорвати, Румуни і т. д. та всі вони мають свою рідну
мову в своїх школах, церквах, судах і всїх других урядах, а чи
новники мають обовязок балакати в урядї тією мовою, що нарід
їхньої сторони. І неправда знов, буцїм то в Галичинї переслї
дуєть ся росийську (московську) мову, бо в Австрії крім жменї
захожих людей по московськи нїхто ве говорить.

І Українцї живуть в Австрії свобідно, далеко свобіднїйше,
як у Росії. Мають вони в Австрії свої українські школи й ґімназії,

свої українські церкви, своїх учених і чиновників, що говорять
дома, в церкві, в судї та в усїх урядах по українськи. Мають
свої українські спілки, товариства і ґазети, яких їм нїхто не за
боронює. Мають своїх українських послів у Віднї (29) та у Льво
ві (34), що боронять там українських справ. І хоч cycїди га
лицких Українцїв, Поляки, робили їм чимало перепон, бо самі
хотїли старшувати над ними, одначе вони не дались взяти їм
під ноги, бо їм конституція дала спосіб боронитись від
неволії і недолії. Зборами, ґазетами та товариствами галицькі
Українцї навчили наш нарід постояти громадою за своє право,

за свою долю, за свій український нарід. І тепер наш нарід у Га
личинї й Буковинї се вже не темна маса, а свідома сво його
права українська нація, що вміє боротись за кращу до
лю. Се все завдячують галицькі та буковинські Укра
їнцї австрийській конституції, яка дає їм спромогу свобідно
жити й розвиватись.

Як раз отсе й коле в очі царя та його московських мінї
стрів і чиновників. Росія бачить, що австрийські Українцї чим
раз свідомійші. Росія боїть ся, що українська самосвідо
мість з Галичини перекинеть ся через кордон до Росії,



на 30 мілії онову Україну. Ось чому хоче Росія дістати
Галичину і Буковину в свої загребущі руки. Росія хоче за
давити наше народне життє в Австрії, щоб від Галичини не зай
нялась згодом цїла Україна. Росія хоче здобути Галичину
й Буковину, щоб здавити навіки наш нарід, не тільки
тут, але й на росийській Українії. Через те ся війна за Га
личину і Буковину, се війна за життє і смерть України.

Що булоб, як би Росія забрала Галичину?

Булоб се страшне лихо для всього нашого україн
ського народу, як сього, що в Австрії, так і того, що в
Росії. Росія знищилаб ycї конституційні свободи у Галичинї і Бу
ковинї, завелаб полїтичні тюрми, шибеницї, засланнє на Сибір
без суду, закрилаб ycї українські читальнї, товариства, спілки і ґа
зети, відобралаб народови загальне, вселюдне право виборче, зам
кнулаб у тюрму та вислала в Сибір сотки свідомих селян, ро
бітників та інтелїґентів, скасувалаб свободу віри та українську
мову шо церквах і урядах, а завелаб московщину у церкві та
школї. Робить се вже Росія тепер, часово занявши Галичину.
Була б се руїна нашого національного життя в Австрії, а
так само удар для українського життя на російськй
Українії, бо по побідній війнї Росія певне не дасть Українї нїя
кої полекші, але навпаки, збувшись ворогів, стане ще дужче гно
бити Україну.
Росія все провадила підступпу, хитру полїтику, числячи на

людську темноту та нужду. Як завоювала який край, то вда
вала зразу приятеля мужиків проти панів і друга православних
проти католиків. Та як тільки захоплювала кріпко в свої руки
країну, тодї як стій зміняло ся її поведеннє: нагайка, яку зрасу
мала тільки на жида, чи на католика, обертала ся тодї й на
православного українського мужика. Український мужик чи ко
зак доти був добрий Росії, доки була війна, та доки треба було,

аби сей мужик тихо сидїв і не перепиняв їй у війнї. По війнї-ж
пани — хочби й жиди і католики — знов випливали на верх,
бо одно, що мають чим платити хабарі, а друге те, що царь на
панах своє царюваннє опирає. Тому хочби Росія в Галичинї та
Буковинї і не показувала зразу своєї вдачі, то певне, що зай
нявши на все Галичину і Буковину, помирилася-б з польськими
панами проти нашого народу.

Що булоб, якби Австрія забрала Україну.

Український нарід у Росії тільки виграє від того, як ав
стрийські і нїмецькі війська побідять росийську армію та займуть



Україну. Московські ґазетярі та офіцери кажуть, буцїм побіда
Австрії, се значить нїмецька неволя для України. Се брехня та
видумка. Як же можуть Нїмцї запанувати над Україною, коли
вони і над малою Галичиною не панують, але навпаки Українцї
в Галичинї мають такі свободи, яких не мають Українцї в Росії.
Тому не треба вірити сим московським брехням. Навпаки! Вся
українська земля, що її занялаб австрийська армія, тa яка булаб
прилучена до Австрії, раз на все визволила ся б з-під Росії і ді
сталаб конституційні свободи та вольности. Не булоб тодї за
слання, шибениць, тюрми та чиновницько-жандармської самоволї.
Не булоб пашпортів, але вся кому було б вільно їхати та
жити, де хоче, і заробляти, як хоче. Вcї віри: православна.
унїятська, католицька і инші булиб однаково шановані та кож
дому булоб можно свобідно ісповідувати свою віру.
З окрема що-до віри православної, то брехня, буцім то по

бідна Австрія та Німеччина схотїлиб її скасувати. Навпаки: то
дї ми, Українції, відновили б знов нашу стародавню са
мостійну, українську православну церков. Тодї право
славні Українцї не булиб залежні від московських епископів,
від росийського Синоду та мирських наставників сього Синоду
(царя і оберпрокурора св. Синоду), а тільки від своїх-же укра
їнських епископів, як се було тому 200 лїт, за давнїх київських
митрополитів: Петра Могили, Борецького, Тукальського та за
українських гетьманів. t

Булаб тодї повна воля збиратись народови в това
риства, спілки та на збори, щоб добувати собі кращу долю та
радитись над своїми справами. Була б повна воля писати та
читати всякі ґазети, на всяких мовах та всякого напряму.
Була б повна воля вживати нам свою рідну, прадіїд

ну мову українську в сїльських школах, ґімназіях і у нї
верситетах, в наших церквах і судах. Сталиб ми освіченим
народом, тa вcї у світї почалиб нас шанувати. Тодї краще за
жилиб ми, маючи свою науку в зрозумілій нашим дітям мові і не
далиб себе визискувати чужинцям.

Селянам покращалоб життє, бо прибуло б їм землї.
Землї царські (удїльні), казьонні та землї ворогів визволення
України забралось би на користь українського народу. Робітни
кам по Фабриках і заводах покращалаб доля. Колиб українські
землї з-під Росії дістались під Австрію, тодї cї землї враз з Га
личиною і Буковиною мали б право самі собою поряд
кувати, як окремий край, з окремим українським Сой
мом, себто дістали б свою українську автономію. Самі
собі тодіб господарювали у своїм краю. Сього вcїм Українцям
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1

треба домагатись, для сього працювати і бажати побіди Австрії
та Німеччинї і їх союзникам, бо побіда ся принесе кращу долю
для українського народу.

Що воно так булоб, а не инакше, се бачимо по всїм до
теперішнім ладї в Австрії, де кожен нарід, кожна мова і кожна
віра мають своє право. Се бачимо і на прикладї Боснїї і Терце
ґовини. Сорок лїт тому, як Австрія взяла ті країни з-під Тур
ка, зруйнованими, темними, поневоленими. Сьогоднї cї країни
впорядковані, загосподарені, покриті хорватсько-сербськими шко
лами, бутими дорогами, залїзницями і т. д

.,

т
а

мають свій
окремий сойм (свою автономію), д

е

засїдають депутатами Хор
вати т

а Серби, значить саміж місцеві Славяне, а н
е

Нїмцї.

Що може нам дати розгром Росії?

Побіда Австрії т
а Нїмеччини може бути менша, а може

бути й так велика, що буде рівна розгромови і розпадови Росії.
Дехто з росийських Українцїв боїть ся сього, бо каже: н

е знати,

що сталося б тодії з українськими землями, ч
и

н
е

розібрали-б їх

поміж себе инші держави: Австрія, Туреччина і Румунїя т
а

ч
и

н
е

прилученоб тодї частини українських земель д
о Польщі, про

відбудованнє якої мріють Поляки?

Що такий розбір українських земель бувби великими лихом
для нас, серіч ясна всякому Українцеви — ч

и

він з Росії, чи з

Австрії. А найбільшим лихом булоб, як-би часть українських
земель прилучено д

о Польщі, колиб мала вона взагалї повстати.
Се був-би початок нових українських повстань проти Польщі,

з чого тільки скористала ся б Росія т
а

забрала-б знов усї укра
їнські землї від Польщі.

Та тільки такого розбору українських земель нема чого бо
яти ся. Що найбільше — я

к

уже попереду сказано — Австрія
заралаб частину росийської України т

а

далаб їй автономію, н
а

чім
українство тільки вигралоб. Отже австрийського забору нїчого нам
бояти ся, а про всякий инший шкода й говорити. Він неми
слимий.

Натомість певна річ, що в разї розгрому Росії повсталаб
самостійна українська держава. Україна за-великий край,
щоб його можна було прилучити ч
и

д
о Австрії, ч
и

д
о иншої

держави. На се не згодили сяб й инші суcїдні держави, які ба
жають собі рівноваги між державами Европи, а не бажають собі
за-великого скріплення одної тільки держави. От для сеї рівно
ваги й сотворено б н

а

міжнароднім мировім конґресї українську



державу так, як недавно сотворено Албанїю, тому сорок лїт Бол
гарію, а ще давнїйше Сербію і Грецію.
Українська держава потрібна перш усього нам Українцям,

до котрих писав наш Батько Кобзарь, що

„в своїй хатї, своя правда і сила і воля".
Але вона потрібна й майже усїм нашим суcїдам: Австрії,

Нїмеччинї, Румунії, Болгарії та Туреччинї, бо українська держава
захистилаб ycї cї держави муром від Росії-Московщини.
Також инші держави (от як Італїя, Швеція) радо пови

тають утвореннє української держави, бо вони волять такий кінець
війни, нїж надмірне скріпленнє їх cycїдок. Навіть Анґлїя не буде
проти української держави; хоч вона сьогоднї й союзниця Росії
проти Нїмцїв, так се тільки хвилево й пришадково. Анґлїя во
рогувала з Росією віддавна в Азії і буде з нею знову ворогу
вати. Тому вона не буде противна ослабленню Россії, аби тільки
Нїмеччина при тім не скріпилась.
Найкраще для нас, Українцїв, було-б, щоби Росію так роз

громлено, аби від неї відпали вcї українські ґубернїї аж по Дон,
та Кубань. Повстала-б тодї велика самостійна Україна,
багата пшеничною землею, каменним вуглем, залїзною рудою,
сілю, нафтою, гарними пристанями, великими ріками — много
людна і свобідна. В cїй нашій державі завели-б ми собі
такий лад, якого нам Українцям треба. Здїйснила ся б аж тодї
мрія Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Петра Доро
шенка, Івана Мазепи та Тараса Шевченка, що нам пророчив:

„встане Україна,

світ травди засвітить,
і помолять ся на волї
невольничі дїти “.

За волю України.

Всякий нарід повинен мати свою власну державу. Як не
має її

,

повинен стреміти д
о її сотворення. Бо тільки у своїй

державі нарід може бути щасливим. Ми, Українцї, втратили
свою державу тодї, я

к

царі Петро І і Катерина ІІ скасували
Гетьманщину. Від тодї нема добра н

а

Українї. І під росий
ським ярмом н

е

буде його нїколи. Хто з Українцїв думає, що
Великороси (Москалї) дадуть нам автономію, чи бодай нашу мову

в школах т
а

судах — сей легковірна дитина. Навіть найпо
ступовійші Москалї є ворогами автономії України. Тому нам
Українцям нема иншого виходу, я
к

бажати собі розгрому Росії.
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Побіда Россії — се побіда царя, побіда самодержавія,
централїзму, чи новництва, охрани, чорносотенства, істі н
но-русских людей і обру сенія. Саме по побідї Росії запа
нують ті темні сили на добре у Росії.

Розгром Росії, — се розгром царського самодержа
вія, чиновництва, охрани, чорно сотен ства і oбpycїння.
Розгром Росії — се революція в Росії, правдива конституція
і свобода робочого народу. З окрема розгром Росії — се
воля України. Тому всякому, хто почуває себе свідомим
Українцем, ясно, кому ми маємо бажати побіди в cїй війнї.

Найсвідомійші Українцї там, де вони мали свободу, своє
полїтичне життє, свої ґазети, своїх послів і т. д., себто в
Австрії. І cї Українцї стали лавою при Австрії, а проти
Росії, не з якоїсь слїпої любови до Австрії, а бачучи в її по
бідї кращу будуччину всього українського народу. Тому укра
їнська молодь з Галичини пішла в полки „ Українських cїчових
Стрільцїв“ — свідома того, що тільки розгромом Росії дібємо ся
вільної України.

Таке саме становище заняли і свідомі Українцї з ро
сийської України та з вибухом війни злучились в „Союз визво
лення України". Цїль його — через розгром Росії до волії
України.

Льонлін Детельський.

На прю.

На прю! Без ляку і зневіри —
За правду, волю й рідний край!
Бо завзяли ся бузувіри
Народ наш винищити вкрай.

Повсюди чад, а ворог лютий
Пекельні бенкети справля
Гнїтить наш мозок неокутий

- І точить сили наче тля!

Хоч мало нас, та наша сила
Росте у правдії наших дум —
Шонесемо ж ми гордо, сміло
На вражий регіт і на глум
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Новий псалом живого слова !

В йому пе пагуба стара,
А світло лагоди, любови,
Братерства, волї та добра.

У гору стяг! Най кат шалїє,
Най тисне нас, та се ж на мить!
Бо іскру ту святу, що тлїє,

Не сила ворогу згасить:

Вона зєдна вcїх нас докуши,

Дасть силу серцю, голові, —
І через скошенії трупи
Перейдуть страдники нові!

На прю ж! До смерти, до загину —
Другого виходу нема!
І хто уникне й на хвилину —
С.А. ій ого їм а ! -
Хай буде проклятий вcїма! м. Старицький.

Наш прапор.

Ось він, високо над нами
Стяг, освячений в боях! . .
Гей, хто з нами, не з рабами,

Хто стоптав ганебний страх, —
Станьмо вкупі й за Вкраїну
Биймось, биймось до загину!

Глянь, написано на йому:
Воля — сонце! Волї нам!
Воля духови людському
І робітницьким рукам!
Вернем волю на Вкраїну, —
Биймось, биймось до загину!

Ось він кличе, ось він має, —
Станьмо всї ми навкруги!
Грім і пекло не злякає;
Згинуть наші вороги !
Гей за стяг наш, за Вкраїну
Биймось, биймось до загину! -2 Д у

Б. Грінченко.
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Наше минуле.

Український народ споконвіку любив свободу і не довго
потрафив зносити чуже панованнє. Цїла, більш як тисячлїтня,

минувшина українського народа виповнена безнастанними вій
нами за власну свободу проти численних наїздників, що пере
ходили через українську землю і хотїли нею заволодїти задля
її корисного ґеоґрафічного положення і природного богацтва.
На протязї своєї довголїтньої історії приходилось українському
народови завзято бороти ся проти Гунів, Аварів, Печенїгів,

Торків, Половцїв, Татарів, Турків, Москалїв і Поляків і не
жалїти нїяких жертв в оборонї рідної землї. Зломані силь
ною перевагою ворогів і змушені до служби чужим панам,
Українції нїколи не піддавали ся лиху і скорше чи пізнїйше
скидали з себе чуже ярмо, бо замилуваннє до свободи перейшло

в кров і кість кождого Українця, а гаряча любов до вітчини до
давала сил навіть слабшим рукам. Українець родив ся і зріс
не на невільника і слугу, а на власного пана і хазяїна
у своїй рідній хатії. Українська історія — се заразом історія
безпереривних визвольних рухів.

Найдавнїйшим осередком незалежного українськогожиття
була околиця Київа. Тут витворила ся вже з початком девя
того столїття велика київська держава, яка з часом злу
чила під собою вcї землї, заселені Українцями і стала наймо
тутнїйшою державою тодїшних часів у цїлій Східній Європі.
Великокиївська держава була щиро національною і обєди
няла вcї українські племена від найдальших західнїх границь

Польщі і Чехії та від самого Дунаю аж по Чорне море і по
степи лївобережної України. Особливого розросту зазнала ки
ївська держава за пановання великого князя Володимира
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(972—1015), що, продовжаючи роботу свого попередника Свя
тослава, збирав витревало „руські землї“ — і за його наслїд
ника Ярослава, що, маючи розуміннє національної єдности, та
кож свідомо старав ся вдержати вcї українські землї в грани

цях і залежности від київської держави. В спадщинї по них
ідею незалежности і єдности земель, залюднених Українцями,

перейняли галицько-володимирські володарі, що з упадком Ки
їва при кінцї ХII столїття перебралп на себе провід в укра
їнських землях і сотворили на довший протяг часу могучу
галицько-володимирську державу, наче противагу проти
зростаючої на півночи сили московських cycїдів. Обі сї укра
їнські держави були на протязї майже пятьох столїть (IХ—ХІV)
заступниками тодїшнїх українських полїтичних і національних
змагань і витворили власну багату культуру, яка не лише за
спокоювала потреби наймогутнїйшої державної орґанїзації в цї
лій тодїшнїй Східній Європі, але мала великий вплив на до
околичні народи і дала життє своїй будучій соперницї і гно
бительцї, Московщинї.

Українська держава не могла потім вдержати ся під силь
ним напором кількох могутних cycїдів і стратила свою само
стійність, підпадаючи в половинї чотирнадцятого столїття під па
нованнє Польщі і Литви, одначе українська національна думка,

що вічно змагала до освободження поневоленої країни, не пе
рестала працювати. Українські традиції враз з українською

мовою і культурою переймають по части литовські князї, а коли
і вони піддають ся сильнїйшому від українського польському

елєментови і пристають у 1569 р. в так званій польсько-ли
товській унїї до Польщі, переймають їх ролю Українські ко
3аки, що по ополяченню багатих українських панських родин

скоро беруть у свої руки провід у всїх українських справах.
З чисто військової станової орґанїзації, що повстала ще

за литовських часів (між ХІV і ХVI столїттєм) через лицар
ську вдачу людности задля оборони полудневих степів України
від татарських нападів і зросла потім сильно наслїдком гос
подарських утисків з боку польської держави, перемінюєть ся

к03ацтво в половинї ХVII столїття в свідомого представника
3
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української національної думки і витревалого борця за волю
України. Козацькі гетьмани виходять скоро з вузьких станових
інтересів і переймають на себе представництво релїґійних і на
ціональних ідеалів.

Проблиски свідомости національних інтересів бачимо вже

у першого визначнїйшого козацького гетьмана, Петра Конаше
вича Сагайдачного, що побивав ся зручно не лише за цїл
ковиту козацьку самоуправу, але і за незалежну самоуправну
(автономну) орґанїзацію церковну, яка мала обхопити вcї укра
їнські землї, між ними і західні галицькі, для котрих закладає
у Львові окрему братську школу, призначуючи на се при смерти

(1622 р.) значну частину свого майна.
Найяркiйше пробивається національна свідомість і зма

гання заложити незалежну українську національну державу від

часів повстання Богдана Хмельницького в 1648 р. Богдан
Хмельницький, підносячи давно приготований клич повстання,

не руководив ся — як се читаємо у деяких ворожих нам мо
сковських і польських істориків — особистою справою і не обме
жував ся тільки на саме заспокоєннє старих козацьких станових
бажань. Хмельницький носив ся з гадкою освободити з не
волї цїлу українську землю і заложити нову укра
їньку державу в межах старої держави Вол оди
мира і Ярослава і, хоч як добрий полїтик не хвалив ся пе
ред усїми своїми шлянами і ідеями— не дармoж читаємо в ду
мах: „Тільки Бог Святий знає-відає, що Хмельницький ду
має-тадає“, — то всеж таки не міг часами здержати ся від
того, щоб не лише чином, але й словом зазначити свої задушевні

гадки. Не задля станових інтересів переводить Хмельницький
полїтично-військову орґанїзацію України, турбуєть ся релїґій
ними справами, навязує через послів зносини з чужими дер
жавами і робить у Турків заходи, щоб Україна стала окремою.
Не дармо ми стрічаємо ся з такою відповідю татарського мурзи,
Тугай-бея, зверненою до полоненого польського гетьмана, По
тоцького на його питаннє: чого хотять козаки: „На й перш е
треба, щоб ви їм відпаювали удїльну державу по Білу
Церкву та вернули їм давну волю, і щоб по містах, замках
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і по селах ваші воєводи не орудували!“ Розбивши Шоляків,

Хмельницький по вїздї до Київа, на обідї у воєводи Киcїля
в присутности польських комісарів нахваляв ся підняти на

Наші гетьмани:

Петро Дорошенко. Іван Мазепа.

Поляків „всю Русь“. „Згине лядська земля, згине, а Русь
буде в тім роцї панувати!“ — кликав Хмельницький до пра
вославних панів з України. Шри частих переговорах Хмельниць
кий випадав нераз з ролї хитрого і мовчазливого полїтика і ви

34
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хвалював ся, що він тепер за Божою ласкою „Єдиновладний
самодержець руський (український)“.
Хмельницький думав цїлком ясно про цїлу українську те

риторію і про ввесь український народ. „Вибю з лядської не
волї“ — казав він Кисїлеви — „нарід руський ввесь!.. .
за границю війною не піду. . . . буде з мене України, Поділя
і Волин'ї; досить достатку в князївстві нашім по Холм,
по Львів і Галич“.

"

Сї думки подїляла безперечно і його старшина, коли Хмель
ницький міг заявляти польським комісарям: „Не знаю, як та
комісія скінчить ся, коли наші молодцї не згодять ся на 20

або 30 тисяч реєстрових і не вдоволять ся своїм удїльним
князївством!“ Тай полковник Джеджалїй викпиваючи поль
ських комісарів годить ся лишити їм Польщу, а „Україна не
хай нам козакам останеть ся!“

„Удїльне князївство“ було певно в плянах Хмельницького;

инакшеб не казали польські комісарі по своїм поворотї до Поль
щі, що „Хмельницький дбає вже не про козацтво, але про
незалежне панованнє в руських провінціях“, — тай сам
Хмельницький не вживавби залюбки звороту „моя руська дер
жава“ і не впоминав ся би „цїлої Руси" і земель по саму
Вислу. Хмельницький свїдомо стремів до сотворення сильної,

незалежної України і не перебирав у способах, коли йшло о
переведеннє того шляну. Хмельницький вживає проти Польщі
і Москви зненавиджених бусурменів, годить ся з Москвою проти
Польщі, щоб її знищити, але переконавши ся про Фальш і об
луду Москалїв, не жахаєть ся знов накладати то з Поляками,

то з Турками, то з Шведами.

Переяславську угоду робив Хмельницький тільки для хви
левої користи і признавав лише зверхню власть царя, забез
печуючи собі і Українї цїлковиту незалежність як внутрішню
так і зовнїшню через право зносин з постороннїми державами.
Видумки про те, буцїм то Хмельницький щиро і радо піддав
ся під руку Москви і всї дальші „обєдинительні" вигуки, на
чеб тим самим Хмельницький зазначив єдність українського і мос
ковського народу, збив сам Хмельницький при кінції свого
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життя, коли в тайнї проти Москви і Польщі відновив союз
з Туреччиною вже в рік по Шереяславській умові і з Кримом,
заключив угоду з семигорським кн. Раковцім (1656 р.), а вкінцї

порозумів ся зі Швецією. „Дїти“ — казав Хмельницький, до
відавши ся, що царь знову згодив ся з Поляками — „треба
відступити від царя. Підемо туди, куди скаже Вишнїй вла
дика. Будемо під бусуменським володарем, не то під христіян
ським".

Хоча Хмельницькому не вдало ся сповнити вcїх своїх
плянів і сотворити цілком незалежну Україну, то все таки по
лишив він своїм нащадкам самоуправну Україну, котра да
вала змогу розвою і доховала ся ще цїлих 100 лїт аж до ска
совання Гетьманщини в 1764 р.

Наслїдники Хмельницького не всії доросли до висоти свого

покликання і через незгоду та особисті амбіції копали грiб ук
раїнським вольностям та нищили добутки крівавих зусиль кра
щих гетьманів, як Виговський, Дорошенко та Мазепа, що не

спускали з очей плянів великого Богдана і цїлком свідомо
та пляново змагали до злуки обох частин України і до цїлк0
витої самостійности українських земель.

У першій мірі побивав ся за тим гетьман Іван Вигов
ський, що як ґенеральний писарь Хмельницького знав усї його
шляни. Він бачив добре віроломність московського правлїння та
передвиджуючи гаразд судьбу України під рукою „православ
ного царя" змагав відразу до зірвання переяславської угоди.

Щоби те дїло мало успіх, Виговський рішив оперти ся на Поль
щі і заключив з Поляками умову у Гадячі (1658 р.), приняту
потім польським соймом. Гадяцька умова — се вже акт ясної
щиронародньої полїтики і дає прегарне свідоцтво про національ
ну свідомість українського гетьмана. Україна мала творити
самостійне українське князївство, злучене з Польщею
тільки особою короля і спільним польсько-українським сенатом.
Вcї иньші власти мали бути вповнї незалежні і спочивати в
руках вибираного сойму укр. князївства і вибираного гетьмана.
Українське князївство мало мати власні гроші, власний скарб

і власну aрмiю, а польські війська не мали права вступу на



Україну. Виговський думав злучити і т. звані не-козацькі укра
їнські землї, себто західні, галицькі, одначе на се не згодив
ся польський сойм, приставши за те на управильненне церков
них відносин і усталенне прав православної церкви в україн
ських краях польської держави.

Гадяцька умова давала Українцям запоруку свобідного

розвою, одначе розбила ся о звичайну віроломність і облудне
поступованне Польщі і Москви. І Польщі і Москві залежало на тім,
щоби знищити Україну і тому легко прийшло між ними до так зва
ного Андрусівського договору (1667 р.), в якім роздїлено
Україну на право- і лївобережну і лишено лївий бік Днїпра

при Москві, а правий віддано Польщі.

Андрусівський договір, заключений за згодою тодїшнього
гетьмана Брюховецького, викликав сильний відпір з боку ко

зацтва, яке гуртуеть ся коло гетьмана правобережної України,

Петра Дорошенка. Дорошенко бачив ясно перед очима ціль

українських змагань із цїлою енерйею змагав до зединення
обох частин роздертої України. Вибраний гетьманом 1666 р.
він не присяг анї польському королеви, анї московскому цареви,
бо вважав Україну незалежною. Щоб увільнити її цїлковито
від московського і польського пановання, признан над собою вер
ховну власть Туреччини і проголосив ся гетьманом право- і лї
вобережної України. Одначе і Дорошенкови не вдало ся пере
вести своїхі плянів: він добровільно зрікаеть ся гетьманської

булави в користь гетьмана лївобережної України, Самойловича,

щоб тільки довести до злуки обох частин України.
Здавало ся б, що по загальнім вичерпанню і з уступленнем

енергічного і свідомого Дорошенка загинуть і змагання освобо

дити Україну. На щасте так не було. Українська ідея не за

тратила ся і у слабших представників козацтва, Дамяна Мно

гогрішного та Івана Самійловича, а у їх наслїдника Івана
Мазепи спалахнула більшим огнем.
Мазепа бачив помилки своїх попередників і знав добре,

що головною причиною наших невдач були особисті незгоди
і слабо підготовлена органїзація. Тому старав ся скріпити свою
власть, зорганїзувати край і приготовити більшу військову си
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лу, щоб кинути її проти Росії у пригідну хвилю. Та хвиля
надійшла, коли Москва вмішала ся у війну Польщі проти Шве

ції. Мазепа порозумів ся тодї з шведським королем Карлом,
і козацька старшина ухвалила зірвати з Москвою і злучити ся
з далеким і через те для України цїлком безпечним_ со
юзником, Швеціею, під умовою, що Швеція заручить самостій

ність України. 1708 року підносить Мазепа повстанне і ого

лошуе незалежність України, уповаючи на військову силу швед
ського короля, що з своїм військом звернув ся на Україну.
Одначе нещасливий вислїд битви під Полтавою в 1709 р. роз
бив пляни Мазепи і вже на завсїди спинив усї більші виступи
його нащадків. Московський медвідь насїдае від тепер тяж

ким тягарем на долї України. Московські царі докладають усїх
зусиль, щоб знищити останки автономії України: насилають

туди воевод і численні військові гарнїзони, обмежують, а в части

і касують власть гетьманів і винищують українське козацьке
військо частими походами, підбурюючи рівночасно простий на

род проти питомих українських властей.
-

Із гетьманів і автономічних урядів переходить власть чим

раз більше на заступників московського уряду, а зскасованнем

гетьманщини і козацьких полків та зруйнованнем остатнього

захисту української свободи, Запорожа, в 1775 р. зникають

і останки самостійного українського державного життя.

Одначе українська національна ідея самостійности не за

гинула в засмучених серцях синів України. В тайних товари
с‚твах потомків славного українського козацтва живе вона даль

ше, чекаючи знову пригідної хвилї до вибуху і ще з кінцем
ХУІІІ ст. роблять ся заходи підняти новий рух на Українї
при помочи чужих держав. В половинї ХІХ столїття засновуеть
ся у Київі Кирило-Методіївське брацтво з цїлю змагати до

сотворення української автономної держави у спілцї з иньши
ми славянськими народами.

Національна думка і ідеал незалежної України обхоплює
в другій половинї минулого столїття широкі круги українського

суспільства і проникае у самі низи, між селян і робітництво.
Ґеніяльний поет, Тарас ‹Шевченко віщим і горячим словом
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розворушує український загал і взиває до боротьби за волю Укра
їни і до скинення московських кайданів, а „розум України“,

Михайло Драгоманов дає почин до орґанїзації новочасних
полїтичних партій, які в свої проґрами як найважнїйшу точку
вкладають боротьбу за незалежність України і всїми силами зма
гають до її здїйснення. м

Боротьба за волю України зачала ся наново.
Український народ роздертий нинї державними кордонами,

а на його пограничних землях кишить велика світова війна.

Велика просторонь, заселена 35-ма мілїонами Українцїв,

знову несе на собі сотки тисяч завзятих борціїв, зливаючись

кровю убитих і ранених, і знову кладе український нарід крі
ваві жертви в надїї, що ними окупить собі давно сподіївану
свободу і що сповнять ся вкінції святі заповіти наших геть
манів і передових людей.
Забувають ся штучні границї і всюди, де лише бєть ся

щире українське серце, відживають давні мрії і надїї про не
залежну українську державу. В усїх українських землях одна
гадка лелїєть ся в серцях:

„Душу й тїло ми положим
За нашу свободу
І покажем, що ми, браття,
Козацького роду!“ З. Кузеля.

Уривок з „Гайдамаків”.
Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали,
Встали, подивились на той Чигирин,

Що ви будували, де ви шанували, —
Заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали

Козацької слави убогих руїн!
Базари, де військо, як море червоне,

Перед бунчуками, бувало горить,
А ясновельможний на воронім конї
Блисне булавою — море закипить, —

Закипить, і розлило ся Лихо млїє перед ними. . .
Степами, ярами; А за Козаками —

to ?Та що й казать? . . . Т. Шевченко.
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Народний гимн.

Ще не вмерла Україна,

Нї слава, нї воля,
Ще нам, браття молодії,

Усміхнеть ся доля.

Згинуть наші вороги,

Як роса на сонцї, —
Запануєм, браття, й ми

У своїй сторонцї.

Душу й тїло ми положим

За свою свободу

І покажем, що ми, браття,
Козацького роду.

Гей, гей, браття милі,

Нумо брати ся за дїло!
Гей, гей пора встати,

Пора волю добувати!

Наливайко, Залїзняк,

І Тарас Трясило
Із могили кличуть нас
На святеє дїло !

Спогадаймо славну смерть

Лицарства козацтва,

Щоб не втратить марне нам

Нашого юнацтва!

Душу й тїло . . .
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Гей, Богдане, гей Богдане,

Славний наш гетьмане,

Нащо віддав Україну
Ворогам поганим?!

Щоб вернути її честь,
Ляжем головами,

Назовем ся України
Вірними синами!

Душу й тїло.. .

Та як станем разом, браття,
Від Сяну до Дону,

В своїм краю шанувати
Не дамо нїкому.

Чорне море ще всміхнеть ся,

Днїпро ще зрадіїє,

Ще над Галич, Буковину
Доленька наспіє.

Душу й тїло . . .

Славна воля, праця щира
Ще свого докаже,

В Українї ще раз волї
Пісня ся розляже.

За Карпати відобєть ся,

Згомонить степами,

України слава стане
Поміж народами.

Душу й тїло . . .

З наших предків шкуру дерли,
На палї вбивали,

А таки нас не пожерли
Вороги зухвалі.
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Плила кровця, червонила
Степи і могили —
Наші груди запалила
Огнем волї й сили.

Душу й тїло . . .

Спогадаймо тяжкий час,

Лихую годину
тих, що вміли умирать

За нашу Вкраїну; *

Що козацтву не удалось —
Те нам довершити,

Ворогів десь тільки взялось —
Треба їх провчити!

Рідний краю, Україно,

Благослови діти,

Йдем за тебе, за єдину
Боротись, терпіти.

Душу й тїло ми положим

За свою свободу

І покажем, що ми, браття,
Козацького роду.

Гей, гей, браття милі,

Нумо брати ся за дїл0 !
Гей, гей пора встати,

Пора волю добувати!
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Кінець української волї.

На Шереяславській радї 1654 р. поєднав ся Богдан Хмель
ницький з Московською державою, забезпечивши Українї
волю й незалежність. Між козацькими послами і москов
ським правительством були випрацьовані умови, звані статтями
Богдана Хмельницького, на котрі царь Олексїй присяг. Вій
сько Запорожське задержувало свої права i вoльнocти; люде на

Українї мали судити ся власними судами; нїякі московські
урядники не сміли мішати ся до народнього дїла, гетьмана

мав собі оббірати народ вольними голосами і гетьман той мав
шанувати незалежно, як всякий инший володарь.

Але Москва навіть і не гадала собі щиро додержувати
угоду, яку заключила з Хмельницьким і на яку царі хрест
святий цїлували.

-

Подїлити Україну між Польщею і Москвою, викликати
братовбийчі бої, ослабити славний український народ, а що
йно тодї cїсти йому на спину,— отce був її задушевний на
мір. Знала Москва, яку вартість мають чорноморські степи

і подільські лани, знала, що без України не бути їй европей
ською державою. Тому то й пильно дбала, щоб по смерти
Хмельницького ввесь український народ не опинив ся під булавою

якогось одного гетьмана, Виговського чи Дорошенка, щоб не
зажив спокою, не відпочив і не скріпив ся. Хитрощами і гріш
ми вміли Москалї так шопровадити дїло, що на Українї люде
заєднo вoювaли з собою, що один другому виривав з рук геть
манську булаву, що край шустїв, а народ біднїв.
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Аж найкращі простори нашої землї, які могли стати рай
ськими огородами Европи, перемінили ся в пустиню, на котрій

цїлими ватагами волочили ся здичілі пси та блукали гoлoдні
дїти, замісць пшеницї росло бодяче і білїли непохоронені

людські кістки.

Видїли се деякі світлїйші Українцї, що вміли дальше ди
вити ся, нїж безнастанними сварами й боями обаламучений на
род, і пробували видобути ся зпід поганої московскої кормиги.
Першим таким мудрим та бистрим Українцем після смерти

Хмельницького був Іван Виговський. Ставши гетьманом, зірвав
з Москвою і побив її так, що 30.000 Москалїв під Конотопом
трупом впало.

Він мабуть хотїв обновити на Українї колишню княжу
державу та стати князем, як Володимир Великий, або Ярослав

Мудрий.

Але до того не прийшло, бо між напими старшинами
знайшов ся все якийсь зрадник, якийсь хапуга, ласий на гро
пі і гонори, котрий попсував найкраще та найлучше заду
мане дїло.

Такі то „рідні сини", такі вcїлякі Брюховецькі й Тетері,

гірш ворогів розпинали рідну матір Україну. Дїлили її на
ворожі табори, один ставав по сторонї Польщі, другий шо сто
ронї Москви і так довго тягали ся за чуби, поки з буйної, ку
черявої голови не лишила ся лиса тиря.

Навіть такий мудрий і хоробрий чоловік, як Петро Доро
шенко не міг дати ради тому безголовю. Він уже і з Турком
пробував у згоду увійти, щоб оборонити ся від Польщі та роз
вязати ся з Москвою, але й то не помагало, бо полковники не

зрозуміли його і кождий на свій спосіб хотїв добувати гроша
і слави.

Аж гетьман Іван Мазепа, що полїтичним розумом перей
шов був усїх своїх попередників, завів на Українї лад. Вило
Вив банди вcїляких розбишак, позакладав школи і Фортецї,
наповнив грішми скарб, викорінив між старшиною охоту рити,

доносити й коверзувати, дав народови скоштувати, як вигля
дає життє в упорядкованій державі, і що йно тодії хотїв по



чати боротьбу з Москвою. Хотїв її побити в злущї з Карлом
ХII, славним королем Шведів, відперти геть на північ, в снїти
та болота, а для Українцїв збудувати власну, нї від кого не
Залежну державу.

-

Але молодий Карло поспішив ся з походом на Росію, а
знов український народ не зрозумів добрих намірів Мазепи і не
зірвав ся до бою з таким завзятєм, як зривавсь давнїйшe, до
того де-які полковники прямо зрадили свого старого гетьмана

і — о сором ! — перейшли на московський бік. Московський
царь Петро побідив Карла і Мазепу під Полтавою і справа не
залежности України знову загирила ся на довгі лїта.
Москалї, розбивши під Полтавою Шведів та Україн

щїв, позаводили на Українї свої порядки і стали йти до того,
щоб ми не тільки осібної держави не мали, але й народу окре
мого, українського не творили, тільки з ними, Москалями, на
шими споконвічними ворогами, уводно зілляли ся.
Якими дорогами хотїла Москва дійти до тої пекельної

щїли, та яких вона насильних, звірських способів уживала, того

навіть на воловій шкурі не списати.

Але щож! Як не тодно дерево горі коренем рости, а ріка
горі струєю плисти, так не годен був нарід український по
збути ся своїх природжених прикмет, своєї української вдачі.

Даром царь Петро скасував право незалежного вибору ко
зацької старшини, даром року 1722 замісць українського пра
вительства установив „Малороссійскую коллєґію", зложену з мо
сковських офіцерів, даром такого чесного і правого чоловіка,
яким був гетьман Павло Шолуботок, котрий, як говорять, смів

був йому цїлу гірку правду кинути в очи, велїв катувати й до

неволї замкнути — український народ почував себе від росий
ського і польського відмінним і хотїв заєдно жити своїм власним,

окремим життєм чого собі й до нинїшньої хвилії щиро бажає.

Так воно не забаром нїби і стало ся.

Як умер Петро І, котрий був великим царем, але ще біль
шим звірем (замордував рідного свого сина!), полегчало на

Українї. Україна знову має гетьманів. Спершу був Апостол, а
після нього вибрано Кирила Розума, якого Москалї називали
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Розумовським. Був се чоловік мудрий і розважний. Він знову
добив ся для рідного краю деяких прав і Україна під його
булавою віджила та відітхнула трохи свобіднїйше.

Заведено новий устрій, перетворено й поправлено уряди,

позакладано нові школи, а старшина, котра давнїйше тільки

ворогувала між собою та видирала собі з рук всїлякї гонори
і маєтки, почала тепер думати об тім, якби то завести спад
кову гетьманську династію, щоб при виборі гетьмана не було

таких суперек і такого безладдя, як досї.

Українська старшина й українські пани хотїли родину

Розумовського зробити пануючим родом на Українї. Та не
даром говорять, що де чорт не може, там бабу пішле. Такою
бабою, cїмдесять cїм миль 33а пекла родом, була цариця Кате
рина ІІ. Вона -то довершила того, що почав був, та не вспів
докінчити її сумної памяти попередник, Петро І, — докату
вала Україну.

„ Се той Перший, що розтинав нашу Україну,

а Вторая доконала вдову, сиротину".

Була се людина безперечно спосібна, але спосібна до

всього. Перед світом удавала дуже поступову, листувала ся

з ученими й фільозофами і в лиcтax отсих виявляла нераз
гарні думки. Але у себе, в державі тільки й дбала про те, щоб
панів надїлити як найбільшими маєтками і як найбільшою си
лою над простим народом, а народ сей як найгірше при
Тїснити.

Жаден з царів для бідного, робочого народу не заподїяв

стільки лиха, що Катерина ІІ.
Вона позволила продавати селян, як худобу, на штуки.

В часописях можна було тодї читати ось які оповіщення:

„На продаж трийцятьлїтна дївка і молода тнїда лошиця.“
Або: „Продам кухаря і шевця. Маю також на продаж нову
бричку і коня-верхівця.“
Деколи гнали хлошів цїлими стадами на ярмарок і про

давали, як безрог. За гарну мисливську собаку давали нераз

і сто хлопських душ, а бували й такі пани, що грали в карти
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не грішми, лиш людьми. „Програв йому сто душ“— говорило
ся тодії у панськім товаристві. Катерина позволила панам ви
силати на каторжні роботи своїх підданих без жадного суду

і слїдства.

Вкінції заборонила хлопам жалувати ся на своїх панів.

Щоб з ними нї робили пани, мужики мали терпіти й мов
чати. А хтоб посмів слово писнути, того cїкли кнутами аж
до смерти. Панови вільно було робити з своїми підданими, що

йому тільки схотїло ся. І робили пани. Не тільки запрягали
до надмірної працї, але й знущали ся над нещасливими хло
пами до несхочу. Жінки-селянки мусїли своїми грудьми

кормити шанських цуценят, селянські дївчата йшли на забаву
паничам, а були такі пани-дїдичі, що їм не смакував обід,

як під вікнами їдальнї не катували людей. Настало правдиве

пекло на землї і добре каже Шевченко, що тодішнїм паном
росийським можна було здивувати саме пекло. І не тільки
здивувати, але й перестрашити, бо то були не люде, а звірі

і щось страшнїйшого від найлютїйшої звірюки— то були мос
ковські пани!

І таким то даром, такою то „истинно-русскою“ культу
рою загадала Катерина ущасливити також нашу Україну. До
тепер на Українї вільно було селянинови переселювати ся сво
бідно, де йому було лучше, від тепер запровадила Катерина

„во всей Малоросіи“ кріпостне право. Можна собі уявити, що

дїяло ся тодії в серцї нашого чоловіка, привиклого до волї,

котрий нараз ставав найнещасливійшим в світї, безрадним і без
боронним невільником. Недаром народня пісня прозвала Ка
терину „сучою дочкою, котра занапастила край широкий і люд
веселий.“ «,

Стерпіти не могла вона, що якісь там „Українцї“, чи Ма
лоросси, ходять собі незалежними людьми, мов Американції. Іх
конечно і негайно треба змосковщити. Почала від гетьмана.

Розумовського шокликано до Петербурга, там задержано

насильно та приневолено, року 1764, зректи ся гетьманської

булави. Таким чином Розумовський був останнїм гетьманом

України.



Про нового гетьмана на Українї і думати не було що.
Московські урядники, як чорні круки на жир, злетїлись наУкра
їну. Московське військо стало залогою на городах і селах. По
касовано українські школи, а шовідчинювано московські, укра
їнських книжок невільно було друкувати, а священники й цер
ковні дяки дістали приказ, в церкві підчас відправи вимо
вляти слова з-росийська, і як Москалї при співі голос в ніс

пускати.

А як жив простий нарід, те ми вже знаємо; гірше пан
ських собак, багато гірше !

Оттакими то страшними і дивними способами старала ся

Катерина ІІ
.

перетворити Україну в „корінно-русскій край".
Тодї то прийшла також черга н

а

славну українську Сїч.
Сїч переходила всїлякі, добрі і злі часи. Був се неначе

воєнний табор н
а

однім з днїпрових островів, у якому заєдно

перебувало тисячі сміливого й хороброго народу, готового кож

дої хвилини д
о

завзятої боротьби за віру й вітчину. Правили

собою самі, себ т
о вибирали заряд, на чолї котрого стояв так

само вибраний сїчовий отаман. Сей отаман йшов часом рука

в руку з гетьмaнoм українським, а часом провадив полїтику н
а

власну руку.

За Катерини ІІ
.

cїчовим отаманом був Петро Кальнишев
ський, чоловік освічений, розважний т

а

розумний. Він зрозумів,

щ
о

війна т
а

добичі воєнні н
е

вічна річ, що Сїчи треба чогось
певного, трівкого. Тому позаселював просторі cїчові землї вcї
лякими переселенцями й утїкачами, поля посправляв т

а по
0бcївав, настачив у шшіхлїрі збіжа, а д

о

арсеналу куль т
а по

роху. Одним словом, був добрим господарем і тому казали про
нього: „як став кошовим Кальниш, то з'явило ся сало і книш“.
Отже Катеринї саме такий добрий господарь дуже був н

е

н
а

руку. Сїч була твердинею українства. Туди втїкали люде,

приперті ворогом до муру, українцї переслїдувані Ляхами й Мос
Калями. Звідси вийшов не один славний вожд, не один обо

ронець віри й вітчини, н
е

один лицарь, котрого величала пісня.

Туди звертали ся очи нещасливого народу, я
к

н
а

останне при
біжище й надїю.
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Скріплена, відновлена, добре загосподарована Сїч могла
стати новою українською державою, не аби якою перешкодою

в задуманім Катериною дїлї змосковщення України. Значить
ся — її треба знищити! -

І се важке слово сказала Катерина.
Дня 4. червня 1775 р. на самі Зелені Свята на досвітках

підступив ґенерал Текелїй з 40 тисячами Москалїв під Сїч.
На Сїчи було лиш кілька тисяч людей. Решта розійшла

ся була по роботах в полї, деякі полювали собі, як звичайно,

й ловили рибу, иньші пішли по хуторах на свята.
Текелїй підступив нагло й несподіївано, як злодїй. Заняв

гармати й маґазини та шіслав до коша підполковника Місю
рева із зазовом: „Здавайте ся!"
Кальнишевський скликав раду. Зароїв ся cїчовий майдан

від чубатих козацьких голов. Заколисала ся товша як море, за
метушила ся. Такої пригоди не переживало наше брацтво. Як
сходило ся на зазов литаврів, то по те, щоб рішити, чи на

Турка йти, чи на Москаля. А нинї отаман питає їх: „Чи від
дамо нашу Сїч-Мати Москалеви, чи не віддамо?“
Яке страшне питаннє!

Заметушились Запорожцї, почувши таке прикре слово.

„Віддавати Сїч, останнїй захист української волї, тнїздо ли
царства, твердиню слави, — нї, нїколи! Краще головами лягти
до одного, як тих триста на острові під Берестечком!“

А другі казали: „Головою муру не перебєш. Москалїв
40 тисяч, а нас кільканадцять соток. У них гармати, пopox
і кулї, а в нас лиш добра воля. Не проливаймо даром христі
янської крови.“

Особливо ті з козаків, що по зимівниках мали жінок ідї
тей, бояли ся московського знущання над ними, були за тим,

щоб увійти в переговори з московським ґенералом.

І cїчовий архимандрит, отець Володимир Сокольський,
також промовляв за тим, щоб покорити ся волї Божій.

Тодії cїчовий отаман зі старшинами виїхав Текелїєви на

стрічу і подав йому хлїб та сіль. Текелїй приняв їх ласкаво,
а шотім казав арештувати і взяти під сторожу. Москалї кинули
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ся на Сїч. Зруйнували церкву, маґазини пороху, канцелярію,

пограбували, що цїннїйшого було, навіть царські врата, зі срібла
куті, сокирами порубали і замісць козацьких сторож московські
караули на валах порозставляли.

Сїч збурено, так що камінь на каменї не зостав ся.

Сїчовики розбрелись по світї. Деякі забігли аж у Туреч
чину і там новим кошем стали.
Кальнишевського із старшинами вивезли далеко на північ,

де ворон костей не доносить, щоб більше нїколи не вернув ся.

Довго думали люде, що останнїй cїчовий отаман доживав му
ченицького життя десь над Доном, і співали у піснї:

„ Ой полети, ти чорная алко, та над Дін рибу їсти,
Та принеси, ти чорная палко, від Кальниша вісти.“

Але тепер ми вже нашевно знаємо, що він цїлих 27 лїт
терпів страшні муки, живцем замурований в темницї Соловець

кого монастиря, на острові Білого моря, між вічними ледами.

Везли його туди тайком-потаємно, щоб нїхто з Українцїв не до
гадав ся, куди запроторюють останнього отамана Сїчи. Ще й
тепер бояли ся його, бояли ся гнїву народу, щоби він не стре
пенув ся та не пішов відбивати свого кошового.

В дорозї пильнували Кальнишевського, мов якого зло
чинця, майор Пузиревський, один підофіцер і пять салдатів.
Сїм на одного безборонного чоловіка!

Іхали на Москву до Архангельська. Приїхали туди
11. липня. Тут ґубернатор Головщин наняв купецьке судно
і казав перевезти Кальнишевського через Біле море. Але човно
було старе, мало не потонуло і що йно 29. липня причалило
до берегів страшного острова.

Вийшов! архимандрит соловецького монастиря, Досифей,

відібрав Кальнишевського з рук царських прислужників і за
останнїм кошовим України зачинила ся залїзна брама.
На вік зачинилась ... .
Помістили Кальнишевського зразу в Архангельській баштї,

а що йно по 12 лїтах перевели в Прядиленну.
4*



Темниця виглядала так. Яма пробита в грубезній стїнї;

два стушнї завширшки, три завдовшки, без печі і вікна,

з вузькою щілиною, куди нещасливому мученикови подавали

кусник хлїба і збанок води.
Як зважити, що на острові буває страшенна лють, а в тем

ницї не було печі, щоб затопити, що цїлими лїтами анї один
проміньчик сонця не розсвітив страшної темряви, що нещасли
вому старцеви анї біля не подавали, анї нїякого порядку не
робили, то дивувати ся треба, як він міг в отcїй тюрмі цїлих
предовгих двайцять лїт перебути.
Справдії, не аби яка сила мусїла бути в тім чоловіцї,

коли він такі страшні муки міг так довго терпіти.

Така сила в цїлім українськім народї.

Він також запроторений в страшну московську темницю,

без світла просвіти, без воздуху волї, на хлїбі і водї. І як не
втнув ся Кальнишевський, так не вгнеть ся і не піддасть ся
душа українського, невтнутого народу. Нїякі кнути і нїякі цар
ські катування не знївечать її. Перебуде вона „люте время“

і діждеть ся таки свого великого свята, свого визволу 3 довго
вічної, московської неволї.

*

Бо в тім народї чиста кров,
Здорова кров, життя любов,
Бо в тім народї волї хіть,
Тюрми, дріжіть! Царі, тремтіїть!
Бо хоть він нинї черву луп,
То він н

е ваш, то він н
е трут /

Бо хоть він нинії порохно, %

Так іскрою займесь воно.
-

Займесь воно і в бдну мить.
Сильним очнем сталахкотить.

Сильним очнем у стіп Карпат.

І буде брат для брата брат,І буде друг для друга дру,І блисне слава, як жемчук,
Новим огнем розсвітить ніч —
Воскресне Сїч !.. .
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Дай же, Господи, щоб тая хвилини наспіла як найскорше ...
В 1801 роцї новий царь Александер І. дарував Кальни

шевському волю.

Але, як його вивели з темницї, він був слїший і забув
ходити. Не міг вертати. Там він і помер 1803 року, доживши
112 лїт від роду. а

В 52 роки пізнїйше на його гробі поставлено камяну плиту,
котра по нинїшнїй день говорить, де вмер і де спочиває останнїй
cїчовий отаман. Далеко від пахучих степів, серед білих ледів

замучила його злочинна царська рука. І справдї— навіть чайка
не принесе нам від нього останньої вісти. В обіймах чорної,
безпросвітньої ночі заснув останнїй отаман Сїчи, останнїй
вожд вільної України. І не покрила червона китайка його сто
млених очей, не виросла калина на його самотнім гробі, не

прийшли cїчові товариші проговорити щиру молитву за його

хоробру душу.

Лиш глухий монастирський дзвін бебевкне інколи понад
тим славним гробом, лиш море бєть ся лїтом об беріг острова,

а зимою тріщать леди та ревуть і шалїють вітри, як шалїє
Злість північного деспота.

- Туди в нинїшню велику хвилину линьмо думками і ду
шею. Крішім наші сили спомином невгнутого героя, сталїм наші

серця козацьким зявзяттєм та пильно дбаймо про те, щоб пім
стити нашу велику кривду, щоб муки наших предків не

пішли намарне, щоб на могилах таких героїв, як Кальнишев
ський, виріс і розвинув ся невиданою красою чудовий квіт
— в0ля.

Богдан Лепкий.

« »



Скасуваннє Сїчи.

(Народня пісня).

Ой з-за гори, з-за лимана
Вітер повіває,

Кругом Сїчі запорозькій
Москаль облягає.

Обляг Москаль Сїчу,

Таборами стали,

Вони свого ґенерала

Три днї дожидали.

Шатнули ся по курінях

Запасу шукати,

А московська вся старшина
Церкви обдирати.

Та беруть срібло, беруть злото,

Ще й воскові свічі,
Зостаєть ся пан кошовий

З писарями в Сїчі.

— „Ой устань Харьку, устань батьку,
Просять же нас люде,

Як станемо на границї,

Шо прежньому буде.

Як вийдемо на границю,

Та впросим царицю,

Щоб оддала степи вільні

По прежню границю.“
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— „Та не на те я, вражі сини,
Москаля зібрала,

Щоб степ добрий, край веселий

Назад завертала.“

— „Ой устань Харьку, устань батьку,
Щож ми наробили,

Що степ добрий, край веселий
Тай занапастили !"

Та тече річка невеличка
Зпід білої кручі,

Заплакали Запорожцї

Від царицї йдучи.

Встає хмара з-за лимана,

А другая з поля,
Заплакала Україна. . .
Така її доля!

а
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Кальнишевський у неволї.

Богато, о богато відси миль,

На півночи, на зимнім Білім морі,

В кутї берліг, на стїнах цвиль,
Й малесеньке, вузьке віконце в гбрі.

Темниця довга може кроків три,

Широка два, — неначе домовина.
Крізь щіль, що звесь вікном, ревуть вітри,
Скиглять, як сич, сковичуть, як хорти,

І хлишають, заводять, мов дитина.

Крізь тую щіль від моря тягне лють,

Густа імла, мороз іде тріскучий;

До суду-віку в тій тюрмі мабуть,

Не виростуть квітки й не зацвитуть,

Не кине сонце пpoмінь свій дріжучий.

Тут вічна ніч і безпросвітна тьма,
Тут вічна гниль і дожизненна мука.
Хто тут прийшов — надію кинь! Дарма!
Держить тебе отся страшна тюрма,

Немов змія стоглава і сторука.

Держить в руках, як мушечку павук,

З жил твбїх кров повільно висисає,

І серце рве, клює, як пташку крук —
Мабуть страшнїйших і лютїйших мук
В своїх безоднях пекло не скриває.

В такій тюрмі — (о, серце, не зімлїй,
Се не останні муки і не перві!) —
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Сидить старець: довкола нього гній,

По тїлї аж кишить хробацтва рій,

І вєть ся, лазить, шнирить, мов по стерві.

А він сидить у тій пурпурі ран,

На берлозї, мов на царськім престолї,

Кругом тиша, лиш виє гураґан ...
Дивіть ся! — Се останнїй Сїчи шан,
Сe oтaман останнїй у неволї

Дивіть, який плетуть йому вінець

3 волоссєм хроби скручені на скранї,*)
Дивіть, сини, як гинув ваш отець,

Знїміть з його чола страшний вінець

І поцїлуй кладїть на кождій ранї.

Терпіннєм тим він щедро заплатив

За прогріхи батьків і за провини; * ,

Тим пеклом, що його оттут прожив,

Синам своїм онрбщеннє купив. 1

Дивіть сини: за вас він тутки гине!

Дивіть ся, гей дивіть ся в тую ніч !
А може день над вами засвітає,

Комуж зовсїм байдужна наша річ,

Най звідтїля собі тїкає пріч!

Рабом родивсь, нехай рабом сконає! , .

*) Скрань = висок.
Богдан Лепкий.
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Самостійна Україна.

Велика війна, що саме ведеть ся, видвигнула в Европі
нове національне шитаннє — питаннє сотворення самостій
ної української держави. А недавні ще ті часи, коли про
Україну та Українцїв мовчала не тільки вся Европа, але й не
далекі сусїди не мали про неї майже нїякого поняття або що

найбільше мали цїлком помилкове поняттє, буціїм-то „Малоросія“
се частина одного великого „русского” народу .... від Карпат
аж по Камчатку. Що більше: недавен ще час, як самі Укра
їнцї не сміли навіть подумати про державну незалежність Укра
їни — так далеко стояла ся думка від понурої і темної укра
їнської дїйсности. А то ще й сьогодня чимало таких мало
душних синів неньки-України, що й самі не хочуть повірити

в будучу волю, силу і славу України, та й другим браттям своїми
зневіреними речами їх віру відбирають?!.. .
А всеж таки яка велитенська ріжниця між тим, що було

ще недавно, а що сьогодня на свої-ж очи оглядаємо! І світ
говорить про українську справу і самі Українції інакше про
неї заговорили, нїж досї звикли говорити. Не за українські
піснї чи вишивання, не за український театр чи аматорську
виставу, не за українські галушки, наливку, тропак чи синї
шаравари, навіть не за українські ґазети, не за „Просвiти" чи
за українську школу, не за подїд Галичини чи за „автономію"
України йде сьогодня розмова, а — за самостійну українську
державу.
Так, браття! за українську державу — самостійну і від

нїкого незалежну!
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Думку ось-такої самостійної України вивісив на своїм

прапорі „Союз визволення України“, орґанїзація росий
ських Українцїв. Визнає її й „Українська Національна Рада",
орґанїзація вcїх галицьких Українцїв без ріжницї партій.
Визнають її й американські Українцї. Одним словом: всії
Українції, що їм не затикає рота московько-самодер
жавий кулак, заявились не інакше, як тільки за сотво
реннєм чи шак за відновленнєм самостійної української
держави.
А може й справдії ce якась недосяжна мрія та химера отся

„Самостійна Україна"? Може справдї правда за „Києвлянином“,

за Савенком, графом Бобрінським, епископом Евлогієм та ин
шими „обєдинителями" й „істинно-русскими людьми“, а як

не за ними, то бодай за „Рєчию“, Мілюковим, Родічевим

та за другими росийськими лїбералами й поступовцями, що

кажуть Українцям вдоволяти ся українською мовою в школах,

земстві та судї, не допускаючи навіть „автономії“ України? —
Погляньмо за сим в минувшину та сучасність України.

:{
:

:k

*k

Кажуть „обєдинителї“ — а то й не „обєдинителї“, але

й росийські кадети-лїберали і постушовції — буцїмто колись

в обох „племен" (Великоросів і Малоросів) була одна спільна
держава; бущїмто спадкоємцем її стало опісля московське
царство т

а

буцїмто вкінцї „Малоросія“, угнетена Польщею,

„вернула“ опісля знов до одної спільної „русскої“ держави.

Чи правда се?

Історія — справдїшна, вірна, а не на московське копито
перевернена історія — навчає нас якраз чого іншого. Най
старша Несторова лїтопись розказує нам про київських князїв

3перед тисячи лїт (Олега, Ігоря, Ольгу, Святослава, Ярополка,

Володимира Великого, Святополка, Ярослава Мудрого, Ізяслава),

про їх державу н
а Українї (в Київі, Чернигові, Переяславі,

Овручі і т. д.), про їх походи н
а Византію-Царгород, — але

також і про їх походи проти „Радимичів" т
а „Вятичів", мо



сковських предків на горішній Оцї, яких Українцї-Кияне (тодї
„Русию" звані) мечем підбивали та дань з них брали. Підбив

їх у перше Святослав, а наново мусїв теж саме робити Воло
димир Великий, опісляж Ярослав Мудрий. Значить: не хотїли
ті московські пращурі носити київського, українського ярма, не
хотїли підлягати „Руси“-Киянам. Якже помер Ярослав Мудрий,

так один з його синів дістав в спадщинї як свій „удїл“ отcї

пра-московські землї: Суздаль і Володимир на Клязмі. Від сього
часу вони й нїколи не вернули вже під київску владу. Почу
вали вони себе чимось окремішним від Київа, від України, від

„Руси". Їх-же силою підбито (Святослав) і силою повертано,
як вони від України-Руси відривались (Володимир Великий
і Ярослав Мудрий). Якже вони дістали своїх окремих князїв,
хоч і з київського роду, так і остали окремо. Вся їх спільнота
з Київом не тревала й сотнї лїт, бо за сей час аж двічи треба
було їх наново підбивати — між тим, як державна спільнота
Чернигова, Переяслава, Овруча, Володимира Волинського чи
Перемишля з Київом трівала яких 450 лїт. Значить: всії укра
їнські землї творили в давнинї одну державу мало не
пів тисячи лїт — московські-ж землї (і то лиш західна ча
стина їх) належали до київсько-української держави як під
бита земля тільки 100 лїт тай то з перервами. Лїтошись Не
сторова й толкує нам причину сього: вона каже, що Радимичі

і Вятичі були „от Ляхов“, себто иньшого коріня та иньшої
мови, нїж Кияне та взагалї Українцї. «

Не було в давні княжі часи й нїякої спільности в мові
та письменстві між високо-культурною Русию-Україною і ди
кою ще тодї Московщиною. „Обєдинителї“ кажуть, буцїмто вcї
старі киівські лїтописи, закони („Правда Руська"), поеми („Слово

о полку Ігоря” і т. д.) були спільною власністю „Малоросів“
і „Великоросів". Се неправда. Вcї ті твори писали тільки
самі Українції старо-українською мовою, котра лишень через
те в дечім схожа з теперішною „великорусскою мовою", що було

в нїй богато т. зв. „церковно-славянщини" та правопис її був
церковно-славянський, що в церкві спільне всїм православним

Славянам (Українцям, Москалям, Білорусам, Сербам і Болгарам).
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Так само незгідне з історичною правдою, буцїмто москов
ське царство стало спадкоємцем давної київської держави. По

правдї прямим спадкоємцем великих київських князїв була ли
товська династія Гедиминовичів, а спадкоємцем напої старої

держави ІХ—ХІV віку стала держава литовсько-українська з
половини ХIV віку до кінця ХVI-ого. Гедиминовичі (інакше
звані „Ольґeрдoвичами") зукраїнщились та їх держава була
переважно українська. Вона обіймала вcї українські землї (крім
Галичини, яка припала Польщі), а мова українська (підмішана

трохи білорущиною) була її урядовою і письменсько-шкільною
мовою. Отся литовсько-українська держава воювала головно
з Московщиною, при чім найславнїйшими воєводами литов
сько-українських князїв були Українцї: князь Острожський,
Ходкевич, князь Сопіга, князь Глинський і т. д. В cїм часї не
тільки не було між Україною і Московщиною нїякої спільноти,

але навпаки була непримирима ворожнеча та майже безпере

ривна війна. В українських лїтописях і письмах сього часу
(ХІV—ХVІ віки) вважаєть ся Москалїв за ворожих чужинцїв,
а так само знов тодїшні Москалї ненавидїли нас, як щось їм

цїлком чуже і вороже. І мови спільної та письменства спіль
ного між Україною і Москвою тодї (ХІV—ХVІ віки) не було,
наші писання не допускано до Московщини, а Московщина

була за-темна, щоб її писання були цїкаві культурнїйшим
Українцям.

Неправда вкінції, буцімто „Малоросія“ опісля, за Богдана
Хмельницького, „вертала" до „спільної, русскої“ держави.

Повстання та бунти українського козацтва з першої половини

ХVII віку мали свою причину в тім, що литовсько-українська
держава увійшла (1569 року) в спілку (т

.

зв. люблинську Унїю)

3 Польщею т
а

що ся спілка віддала Україну під лядське ярмо,

б
о всї українські землї відлучено тодї від Литви, а прилучено

прямо д
о

Польщі. Українцї боронились проти польського на
тиску школою, письменством, орґанїзацією, брацтвами і т. д.,

а я
к

се н
е помагало, так хапали за зброю, опираючись об укра

їнську козаччину. В тих боротьбах з Польщею Українції находили
Поміч скорше в царгородських шатріярхів, молдавських „госпо
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дарів“ (князїв) або й у; Татар, ніж в Московщинї. Стоячи осто
ронь від сеї смертельної боротьби України з Польщею, Мос
ковщина засвідчала найкраще, що Україна чужа їй, а вона
чужа Українї.
Так само осторонь стояла Московщина від вели

кого повстання Богдана Хмельницького проти Польщі.
Помагали Хмельницькому не Москалї, а Татари. Цїлю -Хмель
ницького було вибити 3під Польщі ввесь український
нарід, збудувати наново самостійну українську дер
жаву. — „Вибю я з лядської неволї“ — говорив Хмельниць
кий до польських послів — „увесь народ руський“ (се зна
чило в нас по тодїшньому „український"). — „Не хочу я вашої
Польщі, доволї буде з мене землї в моїм князївстві русь
кім“ (себто „українськім“). — „За Божою ласкою я тепер
єдиновладний самодержавець руський (себто „україн
ський“). — „Не знаю, як се скінчить ся, як мої козаки не вдо
волять ся ... своїм удїльним князївством". — А його пол
ковник Джеджалїй говорив до сих послів: „Виженемо вас, Ляхи,

за Вислу, а нам наша Україна нехай останеть ся.“ —
Значіннє сих слів ясне: Хмельницький та його старшина го
ворили про свою самостійну українську державу, а про злуку
з Москалем і не думали.

Колиж Богдан Хмельницький пішов опісля таки на спілку
з Московщиною, так зробив він се не 3 доброї волї, анї не з серця
до Москви, а з конечности, з мусу. Хмельницький зміркував по

кількох роках боротьби з Польщею, що сам її не побідить. Тому
оглянув ся за союзником. Хмельницький звернув ся вперше не
до Москви, а до Туреччини, до султана та зробив з Ту
реччиною таку умову, яку опісля заключив з Московщи
ною: став під турецький протекторат (опіку). Колиж турецький
султан не вспів спонукати свого підданця, кримського хана, до

щирої помочи Українї, тодїХмельницький зміркував, що на Туреч
чину годї числити та зробив з Москвою таку саму умову, як
перше з Туреччиною, аби тільки мати поміч проти Польщі.

Москва зразу не похочувала мішати ся в сю справу —
новий доказ, що їй Україна була чужа і байдужа. Аж по трьох
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лїтах стала між Україною і Московщиною умова (в Переславі

1654 року), що Україна заховуе свою повну державну не
залежність, свое військо, свій скарб, зносини з чужими дер
жавами, свої закони, свого гетьмана і свою управу, а тільки

проти спільник ворогів Україна з Московщиною мають разом

виступати. Значить: Україна не „вернула“ до спільноти
з Москвою, анї не „злучилась“ з нею в одну державу,
але надальше остала самостійною державою та тільки

„під протекціею“ царя — так само як передше ще мала оста
вати під „протекціею“ султана. .

Що Хмельницький вважав Москву чужою, а не рідною та

що він і не думав „лучитись“ з нею‚в одно, засвідчають також

дальші три лїта його володїння. Москва глядїла на Україну
як на чужу землю, яку вона бажала захопити в свої руки. Тому
вона поза плечима Хмельницького змовлялась з Польщею та

не хотїла помагати Хмельницькому щиро до того, щоб решту
українських земель (Волинь, Холмщину та Галичину) визволити

зпід Польщі і прилучити до України. Москва прямо не ба
жала собі сильної української держави. Хмельницький
скоро зміркував се та злучив ся тодї з шведським королем

Карлом Х проти Польщі, хоч Москва була саме в союзї з Поль
щею проти Швеції. Карло Х остерігав тодї Хмельницького
правдиво, що „Москва не стерпить вольного народу україн
ського побіч себе“. Царь напиравна Хмельницького, щоб сей

відступив від союза з Швеціею, але Хмельницький рішив
з Москвою цїлком порвати іприняти „нротекцію“ Шве
ції. Він післав Шведам поміч в силї- 30.000 козаків під ота

манством полковника Ждановича. На жаль Хмельницький

помер несподівано (1657 року) серед тої справи, не довівши
її до кінця. Все 'девятилїтне гетьманованне Хмельницького
й уся його політика е одначе доказом, що він змагав обо

ринити повну незалежність державну України не
тільки від Польщі, але й від Москви. Його союз з Мос
квою се було тільки шуканне номочи в потребі, так само як

передше союз з Татарвою чи з Туреччиною, а опісля зі Швеціею.
Не було се нїяке підданство, нїяка „злука“ з Москвою і нї



який „поворот“ до „спільної русскої держави“. Про все те
він і не думав, а видумали все те щойно недавно мос
ковські „обединителї“-націоналїсти (московські історики
Соловев і Погодін, редактор Катков, граф Вобрінськнй, редак
тори Піхно, Савенко, Меньшіков і т. д.) та вложили йому
в його думки те, чого він саме найбільше жахав ся.

Хмельницький думав тілько про самостійну українську державу,

писав ся все гордо „гетьманом України“ та володїв у вїй як

український володарь до останньої хвилї свого життя. Тому
плакала по нїм гірко вся „річ-посполита українська“, як гово

рив над його труною „писарь“ (себто: державний секретарь)

Зорька.
11 *

Відносини між Україною і Московщипою, що настали по

смерти Богдана Хмельницького, е дальшим доказом, що не

правда се, буцїмто Україна прилучилась до Московщини радо
як рідна до рідної. Наслїдник Хмельницького, гетьман Іван

Виговський — дуже розумна та високо патріотична людина
бачучи лихі замисли Московщини проти державної незалеж

ности України, пірвав з Москвою, розбив Москалїв під Коно

топомна прах та заключив з Польщею 1658 року Гадяцьку
умову, силою котрої Україна увійшла в спілку як третя
рівнорядна держава („Велике князївство руське” — назва
з давної ще київської давниниі) побіч Польщі та Литви.
Але нарід був ворожий Польщі, не вірив Ляхам і ся спілка
не могла вдержатись. Наслїдник Виговського, гетьман Юрко
Хмельницький, відновив зразу спілку з Москвою, а далї від

ступив від неї та пішов знов на спілку з Польщею. Польща
і Москва пішли тодї війною проти себе та стали битись на

Українї. Юрко Хмельницький мав за слабу голову вивести сьому
конець та зрік ся гетьманства (1663 року). Аж тодї счинилась

біда: всякі честилюбиві люде "стали рватись за гетьманську
булаву, з чого скористувались лихі сусїди, Польща і Москва.
Внробилось тепер таке, що стало двох гетьманів: польський

ставленик Тетеря на Правобережі, а московський прислужник
б
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Брюховецький на Лївобережі. Настав ще гірший Заколот, бо

Тетеря при помочи Польщі став воювати Лївобереже, а Брю
ховецький при помочи Москви Правобереже. Край руйнував ся

.

Самі Українції різались між собою. Москва і Польща змір
кували, що їх спільний інтерес Україну подїлити, та

в Андрусівськім договорі (1667 р.) погодились поміж собою,

щоб Україну подїлити між себе вздовж Днїпра. Отсей Андру
сівський договір рівнож доказує, що Московщина не вва
жала України за рідну сторону. Інакше н

е

шматувалаб її

н
а

спілку 3 Ляхами. Андрусівська умова отямила знов Укра
їнцїв і вони зібрались боронити своєї незалежности т

а згур
тувались довкола славного гетьмана Петра Дорошенка. Доро

шенко з'єдинив знов усю Україну Хмельницького в одну,
незалежну державу (1688 року). Дорошенко зірвав і з Поль
щею і з Москвою т

а

пошукав помочи там, д
е

шукав її вже
Богдан Хмельницький: в Туреччинї. Стала умова між Доро
шенком і Туреччиною, що султан Магомет IV має помогти До
рошенкови виЗв0 лити вcїх Українцїв зпід Польщі і Мос
кви т

а злучити в одну українську державу. Але Татаре,

що прийшли в поміч Дорошенкови, плюндрували Україну. С
е

відхилило нарід від улюбленого зразу Дорошенка. Дорошенко

зрік ся тодї булави (1676 року), а Україну знов подїлено н
а

два гетьманства. Правобереже, замінене майже в пустиню, під
лягало т

о

Польщі т
о Туреччинї, — Лївобереже, д
е

гетьма

нував Самойлович, підлягало Московщинї. Сей час назвав на
рід „Руїною“.

Подїї всього часу від Хмельницького д
о

Дорошенка до
казують, що Українцї вcїми силами хотїли боронити єд
ність та державну незалежність України, але за-богато
мали кругом ворогів (Польщу, Москву, Татарву), щоби серед

них устояти.

:8:

Останнїм, хто з оружєм в руках пробував оборонити від
Московщини державну незалежність України був гетьман Іван
Мазепа, наслїдник Самойловича. Він гетьманував саме тодї,
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як у Московщинї запанував царь Петро І, що став перетв0
рювати московське царство в теперішню росийську імперію.

Петро І й задумав знищити державну автономію України до
решти. Мазепа розумів се, що скорше чи пізнїйше прийде до

смертельної боротьби України з Москвою. І він лїтами гото
вив ся до сього: заводив лад і освіту на Українї, будував школи,

друкарнї і церкви, обсаджував полковничі та сотенні уряди
своїми довірениками, заводив карність та послух українській
власти, не терпів неслухняности та неладу, поширив геть
манську власть і на Правобереже, а як йому на завадї став
полковник Семен Шалїй, Мазепа не надумував ся нї хвилини,

аби славного, але й неспокійного Палїя увязнити. Ось так
злучив він під своєю булавою знов усю ту землю, яку
мав Богдан Хмельницький. По Хмельницькім і Виговськім
був се найсильнїйший український гетьман — володарь України.
Росія тим часом заплутилась в тяжку війну зі Швецією.

Отсю хвилю задумав Мазепа визиськати, щоби визволити

Україну з лабет Петра І-го. Порадившись з довіреною старши
ною, Мазепа зробив з Карлом ХІІ таку спілку, як к0
лись Богдан Хмельницький з Карлом Х. Шведи прийшли
аж на Україну. Мазепа пристав до них, злучив ся з ними ще

й славний кошовий Запорожської Сїчи, Кость Гордіїєнко з За
порожцями. Тим часом московські війська вже залили майже
всю Україну, ідучи від сходу. Ті городи, що ставили опір,
Москва здобула, зруйнувала, вирізала і спалила. Опірних Укра
їнцїв прибивано тисячами на хрести, саджано на палї, при
бивано до плотів і пускано ріками з водою на пострах. Тодї
часть Українцїв з ляку перед Москвою стала по сторонї
Петра І-го. Шведи, Мазепа і Запорожції пробували виперти
Москву з України і облягли Москалїв у Полтаві. Царь прийшов
з великою армією своїх виручати. Під Шолтавою прийшло до

бою (1709 року). Шведи, Запорожції та Мазешине військо боролись

як леви. Короля Карла ХІI. пострілено в ногу та Шведи несли
його на ношах у бій. Запорожцї стояли муром, лягали покотом

головами як снопи у полії; з них лишилось всього кілкасот душ.

Над вечір однак битва була для Шведів і Українцїв програна.
м
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Українські та шведські недобитки втїкли тодії через Днїпро

і степи на південь, до Очакова, що належав тодї до Туреччини,

а дальше в Бесарабію, що рівнож належала тодї до Туреччини.

Мазепа там зі старости і грижі й помер, а українські недо
битки і Запорожцї вибрали тодї своїм гетьманом Мазепиного
довіреника, Шилипа Орлика.

Списано тодї між Орликом, Гордїєнком та Карлом ХІІ
умову, котрою Карло ХІІ обіцяв так довго Москву вою
вати, доки Україна не стане самостійною державою.
Карло ХII і Орлик намовили Туреччину воювати з Шетром І.
І справдї Турки побили царя та примусили його підпи
сати умову, що Москва зрікаєть ся України і Україна
буде самостійною. Одначе з того нїчого не вийшло, бо царь
не схотїв опісля сеї умови виконати, а Турки знов мали інші
клопоти та не схотїли дальше з Москвою воювати. Тодії Орлик

і Карло ХІІ виїхали до Швеції, де Карло ХІІ небавом помер.
Орлик, Гордієнко та інші українські еміґранти довго ще на
мовляли то Туреччину, то Швецію, то Францію до війни з Мос
квою, але без успіху.

Так скінчила ся остання спроба гетьмана Мазепи та Ма
зепинцїв уґрунтувати державну самостійність України. Скінчи
лась невдачею тому, що Україна була знесилена столїтними
війнами і неспокоями, була роздерта між Польщу та Гетьман
щину, Гетьманщина-ж у нутрі мала колотнечу між богатою

старшиною і біднїйшими масами народу. До того Україна мала
в себе республиканський, виборний лад та не мала шостійної
армії, тільки козацькі полки. Московщина ж саме тодї переро

блялась в теперішню, сильно сцентралїзовану, чиновницько-мі

лїтарну Росію, була більша і сильнїйша, власть у нїй була
В руках суворого царського правительства, опертого на слїпім

послуху всього народу, армія була вже постійна, а мужиків

кріпко держано в шанських дворянських руках. Республикан
сько-демократична Україна не могла отже устояти проти
сцентралїзовано-мілїтарної, самодержавної Росії.

ж ж



Полтавський потром пришечатав долю України як
самостійної держави. Гетьманщина ще мала свого гетьмана
(Скоропадського) і свій уряд, але царське правительство стало
вмішувати ся в правлїннє гетьмана. При гетьманї установлено

„малороссійську коллєґію", зложену з московських ґенералів, що

мала наглядати гетьмана. Якже Скоропадський помер, тодї царь

й не дозволив вибрати гетьмана. Тимчасовимfгетьманом уста
новлено Павла Полуботка. Якже він став упоминатись за
нраво України до самоуправи, так його й чимало україн
ської старшини викликано до Петербурга, де й увязнено їх.
Полуботок у тюрмі й помер. Україною правила дальше мало

російська коллєґія, руйнуючи давні українські права і роблячи
всякі здирства.

Привернено гетьманство знов, як вже померли царь Петро І
(1725 р.) та його наслїдниця-вдова Катерина І. (1727), а на
став царем Петро ІІ

.

Українцї вшiмнулись тодї за право об
бирати собі гетьмана і їм се право повернено. Гетьманом ви
брано Данила Апостола. Якже він 1734 року помер, Москва

знов н
е

згодилась на вибір гетьмана. Україною правила знов „ма
лоросійська коллєґія“, поки н

е

настала царицею Єлисавета,

котра згодилась знов н
а

поверненнє гетьманства. Вибрано геть

маном Кирила Розумовського. Як померла Єлисавета, а прийшла
цариця Катерина ІІ

,

що стояла твердо за самодержавє, за цен

тралїзм і за кріпацтво, тодї скасовано гетьманський уряд
на віки (1764 р.), а Україну подїлено на ґубернїї і при
лучено прямо до Росії.
Останньою вільною українською землею зостало ся щ

е

Запороже, д
е

тепер ґубернїї катеринославська і херсонська.
Цариця Катерина ІІ шіслала свої війська на Запороже, велїла
збомбардувати Запорожську Сїч, а всю старшину з кошовим
Петром Кальнишевським н

а чолї завдала в тюрми чи н
а за

сланнє. С
е

стало ся 1775 року.

Ось так скінчилась до решти державна самостій
ність України, уґрунтована Богданом Хмельницьким.
Весь час від початку повстання Хмельницького проти Польщі

(1648 p.) аж д
о

зруйновання Сїчи (1775 р.) та до влучення

— 62 —



"
Гетьманщини (1764 р.) в Росію — себто 140 лїт — се була
одна безпереривна боротьба Українцїв — зразу з Польщею,
опісля з Польщею і Москвою, а вкінції тільки з Москвою —
за державну незалежність України, за українську дер
жаву. З Польщею, слабко-3орґанїзованою та невпорядкованою,

Україна сю боротьбу до половини виграла. За те з крішко-з'ор

ґанїзованою Москвою Україна боротьбу програла — тим більше,
що молода та зразу сильна орґанїзація Богдана Хмельницького,

почасти через руїну краю і вмішуваннє лихих cycїдів, а по
части з вини самих-же Українців (їх сварки та клясові во
рожнечі) скоро розхиталась.

ж ж
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:

Та скасуваннє Гетьманщини і зруйнованнє Запорожської
Сїчи не є кінцем українських змагань до державної
незалежности. Ось-так останнї Запорожцї не скорились Ро
сії, але пішли в Туреччину, д

е
в гирлї Дунаю, на островах,

заложили нову „Задунайську Сїч" під турецькою рукою. Отся
„Задунайська Сїч“ простояла там аж д

о

1828 року, самим

своїм істнованнєм пригадуючи Українцям їх давню волю. Тому
Росія намагала ся конче переманити тих задунайських Сїчо
виків під свою руку і частину їх у війнї з Туреччиною справдї
переманила. З

а

се Туреччина й скасувала сю „Задунайську Сїч“
1828 року."

Українцї з Гетьманщини н
е

могли рівнож погодитись

3 упадком української державности. Коли в роцї 1767 цариця

Катерина ІІ скликала з усього царства виборних людей (де
путатів) в „Генеральну устроїтельну комісію" (нїби державну
думу), тодї депутати з України під прoвoдoм Грицька
Пол етики стали доматати ся сміливо повернення
давньої самоуправи Гетьманщини. Сю „Комісію" небавом
розвязано, а богато Українцїв покарано за їх змагання д

о са
моуправи засланнєм, тюрмою, а навіть смертію.

Дух самостійности України одначе жив дал ьше

в української старшини, переміненої в „малоросійське дв0
рянство", чого доказом були: подорож ґрафа Василя Кашнїста

— 63 —



до Берлїна в роцї 1791, яко тайного посла українських дворян

до пруського короля, щоби сей визволяв Україну, — та зна
менита „Історія Русів" (себто Українцїв, не Москалїв!) напи
сана в тім часї звісним уже Грицьком Полетикою і поширена
серед українського дворянства. В cїм знаменитім творі пред
ставлено історію Гетьманщини як історію змагань за державну

самостійність України.
Замітне, що й тодїшнїй український митрополит з Гали

чини, що по розборі Польщі (1772 року) належала вже до Ав
стрії, Лев Шептицький*) в однім своїм письмі до віденського цї
сарського правительства заохочував Австрію попирати Русинів
(Українцїв), бо через них можна прихилити собі й надднї
прянських Українцїв, котрі тужать до давньої волї. Мабуть, що

Лев Шептицький зносив ся потайки з Грицьком Полетикою,

ґрафом Кашнїстом та другими Українцями з колишньої Геть
манщини. В кождім разї бачимо, що як у Гетьманщинї, так
і в Галичинї жила тодї — з кінцем ХVII віку — думка
про самостійність України.
Жила вона і зараз по 1800-ому роцї, з початком ХІХ сто

лїття, коли — здавалось — темна, тлуха ніч покрила всю
Україну. Істнувало тодї на Українї якесь тайне „Товариство
визволення України“, а провідника українських дворян
3 Лївобережа, Лукашевича, арештовано навіть за приналежність

до нього. В 1821 роцї полїція викрила на Українї тайне „Об
щество соединенньixь Славянь". Думки його були мабуть подібні

як потім в „Кирило-методіївськім Брацтві“, а саме, що треба,

аби вcї Славяне мали свої держави, злучені в свобідну спілку.
До отсього „Товариства злучених Славян" належали тодї лї
вобережні, майже самі українські пани, в яких — як писав
1725 року М. Маркевич до росийського революціонера-дека
бриста Рилєєва — „живе ще дух Полуботка" (себто дух са
мостійности!). В проґрамі сього „Товариства“ було й домаганнє
автономії України („Малороссії“).
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*) З того самого роду Шептицьких, що й теперішнїй галицький Митро
полит, ґраф Андрій Шептицький.
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Новим полумiнем стала горіти ідея української держав

ної самостійности, коли визначний кружок молодих Українцїв

звязав ся в 40-их pоках минувшого столїття в „Кирило-Мето
діївське Брацтво“, викрите полїцією в Київі 1847 р. Провід

никами кружка були історик Микола Костомарів та письменник

Шанько Кулїш, а речником його ідей в поезії — Тарас Шев
ченко. Цїлю кружка була самостійна демократично-кон
ституційна українська держава, що враз з иншими дер
жавами вcїх инших славянських народів мала би належати до

славянської Федерації держав. „Брацтво“ викрито, його членів

покарано засланнєм, а найтяжше Тараса Шевченка, котрого

твори проповідували революційні, антіцарські та самостійниць

кі українські ідеї. На творах Тараса Шевченка так і видко
вплив „Історії Русів" Грицька Полетики, котру Шевченко чи
тав чимало разів. Дістав він її певне серед тих лївобережних
дворян, серед яких він кілька років проживав та котрі були

саме синами та внуками тих, що працювали разом з Грицьком
Шолетикою, Василем Капнїстом та инш. Стрічав ся там Шевченко

певне і 3 старими членами „Товариства визволення України"
чи „Общества соединенньixь Славянь”. Так само стрічались з
ними певне й инші „Кирило-Методіївські Братчики”.

Думка дійти до української держави дорогою спілки
славянських держав, се так само думка „Общества соеди
ненньixь Славянь", як і „Кирило-Методіївського Брацтва“. Від
гомін сеї думки бачимо ще ошісля в „Вільній Спілції“ Михайла

Драгоманова. Дехто мішає ті думки з думками росийських чи

не-росийських панславістів, котрих щїль злучити вcїх Славян
під скиптром Росії. Се помилка. Росийські панславісти під
покришкою „всеславянсько-росийської“ ідеї хочуть по
неволення всїх Славян Росією і злиття славянських на
родів — особливо-ж українського і білоруського — з Москалями
(Великороссами). Натомість українські „Федералїсти" з „Об
щества соедийeнньixь Славянь" і „Кирило-Методіївського Бра
цтва" чи Драгоманів глядїли на славянську спілку тільки як на
Спосіб, як би саме забезпечити державну самостійність
славянських народів — особливож українського — пе



ред утнїтом других Славян (Москалїв чи Поляків) і не
Славян. Ідея панславістів-обєдинителїв є: „через з'єдиненнє

Славян до їх змосковщення“; — ідея українських федералїстів
була: „через вільну спілку Славян до самостійности Укра
їни“.

:k :}:
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Тарас Шевченко був тим, що вивів українську полїтичну

думку першої половини ХІХ. віку з туманних манівцїв Феде
ралїзму знову на ясний шлях українського самостійництва.

Через голови „Кирило-Методіївських Братчиків“ та „Общества

соединенньixь Славянь” подає він руку: в минувшину авторови

„Історії Русів”, Полуботкови, Орликови, Мазепі, Дорошенкови
і Хмельницькому, — в будуччину через голови Драгоманова
й „українофілів“ теперішним українським ірредентистам (са
мостійникам). Його історичні та полїтичні поеми се один мó
гутнїй протест против анексії України Росією, се гро
мовий поклик усїм Українцям відбудувати державну само
стійність України — хочби й щїною рік ворожої крови.
Тільки в однім-однїсенькім творі („Іван Гус”) Тарас

Шевченко говорить про Славян:

„ПЦоб усі Славяне

„стали добрими братами
„і синами сонця правди!

Поза тим Шевченко не інтересується Славянщиною, тільки са
мою Україною. — „Встане Україна, світ правди засвітить і по
молять ся на волї невольничі дїти“. — „Кайдани порвіте
і вражою, злою кровю волю окропіте" — отсе його звичайні
вислови. З бувальщини оспівує Шевченко або те, що свідчить
про нашу боротьбу за державну самостійність України,
або те, що нам отсю самостійність в ясних, світлих красках

пригадує: одушевляєть ся Гетьманщиною („Гетьмани! якби то

ви встали!“ . . . . „Була колись Гетьманщина!“ . . . . „Було
колись Запорожції вміли шанувати!“ . . . .)
,

оспівує українську

воєнну силу і славу („Гамалїя“, „Іван Підкова“, „Гайдамаки“,
„Вибір Гетьмана" і т. д.), проклинає Петра І-го і Катерину Ш-у

— 66 —



(„Великий Льох“, „Сон“: „Се той Первий, що розпинав нашу
Україну, а Вторая доконала вдову-сиротину“), дорікає Хмель
ницького, що віддав Україну під руку Москви („Ой, Богдане,

Богданочку, нерозумний сину, нащо віддав Москалеви нашу
Україну?"), одушевляється Мазепою („Якби при гетьманї Йванї
вся. Украйна з шаблями стала— не плакали б дїти, Мати б
не ридала!“) і т. д. Отся ідей на творчість Тараса Шев
ченка ясно скристалії зувала ідеал української держав
жавности. Він переріс голови своїх соузників, Федераліїстів,

і став шророком самостійної, вольної України.
Коли по Шевченку Михайло Драгоманів ще раз вертає

до Федералїзму, опертого на думції про Федеративний перестрій

Росії (його „Вільна Спілка"), то се в него тільки спосіб, як би
в істнуючих, тяжких, росийських умовах здобути згоду ро
сийських лібералів на автономію України. Його-ж історичні

твори (приміром „Полїтичні піснії українського народу“) тому
тільки й написані, щоби виказати Українцям, як вони в ми
нувшинї бороли ся за самостійну, однощїлу, українську
державу, а його політичні письма (як „Україна і центри",
„Шропащий час" та инші) виказують, скільки Україна по
терпіла через сполуку з Росією. Сим робом Драгоманів, по
теорії Федераліїст, аґітує практично найсильнїйше побіч Шев
ченка за самостійною українською державою — так, що піз
нїйші і сучасні українські самостійники користують ся часто
його арґументацією та умотивованнєм для уґрунтовання посту

ляту самостійної України.
Ось-так виховане під впливом Драгоманова молоде пок0

лїннє Галичан з 90-их років ХІХ. віку виставило твердо по
стулят „вольної і незалежної України від Карпат аж по Кав
каз". Першим речником сего клича був у Галичинї український
соціяліїст Юлїян Бачинський у своїм творі „Ukraina irredenta"

(1895 р.).

Отсей самий постулят проголосила рівносильно й за
снована на росийській Українї з кінцем 1899 року „Револю
ційна Українська Партія", перша брошура котрої носила
заголовок „Самостійна Україна". І хоч ся партія незаба
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ром розбилась та хоч з неї вийшло аж кілька українських

партій чи орґанїзацій (соціяльно-демократична партія, так звана
„Спілка”, „народня шартія" і т. д.), — то одначе клич „само
стійної України“ не тільки не загинув, але й поширив ся по
Українї, доходячи до народних мас — так само, як се сталось
між 1900-им і 1914 роком в Галичинї і в американських Укра
їнцїв. Коли росийські Українцї й не виставляли його в межах
Росії явно, а жадали тільки „автономії України“ (українські
клюби в І і ІІ думі, письма українських селян і віч в І та ІІ
Думу, проґрама „Ради" і т. д.), так робили вони се тільки
тому, бо інакше не вільно й незручно було їм говорити. В ду
ші кожен свідомий Українець шодїляє і мусить подї
дяти думку „Самостійної України“ та кожен Українець,
котрий тільки може, трудить ся для здїйснення сеї думки.

Тому „Союз Визволення України“ виписав її в теперішне во
єнне время на своїм прапорі та голосить її перед цїлим світом.
Тому й галицькі Українції, згуртовані в „Українській Націо
нальній Радї“, вивісили такий самий прапор і вислали свою мо
лодїж в „Українські Сїчові Стрільцї“ воювати з Москвою.
Коли-ж є ще декуди „Малоросси“, котрі кажуть, що їм

вистане тільки українська пісня і театр, українські вишивки,

шаравари чи гопак, не требаж їм „Мазепинства" чи „Вольної
України“ — так се люде, що „самі не відають, що говорять"
та не знають „хто ми“. Се нї Украінцї, нї московські пере
вертні, се щось так недорозвите чи заснїчене, наче недоносок

чи запорток. Їм краще-би стати цілком Москалями, а не бути
тим „смердячим гноєм" і „тнилою колодою", про котрих з такою
погордою говорить Тарас Шевченко. Се ще не Москалї, бо
всеж рідна їм ще їх прадїдна мова, пісня і звичай, але й цїл
к0витими українцями вони не є, бо нема в них зрозуміння
для волї і щастя рідної країни. Вони — се та гнила маса,
Щ0, дурячи себе українською вишивкою чи чудовою піснею,

„Помашають Москалеви

Господарювати

І з Матери полатану
Сорочку здіймати“, —
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як співав гірко Шевченко. Через них саме наш нарід бється
як риба об лїд вже стільки лїт, шукаючи виходу з тюрми і не
волї. Отсих „Малоросів" вигубити до нащадку, приперти
їх так до стїни, щоб вони або явно зрадили Україну і про
голосили себе Москалями, або рівно явно, непохитно і твердо
стали Українцями, себто „Мазепинцями“ й борцями за державну

самостійність України— отсе задача кожного щирого Українця.
Чим осьтих „Малоросів" менше, тим ближчий день самостій
ности України і кращої долї вcїх Українцїв.
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Перед тим, заки закінчимо сю статю, коротко поглянемо

ще на ті економічні (господарські) та правні (юридичні) під
стави, на котрі опираєть ся домаганнє самостійної української

держави. Буде се відповідь тим, котрі кажуть, буціїм Україна

не може розвиватись господарсько без Московщини та тим, що
говорять, буцїмто ми здались Москалеви і не маєм права на
окремішність.
Михайло Драгоманів був першим, що виказав числами,

як Московщина визиськувала та визиськує Україну („Україна
і центри“, „Пропащий час"). Автор отсих рядків пішов слї
дами сього великого учителя, коли в рефератї про самостій

ність України (поміщено в „Молодій Українї“ з 1901 р.) мо
тивував домагання державної самостійности України між инь
шим числами з бюджетів росийської імперії, як також Фактом

експльоатації переважної части природних дарів України чу
жими капіталіїстами. Брошура М. Шорша „Автономія України"
з року 1908 розробила сей матерiял ширше, виказуючи, як

Росія нищить Україну залїзничими тарифами (оплатами), инь
шими (меншими) до портів великоруських, а иньшими (біль
шими) до портів чорноморських і т. д. Те саме з богатим чи
словим матеріялом в руках обробив М. Стасюк в брошурі

„Автономія України і розвиток продукційних сил". — Годї нам
тут довше розводитись на сю тему. Читачі мусять вдоволитись,

коли скажемо, що piк-річний убуток майна України на користь
Московщини лише в самих податках, процентах від капіталів
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і т. п. виносить що-найменьше 312 мілїонів рублїв, не числив
ши убутків в ріжниці тариф, експльоатації українських копа
лень, землї і т. д.

Кажуть одначе деякі „обєдинителї“ — іменно з поступо
вих (деякі росийські кадети, соціялдемократи і т. д.), що бу
щїмто Україна та Московщина звязані такими господарськими
нитками, що одна без другої не можуть жити та мусять тво
рити одну державу. Чи правда се? — Правда та не вся!
Правда тїльки се, що Московщинї чимало гірше буде жити без
України, бо, тратячи Україну, Московщина стратить країну, з
якої побирала пшеницю (чорнозем), сіль (лимани), вуголь (Ка
теринославщина), залїзо (Катеринославщина) і нафту (Тамань)
— значить те, чого в Московщинї нема та без чого годї жити
країнї в добробутї. Натомість неправда, щоб Україна не могла
жити без Московщини. Україна має все, що країнї до розвитку,

промислу і добробуту потреба (пшеничний і бураковий чорно
зем, лїси, гаре підсоннє, нафту, сіль, вуголь, залїзо, гарні мор
ські пристанії). Московські обєдинителї-централіїсти мають отже

зі свого становища рацію, коли боять ся, що відпад України
підкосить господарство Московщини — одначе нам такий
відпад тільки поможе. Тепер убога з природи Московщина
має більший промисел та заливає Україну своїми Фабричними
виробами, навіть тими, що витворені з українського залїза,

вовни, пшениції, бурака і т. д. та при помочи українського вугля.
Сим визиськує вона Україну, бо не дає розвинутись україн
ському промислови. Самостійність України замкне московським
виробам дорогу на Україну, спричинить розвій українського

промислу та добробуту всеї України: хлїборобів, промисловцїв
і робітників.
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Зостаєть ся ще розібрати питаннє, чи маємо ми, Українції,

правну (юридичну) підставу домагатись державної самостійности

України? „Обєдинителї“ кажуть, що Україна почасти сама при
лучилась („вернула“) до „русскої імперії“, а почасти відбили

(„визволили“) її зпід Шольщі „русскі царі”. Ми вже на історії
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України висказали, що се неправда, бо Україна у Переяслав
ськім договорі (1654 р.) пішла тільки як окрема держава на

спілку з Московщиною як з другою окремою державою. Ви

значні, таки росийські вчені, знавцї міжнароднього права (як

Нольде та инші) признають, що „переяславський договір“ се

була умова про спілку між двома окремими державами:
українською республикою і московським царством. Отся умова
з боку України потверджена була козацькою радою в Переяславі,
з боку Московщини царем Олексїем І та „Земським собором“
у Москві. Отсей акт потвердження з боку Московщини увійшов
яко закон росийської держави в „Сводъ законовъ русской імперії“
та до сьогодня в ‘тім „Сводї“ містить ся. Значить ся:

Переяславська умова не стратила для Росії законної
сили до нинїшнього дня та повинна бути виконувана
в життю. Одначе Росія вже давно зломила сю умову, вже

давно замінила спілку на підданство України Москві.
Сим способом Росія звільнила і Українцїв від обо

вязку задержати спілку з нею. Коли Росія зломила „пере
яславську умову", то не має вона права вимагати від Укра
їни, щоб Україна зоставала ся при Московщинї, _ бо Україна
годилась тільки зоставати ся з Московщиною в спілцї як „рівна
з рівною“, а не в підданстві! До підданства нас мусити не
мае Москаль ні божого, нї людського права. Колиж Москаль
сам спілку зірвав, так ми, Українцї, маемо повне прав робити
те, що нам вигідно і що нам користно _ се значить: раз на
все роздїлитнсь від Москви.

* #1

>
і<

„Девятнадцяте столттте названо „столтттем націй“
_ тому,

бо в сїм столтттю повстали середньо-европейські і балканські,

національні держави (Нїмеччина, Італтя, Сербія, Румунія, Бол

гарія, Угорщина) та в сїм столтттю цїла низка завмерших чи

поневолених націй проявила свое національне „я“. Відродились
та стали впоминатись за свое право під сонцем Чехи, Поляки,

Хорвати, Словінцї, Словаки, Флямандцї, Литовцї, Лотиші, Ести,

Фіпи, Ірляндцї, Грузини, Вірмени, Албанцї і т. д. Та мабуть,
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що двадцяте столїттє ще з більшими правом буде носити назву

„столїття націй“. Балканська війна виявила, що національне

питаннє на Балканї зближаєть ся до своєї розвязки: Туркам

відобрано в Европі всї нетурецькі землї, утворено албанську

державу — так, що зостало ся полагодити ще тільки питаннє
Македонії, котре здаєть ся тепер саме й буде полагоджене.

В Росії збудилось національне питаннє по революції з неспо
дїваною силою, що вказує на його дозріваннє. Зростає рух
Білорусів, Грузинів, Лотишів, Естів, Литовцїв, Татар, Вір
мен — навіть Башкіри, Буряти та Якути прокинулись. Ви
ринає чим-раз сильнїйше думка перестрою Росії на основі Фе
дералїзму і автономії всїх народїв. Коли й Україна проки
нулась до нового життя, коли й Українцї жадають авто
номії чи самостійности України — так ce та сама могутня
течія, що опановує тепер всю східну Европу. Тому пусті балачки
тих, хто нас навчає, що боротись за волю свого краю се бу
цїмто „шовінїзм“ та що годить ся боротись тільки за волю

„вcїх людей”. Воля нації се частка волї всього людства,
до якої треба нам йти, яка ще одначе дуже далеко. Хтож
каже, що служить тільки „всьому людству” чи „вcїй Росії“, а
не хоче прикласти рук до скоршого визволу свого рідного краю,

до сього можна приложити слова Павла, вишисані Шевченком

в голові його „Посланія”: „Аще кто рече: люблю Бога, а брата
своєго ненавидить — ложь єсть!“ Служачи нїбито „визволен
ню вcїх“, осьтакий потурає несвідомо гнобителям поневолених
націй.

-

Тому ми, Українції, не журім ся друтими більше,

нїж самими собою. Здобyдьмо перше волю своїй Українї, а
тодії вже можна і про „всесвітню волю“ думати. А то в нас
хата неметена, а чимало з нас преть ся всесвітню палату за
мітати. Якби отcї сили, що їх Україна вложила від 60-их
років у всеросийську революцію, були зужиті тільки на визво
леннє самої України, то й Україна мала б до сього часу волю
і Московщина давно вже вшорала ся б з деспотизмом. А так пі
шли ті сили — ті люде, той запал, та праця і ті засоби —
наче намарне, намагаючись зрушити з місця величезну та
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кт
отяжілу всеросийську колоду. Що більше: Україна тільки стра
тила на cїм, бо кожна українська сила, віддана на службу

хочби поступової Росії, є втратою для України, а скріпленнєм
росийського національного добра і росийського нaтиску на
Україну.

Для Українця зостаєть ся отже тільке одно: служити
тільки українській революції проти Росії та дбати
тільки за визвіл, за самостійність України. Все инше—
се явна чи замаскована гарними словами зрада України.

ж ж
ж

Сучасна війна збудила в Українцїв надїю на визволеннє.
Вона може ріжно скінчити ся. Маємо надїю, що скінчить ся

вона побідою Нїмеччини, Австрії та Туреччини над Росією.
Побіда ся може бути менша, може одначе рівнатись і розгро
мови Росії та її подїлови.
Хто справдії Українець, не тільки тїлом і мовою,

але й усею душею і всїм серцем, той мусить бажати
собі тільки отсього послїднього, себто: розгрому Росії
— і мусить для сього працювати. Розгром Росії се буде
3аслужена кара за поневоленнє мілїонів других народів, буде

ce й акт справедливости Провидїння, бо дасть волю поневоле

ним народам Росії. Тодії й Україна дістане волю, зрабо
вану їй Росією. Пусті та брехливі балачки тих, що лякають
малосвідомих Українцїв нїмецьким поневоленнєм України. Ми

могли б таких людцїв спитати: чим краще московське, грубе,

неотесане ярмо від культурної, людяної та констітуційної нї
мецької управи? Чи може тим, що Москаль „Славянин" та
„православний“? Чи від сього ярмо перестає бути ярмом, а кнут
кнутом? Але й сього людяного нїмецького ярма нема що бо
яти ся. Нї! Україна се за-великий шмат землї, щоби її Нїмеччина
чи Австрія хотїли собі загорнути. Тому маймо тверду віру, що
недалекий час самостійности України.

Навіть одначе, якби теперішня війна не принесла нам

освободження від росийського ярма, то принесуть се нам не
6
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далекі десятилїття. Колись Україна пропала як держава
тому, що за-богато мала з-надвору ворогів (Польщу, Та
тар, Москву), що була роздерта між Польщу і Росію, щ0
саму Україну гризла внутрі станова боротьба, а маси на
родні були темні і непричасні до поліїтики. Тепер усе зміни
лось. Україна має тільки одного серіозного ворога — Москов
щину. А се не три вороги, як колись бувало. Ми й не p03
дерті теперь так, як колись бувало. А якби навіть Москва
вcїх нас загорнула, то й тоді всї Українцї вкупі станемо тим
сильнїйше боротись проти Московщини і побідимо. Є в нас,
що правда, і теперь клясові боротьби: мужиків 3 панами,

робітників з капіталїстами. Але ті пани і капіталіїсти люде
головно чужі і тому клясова боротьба проти них не шкодить
національній справі. Вкінції і ті маси сьогодня вже не ті, щ0
були. Не „князї“ чи „шляхта", не „старшина“ чи „карма
зини“, не „дворяне" чи „пани-д'їдичі“ є сьогодня заступни

ками України, а десятки мілії онів українських хлії бо
робів та робітників. Отсе море люду збудилось і проки
нулось. Воно шумить і грає, клекоче та туде. Здіймаєть ся
все вище та вище хвиля його, котить ся від краю до краю,

захоплює народню масу де-далї до її споду, до дна.
А тодії стане Україна — вольна, нероздїльна, на

родна, демократична, українська держава.

зй
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Іван Франко.

Встане Україна.

Розвивай ся ти, високий дубе,

Весна красна буде!

Розпадуть ся шута віковії,

Прокинуть ся люде.

Розпадуть ся шута віковії,

Тяжкії кайдани, —
Непобіджена злими ворогами
Україна встане.

Встане славна мати Україна,

Щаслива і вільна,

Від Кубанї аж до Сяна річки
Одна нероздільна.

Щезнуть межі, що помежували
Чужі між собою,

Згорне мати до себе всї дїти
Теплою рукою.

6*
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Дїти-ж мої, дїти нещасливі,

Блудні сиротята,

Годїж бо вам в суcїд на услу3ї

Свій вік коротати!

Піднїмайтесь на святеє дїло,

На щирую дружбу,

Та щоби ви чесно послужили
Для матери службу.

Чи ще-ж то ви мало наслужились
Москві і Ляхови?

Чи ще-ж то ви мало наточились
Братерської крови?

„Пора дїти, пора поглядїти

Для власної хати,

Щоб ґаздою, не слугою

Перед світом стати!“

Розвивай ся ти, високий дубе,

Весна красна буде!

Гей вставаймо, єднаймо ся,

Українські люде!

Єднаймо ся, братаймо ся

В товариство чесне,

Най братерством, щирими трудами
Вкраїна воскресне!

Іван Франко.

себ6во
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Звідки взяли ся і що значать назви „Русь”

та „Україна”.

Всякому звісна казка про „нетямущого Івана", що не
знав нї свого імени, нї свого роду. Ось такого нетямущого Івана
нагадує й переважна більшість українського народу — не тільки
простолюддя, але й інтелїґенції. Наш нарід як маса загубив
своє давне історичне імя, під яким знали й шанували його

другі народи, — забув й загубив опісля й друге імя, котрому
пошану і честь здобув він над Жовтими Водами і над Пилявою,
під Зборовом і під Конотопом, під Берестечком і під Полтавою
цїною рік власної і вражої крови. Чужі захопили, закрали його
добре імя з давнини, а з ним разом і честь та пошану давнього
роду перед світом. Чужі намагались затерти й нове добре,

честне імя нашого народу, дбаючи звести Україну до значіння
свого загумінка. А наш великий, — бо й дужий, вельми ду
жий! — „нетямучий Іван" терпів се, сонливо понуривши го
дову, зігнувши спину, постогнуючи на долю. Та прийшов час
пробудження й для „нетямучого Івана". Він оглянув ся по
білому світу за своїм правом, за своєю честю, за своєю давни

ною — батьківщиною, за своїм родом і своїм іменем. Давне
імя і добро пращурів найшов закрадене лихим сусїдом, нове
В поневірцї. І став він правити у лихих cycїдів свою бать
ківщину, свою честь. Став правити свою історичну бувальщину,

св0є історичне імя, а з тим і право бути своїм же господарем
На своїй землї.

"ж ж
ж

Що народи зміняли свої імена, що брали їх від других
народів, що загубляли давну назву, а прибирали нову, що но
сили по кілька назв — се бувало часто й буває до сьогодня.



Ось був колись ще за часів Христових славний в світї

нарід „Римляне“ — „Romani“, як вони себе звали. Потомки
їх сьогодня звуть ся „Італіїянами“, а „Романами“, „Роминами"
чи властиве „Румунами“ назвались мішанції тих Римлян з над
дунайськими варварами: Іллїрами чи Даками. Правдиві потомки

Римлян загубили свою давню назву „Романів", принявши нову,

а ся стара назва перейшла на новий, молодий нарід — Во
лохів-Румунів.

В кількасот лїт по Христї завоювало невеличке нї
мецьке (ґерманське) племя Франків чималу країну Галлію, за
селену зроманїзованими Кельтами або Галлами. Франки роз
плились серед завойованих Романо-Кельтів, загубили свою мову,

але за те накинули своє імя країнї та її народови. Країна
назвала ся Франція, а народ „Французами“. Подібно ватаги

скандинавскіх „Норманів“ завоювали часть провінції Франції,

розплились соред тамошнїх тубольщїв, але лишили їм назву
„Нормандія“.

Нїмції звуть ся по свойму „Deutsche", як давнїйше пи
салось: „Теutsche". Назва походить від латинського слова
„Тeutoni" або „Теuti“; так звало ся невеличке нїмецьке племя,

з котрим вперве стрінулись Римляне. Опісля перенесли Рим
ляне сю назву і на другі ґерманські племена, поки самі Нїмцї,

що не мали зразу одного спільного імени, — не стали звати
себе „Теuti“, „Теutoni“, а по нїмецьки „Теutsche“, „Deutsche“.

Французи і до сьогодня звуть Нїмцїв „Аллєманами“, себто
іменем одного тільки нїмецького племени Аллєманів, що сусії
дувало з Францією. Подібно західні Славяне звуть часто всїх
Нїмцїв „Швабами“, рівнож від одного тільки нїмецького шле
мени „Швабів". І наше слово Нїмцї мабуть тогож початку,
а іменно пішло воно правдоподібно від племени „Неметів“ („Ne
mettii“), опісляж приноровилось до славянських мов, начебто
пішло воно від слів „нїмий“, „нїмота“.
А от одна часть нїмецьких племен, що жили при гирлї

ріки Рейна, стали зватись з часом „Нїдерляндцями“ себто „ни
зовянами“, „низовцями“, свою-ж мову доси звуть „neederduitsch“

себто долїшнонїмецькою. Вони й вважають себе окремим на—
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родом. Цїкаво, що Анґлїйцї звуть Нїдерляндцїв до сьогодня
„Dutsch“ (себто „Deutsch") між тим як Нїмцїв (правдивих
„Deutsch'ів“) звуть вони з-латинська „Germans“.

І великий нарід анґлїйський взяв своє теперішне імя від
невеличкого нїмецького племени „Анґлїв“ („Аngli“), що коло
800 року завоювало часть острову „Британїї“, заселеної кельт
ськими Бритами. Наплили опісля до Британїї ще всякі инші
ґерманські та норманські ватаги, все те змішалось з Бритами

в один нарід, а назва остала від малих „Анґлїв". Але й стара
назва „Британції" ще не загубила ся і — хоч рідко — але
вживаєть ся й до нинї на означеннє Анґлїйцїв і Анґлїї. Ча
сом-же зветь ся їх і „Анґльо-Саксами“, а то від того, що побіч
Анґлїв та инших ватаг найшли до Британ'її також і ватаги

нїмецьких „Саксів", яких головна сила й остала таки в Нїмеччинї.
ж
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Подібні зміни з назвами доконались і в нас, Українцїв.
Та коли вони другим західним народам, що жили спокійнїйшим
життєм, нї трохи не зашкодили, то нам, котрих знесилила
кількасотлїтна боротьба з Татарвою, Турками, Польщею і Мо
сквою, зміна нашого народного імени далась добре в знаки.

Наш нарід покинув чи радше загубив своє тисячилїтне імя, а не

вспів задля тяжкої долї уґрунтувати нового імени так сильно,

щоб нїхто не смів зачішити його правности. Старе наше імя,

як сказано, захопили чужі — „байстрюки", та пишають ся ним
незаслужено, ходять по світу в нашій чести і в нашій славі,

крадуть нам нашу бувальщину і нашу історичну честь — нас же
хочуть мати за свою челядь.

Розгляньмо ж в нашій минувшинї, як було з нашим іменем.
ж хk

ж

На иншім місцї сеї книжки вичитаєте, що стара держава
київських князїв Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира
Великого, Ярослава Мудрого і т. д. се була наша, україн
ська держава. Наші пращурі, давні Українцї збудували її

,
а н
е

Москалї (Великороси), що роблять собі тепер д
о

неї право. На
иншім місцї вже вияснено, що пращурі Москалїв були тільки
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коротко підданцями сеї давньої київсько-української держави та

дістали з неї свій княжий рід, почім вже цїлком відокремились
від неї та нїчого спільного з нею не мали. Звідки-ж роблять

вони собі право до сеї старої київсько-української держави?
Звідси, що ся стара українська держава зперед тисячи лїт

звалась „Русь", а Кияне-Українцї звались тодї „Русинами"
або „Русичами". Звідки взялось отсе слово „Русь", нїхто сього
добре сказати не може. Дехто виводить сю назву аж від Скан
динавії, від норманських Варягів, але виводи отcї дуже на
нягнені. Инші виводять її від іранського чи туркського пле
мени „Роксолянів", що тинялось по чорноморських степах в лї
тах 300—400 по Христї. Ще инші ведуть її від слова „русий",
„русявий”, бо нїбито предки наші були здебільша русявого

волосся. А ще инші кажуть, що отcе слово „Русь” того самого
незвісного коріня, що й назва рік „Рось" і „Росава" (обі в Ки
ївщинї). Мабуть що за сими останнїми й правда, бо зразу
звало ся „Русию" тільки племя київських „Полян", що жило

кругом Київа та як раз понад Росю і Росавою. Якже отся ки
ївсько-полянська „Русь" підбила собі суcїдні, українські пле
мена (Сїверу кругом Чернигова і Переяслава, Деревлян кругом
Овруча, Лучан кругом Луцька, Дреговичів кругом Турова і Пин
ська, Дулїбів на Поділю, Бужан над західним Бугом, Уличів
по Днїстру і т. д.) то cї племена, будучи одної мови з київ
ською „Русю", скоро злились з Киянами в один нарід та при
няли від Киян як спільну назву імя „Русь“, „Русини". Сим
робом назва „Русь" і „Русини" ce старе імя України
і Українцїв, а не Москалїв. Вся стара історія „Руси" —
се історія „України“, а неМоскви, Москалї не мають до неї права.
Колиж вони кажуть инакше, так роблять вони се тому, щоб нашою

давньою славою свою давню мізерію заслонити, щоб нашим добрим

іменем своє байстрюцтво покрити, щоб нас, правих спадкоємцїв

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

ж - ж
ж

Звідки-ж ce взяло ся, що Москалї (Великороси) звуть ся

„русскими людьми“, а свою державу „Россією", та чи нема



в них через те права до старої „Руси"? — Назва „русскіє
людї“ походить очевидно від слова „Русь“, подібно як назва
„Ромини“ від давнього „Romani“ або назва „Французи" від
„Franci“. Але так само, як Ромуни і Французи цілком що инше,
нїж давні Римляне чи Франки, так рівно „русскіє люди" цїл
ком що инше, нїж давня „Русь“, нїж „Русини”. Сказано вже

де инше, що пращурами Москалїв були племена „Радимичів"

та „Вятичів" (над Окою і Сожию), иншого роду і иншої мови,
нїж Українцї-Русини. Вони тільки не цїлих сто лїт підлягали
Київу, почімже, діставши коло р. 1100 по Христї окремих кня
3їв, творили окрему — зразу суздальсько-володимирську, а опісля
м0сковську державу.

Отcї перші князї Москалїв були їм накинені з Київа, з
київської, „руської“ династії „Руриковичів". Вони, враз з своєю

київською дружиною, звали себе очевидно „Русю", бо з Руси
вони пішли. Але їх піддані, славянські „Радимичі“, „Вятичі"
тафінські племена („Чудь“, „Мерь“, „Весь“, „Мордва“, „Карель"

і т. д.) — се вже не була „Русь“, анї „Русини", але се були
підданцї князів пішовших з „Руси". Піддані називались в Мо
скалїв тодї „людьми“. І так говорено „литовскіє людї“, „та
тарскіє людї“, себто литовські чи татарські піддані. Своїх
же підданих назвали ті князї „русскими людьми", себто під
даними князїв, походячих з „Руси".
Виходить з того, що назва „Русь“ — се було на

ціональне імя Українцїв, натомість назва „русскіє лю
дї" се пригадка на підданство московських пращурів князям

3 Руси-України. Ся назва „русскіє людї“ пристала шоволї до

Москалїв і стала їх іменем. Разом з нею вживали одначе Мо
скалї й другу назву: „московскіє людї“, поки царь Петро І не
перенїс столицї Московщини з Москви до Петербурга, та не

став урядово вживати на означеннє Московщини і Москалїв
назв „Россія“ і „русскіє люди“. Щож до Українцїв, то нази
вали вони себе постійно аж до часів Хмельницького і пізнїйше

„Русинами“, а Москалїв нїколи инакше як тільки „Москалями“.

Так само Шоляки, Турки, Татаре, Нїмцї, Французи, Шведи, Ан
ґлїйцї і т. д. називали нас від ІХ—ХVІІ віку „Русинами“ по латин
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сьш „Впыъепі“, аМоскалїїв „Мозсоуйі“, або „Мозсі“. Так стоїть
в усїх письмах і мапах (картах) сього часу. Замітне, що знов-же

Москаль звучи себе „рускими“, або „московськими людьми“,

нас пазивали тодТ „литовськими людьми“, а пізнїйше, від ХУ
віку „Черкасами“.

*

-

Щойно по Хмельвнцькім в ХУІІ вЩї, а особливо по Ма
зепинім погромі під Полтавою ХУП! віцт стали в нашого на

роду загибати назви „Русь“ і „Русинн“, а патомість прнйма
ють ся пові імена „Україпа“ і„Українц’!“. Слово Україна мало

що молодше від слова „Русь“ та означувало зразу майже ту

саму землю, котра первісно звалась „Русь“, себто околицї по

ріцї Росї і Росаві. Ось так в старій київській лїтописи пн

шеть ся про смерть квязагВолоднмира Мономаха (початок ХП
сто/1Тття),що „Украіна о нем много постогпа“, себто, що Укра
Тиа по нїм дуже зажурила ся. Поширяти ся зачинае те імя

одначе щойпо в ХТГ та ХП столїттях враз з початкамп і роз
витком української козаччипи. Козаччина зародилась там, де пе

редше „Русь“: по ріках РосТ і Росаві на Украївї. Разом з тим, як
козаччнна пошпрялась на південь в степи, на схід па ‚Швобереже
та на захід на части Волини і Поділя —поширяласьіназва„Укра—
Тна“, а за сим імя „Українцт“. Гетьман Петро Конашевпч

Сагайдачний (в початком ХУП столїття) писав ся вже „геть
маном УкраТни по обох боках Днїпра“, Богдан Хмельницький
в половипт ХУП столїття підписав ся „гетьман Украіпп“, а його
писарь Зорька говорив над його трупою 1657 рощд ЩО по нїм

плаче „уся Річ посполита украТнська“.
Отся назва „Україпа“ або „Матп-Україна“ на означенне

держави українськпх гетьмащв, а навіть всеї земщ, заееленої

нашим народом стрічаеть ся від сього часу постійно в народ
нїх піснях, козацьких думах, штучних віршахідрамах, в Што
ппсях та документах. Так само чужпнцт (НТмцТ, Французи,

Авглїйцї) вживають її в тім зпачшпю в своїх письмах, На кар
тах Европи, навіть як збірне імя цтлої пашої землї, всього
пашого народу.
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А разом з тим, як поширялись у нас назви „Україна“
і „Українець“, загибали старі назви „Русь“, „Русин“. Ще за

Хмельницького і Виговського (половина Хі/'ІІ віку) говорено
і писано про нас „Русь“, „руський нарід“, „руське князївство“,

7,Русини“. Але як Україна увійшла в спілку і тїснїйші зно

сини з Москвою та Москалями, тодї й зачинають у нас слова

„Русь“, „руський нарід“ на означенне нашого краю і народу
загибати — головно ж з сеї причини, щоб відріжнити нас від
Москалїв, котрі звались „русскими людьми“. Ще Грицько

По

летика уживав сих старих імен, називаючи свою сильно проти
московську історію України (конець ХУІІІ віку) „Історіею Русів“.
Якже Гетьманщину і Запороже влучено цїлком до Росії, тодї

загинули назви „Русь“ і „Русинй“ в теперішнїх губернїях
Чернигівській, Полтавській, Київській, Харківській, Катерино
славській та Херсонській до решти, а зостали ся тільки назви

„Україна“ і „Українцї“.
Слово „Русь“ на означенне нашого народу і землї зостало

ся ще тільки на Волинї, Поділю, Холмщинї та Галичинї, —

там, де наш нарід мав до дїла тільки зПольщею, а не стрінув ся

ще з „русскими людьми“, себто Москалями. Нкже Москалт за

няли Волинь, Поділе і Холмщину (з кінцем ХУІІІ віку), то
й там слова „Русь“ та „Русини“ загибають. Тепер уживають
ся вони на означенне нашого народу і землї ще лише в Га
личинї і Буковинї під Австріею та в сусїднїх з ними околицях
Угорщини, — де наш народ не мав досі до дїла з „русскими
людьми“ (Москалями) та міг без баламутства уживати свого

старого імени. Одначе і в Галичинї за останнїх двадцять лїт

принялись дуже назви „Україна“ і „Українцї“.

* >
\<

Ж

Ось так нові слова „Україна“, „Українець“ і „україн
ський“ увійшли поволї на місце давнїх слів „Русь“, „Русин“

і „руський“. Сьогодня е се правильні назви нашого народу,

землї і мови, уживані нами і чужинцями. Слова „Русь“, „Ру
син“ і „руський“ в значінню нашої землї, ѕлнзьроду і мови за
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гибли (з виїмкою одної Галичини!), тому, щоб ми могли від

ріжпити себе від „русских людей“ (Москалїв і Тх держави „Ро
сП“) та тому що ми, пішовши в московське ярмо, не мали сили

свого давнього імени для себе оборонити.
Ось так царь Петро І. назвав свою державу „Россіею“.

Зробив він се навмисне, аби сею назвою інас в одно з Моска
лями підгорнути. Слово „Россія“ пішло такоаѕ від слова „Русь“,
бо е се тільки грецька форма українського слова „Русь“. Царь
Петро І не назвав одначе своеї держави Русю, бо знав, що
„Русь“ се теж саме, що „Україна“, та що через те пїхто не
зачне Московщини Русю звати. Тому взяв він хитро грецьку

форму сеї назви — „Россія“, знаючи що таке нове слово вспіе
він накинути своїй державт й свому народови та знаючи, що
сим робом він у чужих викличе вражінне, начебто „Русь“
і „Россія“ то було одно. І так справдї стало ся. Царю Петрови І,
що був першим „обсдинителем“, вдало ся назвою „Россія“ за

крити окремішність давньої „Руси-Укратни“ від Московщини.

Щоби-ж ще краще сього доконати, Московщипупрозвано „Ве
лпкоросіею“, а Україну „Малоросіею“, так начеб-то Московщина

була старша сестра
—
опікунка України.

Присвоївши ж собі наше давне, хоч і згрецька пере
кручене, імя, присвоїли собі Москалї і нашу найстаршу
історію та письменство, чванючись ними начебто своїми. Не
мають одпаче Москалт права до сього присвоения, так само,

як Румуни не можуть присвоювати собі, і таки й не присво
юють, нї історії, нї культури давних Римлян. До сеї старо
рнмськоі історії і культури мають право тільки Італїйцї—так
як до давньої „Руси“ маемо право тільки ми, Українцт, як

справдешні И нащадки. Ми, Українцї, а не Москалї е прямими
потомками давнїх „Русинів“ чи „Русичів“. Староруська історія
і культура се наша, а не московська (росийська) спадщина, та

давня „Русь“ і теперішнн „Україна“ се одно і те саме. На
томість давня наша „Русь“ з теперішною Росіею-Москов

щиною не мае — крім украденої і перекрученої Москалями
назви — нїчого спільного, як нема нїчого спільного між давним
Римом, атеперішньою „Роминїею“. Ми „Українцї“ е правдпві
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„старо-руси“, праві наслїдники Володимира Великого. Моска

лїж се славянсько-фінські байстрюки, що — користуючись
своею силою— загарбали нам імя та історичну славу, а тепер
і нове імя „Україна“ раді б стерти з лиця землї.

Українцї! Русичі! Дажбогові внуки! Чиж довго ще дасьте

поневіряти себе вашим колишнїм холопам-рабам? Чи довго
ще зноситимете _наругу варварів, що своїм варварством за

топили нашу високу культуру та що, саш не мавши давно1

минувшини, чванять ся краденим у нас добром і краденим

у нас іменем? Пора відобрати нам наше добро: нашу волю, нашу
землю, нашу історію, нашу славу і наше імя! Нехай запишаеть

ся в тисячлїтній прадїдній славі Дажбогова земля — бать

ківщина Володимира Великого і Ярослава Мудрого, Романа

і Данила, Острозького 1 Могили, Хмельницького і Мазепи,

Полетики і Шевченка: — Русь-Україна!

Лъшпн Цегелъсъкий.

‹
Зищожцё при бесёдё.



Колись здавав ся ти менї орлом підтятим
1 в полї кинутим в агонП сконать.. .

Очима стежиш ти за ворогом проклятим,

Що хтїв тебе ногою ростоптать.

Ти гнївом дишиш і гориш, а не конаеш . .‚
Щоб впитись, шарпаеш кігтями по землї, 1

Одним крилом граків ти відбинаеш
І сам лежиш на зламанім крилї . ..

Колись здававсь менї ти лицарем прекрасним,

Що лїг в стену на каменї спочить . ..
Ти важко спиш і мариш боем щасним,

А ворог твій вже травами сичить . ..

Тебе взяли . . . Кати твої ламають руки,

Зривають твій мушкет з могутнього плеча...

Дарма, дарма впиваетесь, гадюки, —

Його рука не випустить меча.

Народе мій! і ти — орел, вночі підтятий,
І чом не лицарь ти, захоплений в полон?!
О, орле мій, мій велетню крилатий,

О, лицарь мій, покараний за сон! . .

Чому-ж ти, орле мій, з орлами не лїтаеш,

А крила веслами волочиш но землї?!

Чому-ж ти, лицарь мій, на герць не вииускаеш,

А вітром жалібно голосиш на ріллї?!. .

І що орел, коли його орлина зграя
Не рве з землї в блакить ясного дня,
І що за лицарь ти з усмішкою льокая,
Без гордих дум, без чести і імя?!..

О. Олесъ.



Унрайна.‚

УсТ маемо се звучне слово на устах, для вс’!х нас воно

символ відродження, свободи безмежноїї, світлої будуччини
без хлопа і без пана. Мн поставили се слово на нашому си

ньожовтому стягови і воно мусить колись, — хто зна чи не
в найблизшім часї, — побідно замаяти на старих святих ки
ївських горах, на широких стенах, шумннх порогах, над укра
їнським Чорним морем.

Що значить се велике слово?

Воно означае величезний, всїми дарами природн пребо
гатнй край, де від більш як тислчу лїт сидить наш український

нарід. Хоч страшні хмари ворогів з усїх сторін валили ся на

богату нашу землю, хоч між усїма великими народами світа

наш український найбільше внтерпів злиднїв, то все-таки він

успів не лише задержати за собою цїлу свою чудову землю,

але й заняти нові землт колишнїх відвічних своїх ворогів.

Україна се одна з найбільших країн Европи. Вона обіймае
850.000 кільометрів квадратовнх або 750000 верстов квадрато
вих. Від Біловежськот пущі на північнім заходї до Баспійського

моря на південнім сходї е до 2000 кільометртв, від Мглина

в Черннгівщинї на півночи до Криму на південь до 1000

кільометрів. Се простір півтора рази більший як простір



усеї нїмецької імперії і куди богатший. Та щож? — ми на
нїм не стали господарями!
Велика є українська земля і богато в неї ріжних-пре

ріжних країн. Є тут і величні гори з дрімучими лїсами,

цвітучими полонинами та кригою окутими верхами; є горбу
ваті підгіря з гарними левадами; є подерті ріками, немов бо
роздами, височини, що мов море хвилюють безконечними ла
нами збіжа; є широкі холодні, підмоклі низи з темними лїсами;

є безкраї степи, засїяні могилами славних прадїдів великих;

є чудове море, величні ріки, гарне підсоннє, богатий ростинний

і звіринний світ. Та нема народної волї і добробуту, хоч змі
стило ся б на cїй широкій, богатій землї не 33 мілїони Укра
їнцїв, що на нїй тепер пробувають, а вдвоє або втроє більше.
На захід сонця, найдальше з усїх українських земель ле

жить наша карпатська Верховина. Се гірська країна, — довгі
ряди високих гір, укритих долом темними лїсами, на верхах

квітчастими луками-шолонинами, простягли ся тут як сягне око

в синю далечінь. Глибокими долинами спішать хрустальні річки
по скелях і каміннях, щоб чим скорійш вийти з гір на широке
роздiллє. Тут беруть свій конець і срібнолентий Сян і бистро
течний Дністер і тремучий Прут і лютий та чудовий Черемош
і дві сестри Тиси. Нарід там небогатий, а твердий мов скала
й гострий як криця. Найдальше на захід, де Верховина наша
найнизша, живуть Лемки під містами Санчем, Горлицями, Ся
ноком, Бардієвом, Пряшевом і Ужгородом. Бідні вони, бо земля
неродюча, тож на долах і за морем в Америцї заробляють тяжко
на хлїб, темні вони та збаламучені. Дещо далї на схід, де гори
висші, сидить друге племя Верховинцїв над жерелами Сяна

й Днїстра. Се Тухольції й Бойки. Вони кормлять ся бідно
хлїборобством і скотарством, беруть ся теж і до торговлї. По
угорській сторонї Мукачів і Густе, по галицькій Турка, Старий
Самбір, Долина і Калуш — головні торговельні місточка Бойків
щини. Остання верховинська країна се наша Гуцульщина,
населена претарним лицарським племенем Гуцулів, що роз
cїло ся довкола велитенської Чорногори. Вони правдиві Верхо
винцї. Кормлять їх верховинські лїси й полонини, до хлїбо
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робства вони мало творять ся. Сигіт, Косів, Кути, Вижниця —
се їх місточка.
Друга українська земля се Підгірє, що розкинулось пи

рокою полосою під нашими Карпатами. Воно богате і лїсами
і лугами і полями, добувають тут сіль і нафту. Тут лежать
старий український княжий город, укріплений Перемишль, тор
говельний Ярослав, де ходив до школи Хмельницький, Самбір,

недалеко якого уродив ся славний гетьман Петро Конашевич
Сaгaйдaчний, Дрогобич, Борислав, славні нафтовим промислом,

Стрий, Станїславів і Коломия зі значною торговлею і столиця
Буковини Чернівції. А старенький Галич, колись столиця князїв
щїлої західної України, нинї зійшов на нужденне місточко.
Далї пролетїм понад три граничні области України від захо

ду, від Польщі. Се Розточе, Холмщина і Підлясє, що простяглись
над Сяном, Вепром і Бугом. Земля не всюди тут родюча, богато
лїсів, пісчут та болот та тутешній нарід український з колїна

старинних Дулїбів від віків тут кріпко стоїть на нашій границї
і від віків успішно її боронить. Тут лежать два старі укра
їнські княжі городи: Львів, нинї один з осередків українського
життя, і Холм. Серед надбужанських болот памятне церковною
унїєю Берестє, тепер міцна московська Фортеця.
Лїси, болота, великі ріки, часті озера, поміж ними пісчані

кучугури — отсе нова область України — Полїce. Та не ди
вімось на нього згорда. Плечисті Пинчуки се наша спокон
вічна гранична сторожа від півночи. Не дала вона суcїдам
урвати нї крихітки української землї. Сидять наші полїщуки
над Припетю і її притоками коло Пинська, Мозиря, Ковля
й Овруча та промипляють оброблюваннєм та сплавленнєм лїса,

скотарством та потрохи хлїборобством.

На південь від Полїся лягла Волинь. Лїса тут ще до
волї та богато вже й родючих полей. Тут сидять спокон
віку між Бугом та Тетеревом наші Волиняне, потомки давних
Деревлян, і орють не всюди вдячну рілю. Давні українські княжі
міста Володимир, Кремянець, Іскорость нинї бідні місточка, не
богатші й городи славних князїв Острозьких Острог і Старо
константинів. Один укріплений Луцьк дотепер має дещо зна
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чіння, попри нього Фортецї Дубно й Рівне та торговельні міста
Броди, Радивилів, Звягель. Столиця Волини се старий, тепер

богатий торговлею Житомір. Не забудьмо, що на Волини ле
жить сумної памяти Берестечко, де зрада татарська густим ко
зацьким трупом вкрила батна над Стиром!

Ще дальше на південь простягло ся між Днїстром та
Богом високе рівне,

безлісне, соняшне Подїмє з його гли

Памятник Володимира Великого у Київі.

бокими ярами, де села тонуть в зелених садах над срібною

стяжкою річки, де величнїм яром пробиває собі Днїстер доро
гу до моря. Серед буйних ланів збіжа живуть тут Подоляне,

що богато крови й поту проляли за свою родючу чорноземну

країну. Городів тут небогато. По галицькій сторонї торговель

ний Тернопіль, старезна столиця князїв Теребовля, звісні по
бідами Хмельницького Збараж і Зборів, по росийській сторонї
торговельні міста Камянець, Могилів, Балта, звісна Богуновою
побідою Винниця.

На південь від Днїстра лягли височини Покуття й Беса
рабії, де кукурудза, овочі і виноград тарно вдають ся. Се теж
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граиична сторожа України від молдаванської межі. Тут лежить

славний побідами Сагайдачного Хотин та місточка Сороки, Ор
гіїв, Більцї. Між Тетеревом, Богом та величнїм ,Лдйпром ба
чимо серце України Киёвщину або правобічне Поднїпре. І се
височина, легко горбиста з чудовими ргтками, величнїми свя

тими горами днїпровими, де над ревучим Словутицею найбільша

святість кождого Українця — Шевченкова Могила благо

Оело Кирилёвка, де провде своё дёточё лёта Т. Шевченко.

словляе соборну Україну. А скільки тут й иньших могил з вітром
розмовляе таких, що якби розкрились, то

— не плакали б дТти,
мати не ридала б!

Золотоверхий Київ, найстарше місто України, сей не

вмиручий город-матїр розсїв ся тут над величнтм Диїпром
на святих своїх горах. Не зломили його історичні заверюхи.
Він росте в славу, богатства, духове житте і мусить стати тим,

що йому належить ся, столицею самостійної України. Цї
лий круг старих міст, монастирів, урочищ окружае його вінком,

а там дальше понад Днїпром розкинулись понадднїпрянські
невеселі, та славні козацькою бувальщиною села й місточка:

Трехтимирів, Черкаси, Ванна, Чигирин, Суботів. Оподалік від

Диїпра бачимо торговельний Бердичів, славну договором Хмель
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ницького з Поляками Білу Церкву, памятну з гайдамацьких

часів Умань, фабричний Елисавет. Недалеко Корсуня, де Хмель
ницький зломив могучість Польщі, лежать бідні села Кирилівка

і Моринцї, де вродив ся і виріс Тарас Шевченко, що своїми
безсмертними творами зломив вікові шута українського народа.

По другім боцї Днїпра широко розкинулись по при
днїпрянськім низу стара Гетьманщина і Слобожанщина, що

сягає далеко на схід по-над Дін і Донець. Се старі ко
зацькі займанщини, де кожде село, місточко, місто повні спо
минів крівавої та славної минувшини. Тут Чернигів, старий
княжий народ, може й рівнолїток Київу, там Конотоп, де слав
ний Виговський розбив Москалїв, тут стара гетьманська сто
лиця Батурин, що був вирізаний до немовляти Москалями за

Петрових страшних часів. Давні козачі полкові і сотенні міста
й місточка Стародуб, Глухів, Кролевець, Сосниця, Нїжин, Мир
город, Лубнї нинї ледви животїють, хоч колись за козацьких
часів тут кипіло вольне широке життє. Де дїлась велич кня
жого Переяслава, що бачив Тарасову ніч і сю сумну перея
славську угоду, що запродала вольну Україну Москалеви? Ро
мен задержав ще досї дещо зі своєї торговлї; козацькі Шри

луки тепер торгують тютюном; Гадяч, де Виговський мирив ся

з Польщею, тепер бідне місточко. Так само підупав Лебедин, де
свого часу Меншиков вирізав усе населеннє. Дещо промислу

і торговлї мають Суджа, Білопіль, Суми, Охтирка. Полтава,
сумна споминами нещасної битви, що розвіяла всї надїї вели
кого Мазепи визволити Україну з-під московського ярма, тепер
богата промислом і торговлею. Виросла також на межах Запо
рожа пристань і промисловий город Креміньчук.
В сточищи Дону виріс з козацької слободи на велике тор

говельне і промислове місто Харків. Инпi городи і місточка
рідко засїяні і невеликі— ось Білгород, Чугуїв, Короча, Оскол,
Острогожськ, Бутурлинівка.

Невелика і недуже густo зaсeлeна Донеччина та богата
на ріжні підземні богатства: вуголь, сіль, залїзо, мідь, ртуть.
В останнїх десятках лїт виросло тут богато Фабричних димарів
серед степу, а коло них повиростали міста і села. Славянськ
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і Бахмут копають сіль, Микитівка ртуть, Юзівка й Грушівка
вуголь та залїз0, Луганськ має залїзні заводи, Ізюм гончарські,

Каменське значну торговлю.

Уcї останнї области України лежать на плоских височи
нах. Вони всюди лагідно обнижують ся до півдня до україн
ських степів, до чорноморського низу, що простяг ся від

оспіваних усть Дунаю шо устя Дону. Тут було колись
славне Запороже з Сїчию і її паланками, що боролось з
Ляхом, Москалем, Татарином і Турком за волю й долю
України. Не стало Сїчи, пішла в неволю Україна, а де
пасли ся запорожські конї, тепер хвилюють лани збіжа, на

руїнах Сїчи садять картоплю чужі кольонїсти, над ріками
і морем, де колись гуляли козацькі чайки, розсїяли ся

змосковщені городи. Зате пропала навік татарська неволя.

У Криму, де колись бідні українські невольники карались
по каторгах, тенер ро3cїдають ся наші рідні села українські

і зробили вже з його і з сусїднього західнього Кавказу
українську землю.

Шерегляньмо ще й ті городи, що вигодувались на загар
баній запорожській землї. Бо вони наші по закону природи і му
сять бути наші по закону людському.

Над синїм Дунаєм, де нащадки Запорожцїв промишляють
рибальством, бачимо Ізмаїл, Килїю і Вилків. Над Днїстром:
Тираспіль, Дубосари, Бендери, Акерман. Дальше над морем ве
личезна пристань Одеса. Над Богом зустрічаєм Вознесенськ

і воєнну пристань Миколаїв, над Інгульцем богатий в залїзо

Кривий Ріг. На приднїпрянськім Запорожу задимив безчислен
ними Фабричними димарями Катеринослав, на святих для кож
дого Українця місцях давнїх Сїчий розложились промислові
Олександрівськ і Никопіль. Недалеко Днїпрового устя лежить
пристань Херсон, лиману пильнує славний Очаків. Над Озів
ським морем бачимо молоді городи Мелїтопіль, Бердянськ, Та
ганрог, Ростів, що торгують за морем збіжем, і старий Озів—
тепер осїдок рибальства.

На Криму давні місця неволї перемінились в українські
ta

городи, ба й приросло богато нових міст та місточок. Остав
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старим один лише Бахчисарай, колишня столиця татарських

ханів. Козлів (Евпаторія), Кафа (Феодосія), Керч тепер уже на

половину українські міста, звісна воєнна пристань Севастопіль,

столиця ґубернїї Симферопіль та купелеве місто Ялта з кождим

роком більше українїзують ся і недалекий вже час, коли Крим
стане такий же український, як всяка инша українська область.

Доходимо до останнїх східних меж України, до Кавказу
і Підкавказя. І тут стоїть на межах кріпка сторожа, а заразом
передня чата великого українського народу — козаки Чор
номорцї. Переселені Москалями на Кубань, вони заснували тут
нову Україну з її городами, селами та хуторами. До них прили
нули з рідної України нові переселенцї і крок за кроком зали
ваєнароднеукраїнське море підкавказькі степи, горбовини тапочи
нає здобувати сей велитенський кавказький мур, що його оспівав

батько Тарас. Є тут українські городи: столиця Кубанцїв Ка
теринодар, пристани Темрюк, Єйськ і Новоросийськ, українська
хвиля Заливає вже Майкоп і Ставропіль та доходить до дале
кого, рудими степами обрамленого Каспія.

Український народе! Ось твоя земля. Дивись, яка вона
велика, гарна, богата! Подумай, яка вона важна для світа,

коли найсильнїйші світові держави хочуть, щоб вона воскресла.

Український народе! Ти сплячий велитню! Чи не порвеш ти
своїх кайдан! Чи дальше велиш московському ненаситови кор
митись богатствами твоєї землї, твоїм потом і кровю?!

Степан Рудницький.
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Нива-Україна.

Гей ти, ниво, — в тебе гону
Од Карпатів аж до Дону!

Та широка ж, як погляну,

Геть укрилась килимами,

Огорнула ся лугами

простягала ся до Лиману.

— Що ж то, ниво, лихом збита,
Шотом, кровію полита,

Ниньки стало ся з тобою?

Не красуєш ся стогами,

Не пишаєш ся скиртами,

А глушиш ся лободою?

— Ой ви, жалібники дїти,
Та не вам би й говорити,

Як самі байдуже спали!
Деж ви були? Инші руки

Завдавали рідній муки,

Репяхами засївали !

Колись добре я родила:

Виростала з мене сила

Ворогам на страх і горе!
А тепер я геть дичаю
І не бачу скрутї й краю,
Бо нїхто мене не оре! —

— Правда, ниво! За сльозами,
Не рушали ми з ралами . . .
Гайда в поле! Гине нива!

Додаймо до працї руки:

Хоч не ми, то дїти, внуки —
А таки діждуть ся жнива!

М. Старицький.
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Потреба самостійности України з народно-госпо

ДарсьК0г0 П0гляду.

(Як Росія визискує Україну.)

„Пропащим часом" назвав незабутнїй український вчений
і письменник Михайло Драгоманів той час, як довго Україна
находить ся під панованнєм централїстичної Москви. Під кождим
оглядом є се пропащий час для українського народа та для
української землї. Росія душить українську культуру, не
позволяє рідною мовою вчити та писати книжок, Росія не по
зволяє на самостійне полїтичне життє Українцїв, на стано
вленнє самим Українцям про свої справи, Росія вкінцї не по
зволяє на відповідний розвій економічного життя і добробуту на
Українї, використовує та висисає вcї богацтва краю, а за те
НїчОГО Не дає.

Росийське централїстичне правительство дивить ся на Укра
їну як на чужий завойований край і відповідно до того прова
дить свою народно-хозяйственну полїтику, не позволяє країнї на
лежно розвинути ся, розуміючи, яке велике значіннє має розвій
народного хазяйства, хліборобства, промисловости і торговлї для
української національної справи.
При теперішньому розвою кашіталїстичного ладу для добрих

чи злих відносин між державами хозяйственні справи не лише
дуже важні, але прямо рішаючі. Се найлїпше показала тепе
рішня европейська війна, причина котрої є власне те, що Росії
та Анґлїї не шодобав ся такий скорий та могутнїй розвій на
родного господарства, промислу і торговлї Нїмеччини.
Те саме дїється в межах одної держави, коли її замешкує

більше народів. Пануюча нація, державна (якою в Росії є Ве
ликороси), старається визискувати вcї инші народи сеї держави,

свої економічні інтереси уважаінтересом держави, а область і торги

— 96 —



збуту (ринок) чужої народности уважає неначе чужою держа
вою, яку треба використовувати. Пануюча нація хоче, щоб
инші поневолені народи вcї вироби купували від її буржуазії, та
щоб усі богацтва инших народів і країв служили лише на її
користь. Коли в области недержавного народа почина розвивати
ся промисловість, буржуазія державної нації заходжуєть ся зни
щити її. Економічні інтереси пануючої нації наказують їй таке
поступованнє: „коли хочеш, щоб инші народи у тебе купували,

т
о треба або знищити кордони, що ділять т
і

народи від тебе,

себто винародовити (денаціоналїзувати), або н
е

дати розвинутись

в области недержавної нації промислу, тримати її в станї па
сивного ринку. Сю політику пануючої нації влучно схаракте
різував Французький подорожник Бомон в відношенню Анґлії

д
о Ірландії: „Пригнїченнє Ірландії Анґлїєю н
ї
в чому може

н
е виявило ся так ярко, як в торговій полїтицї, Анґлїя хо

тіла все продавати їй, але нїчого у неї не купувати".
Ще в гіршій мірі, як Анґлїя супроти Ірляндії, веде полї

тику пригнїчення Росія супроти України. Росія уважає Укра
іну землею, яку належить лише використовувати під кождим
0Глядом.

Цїла економічна полїтика Росії супроти України є еконо
мічним визиском України росийською державою н

а
користь цен

тру. Росія визискує Україну під оглядом податковим, через те,

щ
о

побирає з неї більше податку, а менше звертає на потреби
української землї. Те саме під оглядом податку крови, рекрут
чини, під оглядом фінансової т

а

дорожної полїтики. Росія
3держує розвій продукційних сил н

а

території України, зглядно
спомагає лише о стільки, о скільки сього потреба центру.

Податкова полїтика.

В податках з України росийський уряд богато більше за
бира грошей, я

к

вертає назад н
а

потреби українських земель
та людности.

По урядовим даним, як „звідомлення державної контролї“ т
а

„касові звідомлення мінїстерства фінансів" за 1
0 років від 1882. д
о

1891. року зібрано з України звичайних доходів 1,428 мілїонів
карбованцїв, а зроблено н

а

Українї звичайних витрат 727 мілїо
нів; отже н

е

вернуло ся д
о України 701 міліонів, себто майже

половина вcїх податкових грошей України!
Те саме бачимо і в пізнїйші часи. За 9 років від 1898—1906

року зібрано з України звичайних доходів 3,548 мілїонів карб.,

зроблено н
а

Українї звичайних видатків 1,881 мілїонів карб.
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себто не вернуло ся до України 1,767 мілїонів карб, або
коло 200 мілїонів річно.
І знову виявляєть ся, що біля половини всього того, що

збіраєть ся з України в державну казну, витрачуєть ся не на
потреби нашого народа, не в нашому краю.
Та не всїм частинам росийської держави судилась однакова

доля, не з усїх країв держави упливає сила народніх грошей.
Є між ними такі, в які ідуть народні гроші ще й з инших країв,
з инших частин росийської імперії.
Таким упривілєйованим краєм є прим. центр, столиця Ро

сі
ї

— Петербург і вся петербурзька ґубернїя. За 1
0 років від

1882. д
о

1891. р
.

н
а

покриттє звичайних трат тої ґубернії треба
було взяти з инших країв Росії 2,097 мілїонів карбованцїв, а за

9 років від 1898—1906 р
.

довелось взяти 1,820 мілїонів карб.
Так з року н

а

рік упливали народні гроші з України в центр,
витрачали ся на розвиток росийського народного хазяйства.
Така полїтика росийського правительства ведеть ся вже з да
внїх давен, з того часу, як Петербург став столицею Росії,

а може ще давнїш. Росийське правительство найбільше допома
гало розвиткови хазяйства в великоруських ґубернїях, в центрі,

8
,

занедбувало окраїни, передовcїм же Україну.
Як бачимо, Росія витягає з України в податках річно 200

д
о 220 міл. карбованцїв, себто більше, чим виносять проценти

державного довгу за границею (в 1903 р. 173 мілїони карб.).
Довги держави зроблені головно н

а

військові видатки Росії
для удержання переваги московського централїзму. Так можна
сказати, що коштом України сплачує Росія проценти Францу
зьким банкирам за фінансову поміч н

а

зброєння і коштом Укра
їни удержується великодержавне становище московського царизму.

Побір рекрута.

Рівнож що д
о

побору рекрута великоруські краї стоять

у лїпшому становищи, як українські землї. Статистичні числа
виказують, що з України побирає Росія більший процент рекру
тів, як з Великоросії.

Залїзно-дорожна тарифова т
а

взагалі комунїкаційна по
ЛІТИКа.

Коли придивимо ся комунїкаційній політицї Росії, то бачимо,

що уряд комунїкаційні засоби, залїзні дороги, биті шляхи і ка
нали, так важні для економічного розвитку, заводить так, щоби
вони як найбільше служили центрови, Москві і Петербургу.
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Перші залїзні дороги були між Петербургом та Москвою, а піз
нїйше всї нові дороги будовано так, щоби вони сходились
до Москви або Петербурга. І тепер Москва займає чи не перше
місце на всю Европу по числу залїзниць, що сходять ся до неї
з усїх кутків Росії. Шосейні (мощені) дороги теж були про
ведені між столицями, а опісля в ріжні боки од них.
Те саме і на водяних дорогах бачимо. Проводячи канали,

правительство раз-по-раз направляло їх до столицї, щоб на тих
каналах можна було насамперед привозити до неї сировину, хлїб,

залїзо і т. ин., а з неї вивозити готові товари, машини, тканину
і т. ин. Петербург став приморським портом мало не для всїх
водяних доріг европейської Росії.
Та сього ще мало. Проводячи найбільше всяких доріг по

великоруських ґуберніях, правительственна власть разом з тим
гальмувала перевіз товарів по тих залїзних дорогах, що були на
Українї. Вона призначала за провіз товарів до балтійських пор
тів меншу цїну, нЇж до чорноморських та азовських портів. Се
дуже збільшувало цїну на український хліб і спиняло його збут
на всяких ринках. Наслїдком сього було, що весь імпорт (довіз)
відбуваєть ся через північні ґубернїї і Балтійське море. Через
українські та азовські порти ввозить ся всього лише */

9

часть
усього ввозу д

о Росії, підчас коли вивіз (експорт) — головно
збіже т

а

рільні плоди через українські порти виносить одну тре
тину всього вивозу. Тарифну політику використовує велико
руське правительство н

а

свою користь. Се противенство ви
ступає тим яркiйше, що в сфері обміну Україна н

е

підляга
залежности від Великоросії і має в богатьому протилежні інтереси.
Ринки прим. збіжа для України т

а

Великоросії далеко н
е

однакі. Великоросія н
е

є ринком для українського збіжа. Укра
їна висилає своє збіже через чорноморські порти д

о західних
країв Европи. Великоросія н

е
є ринком для українського товару

(скота), якого н
а

московські ринки привозить ся з України дуже
малі скількости.

Ріжні ринки України і Великоросії провадять д
о того, що

в закордонній тамoжeннiй полїтицї Росія уважає передовcїм,

щоби запевнити користи н
а

ринках Великоросії коштом ринків
України. Так хазяйственні інтереси України Росія віддає н

а

поталу інтересам великоруської буржуазії в закордонній еконо
мічній полїтицї держави.

Фінансова полїтика. Відплив капіталів з України.

При участи і під опікою росийського правительства відбуваєть

ся систематичний вивіз капіталів з України д
о

великоруських



центрів та по-за границї держави. Сей прояв є для економічного
розвитку України прямо вбiйчим і тим загрожений який-небудь
її економічний розвій і будучність.
Кредит в теперішньому грошевому хазяйстві, як відомо,

дуже важна річ. Без його дуже важко розвивати ся капіта
лїстичній промисловости. Чим краще в краю впорядковано кредiт,
тим дужче розвиваєть ся в ньому народне хазяйство і навпаки:
чим більше в країнї розвинена промисловість, тим краще в нїй
впорядкований кредіт.

А тим часом росийське правительство перші і кращі креді
тові установи заводило в центрі. Через таку полїтику прави
тельства центр (Великоросія) все більше і більше розвивав ся
промислово, бо в ньому чим далї, тим більше збірали ся капі
тали, без яких тепер не сила хазяйнувати нї одному народови
в світї. „Значно більша половина вcїх капіталів Росії містить ся
в двох столичних ґубернїях". Так сказав в девяностих роках
минулого столїття проф. Яснопольський. Те саме, в ще більшій
мірі бачимо ми й тепер. Ще й тепер, як і ранїш, більша половина
вcїх капіталів містить ся в столичних ґубернїях: в московській
та петербурзькій. Тим часом їхнїй простір рівняєть ся тільки
*/sто частинї цїлої держави, а живе в них біля */во частини всеї
людности Росії.

Капітали відпливають з України ще й через инші причини.
Так, більшість дїдичів з України не сидить в свойому краю,

але пробуває по-за границями краю або навіть по-за границями
держави в великих европейських столицях. Туди забирають за
собою дохід, який мають з землї, і за ті гроші весело пробувають
собі на чужинї. Річно через таку відсутність (абсентеізм) дїди
чів відплива з України коло 25 мілїонів карбованцїв.

Дальше, богато гроша відплива з України на відсотки, які
земельні власники мусять платити за заставні (гипотечні) довги
центральним банкам в Москві або Петербурзї.

Вкінцї, богато гроша відплива через те, що в промислові
підприємства на Українї вложені чужі капітали. Тодї вcї ба
риші (зиски) з тих підприємств не зостаються в краю, але мандру
ють в чужину, до банкирів Бельґії або Франції, що у нас вло
жили свої гроші.

Один український економіст постарав ся дати образ того
відпливу капіталів з України.

По його обрахунку ввесь відплив капіталів з України
річно є такий:

, * , іу
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1. через податковий визиск наслїдком дер
жавної централїзації . . . . . . 208 млїонів карб.

2. через відсотки за гіпотечні довги цен
тральним банкам . . . . . . . . 54 *» **

3. через відсутність дїдичів . . . . . 25 „ «»

4. через бариші некраєвих капіталів в про
мисловости України . . . . . . . 25 „ *»

Разом . . 312 мілїонів карб.

річно відплива безповоротно з України.
Не пораховано тут відпливу грошей за-для того, що на

Українї приходить ся купувати вироби промислів, яких на Укра
їнї нема, як прим. ткацького і инш.

Так цифра 300 мілїонів карбованцїв річного відпливу ка
піталів з України буде певне значно низча від дїйсної. Але вже
се число виказує, як Україну безпереривно зубожується і ви
користовуєть ся.

Обрахуймо, яке місце та цифра займає в цїлому народному
господарстві України. Приближний цїлий народній дохід Укра
їни по обрахунку економістів виносив в 1913 роцї коло 1,600

мілїонів карбованцїв. Народний розхід (на споживання людности
і т. ин.) виносив приближно 1,180 міліонів карбованцїв. Так отже
лишаєть ся надвишка на нагромаджуваннє капіталів і побіль
шеннє народного богацтва всього 420 мілїонів карбованцїв. А коли
з краю відпливає коло 300 мілїонів, то на дїйсне нагрома
дженнє капіталів і розвиток хазяйственного життя лишаєть ся
120 мілїонів карбованцїв, отже лише четверта частина всеї над
вартости (420 мілїонів карбованцїв). Таким чином можливість
нагромадження капіталів і зросту народнього богацтва та продук
ційних сил є в чотири рази менша від того, колиб такого
відпливу капіталів з краю не було.

Спинювання розвитку промислу на Українї.

Кожда нація простує до того, щоби мати свій капіталї
стичний промисл, тому що брак його веде до економічної і полї
тичної залежности від капіталїстично розвинених націй.
Бажаючи Україну задержати в повній залежности од Ве

ликоросії, росийський уряд спинював відповідний розвій про
дукційних сил на Українї. Він знав добре, що через утвореннє
сильної верстви робітництва та міщанства (буржуазії) на Укра
їнї, розвинулись би там також автономні сепаратистичні стре
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млїння, що в відповіднім моментї могли би стати небезпечними
для московського централїстичного правлїння.
Подаємо образ теперішьного промислового розвитку України

та його недостач, які треба завдячити централїстичному москов
ському правительству.
Беручи загалом, на Українї істнує досить значна проми

словість, але вона повстала та розвинула ся лише завдяки не
звичайно корисним природним умовам на Українї. І так маємо
дві головні галузи промислу на Українї: залїзно-вугляний про
мисл та цукроварство.
Незвичайно корисними умовами для промислу на Українї

є богацтво сирівця на Українї (залїзної руди, вугля і цукру),
важкість сирівця, через що неможна його перевозити далеко
для обрібки, а треба таки на місцї обробляти, та се, що в Ве
ликоросії нема зовсїм цукроварства за-для браку цукрових буря
кiв. Українська залїзна промисловість розвинулась через те, що
уральські залїзніза води за-для браку вугля не могли стати гріз
ними конкурентами. Колиби так уральські заводи вспіли були
скорше перейти на уральсько-сибірський вуголь та відповідно роз
винутися, то залїзна промисловість на Українї була б не розви
винулась так скоро.
У всїх своїх промислах достарча Україна головно півфа

брикатів, котрі доперва в заводах Великоросії переробляють ся
на фабрикати. Так, коли залїзної руди видобуто на Українї 68°lо
всеї продукції Росії, а чавуна 62°/o, то готового заліза лише
389/o, а стали 37°/9.
В сахарній промисловости теж виробляється далеко менше

готового Фабриката (рафінованого цукру), як півфабриката (сахар
ного цукру).

-

Той промисл, що є на Українї, розвинув ся ще до того не
на краєві кашітали, але на чужі: цукроварство правобережної
України головно на польські капітали, а залїзно і камінно
угольна промисловість на закордонні капітали, головно бель
пійські та Французькі.
За-для того для нашого краю промисл той не представляє

значіння, бо приносить користи не своїй країнї, на котрій істнує,

але чужим власникам капіталів, що живуть далеко по-за краєм.
Вcї наукові дослїдники стверджують ріжницю між Укра

їною, Польщею і Великоросією в тій ролії, яку відограли в роз
витку їх промисловостей некраєві, головно закордонні капітали.
В великоруській промисловости закордонні капітали грали

незначну ролю, особливо в головній галузї промислу, ткацькій,
тодї, коли на Українї всюди промислові заводи здвигнені чу
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жими капіталами. Участь чужих грошей прим. в залїзній про
мисловости України виносить біля 95°lo.
В Польщі відограли чужі капітали значну, але й корисну

ролю. В Польщу еміґрували не тільки чужі капітали, але й їх
власники, тому чистий зиск лишавсь в краю, підчас коли на
Українї дієть ся навідворіт.
На Українї розвинулись лише ті промисли, що з природи

річей мусїли розвинути ся лише на Українї.
За те инші роди промисловости завдяки свідомій цїли по

лїтицї великоруського правительства не розвинули ся на Укра
їнї. Се відносить ся передовcїм до найважнїйшої галузи сучас
ного промисла, до ткацької (текстильної) промисловости, що
становить більше як четверту часть цілого промислу Росії. При
вартости цїлого промислового виробництва Росії 2 мілїярди рублїв
виносила вартість ткацького промисла 250 міліонів рублїв.

Сього промисла на Українї зовсїм нема, хоч були тут вcї
дані, щоби текстильний промисл на Українї сильно розвинув ся.
В инших краях Европи ткацький промисл розвинув ся в тих
околицях, де вже істнує горно-заводський і залїзний промисл.
В ткацькому промислї находять заняттє тепер переважно жінки,

з огляду на лекшу роботу, тому в промислових центрах робітники
мужчини працюють в гірничому або залїзному промислї, а їх
жінки в ткацькому промислї. З тих причин гірнича Катерино
славщина та Харківщина мали би рацію сподївати ся у себе розвою
ткацького промисла.

Але дїється інакше. Ткацький промисл зосередкований сливе
виключно в Великоросії та по части в Польщі. Центрами обрібки
бавовни є володимирська, московська, петербурзька та пйотрков
ська ґубернїї. В тих чотирьох ґубернїях було занятих ще
в 1900 р. в обробцї бавовни 300.000 робітників на 400.000 ро
бітників цїлого сього промислу Росії. Теж саме в обробцї
шерсти: лише в ґубернїях московській та пйотрковській було за-,

нятих по-над 50"lо вcїх робітників сього промислу в Росії.

Багатьох галузей промислу на Українї зовсїм нема, як прим.
льняно-прядильної, парчевої, ленточної, дротової, гвоздевої, мідя
них і бронзових виробів, Фарбової і т. ин.
Вcї видатки росийської держави на військо і зоруженнє

рівнож є для України одним визиском. Українські землї платять
на мілїтаристичні цїли як усї инші частини держави, а в заміну
за те нїщо не вертаєть ся до України, бо вcї фабрики оружа та
військової потреби є переважно в Великоросії і там лишають ся
річно сотки міліонів витраченйх на військові цїли.
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Випираннє українського робітництва.

Система визиску України Росією даєть ся відчувати безпо
середно українському робітництву. Росийське правительство
з розмислом занедбувало просвіту народа на Українї, тому у нас
є більше неписьменних між народом, як в Великоросії. Через
те терпить не лиш український селянин, але й український ро
бітник, пролєтарь. Неписьменному робітникови годї дістати на
заводах якого лїпшого заняття, хиба лише до простих робіт, зле
платних. Тому в заводах на Українї місця лїпше плаченого, ви
вченого (квалїфікованого) робітника забирають Великороси,
і витискають українське населеннє та причиняють ся до вина
родовлення країни.
Статистика виказує непропорціональний зріст процента ве

ликоруського робітництва на Українї. Через національний гнїт
український пролєтаріят не може набути певного степеня про
світи, якої від робітника вимагає капіталїст.

Загальний образ занепаду продукційних сил на Українї.

Про скорість зросту промислу в якійсь країнї свідчить зріст
числа робітництва. Коли розглянути ся в статистицї робітництва
на Українї і в Великоросії за послїдних кількадесят лїт, то ви
казується, що зріст числа робітництва на Українї є багато мен
ший, нїжу Великоросії. З сього виходить ясно, що і скорість зросту
промислу на Українї менша в шорівнанню до Великоросії.
А й той промисл, що розвинув ся на Українї, не представ

ляє для нашої країни дїйсної, трівкої вартости, а як раз про
тивно відємну сторону. Промисл на Українї розвинув ся чужими
капіталами, власники котрих сидять в Парижі або Брюселї і там
зужитковують бариші з своїх заводів на Українї. Завдяки вло
женню закордонних капіталів в промисловість зиск з капіталів,

то б то надвартість, відпливає з краю, а се шкідливо відбивається на
розвитку продукційних сил краю. Поволи, непомітно відби
ваєть ся се на всїх клясах населення шкідливо, провадить до
повільної господарської руїни і залежности.
Наслїдком страшного відпливу надвартости з краю Укра

їнї загрожує вичерпаннє та руїна продукційних сил,
богацтв краю.

Занедбаннє хлїборобства.

Головне жерело богацтва України — сїльське господарство ce
лянське через брак опіки зі сторони правительства стоїть ще
дуже низько. Московський уряд з розмислом здержує просвіту
селян та не дбає про піднесення хліборобства на Українї.
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Росія, коли дбає про селянське господарство, то хиба в ве
ликоруській области, а про українські землї не дбає. Инші є від
носини великоруського хлїборобства, а инші українського, инші
Форми володїння землею на Українї, инші в Московщинї. Тому
коли росийське правительство не хоче тих ріжниць добачати і після
того інакше дбати про інтереси великоруського і українського
хлїборобства, то виходить се на шкоду українському селянинови.
Не будемо тут обговорювати цїлого земельного питання

на Українї, бо се заняло би богато місця, але скажемо лише се,
що полагодити земельну (аґрарну) справу на Українї корисним
для селянства способом росийське правительство не зважить ся.
Воно обороняє лише інтереси великої посїлости на Українї, а з се
ЛЯНСТВá. ЗН86 лише побирати податки і рекрута.

Загранична торговельна полїтика.

Відносини України в cїльському господарстві, промислї і тор
говлї відмінні від відносин решти росийської держави. Тому
Україна потребує иншої заграничної листово-торговельної полї
тики, як цїла Росія. Тим часом росийський уряд веде торговельну
полїтику лише зі становища великоруських інтересів, а що ін
терес Великоросії протилежний інтересови України, то ясно, що

в
ін нехтує інтереси української землї і за економічні користи

Великоросії платить коштом життєвих інтересів України.
Економічні відносини України є того рода, що українськ і

землї творять один орґанїзм економічний, инший від Великоросії,

що вимагає иншої, як росийська, митово-торговельної полїтики
супроти других держав.

ж

ж

Ми представили тут в короткім начерку полїтику еконо
номічного визиску, яку веде Росія супроти України. Тут най
лїпше видно, що росийське правительство вважає українські
землї за чужу, завойовану область і до України та українського
населення відносить ся як д

о

завойованого ворога, котрого треба
лише нищити та використовувати.
Колиб теперішні відносини довше тревали, т

о Україну
чекає судьба, яку донедавна подїляла Ірландія, визискувана Ан
ґлїєю. Україна стала би погноєм для великоруської культури т

а

для великодержавного становища Росії. Українське населеннє ви
3искане, збіднїле. темне непросвітне, н

е

можучи вижити н
а

своїй
рідній земли, богацтва котрої чужинцї визискують, мусїло б

утїкати з краю і мандрувати за хлібом в сибірські степи або д
о

Америки.

8
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0динока рада — самостійність України.

Єдиний спосіб полїпшення теперішнього становища для
України се державно-полїтична незалежність. Самостій
ність українських земель починає виринати як найважнїйше дома
ганнє України, від якого залежить будучність країни.
Самостійність державна України відразу змінила би доте

перішні сумні відносини. Український нарід, маючи власну но
вочасну державу, впорядкував би свої відносини найлїпше сам,

розпочав би внутрішну і внїшну економічну політику з точки
погляду власного інтересу. Внутрі держави та полїтика зма
гала би піднести сЇльське господарство і полїпшити долю селян,

розвинути власний краєвий промисл, двигнути торговлю, полїш
шити відносини комунїкаційні (залїзні і водяні дороги, гостинці)
загалом упорядкувати вcї досї занедбані росийським правліннєм
народно-господарські відносини. В зовнїйшій економічній полїтицї
українська держава уладила би торговельні договори і мита з су
cїдними державами таким способом, щоби з них виходила як
найбільша користь українським землям, а не, як тепер, Вели
коросії.
Україна вже певний час прямує до руїни її сил і при

родних богацтв за-для визиску росийською державою. Свідомість
сього сумного, безвихідного положення мусить викликати на Укра
їнї всю силу самооборони, щоби визволити ся з московського
гнїту та уникнути повної руїни, не лиш культурної та полї
тичної смерти, але і економічного банкротства.

С. Кузик.
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0й, поля ви, поля!
Мати — рідна земля !
Скілько крови і слї3
По вас вітер рознїс!

Він розносив кругом
І Днїпром і Днїстром,
В Чорне море котив,
Босфор кровю поїв —

Од Карпат за Кубань,

По-за Сойм, за Есмань,

Шо траві, шо степах,

У ярах, у горах,

І на листї в лїсах
Блищить, наче роса,

Наша рідна сльоза,
Наша тямка лиха.

І блищить і горить,
Жалем серце гнїтить;

Та сльоза гаряче
Душу чулу пече.

Сивий дїду Днїпро!
Свої води давно
Ти вcї морю оддав,
Собі слїз ти набрав.

І у Днїстер і в Прут
З гір не води течуть;
То не повінь була,
Що поля залила:

Не водою Заливсь
Днїпровою наш Низ, —
То з народнїх із слїз
Береги розійшлись . . .

Ол. Кониський.

8%
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Богдан Лепкий.

-

Чим жива українська лїтература?

„Не хиляйте свого духа,

Лиш розпалюйте до грани.
Хоть звалйть нас заверуха,

Нáрід обновйть ся з духа
І обнóвлений повстане.
Не хиляйте-ж свого духа,

Лиш розпалюйте до грани!"

Звичайні наші думки, почування й бажання передаємо
в розмовах, листах, бесїдах і всїляких письмах звичайною,
розговірною мовою. Але бувають такі хвилини, коли чо
ловік має сказати щось небyденне, таке, що не всякому
на думку прийде, коле він хоче розкрити свою душу, від
бути прилюдну сповідь. Тодії вже не вистарчає звичайний

спосіб говорення, слова укладають ся якось інакше, святоч
нїйше, насувають ся всїлякі влучні та рідкі порівнання, бесїда
набирає особливої сили, малює і співає, захоплює і пориває
слухача. Так повстають лїтературні твори — поезії, оповідання,

драми.

Є люде, котрі мають особливий дар знїмати ся по-над
буденню хвилю, котрі сильнїйше думають і чують, котрих
бесїда визначаєть ся великим богацтвом слів і зворотів та
якоюсь надзвичайною гнучкістю. Се поети. Поети пишуть
віршом, або прозою, поеми, або драми, з теперішнього життя,
або з минувшини — все одно, щоб тільки розкривали перед
нами незбагнуті тайни істновання, загадки людського життя,

щоб зясовували важні життєві питання, щоб розпалювали в
нас жадобу краси й добра, щоб побуджували нас до безна.
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станного поступу. Ворушити читача і не дати йому задубіти,

все одно чи в горю, чи в надмірнім добрі, — отеe їх завданнє,
а яким способом вони до тої великої цїли доходять — се вже
їх справа. Нам до того не мішать ся. Коли поет зворушує
нас до слїз, або побуджує до щирого сміху, коли після його

творів ми задумуємо ся і сумуємо, або здрігаємось і почу
ваємо в собі нові сили й нову охоту до працї й боротьби,

так значить ся — він дїйсно поет, він має право забирати
слово і промовляти прилюдно, а тодї не годить ся йому пере
бивати анї зайвими замітами, нї недотепними питаннями.

Колиж письменник не вміє нас зворушити, як буря звору
шує застоялий воздух, коли він нас лиш бавить, як весель
чак, або навчає, як учитель в школї, так значить ся — він
або не розуміє свого дїла, або не годен його як слїд спов
нити, — і тодї шкода часу на читання його творів, бо се не
поетичні твори, а звичайна писанина.
Письменники, котрі ходили до шкіл, читали вcїлякі книжки,

образували ся — творять письменство; талановиті одиницї
3 люду, котрі навіть писати не вміють, творять словесність.
Кождий нарід має перше словесність, а що йно пізнїйше

розвиває письменство. Письменники не повинні забувати про

словесність свого народу, бо в нїй знайдуть вони живо
збережену, мов заворожену минувшiсть, живий відблиск на
роднього світогляду, силу чуття і красу мови найширших
верств народнїх.

Український народ має дуже давню, велику й богату
словесність і неодин державний народ міг би йому позавиду
вати того великоцїнного скарбу.

Колядки й щедрівки, гагілки й веснянки, весїльні й по
хоронні співи лунають по нинїдень від Карпат до Дону, мов
якась велитенська, невмируща пісня, котру затягнув народ

колись давно, перед тисячу лїтами, а котра не замовкла й до

нинї. Зайдїть до селянської хати на Підгірю в Різдвяний вечір

або на Маланки і вслухайте ся та вдумайте ся добре в те, що
співатимуть колядники і щедрівники, а воскресне перед вами
минувшiсть народу, мов якийсь великий і гарний, лиш мра
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кою овіяний образ. Почуєте там про світове дерево і про
ґазду за тисовим столом, про зелені вина і солодкі меди, про
боброві шуби і шовкові шати, про Дунай і Чорне море, про
те, як хоробрі хлопцї-молодцї пускають ся на срібних чов
никах до далекого пана, щоб заслужити собі гроші і славу,
чого-то ви не почуєте від тих наших пісень!
Затямили вони давно минулї лїта, коли наші предки

господарювали на широких, богатих землях свобідно і достатно
і Бога уявляли собі не інакше, лиш як найвисшого господаря;
затямили широкий розмах героїв, тяжкі зусилля, щоб оборо
нити рідну землю перед ворогом Азіятом, безвпиннї бої

козаків за віру й вітчину; одним словом: усе, що пережив
і перетерпів наш народ, затямила його пісня, та наша пре
гарна, довгопамятлива народна пісня.

А сядьте собі на Великдень під липою на cїльськім цвин
тарі та подивіть ся, як дївчата гагілок виводять, як живим,

ріжнобарвним хороводом вють ся довкола деревляної церкви,

як співають „воротаря“, „жучка“, або „Зельмана“, подивіть
ся і забудьте, що се 20 столїттє, а здаватиметь ся вам, що
перед вами живим походом пересувають ся давноминулї лїта,

коли молодь наша в святих гаях зустрічала весну, коли

дївчата з зеленими вітками виходили вітати князя героя, коли

життє було для них піснею, а пісня життєм.

Так само богато давнини заворожено в наших родинних
і звичаєвих піснях, в казках і лєґендах, навіть в сумних
дївоцьких і жіночих думках. Всюди гомонить, смієть ся, або
сумує, тїшить ся або плаче многотерпелива народня дума.
Богата і красна наша словесність, одна з найкрасших

в світї! *

Початок її губить ся в доісторичній добі. Чимало з її
скарбів знищив невмолимий час, чимало давних твopiв

уступало з місця перед новими; на сторощенім пнї ялицї
або дуба виростала молода вільха або береза, як в якім
пралїcї в горах. Богато з нашого словесного богацтва про
пало раз на все, а те що осталось, яку-ж далеку мандрівку
перейшло від віщого Олега й хороброго Романа аж до наших
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сумовитих часів! Богато запаху втратили тії квітки з наших
предвічних левад, неодна галузка на них зiвяла, а роса геть

висохла на вітрі та на спецї. Які-ж красні мусїли вони бути
давно, коли ще нинї чарують нас своєю незбагнутою принадою!
Віє на нас від них подихом українського степу і шумом

Середземного моря, таємною принадою святих лїсів і ясністю
гелєнського неба, східним нахилом до мрій і старогрецьким
коханнєм життя — життя буйного, широкого, на волї!
На пограничу старогрецького й орієнтального світа ко

хала ся наша народня пісня, на широких, буйних степах

виростала і нїчого спільного їй нема з снїгами й болотами
півночи, з тамошньою хатньою задухою, з раболїпними по
клонами, з вічним тремтіннєм перед родинною, світською й

церковною властю.

Українська словесність се незвичайно буйна, своєрідна
ростина.

В девятім віцї почало ся ширити у нас христіянство.
З христіянством прийшла й лїтература. Богато дечого, що

понаписували Византійцї й Болгари, принесено до нас в книж
ках, писаних чужою, староболгарською мовою і кириличним
письмом. Увійшла до нас чужина під опікою князя і духо
венства. Почала ся притаєна боротьба між словесностю і пи
сьменством. Словесність величала давний, власний світогляд,

— письменство несло нові завіти. В словестности співало ся

про силу, красу і славу, — письменство голосило пісню мило
сердя й покори.
Два неподібні до себе світи. Почалася боротьба. Духовники

виступали проти пісень, співів, називаючи їх дїлом грішним
і богопротивним та загрожуючи карами небесними. Пісня
тїкала в лїси та крила ся під стріхи. З княжих і боярських
дворів прогнано її скоро. Письменство побідило. Запанувала
нова віра, новий христіянський світогляд. Люде забули

про давних богів, їх імена стали звуками без змісту. Сло
весність стратила значіннє релїґійне, але те, що в нїй було
гарного, овіяного поезією, ожемчуженого мріями, освяченого
тугою, те лишило ся й надальше. Перетрівало воно аж до
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наших часів; недаром же й зовуть поезію невмирущою. І на
тій-то старій народній основі виростало й виростає до нинї
що найгарнїйше квіття нашої лїтератури.

-

Але зразу, як сказано, здавало ся, що нове письменство
може розвинути ся тільки на гробі давної словесности. І пи
сьменники, переважно духовні, поборювали її завзято. На
місце давних колядок і гагілок прийшли церковні піснї,
місце поем про героїв заняли життя святих, давні казки

про шкляні гори та стоголові змії усунули ся на бік перед
наївними викладами астрономії та ґеоґрафії. Щоб сивоголові
батьки й дїди не оповідали своїм синам і внукам мов яку
казку про героїчні подвиги лицарів-велитнїв і князїв-госпо
дарів, почали монахи списувати хронїки, звертаючи в них
більше уваги на поширеннє христіянських засад справедли
вости у життю одиниць і народів, чим на розбудженнє уяви
і героїчний підйом духа.
Що було цїкавійшого й легко зрозумілого в тодїшній

Византії й Болгарії, принесено до нас, а тут сей крам пере
писувано, продовжувано і перероблювано. Від богослужебних
книжок, аж до збірки законів — се, як на тодїшні часи, не
аби що! І про історію і про те, як творив ся світ, як ви
глядає земля, як живуть люде і як бажали би вони жити, про
все пробували писати тодїшні книжки.

Деякі з них, як ось життя святих, народ наш любить
читати донинї. Так само залюбки слухає оповідань з рідної
давнини. Особливо поширені були колись „Ізборники", вcїля
кі „Матиції“, „Ізмарагди“, „Пчели“, і ся цїкавість для збірників
й альманахів лишила ся у нас також аж донинї. Згодом прий
шли до нас повісти про Китовраса, котрого Соломон стягнув

з пустинї до будівлї єрусалимського храму, а потім вів з
ним мудрі розмови, про чесного вола і хитрих шакалїв, про
Індійське царство й богато других. Одна з тих повістей, а
саме про мудрця Варлаама й царевича Йосафата ще й нинї
зaцїкавила б і навчила неодного. Се наче похвальна пісня
в честь христіянства, прибрана в Форму оповідань про те,

як царевич Йосафат жив в чудовім, від світа гріху, недуг
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і недолї відбитім, огородї: як, мимо того, пізнавши і по
бувши на розмові з мудрцем Варлаамом, кинув богацтва
і власть царську, пішов на пустиню і спасав душу.
Словом, богато нового й цїкавого принесло нам спро

ваджене з чужих країв письменство і доволї скоро почало
воно у нас ширити ся. Український народ заєдно цїкавив
ся висшими і небyденними питаннями, він рад був і є довідати
ся, що нового люде зробили й до чого додумали ся, і страху
перед новостями, такого як в Росії, він нїколи не знав. І ось
незабаром почав зарівнувати ся той глибокий рів, який
в першій хвилинї викопали були наші книжники між ста
рою словесністю й новим письменством. Люде почали цї
кавити ся принесеними книжками, а письменник знова не
отямив ся, коли словесність почала його приманювати до

себе. І хоча він, звичайно монах, відхрещував ся від неї,
мов від злого духа, то всеж-таки в ряди годи з-під його пера
ставали на папері слова, звороти, а то й цїлі вірші, ба не
раз цїлі уступи, мов живцем перенесені з уст народу на
сторінки в книжку.

*

Так почало ся єднаннє між живим і писаним словом,

між словесністю і письменством. Уже й староболгарська
мова стала нагинати ся до нашої, народньої, вже й постатї
померших князїв і княгинь стали в хронїках зарисовувати
ся не так, як їх у Византії представляли, лиш як собі про
них наша пісня гуторила. Таким вийшов рівноапостольний
князь Володимир, такою його бабка Ольга. Нанесена чужа
лїтература й лїтературна мова стали в нас вдомашнювати
ся, стали зливати ся з нами. Вже й наші писцї почали
переписувати розкішні, богато прикрашені книги для князїв,

бояр; вже по більших городах й монастирях склали ся цїлі
збори тих книг (біблїотеки); вже навіть жінки, навіть кня
гинї брали ся до пера.
Карло Великий вмер і не вмів гаразд писати, а наші

князї писали й говорили кількома язиками. Наше євангеліє
заблудило до Франції і там на нього присягали королії; про
наших гарних й образованих дївчат співала чужа пісня.
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Що було в византійській лїтературі злого, те якось не
хапало ся нас, а що добре, приймало ся хутко і давало гарні
овочі. Вже в самих початках нашої лїтератури (коло 1050
року), немов на порозї лїтературного храму, являється велика

постать митрополита Іларіона, бесїдника й проповідника, яко
му тодї не було другого під міру. Богата й вироблена мова,

гарні прикраси, мистецтво стилю, а до того щирість думок

і почувань вяжуть ся в тoгo вeликoгo бecїдника в одну
незрівнану цїлість. Се вже не византійський монах, а сві
домий український духовник, котрий тїшить ся поступом
рідного краю і держави, богацтвом і культурою, гараздами
і славою, та просить Бога, щоб не віддавав тої богатої, гарної
і славної країни в руки чужого нахаби.
І не одного Іларіона мали ми тодї. Був історик препо

добний Нестор, були письменники Кирило Турівський, Клим
Смолятич, Георгій Зарубський і богато других. Стали наші
учені й грамотії ширити науку також по инших землях,

стала про нас добра слава скрізь по світу лунати. Наше
„хожденїє Данила, руської землї ігумена, до Єрусалиму" не
мало собі рівного, „Поученнє дїтям“ князя Мономаха ще й

нинї може бути взірцем високо повчаючої книжки, а „Правда
Руська“ — се найстарший збірник писаного права в цїлій
Славянщинї, як найстаршою історією є наша так звана

Несторова лїтопись. Маємо чим повеличати ся!
Але найбільшими нашими гордощами з тих часів є

„Галицько-волинська лїтопись“ і „Слово о полку Ігоревім",
невмирущі докази високої талановитости нашого народу.

Галицько-Волинська лїтопись оповідає нам про
подїї від року 1201 до 1292 так живо, барвно, поетично, що
читаємо її не як хронїку, але мов високо артистичну повість
про нашу давнину. Другої такої лїтописи нїде не знайдемо,

як нїде нема такого степу, як наш, анї такої ріки, як Днїпро.
Бо дїйсно, щось високоталановите, своєрідне, тїсно звя
зане з землею і духом народу скриваєть ся в Галицько
волинський хронїцї. Коли порівнати її з лїтописями росий
ськими, так виявить ся не тільки її безперечна перевага, але

*,
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також ясною стане ріжниця між нашим народом і росийським.
Що Галицько-волинська лїтошись в історії, се „Слово о
полку Ігоревім" в поезії — найцїннїйший тогочасний твір,
якому рівного не було в світї.
Оповідає Слово про похід князя Ігоря Святославича на

Половцїв, про боротьбу з тими наїздниками, про його погром,

неволю і щасливу утечу. Нема тут нїчого надзвичайного,
казочного, дивного. Такі пригоди лучали ся тодї нераз; нераз
наші князї побивали Половцїв, а інодї й Половцям повезлб
наших побити — звичайна історія. Але, як тая Ігорева при
года представлена, які думки викликує вона в голові ґенї
яльного поета, які високі почування будить у його і в на
шому серцї! Дивить ся автор „Слова" на бій Ігоря, а в уяві
бачить ті грядучі наші бої з наступаючою на нас Азією,
гень-гень, може, аж до нинїшньої хвилини.
То не Ігорева жінка в недїлю до схід сонця рано на

городських мурах, мов зозуля, кує - проквиляє, на свою

гірку долю нарікає, то її устами цїлі поколїння українських
жінок жалують ся сонцю, буйному вітрови і синьому Днїпрови
на свою самотину, на гірке сирітське безталаннє.

То не Див верху дерева кличе половецькі полчища на
Ігореві вої, то дух цареславної тьми збирає вcї свої сили,

щоб знищити українську ідею. Крізь пітьму віків бачимо, як
наше лицарство, закуте в залїзну зброю, в зловіщу чорну
ніч сунеть ся на стрічу з ворогом, і крізь гамір столїть про
дирається аж до нас могучий, з глибини серця добутий крик

поета: „Схаменїть ся! Киньте братовбийчу боротьбу! Ставайте
одностайне, бо іде на нас велика, ворожа навала, бо заллє

нас супротивна хвиля!"
Незабаром сповнили ся його віщування. Слово о полку

написане 1186 року, а 1224 р. нaпaли на нас Татари. Застали
нашу державу розбитою на численні удїли, в сварах і межиу
собицях, зовсїм неспосібною до оборони. Побили нас, попалили

городи й села, полили широку нашу землю нашими-ж таки

слїзми і нашою кровю. Буйні квіти молодої культури поникли,
прикриті попелом згарищ і румовиннєм руїн. Спинила ся
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культурна робота. Не стало тої гордої самосвідомости, що ось-то
ми маємо свою власну державу, свої городи, церкви, князїв
і маєтки, котра окрилювала роботу таких письменників, як
Іларіон та автор Слова о полку Ігоревім. Грамотїй по не
щасливім 1224 роцї писав, а властиво переписував давні
книжки без того духового підйому, котрий дає чоловікови
спромогутворити, він вдоволяв ся роботою, не маючи певности,

чи вона на що придасть ся, чи не нападе ворог і не допише
кровю останнїх, білих листів. Кирило, Серапіон, Кипріян,

Фотій, Григорій Цамвлак, се люде талановиті, образовані, але

письменники не великого духа, звичайні собі робітники на

духовній і просвітній ниві, а не творцї. Поезія, мов степова
чайка, лїтала над пограбованими селами, над очеретами та
ярами, в котрих ховали ся перед ворогом люде, і співала
свою сумну пісню, а письменники не вміли навіть її записати.
Так пропала безслїдно неодна дорогоцїнна дума про колишні
славні часи в тих лїтах сорому й упадку.
Нарiкали книжники на те, що нарід жив грішно, бавив

ся і веселив ся, не слухав проповідей, за-мало ходив до
церкви і за те Господь зіслав на нас Татар, — нарікали,
але, як би від тих Татар і від того лиха, яке вони нам нанесли,

увільнити ся, не подумали. Не довели до вирівнання і поми
рення давних незгод, до витворення спільної сили, до заінте
ресовання широких верств народу долею власної держави.

Бракувало їм того широкого погляду, який видно було в автора
„Слова“.

Життє покотило ся давними коритами, тільки плитшою
і повільнїйшою струєю, тільки по тім намулї і камінню, яке
нанесло нам татарське лихолїттє. Не було кому того намулу
спрятати і численні, дикі гони нашої народної струї пустити
в одно поглиблене й поширене корито, котрим воно свобідно
і могутно покотило ся б дальше в країну лучшої будуч
ности.

Здавало ся, що в тій роботї поможе нам Литва. Року
1321 забрав литовський князь Гедимін Київ і прилучив до
литовської держави.
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Тамошні князї женили ся з нашими князївнами, прий
мали нашу мову, звичаї й обичаї. Почала творити ся нова
Литовсько-українська держава, в котрій безперечну перевагу

мав український дух, а котра, здавало ся, відібється щасливо
від Татар і відживе давною, а може й ще більшою новою славою.
Та не так склало ся, як ждало ся. Литовська держава

несла з собою поневоленнє робочого люду, заводила чужий,

Февдальний устрій, а в кінцї дала ся заманити Польщі, котра
втягнула її в союз. Польща, притиснена до муру Нїмцями,
замісць держати ся руками й ногами Балтійського моря, стала

перти над Чорне, а що по дорозї лежала Україна, так треба
її було поневолити і запрягти до свого воза. До того відкрит
тє Америки змінило основно умови торговлї; вартість землї
і збіжа піднесла ся високо, а з нею і вартість робочої
ЛЮДИНИ.

Польські пани стали кольонїзувати широкі українські
землї і поневолювати їх мешканцїв, почали палити старі
дубові лїси на поташ та вивозити його за границю. Так само
й збіже. Наше-ж і литовське панство замісць боронити рідної
справи, задивило ся на польську шляхту та згодом почало

тягнути до Речі посполитої, де панству були великі права
і вигоди. Деякі з наших родин отямили ся, почали боронити
ся, починаючи від віри і обряду. Закладали брацтва, школи,
друкарнї, але вже було за-пізно. Польща лежала близше
заходу Европи, вона скорше приймала здобутки нової куль
тури, „ренесансом" званої, через неї ішла дорога до славних,

заграничних шкіл й унїверситетів і молодїж наша, навіть
з найпатріотичнїйших родин, виїзджаючи туди винародо
влювала ся. Що з того, що батько був патріот, що давав
маєтки на церкви, монастирі і брацтва, коли син, вернувши
з заграницї, дивив ся на нього, як на неука, як на людину
заскорузлу в старих поглядах на світ і життє. Не вміли
батьки витворити у себе дома того, без чого дїти не годні
були жити, і дїти покинули їх.
Перейшли на иньшу віру, а з вірою до иньшої народности.

Так втратили ми своїх паніїв, а селяне були закріпощені
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і не мали спромоги боронити рідної справи. Латинська віра,
польська мова і державність польська положили тодї на нас
важку руку. Тодії деякі з умнїйших духовників, видячи, що
Українї не вдержати ся при сходї, бо той схід по упадку

Іван Франко.

Царгорода (1453 року) ослаб, а його місце почала переби
рати на себе північ, себто Москва, не меньше ворожо до нас
настроєна від Польщі, почали думати над тим, як би то по
вернути ся на захід, а не згубити ся в нїм. Вони придумали
унїю, себто признали папу римського головою церкви, жада
ючи для себе задержання східного обряду. Рим згодив ся.

Так мала повстати осібна українська, греко-католицька цер
ква. Та знову-ж недобитки того нашого панства, які хотїли
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вдержати ся при власній вірі і власній народности, бояли ся
всякої злуки з Римом і стали опирати ся заведенню унїї, тим
паче, що за нею стояла Польща. Повстала боротьба давного

православія з новою унїєю, так звана полєміка, котра видала

М. Коцюбинський.

чимало книжок, видвинула богато письменників, але до

згоди не довела. Одна частина народу лишила ся при пра
вославю, друга стала унїятською; віра подїлила народ. Сей

переходовий час заподїяв нам богато лиха, але полишив

також деякі хосенні слїди. В брацтвах згуртувало ся міщан
ство і боронило своїх прав та ширило просвіту. Друкарнї
розвинули ся і видали богато книжок; школи, хоть не до
рівнували західним, але все-ж-таки дещо піднесли рідну

науку. Полєміка вимагала образовання; наші духовні, що
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стояли при православю, хотїли дорівнати наукою латинським
духовникам, а до народу шукали доступу в гарних і жи
вих проповідях. Рідна мова почала промощувати собі дорогу
до письменства, бо як же в живих справах говорити мертвим,

старославянським язиком? З того часу маємо Литовський
статут, себто збірник прав (1522); маємо вельми патріотичний
Плач (Тренос) Мелетія Смотрицького; маємо біблїю Скорини
„людем посполітим к доброму наученію"; маємо Пересопницьке
евангелїє (1556) „на мову рускую із язика болгарського“,

маємо Апокрізіс Філялєта (1598), в котрім автор обстоює за
правом світських людей брати участь у справах віри; маємо
талановитий виклад Потїя про Унїю (Антірезіс 1599), Па
лїнодію, а в кінцї маємо Івана Вишенського, загорілого
оборонця православної віри, але чоловіка дуже талановитого,

невмолимого поборника панів, котрі свого хлопа утискали
і свою справу ради лакомства лукавого зраджували. Се ма
буть і найбільше талановитий письменник тої нещасливої
доби, котрий свої релїґійні і соціяльні погляди висказував
дуже живим, гнучким, деколи навіть пламінним, хоть не чисто

народним словом. „Питаю тебе, ругателю Христова імени,

чим ти лїпший од хлопа? Альбо ти не хлоп такий же —
скажи ми? альбо ти не тая-ж матерія, глина і персть— оз
найми ми?.... А єгда показати не можеш, яко ти каменний,
костяний ілі навіть золотий, тільки такий же гній, тїло і кров,
як і всяк чоловік, чим же ти ся лїпшим показати можеш над
хлопом?“ Так кликав знаменитий наш монах до свого і чу
жого панства, котре „по кількадесят полумисків розмаїтими

смаками у Фарбованих пожирало, а хлопам казало з одної

мисочки поливку або борщик хлебтати“ — а в тім розпу
чливім крику о правду й справедливість маємо найкращий
доказ, що наше письменство навіть в найгірших часах гнету

і поневолення чоловіка не збивалось з дороги, що воно, як
колись за князїв боронило рабів, сиріт і вдовиць, так і тепер
ставало в оборонї покривдженого, робочого люду. Було воно

не сміхованцем і весельчаком сильних мира сього, а їх обли
чителем і суворим суддею. Так само й тодї, коли разом з ко
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зацтвом прийшла до слова народня поезія, виступили в на
ших народних думах високі засади правди й справедливости,

лїтература стала ширити закон хороброго і славного, але
разом з тим свобідного і справедливого життя. Тому-то наші
народні „Думи“ не тільки прегарні епічні твори, гідні сто
яти поруч найславнїйших того рода пісень в світї, але вони
й цїнні своїм чесним і правим поглядом на світ і життє.
Є в них щось святе, релїґійне, щось, що шідносить чоловіка.

Таким чином наша лїтература боронила нашої і своєї
чести, хоть рідної справи оборонити не могла. Запряжені

до одного воза з Польщею, мусїли ми разом з нею котити

ся в тую пропасть, в котру пхала її панська захланність,
зарозумілість та засліпленість шляхоцька. Хотїв нас від того
воза відірвати Хмельницький та не вспів. Бракло життя.
Видячи кінець, увійшов в унїю з Москвою. Думав, що з тим
півазіятицьким ворогом скорше дамо собі раду. Тим часом
з дощу попали ми під ринву. Росія вдавала брата, а була
гірш ката. Польща нищила нас західною культурою, а Москва

монґольською безкультурністю. Одною рукою голубила, а дру
гою била. Оббріхувала, підлещувала ся, хитрила, а дальше

покотила грошем, щоби нас зіпсувати. Побачили люде, що
зле, і засуєтили ся. Вертаймо до Польщі! — кричали одні;
тримаймо з Москвою, бо вона тої самої віри, — казали другі;
ідїм під Турка! — радили инші. Почала ся метушня. А ворог
дивив ся і затирав руки. Чув добрий жир.
Бачила те все наша народна пісня і строїла бандуру

на сумну нуту, або пригадувала давні красні часи. Бачила

лїтература і в хронїках, листах, тестаментах висказувала
свій жаль — але на слово, котре могло би стати ся дїлом, її
не стало. Не було виробленої полїтичної думки, не було тої
високої освіти, серед якої виростають ґенії. Таланти гово
рили мечем, — бо се було тодї найзвичайнїйше і найзруч
нїйше. Аж Мазепа задумав зробити кінець тій руїнї. За
водив лад, громадив богацтва, ширив почуттє права і творив
культуру. З державою мусить виступити до боротьби держава.
Він творив українську державу, дарма, що на взір иньших

9
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тодїшних держав, але всеж-таки державу. А щоби раз вийти
з того круговороту, в який попали ми між Польщею, Москвою
й Турком, пошукав иньшого союзника — Швецію. Та не
повезло старому гетьманови, а наслїдники не дописали. Жаден

не дорівнував Мазепі умом, терпеливістю, полїтичним хистом,

жаден не міг міряти ся з Петром, анї з Катериною по тім не
щасливім полтавськім бою.

Замісць Польщі виріс нам над карком новий могучий

переможець — Москва, хитрий, підступний, не перебірчивий
в способах; зривав договори, ломив присягу, нападав нас

у снї. Збурено Сїч, знесено гетьманщину, заведено неволю.
Казали нам до Бога молити ся росийською мовою; що спо
сiбнїйших людей вивозили в Москву. Наші учені тво
рили росийський лїтературний язик, нащі поліїтики пере
водили великі росийські реформи. . . . Остали ся могили по
П0ЛЮ. . . .

*

Але добре зерно, кинене в рідну землю рукою дбайли
вих предків, не пропало. Нарід привик до своїх старих кни
жок, до своїх житей святих, старуських повістей і збірни
ків, до своїх церковних пісень і тримав ся того. Лїтература
призвичаїла його до свободи слова і думки, а народня пісня спі
вала йому про колишню волю і славу та про теперішню недолю.
Він не задубів під підошвою чужого деспота, як росийський
хлоп, лиш задержав у собі свідомість людської гідности і охоту
до нового життя. Часи-ж Мазепи, котрий старав ся витво
рити нове українське панство, також не минули безслїдно.

Деякі богаті роди почали тужити за волею, їх давили росий
ські шори, дошкулювала їм залежність від Петербурга. А від
двора до двора ходив український ФільозоФ Сковорода і ви
кладав про права чоловіка, приучував їх думати і жадати
3няння.

І ось, коли на заходї Европи загреміли весняні громи,
коли за поневолені права чоловіка поллялась щедро людська
кров, коли частина Українцїв, що дісталась під Австрію, до
чекала ся скасовання неволї, — тодї в нас стрепенуло ся нове
життє. Явив ся письменник, Іван Котляревський, що про
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мовив рідною, хлопською мовою, хлопа допустив до слова,

чужину поставив перед суд, а над своїм рідним запалив сяєво

краси і кохання. Зробив се дуже щасливою рукою; правдиво
по українськи — на-пів крізь сміх, а на-пів крізь сльози.
Читали люде „Енеїду" (1798 р.) і сміяли ся, бо бачили дав
них Троянцїв, поперебираних по козацьки, як скитали ся по
світї. Читали й сміяли ся, бо як же не сміяти ся з такої
дивасії? — а дочитували ся до такого, що властиво не смій
ся, а плач! Бо прийшли отсе до нас чужинцї, нїчого не ро
блять, лиш пють, гуляють, в карти грають, морально розкла
дають ся, а хлоп на них працює і терпить усяку біду. Чи-ж
не краще було тодї, як ясновельможний на вороному конї
вигравав перед козацькими полками, як мали ми свою хату
і свою правду, свою радість і своє власне горе.
В Енеїдї повно згадок про нашу славну минувшину,

про Сїч, про Сагайдачного, про те, як „вічной памяти бувало
у нас в Гетьманщинї колись“. І повно там гіркого докору
панам „що людям льготи не давали і ставили їх за скотів“,
що нарід пустили з торбами „собак дражнити по дворах",

довно глуму над хабарливими чиновниками, животатими
кармазинниками, тупоумними духовниками, над отсею росий
ською культурою, що пхала ся на Україну, мов густа памо
рока, в котрій дихати трудно. А дальше крик:

Де общеє добро в упадку,

Забудь отця, забудь і матку —
Лети повинність ісправлять!

Бо тільки там, —

— Любов к отчизнї де героїть,
Там сила вража не устоїть,

Там грудь сильнїйша од гармат.

Так кликав Іван Котляревський до своїх запаморочених зем
ляків, а голосу того варто ще й нинї послухати. Він не про
гомонїв, мов крик пророка во пустинї — дехто почув і взяв
собі до серця.

9ж
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За Котляревським пішов Григорій Квітка-Основяненко,

нащадок давного панського роду. Котляревський писав віршом,

— він прозою представив українського селянина. Як пан, не
зрозумів його суспільного положення, щїлої тої величезної
кривди, яка випливала з кріпостного устрою, заведеного ца
рицею на вольній Українї, але те одно, що пан, предводи
тель дворянства, признав селянинови душу, признав йому

спроможність відчувати вcї радости й болї істновання тодї,

як на хлопа дивились, мов на собаку, — те одно робить його
імя невмирущим. Коли хлоп такий чоловік, як ми, з такою ж
душею і мозком, то чомуж йому не мати рівних з нами люд
ських прав? — міг спитати кождий тямучий читач квітчи
них повістей і певно, що не один питав. До того Квітка дуже
вірно змалював наше селянство — і як воно вбираєть ся, як
мешкає, живе, які у нього звичаї й обичаї, яке воно богате
духово й талановите — і таким чином дав свідоцтво правдї,
що сей народ зовсїм окрема поява, до росийського народу
неподібний, одним словом, український народ. І знову ж не
один з панів, читачів квітчиних повістей, питав ся: чомуж
ми про його не дбаємо, чому маючи такий народ не стремимо

до власного народного й державного життя, чому відрікаємо
ся рідної матери України? Що такі питання родили ся в го
ловах тодїшних Українцїв, на се маємо докази в творах пи
сьменників від Боровиковського до Метлинського. Але пи
тання ті являли ся несміло і губили ся в сутолоцї життя.
Їх пригнїтала і вбивала сумна дїйсність: скріпленнє росий
ського деспотизму по упадку деспота Наполєона, триюмФ мо
розу і болота над широким розгоном людської енергії, котра
хотіла зворушити і до реформ та до рішучих змін спонукати
цїлу приборкану Европу. Росія з царем, чиновниками, з за
кріпoщеним хлопом побила Наполєона, хтож смів би піднятись

проти неї?
А отже явив ся такий смільчак. Отже явив ся

ґеній, котрий мав відвагу цїлком сміло, щиро, явно і славно
поставити українське питаннє. Був ним Тарас Шевченко
(1814—1861 р.). Сам з кріпацького роду, знав з власного до
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свіду все горе і цїлу величезну кривду тодїшнього суспіль
ного устрою. На своїй власній шкурі досвідчив, що таке
царська неволя. Цїлі віки чекали ми на нього, на обличи
теля жорстоких тиранів — зрозумів се. І не побояв ся від
дати вcїх своїх сил, покласти власного життя, щоб визво
лити рідну країну з неволї. Змалював її буйну, широку
минувшiсть. Козаки, чайки, воєнні походи, великий сон о славі,

широкий розмах вірлиних крил.

А тепер що? „Катерина“, „Сон“, „Кавказ“.
Народ стогне у неволї, пани катують хлопів, зводять

дївчат, плюгавлять святощі родинного життя, знущають ся

над безборонними невільниками. Бо вони невільники. „Сха
менїть ся, будьте люде“! . . . коли в вас людська честь не

згасла до остатка, коли ви живі, а не ходячі трупи, так
розкуйте ся і порвіте кайдани!
Мов вулькан бухнула з душі поета така сильна рево

люційна поезія, якої світ не чув. Чи єсть другий вірш, що
міг би рівнати ся з „Кавказом?“ Се поличник даний царатови,

від котрого громовий луск гомонить і ще нинї по цїлім світї.
А „Сон", а „Неофіти“, а „Посланїє“?
Во істину устами Шевченка заговорили не тільки вcї

болї, кривди і знущання, але й вся невмируща сила України.
Не вільно з чоловіка робити безмовної худоби, не вільно

народови видирати язика, не вільно живцем вкладати його

до труни — не вільно, не вільно, не вільно! „Бо настане суд.
Заговорять і поля і гори і потече сторіками кров у синє море!"
Та Шевченко не тільки, як нїхто другий, бичував усїх

тиранів, від царя починаючи а кінчаючи секвестратором, що

латину свитину з сироти здіймає, але й на наші власні

гріхи він приложив розпалене залїзо, щоб вишекти давну
тнилу рану.

Раби, підніжки, грязь Москви

Варшавське сміттє. . .

Які-ж болючі слова!

Але їх треба було раз сказати, бо „нїсть спасенія без
ісцїленія". Народ, що хоче жити, мусить бути здоровий, му
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сить знати, хто він такий, яка йому цїль і куди його дорога.
І тую дорогу в далеку гарну будучність показав нам Шев
ченко. Не вимощена вона мармурами і не встелена рожами,

а полита слїзми і кровю та наша тяжка дорога до волї. Але
її треба раз перейти, одною великою народньою лавою, не
зважаючи на кордони, на ріжницї обрядів, на вcї чортівські
затії, які нам під ноги кидають вороги, на нїщо — треба пе
рейти, бо як нї, то другі перейдуть по нас. А як перейдете
ту кріваву дорогу до волї, тодії — і мене в семї великій,

В семі вольній, новій,

Не забутьте помянути
Незлим, тихим словом.

Нема другого поета, котрий для свого народу зробив би
стільки, що Тарас Шевченко. Він розбудив його від сну,

вдунув нове життє, обєдинив, просвітив і виписав огненими
словами науку на будучність — куди і як іти, як гідно жити
і славно вмирати, як покланяти ся одній хиба правдії на землї,
як за рідну землю, за святу справу треба покласти душу
й тїло. Так, як Він . . .
Нема поета, в котрім душа народу, вcї його богаті дари,

вcї кривди і радости, мрії і сподївання, знайшли би такий
повний, прегарний і щирий вислів, як в творах Шевченка.
Богацтво чуття, відвага думки, сила і щирість вислову бють
з кождої сторінки його безсмертного „Кобзаря” і не слабнуть
нїколи, як не слабне проміннє сонця. Шевченко заєдно тво
рить, він незримою рукою пише свою посмертну поему, по
ему нашого остаточного визволення.

Чуємо се.
І чують се наші вороги. Тому з такою ненавистю пе

реслїдували його за життя і обплюгавлюють по смерти.
Плюють на сонце. Тому цар рукою власною написав на його
присудї — „заказуєть ся писати й рисувати”, тому обласка
влювали й пускали на волю всїляких злодіїїв й душогубів,

а він більше як десять лїт терпів великі муки далеко від
рідного краю.
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Тому на тих, що йшли й ідуть під його прапором,

сипали ся й сиплять ся ворожі удари — бо він про
вадив до вольної України, духово й полїтично незалежної
вітчини.

Знаменитий історик Костомарів, талановитий поет, кри
тик і письменник Кулїш, глибоко думаючий учений Драго
манів, сердечний співак Грабовський вcї вони терпіли за те,

що були товаришами, одномишленниками і поклонниками Та
расової думи. І не тільки те. Навіть на нашу мову наки
нули ся вороги наші, бо се Шевченкова мова, бо визвольна

ідея без рідної мови, як меч без руки. Називали українську
мову хлопською, неспосібною до вислову висших думок і по
чувань, а дальше видали указ (1876) одинокий в світї,

котрим на уста 30 мілїонового народу покладено сором
ний каганець мовчання. Не вільно українською мовою анї
в школї навчати, анї на зборах говорити, анї писати, нї
друкувати. Зовсіїм по росийськи. Але годї. Були люде, котрі
не потрапили мовчати. По Тарасї заговорила Марковичка
у своїх українських оповіданнях, та так-то щиро, так сер
дечно й щебетливо, як тільки жінка потрапить говорити. На
оплюгавлену нашу народню мову впало нове сяєво краси.

А заговорила нї про що иньше, як про лиху долю понево
леного народу. Заспівав Руданський — так легко, дотепно,
глумливо, що найбільше вироблені мови не потраплять висло
вити ся справнїйше. Защебетав Щоголїв, мов соловій весною
у вишневому садї.

І як-же тую мову можна було вбити? А за кордоном,
в Галичинї, також не дармували. Маркіян Шашкевич підняв
30лотострунну арФу, що лежала в пилї на Даниловім шляху,

0бтер її довгою священичою полою і поклав свої худорляві
пальцї. Став грати передсмертну пісню воскресення. Прийшла
конституція і поклала край панській нетерпимости. Nіe pо
zwalam! — кликали розгнївані пани, а народна мова вди
рала ся до церкви, школи, уряду, навіть під їх власний дах.
Повстали товариства, почала ся поважна наукова робота.

Що живе, не хотїло вмирати і не вмре!
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На Буковинї явив ся співак великого і чистого голосу,
співак гуцульської слави, автор Довбуша, жовнїрських пісень
і чудових оповідань, Федькович. Ударив в давний лицарський
тон, затягнув пісню на високу нуту. Збудив земляків.

Побачив мороз, що не убє весни, і почав ослабати.
Дозволено виставляти українські драми і виросли дра

матичні письменники: Карпенко Карий, Старицький, Кропи
вницький. Не кидав пера Нечуй-Левицький, Мирний, Кони
ський. Безнастанно боров ся з забороною Борис Грінченко.

Все щирі Українції, що раді були душу й тїло покласти
за народню справу. Але всї задивлені були як в образ, в свого
духового батька, Шевченка. А тим часом треба було глянути,

що на широкому світї робить ся, треба було знова повер
нути ся на захід, та не згубити ся в нім. Як се зробити по
казав Драгоманів, а за ним пішов Франко. Розглянули, що
цїкавого вчинили люде на заходї, і вість об тім принесли до
хати, щоб наші люде не задивили ся в себе і не відбились
від загального поступу. За їх приміром йшла Леся Українка,
Коцюбинський, Маковей, Щурат. Держали ся рідної основи,

але цїкавили ся також здобутками европейської поезії.

На боцї, мов самотний дуб, стояв найбільший хлопський
новелїст, Василь Стефаник, пронизливий, вдумчивий, грізний,

зі словом острим, як меч. Сам один, не подібний до нїкого,

великий знавець хлопської душі. Новий доказ питомої укра
їнської творчости. Писання його, переложені на ріжні мови,

здивували світ. Такий ориґінальний, правдиво хлопський,
український, а прецїнь такий зрозумілий для всякого вду
мливого чоловіка . . .

Між тим вдарили громи під Мукденом і загоготїла ре
волюція в Росії. Здрігнув ся царат і дав нїби якусь консти
туцію. Появили ся в Росії нові українські часописи, вида
вництва, нові письменники. Винниченко, Олесь, Филянський.

Кождий з них иньший, але всії тїсно звязані з українським
рухом і з революцією в Росії. Їх товариші на галицькій
Українї, Яцків, Пачовський, Карманський мали відмінне об
личє. Шукали нових доріг, нового вислову для давних мрій,
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для вічних мрій про визвіл душі, що пішла на службу ма
терїї, гроша, нажива, брутальної сили. Загал не розумів їх
змагань, бо на те він загал. Мало зрозумілою зостала також

поважна письменниця, Кобилянська, авторка „Царівни“,
„Некультурної“, „Землї“ і тої страшної „Битви", битви в на
ших горах Карпатах. Вcї вони мали в собі якесь зденерво
ваннє перед бурею, як квіти і як птахи . . . І тая буря
прийшла . . .

Впала на наш народ в хвилину горячкової працї, в бо
гатий урожайний рік, коли женції з новими серпами ставали на
рідних ланах і коли стострунна арфа нашої поезії пригра
вала їм до працї.
Не було, здається, такого звука в людській душі, якого б

вона не рушила. Любов і ненависть, терпіннє і пімста, туга
і мрія, мрія до ясних, вільних, свобідних часів, колиб душа
людини ходила в святочній, одежі, а не лежала опльована

і обезславлена біля воріт чужого, ситого, тупоумного пере
можця. м

Ідея любови ближнього, кохання вітчини, визволу із

соромної неволї лунала заєдно в нашій лїтературі, а щирість

вислову і чистість тону надавали їй особливої вартости.
Українську лїтературу чути не чорнилом, а теплою, сер
дечною кровю.

I нинї, серед грюкоту великої світової бурі лунають до
нас ті щирі, з глибин душі вихоплені тони. Боріте ся— шо
борете. Ваша справа чиста, справедлива, свята! Не лякайте

ся тьми, бо ви Дажбогові внуки, ви маєте сонце в собі.
Не хиляйте вниз прапора — бо на нім виписані золоті слова:
правда і воля. Йдїть за вашими провідниками духа, бо в них
єсть іскра божа. А перше всього:

-

Свою Україну любіть,

Любіть її . . . во время люте,
В останню тяжкую мінуту
За неї Господа молїть.



Рідна мова.

Мова рідна, слово рідне !

Хто вас забуває,

Той у трудях не серденько,

Тільки камінь має.

Як ту мову мож забути,

Котрою учила

Нас вcїх ненька говорити,
Ненька наша мила 2 !

Ой, тому плекайте, дїти,

Рідненькую мову

І учить ся говорити
Своїм рідним словом !

Мова рідна, слово рідне, — —
Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

Але камінь має !

Сидір Воробкевич.
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Короткий огляд української Лїтератури.

І. Перша доба (988—1458).

Українське письменство починається із заведеннєм хри
стіянства за Володимира Великого (988). Характер його релї
1ійний. Уcї ті: слова, поученія, посланія, хожденія
збірники мають своєю метою поширити та поглибити серед
народу Христову віру. Серед письменників можна замітити
дві школи: учену (Іларіон, Кирило Турівський) і пошу
лярну (Нестор, Серапіон). Твори письменників першої школи
се відблиск византійської тодїшньої вчености, вони мало
відбивають у собі тодїшне життє на Українї. Із писань ав
торів другої школи довідуємо ся таки дещо про народнє
життє, хоч усе через шкло потреб христіянства. Релїґійність
характеризує і українські лїтописи, — твори лїтературні, —
ненаукові компіляції із ріжних лєґенд, історичних оповідань,
Перекладів, записів по монастирях, розповідань очевидцїв і т. д.
Виїмком може бути тільки чудова лицарська поема з ХІІ-ого
віку: Слова о полку Ігоревім, високо поетичний твір,
у якім невідомий по імени автор оспівує нещасний похід

українського князя на Половцїв у 1185-ім р. Се твір наскрізь
світський.

Розвиток старої української лїтератури припадає на
ХШ-ий в. Та вже в ХIII-ім в. приходить татарська навала,
творчість паде, хоч характер письменства не зміняєть ся.

Давнї лїтературні Форми живуть далї, доки історичні подїї
у краю і за його межами не втинають нитки їхньому живо
тїнню. А наступає се десь із кінцем ХV-ого та на початку
ХVI-ого віку.
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Мова у творах письменників першої доби — старосла
вянська мова церковних книг, що прийшли на Україну з
Болгарії, хоч видно у неї богато народнього, українського
елєменту. Але видно книжна мова була тодї більш подібна до
народньої, коли лїтописець міг зідентифікувати обі мови:
старо-болгарську зі старо-українською.

Се штучне письменство. Народ за той час творив собі

свою лїтературу, складав свої піснії, колядки, веснянки,

весїльні піснї, купальні то що. Перестає їх народ тво
рити десь також у ХV-ім віцї.

ІІ
.

Друга доба (1458—1798).

Із ХVI-им в
. вcї українські землї опинили ся під Поль

щею — для них відкривають ся нові шляхи, нові впливи.

Навала Турків в Европі перериває зносини України з Ви
зантією, південно-славянські держави, що засипували Укра
їну своїми творами, щезають із карти Европи. Україна вси
сає у себе т

і

культурні соки, які годують Захід, а передовсїм
Польщу. Гуманїзм видає Франца Скорину, видавця Руської
біблїї (1517), реформаційна течія створює ряд перекладів
святого письма н

а

мову зближену д
о народньої (Пересоп

ницьке євангеліє 1556—1561). За прикладом Єзуїтів, яких

Польща спровадила боронити католицизм перед заливом ре
Формації, закладають ся свої школи (т. зв. братські, Острож
ська академія, Київська колєґія, а коло них друкарнї). Із
потреб школи виходить цїла низка шкільних підручників:
історії (Гізель, Сафонович), граматики (Арсенїй, Зизанїй
Тустановський, Смотрицький), богословія (Ставровецький).

У школії починаєть ся віршотворство па польський лад
(Сакович, Ставровецький, Максимович, а далї мандрівні, без
іменні дячки). Школа плекає і розвиває драму, яка перей
шла н
а

Україну з Заходу через Польщу у Формі містерії.
Враз із поважною драмою, що після приписів теоретиків (Дов
галевський) мала мати церковно-славянську одежу н
а собі,

розвивають ся інтермедії та інтерлюдії — комічні вставки,
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що їх треба було на погляд тих самих теоретиків писати
і виголошувати народньою мовою (найстарші інтермедії Якова
Гаватовича з р. 1619-ого). Від інтермедій вже один ступінь
до народньої комедії . . . Національна (Трофимович, Проко
пович) і релїґійна драма (Ростовський, Славинецький, Юрій
Кониський) у великій модї у ХVIII-ім в. і пишуть її вчені
люде. Релїґійна унїя з Римом 1596. р. дає почин до великої
полємічної лїтератури (Бронський, Рогатинець, Смотриць
кий, Галятовський, Княгинецький, Баранович і т. д.). Пропо
віднича діяльність латинського духовенства находить наслї
дувачів серед українських православних попів, повстають
цїлі збірники схолястичної проповіди (Ставровецький, Га
лятовський, Радивилівський, Баранович) — а деякі з них
доходять на протягу кількох лїт і до трьох видань, як н. пр.
„Ключ розуміння“ Галятовського — твір написаний досить гар
ною народньою мовою.

Лиш у творах письменників тої доби, хоч і видно з них
дух того часу, не найдеш нїчого про те, що займало народ.

Се час великої народньої експанзії, час козацьких воєн, стра
шного відпадку верхів українського громадянства від укра
їнської нації. А про се нема згадок у творах учених пись
менників другої доби. Одинокий виїмок творить Іван Ви
шенський, атонський чернець, автор 20 посланій до рідних
людей на Українї, людина дуже горячого серця, що відчуває
ввесь біль цїлої країни і громи кидає на відступників та
кривдників рідного народу. Тільки з тим усїм він був про
тивником поступової науки, хотїв замкнути ся у староруській
вчености — a ce не було на той час лїком для України.
Коли Україна мала встояти перед напором латинства і по
льонїзації, мусїла бороти ся з тими ворогами їхнїм оружєм,

тогочасною наукою. І сe зрозуміли иньші вчені і так робили.
й лїтопись ІІ-ої доби инакша як у 1-ій. Се світські

твори, писані сучасниками і учасниками описуваних коза
цьких подїй. Вcї вони (Самовидець, Величко, Грабянка) кру
тять ся коло Хмельницького. Лиш ті твори не мали значіння

в тім часї, коли повстали, бо автори їх не друкували. З кінця
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xvш-ого в. походить славна „Історія Русов“ — історія
України, яка на жаль не була теж друкована, але серед
українських панів ходила в переписах і нагадувала їм про
КОЛИШІНКО ВОЛЮ.

Леся Українка.

Закінчує сю добу дїяльність Фільозофа Григорія Ско
вороди (1722—1794), українського Сократа, автора кілька
нацяти віршів і богатьох фільозофічно-моралїзаторських творів.
Твори письменників II-ої доби писані здебільша мовою

мішаною. У нїй такі елєменти: народнїй, польський, цер
ковно-славянський, у складнї видно вплив латини.
Сам народ витворив у тім періодї иньший рід поезії,

т. зв. народні думи, в яких змалював як не можна краще
бо з Турками, Поляками, осьпівав героїв-борцїв за визво
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леннє рідного краю. А був се час, коли сливе вся Україна
опинила ся під Москвою, а давня Гетьманщина стала зжи
вати ся з новими Формами життя, пани закріпoстили нарід
і т. д.

В. Винниченко.

ІІІ. Третя доба (від 1798-ого р.).

Французькa революція, Наполєонські війни, відродження
Славян, а далї упадок псевдоклясицизму, романтизм, сен
тименталїзм, любов до старини, до народньої поезії, етноґра

фічні студії на Заходї— все те відбило ся на Українї. В лї
тературі починаєть ся нова доба народня по мові і що до
змісту.

Відродженнє мусїло прокинути ся у тій частинї укра
їнської землї, де найдовше була воля, де українське панство

Лелїяло в серцях спомини про колишнї кращі часи, де за
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ховав ся чистий народнїй тип — у колишнїй Гетьманщинї, на
Лївобережжі. Вийшло воно від потомків колишньої козаць
кої старшини, а починає його І в ан К. о т л я р е в с ь к и й
(1766—1838) у Полтаві своєю перелицьованою Енеїдою
(1798), травестією Верґілїєвої епопеї, у якій крізь жарти та
смішки найдеш богато матеріялу до пізнання життя укра
їнського народу з кінцем ХVIII-ого віку. З появою Енеїди
найшло ся відразу богато письменників у Полтавщинї, що
стали наслїдувати Котляревського (так звана Котляревщина

представниками котрої були: Петренко, Писаревський, Біле
цький, Пузина, Рудиковський, Думитрашко і т. д.). Та майже
рівночасно з Котляревським і незалежно від нього повстає
у Харкові, на Слобожанщинї, яку заселив український нарід
що йно в ХVII-ім в. нове лїтературне огнище. Цїле життє
купить ся коло Гр и г о р і я К ві т к и - О с н о в я н е н ка
(1778—1843), дїдича села Основи і потомка слобідської ко
зацької старшини — автора кільканацяти повістей з мужи
цького життя. В тім самім часї виступає і Полтавець (з
Пирятинщини), Евген Гребінка (1812—1848) з своїми ори
ґінальними приказками-байками. Появляють ся альманахи
(Сніп, Ластівка, Молодик, Южно-руський зборник) і час0
писи (Український Вістник), які поміщують — поміщують їх
і росийські журнали — твори нових українських письмен
ників (Гулак-Артемовський, Маслович, Боровиковський, Кор
сун, Метлинський, Щоголїв) і знайомлять громаду з україн
ською старовиною та етноґрафією. З театрів лунає народнє
слово, бо нові письменники користують ся і сею Формою по
езії, щоб у нїй змалювати народнє життє (Котляревський,

Василь Гоголь, Квітка, Тополя, Кухаренко).
Тепер перекидаєть ся лїтературний рух і на правий

беріг Днїпра, де Польща давно знищила козаччину і встигла
ополячити інтелїґенцію, а народ держала в ярмі кріпацтва.

Тут ґенїяльний Тарас Шевченко (1814—1861), з роду крі
пак, відразу підносить відновлену літературу на високии

щабель. Зразу романтик, любуєть ся в чудових образах
української природи; у своїх історичних поемах розкри
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ває перед очима земляків принадні картини волї українського

народу („Підкова”, „Тарасова ніч“, „Гамалїя“, „Гайда
маки", і т. д.) і в тих поемах виявляє великий історич
ний нюх, із незвичайною вірностю схоплює духа колиш
ньої козаччини; яркими красками малює несправедливість,

що панує на Українї із-за панщини, кидає громи протесту
проти закріпoщення народнїх мас, виявляє Фальшиве стано
вище українського панства супроти України і Росії („Посла
ніє“, „Холодний яр”), вглиблюєть ся у причини упадку волї
на Українї („Великий льох“), а в по лїтичних поемах
(„Сон“, „Кавказ") із з'їдливою іронїєю відзиваєть ся про рo
сийське правительство. У цїлім рядї поем заняв ся Шевченко
матерями-страдницями („Катерина“, „Відьма“, „Марія“, „Не
офіти"), що нераз не знають і жертв для своїх дїтей, цїлий
вік для них карають ся („Наймичка"). Засланий царем Ми
колою I-им за полїтичні поеми та за участь в Кирило-Ме
тодіївськім товаристві, що поклало собі за мету злучити

веїх Славян на Федеративних основах, у кірґізькі степи
простим салдатом із заказом писати і малювати, Шев
ченко творить у неволї цїлу низку „думок". У них кровю
серця малює своє становище, тужить за рідним краєм, до
якого горить безмежною любовю. Із Шевченком, чи не
найбільшим поетом Славянщини, українське не лиш лїте
ратурне, а й національне відродженнє пішло швидкою хо
дою наперед.

У Галичинї прокинуло ся нове життє в сорокових ро
ках ХIХ-ого в. Тут відродженнє вийшло від попівства, бо
так склали ся тут полїтичні обставини, що одиноким україн
ським інтелїґентом був піп. У 1837-ім р. вийшла заходом
Маркіяна Шашкевича (1811—1843) і товаришів, перша
народня книжка „Русалка Днї строва“. Шашкевич одначе
скоро помер; дїяльність його, і так невеличка, не найшла
наслїдувачів, так що аж із приходом творів.Шевченка до
Галичини національне життє забило сильнїйше і лїтература
стала гарно розвивати ся. За Галичиною пішла і маленька
Буковина, що від ХIII-ого в. була відірвана від решти укра

10
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їнських земель. Тут появляєть ся відразу великий свіжий
і своєрідний талант Юрий Федькович (1844—1888), що
своїми лїричними військовими віршами, а перед усїм повіст
ками з незнаного досї гуцульського світа звернув на себе

увагу української громади по обох боках кордону.
У шістьдесятих роках ХІХ-ого в. українське лїтературне

життє купчить ся в Петербурзї коло журнала „Основа",
(1861—1862), що виходить при найблизшій участи Панте
леймона Кулїша (1819—1897) — він-же поет, повістяр,
етноґраф, історик, перекладач, дуже великий знавець укра
їнської мови. В „Основі" виступають з своїми творами та
лантовиті письменники: Марія Марковичка (1834—1907),
авторка чудових оповідань з крішацького життя; Леон їд
Глї бо в (1827—1893) — байки, лїричні поезії; Степан Ру
данський (1830—1873) лїрик; Анатоль Свидницький
(1834—1871), повістяр.; Олекса Стороженко (1805—1874),

гумористичні оповідання; Данило Мордовець (1830—1905),
оповідання; Олександер Кониський (1836—1900) — лїрик,
повістяр, критик, перед усїм гарні його оповідання (яких 50),

автор біоґрафії Шевченка, й инші.
Деякі з них творять свою школу — на пр. Марковичка.

(До її школи належать: Ганна Барвінок (Олександра
Кулїшева) (1828—1911), Кузьменко, Номис і т. д.

)
Тим часом росийське правительство починає звертати

бачнїйшу увагу н
а український рух і зачинає добачувати

в осібній український лїтературі стремлїннє відірвати ся
від Росії. Через те й видає воно 1876-ого р. указ, яким
заборонює у межах Росії українську лїтературу. Де
які полекші полишено українському театрови, який зорґанї
зували брати Тобілевичі, Старицький і Кропивницький.
Українську драму замкнено у вузькій рамцї cїльського побуту

і через т
е у нїй довгий час панував етноґрафізм.
Закон 1876 р
.

зєдинив українських учених коло жур
нала „Кіевская Старина“; в нїй містили ся прaцї про
Україну п
о

росийськи. А лїтератуний рух переносить ся цїл
ком д

о Львова, д
е з підмогою Українцїв з Росії повстають
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товариства (н
.

пр. ім. Шевченка 1873) і виходять лїтературні
часописи українською мовою: Правда (1866), Зоря (1885),

а далї й „Житє і Слово“ (1890). Такий стан передержав

ся д
о

1905-ого p
.,

коли завдяки визвольному рухови впав

закон 1876-ого р.; н
а

росийській Українї появляєть ся

своя преса, творять ся просвітні товариства, виходять на

верх нові таланти. Тепер можна говорити про два лїте
ратурні огнища: Львів у Галичинї і Київ на росийський
Українї.

Від 1898—1905 рр. зосереджував ся цїлий лїтературний
рух коло місячника: „Лїтературно-науковий Вістник”,
редакторами якого були професор львівського унїверситету

Михайло Грушевський і славний письменник Іван Франко.
Місячник виходив у Львові, тепер перенесено його д

о

Київа.

У cїмдесятих роках появляють ся такі визначні таланти:
Михайло Старицький (1840—1904), лїричний поет (із його
віршів говорить громадянин Росії 70-их p.) і драматурґ; дра
матурґи: Марко Кропівницький (1841—1910) і дуже та
лантовитий Іван Тобілевич (1845—1907); Іван Нечуй
Левицький (1838 р.) творець українського роману, добрий
знавець відносин на Правобережжі, автор яких 50 повістей

і оповідань, Панас Мирний (псевдонїм) найбільший укра
їнський повістяр-реалїст, незрівнаний мистець слова. На
кінець cїмдесятих років припадає початок лїтературної дїяль
ности найбільшого сучасного українського письменника, Івана
Франка (р. 1856), Галичанина родом. Його літературна д

ї

яльність дуже ріжнородна: він лїрик („Зiвяле листє“, „Із
днїв журби“, „Semper tiro"), епік („Панські жарти“, „Мойсей"),

новеліст („В потї чола“, „Бориславські оповідання“ і т. д.),
драматурґ („Сон князя Святослава“, „Украдене щастє“), по
вістяр („Захар Беркут”, „Для домашнього огнища“ і т. д.),
критик, етноґраф, Фільольої — він працює н

а вcїх полях

і на веїх щасливо. Він добрий знавець відносин у Галичинї

і галицькі відносини — се головний сюжет його численних
творів. Із минувшини він найбільше займається передконсти

10*
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туційними часами в Галичинї. Іван Франко — се духовий
вихованець і ученик Михайла Драгоманова (1841—1895),
великого вченого і незвичайно бистрого критика — родом із
росийської України, що приневолений обставинами перебу
вав довгий час в Швайцарії, а потім був професором унї
верситету в Софії, у Болгарії, і навязав зносини з Галича
нами. Він вимагав для лїтератури реалїзму — правди —
а передусїм широкого европейського розмаху. Сим самим

шляхом пішли у 80 і 90-их pоках: Б о р и с Гр і нч е н ко
(1864—1911), лїрик, оповідач, повістяр, драматурґ, етноґраф,
перекладчик, автор словаря української мови і т. д.; Степан
Ковалїв (1848 р.) новеліст; Андрій Чайковський (1857 р

.)

що писав повісти з життя ходачкової шляхти; Осип Мако
вей (1867) — сатиричні вірші, оповідання з маломіщанського
життя; Василь Стефаник (1871) і Лесь Мартович
(1871) — чудові картини з життя покутського селянина;
Іван Семанюк (1874) — такі ж картини з Гуцульщини —

а далї Денис Лукіянович, Аґата нґел Кримський
(1871), Володимир Леонтович (1866), Модест Леви
цький (1866), Дмитро Маркович (1848), Василь Щурат,
Ярослав Окуневський, Наталіїя Кобринська, Павло
Грабовський, Микола Чернявський і Любов Яновська

і иньші.
Зовсїм окремо стоять собі Леся Українка (1872—1913),

зрівноважена поетка, артист із божої ласки, авторка кіль
кох справдї клясичних драм, Миха й л о Коцю би н

с ький (1864—1913), незрівнаний новелїст-мистець, і са
тирик Володимир Сам і й л е н к о (1864).

В найновійшім часї українська лїтература хитаєть ся

між реалїзмом, якого репрезентантом являєть ся вельми та
лановитий Володимир Винниченко (1880), оповідач і дра
матурґ (у драмах переводить цїкаві проблєми), та модернї3
мом. Перша символїстка — се буковинська письменниця Ольга
Кобилянська (1853) новелїстка і повістярка. До сього гурту
письменників належать: Михайло Яцків, Гнат Хоткевич

із новелїстів, О
. Олесь, Петро Стах, Микола Вороний,
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Микола Филянський, Грицько Чупринка, потрохи
Василь Пачовський і Петро Карманський — із поетів.
Посереднє місце між одними й другими займає Богдан
Лепкий (1872) — лїрик і новелїст.

Василь Сїмович.

Пророк.

Неначе праведних дїтей,

Господь, любя своїх людей,

Послав на землю їм пророка —
Свою любов благовістить,

Святому розуму учить.

Неначе наш Днїпро широкий,

Слова його лились, текли

І в серце падали глибоко,
Невидимим огнем пекли

Холодні душі. Полюбили

Пророка люде, і молились
За ним, і сльози знай лили.
А потім . . . люде, род лукавий,

Господнюю святую славу

Розтлили ... і чужим богам
Пожерли жертви, омерзились,

І мужа свята — горе вам! —
На стогнах каменем побили,

І заходили ся гулять,
Святою кровю шинкувать.

І праведно Господь великий,
Мов на звірей тих лютих, диких,

Кайдани повелїв кувать,

Глибокі тюрми мурувать,

І — роде лживий і жестокий! —
Вомісто кроткого пророка . . .

Царя вам повелїв ізбрать.
Тарас Шевченко.
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На роковини Шевченка.

Колись нашу рідну хату
Темрява вкривала,

А чужа суcїдська хата
Світлами сіяла.

Багатїла чужа хата,
Лиха там не знали: —

Туди й напі Українцї
Дари доношали.

Та минав ти, наш Кобзарю,
Чужії пороги.

Орав свою вбогу ниву,
Рідні перелоги.

Гомонїла твоя кобза

Гучною струною,

В кожнім серцї "одбивалась
Чистою луною.

Спочиваєш ти, наш батьку,
Тихо в домовинї,

Та збудила твоя пісня
Думки на Вкраїнї.

Хай же пpoмінь твоїх думок
Поміж нами сяє, —

„Огню искра великого"
По вік не згасає!

Щоб між нами не вгасало
Проміннє величне,

Ти „поставив на сторожі“
Слово твоє вічне.

Ми, як ти, минати будем
Чужії пороги,

Орать будем свої ниви,

Рідні перелоги. --
Леся Українка.

— 142 —



Як живеть ся українському народови

в Австрії.

Приготовляючи ся довгими роками до крівавої війни, яка
відграєть ся перед нашими очима, Росія проголосила перед ши
роким світом, що воювати з Австрією хоче передовcїм на те,

щоби визволити своїх братів з під австрийського ярма. Тими
братами мали бути чотири мілїони українського населення Гали
чини й Буковини. Наші брати в Австрії. — писали в часо
писях й говорили на своїх зібраннях московські полїтики, —
терплять невимовні муки. Тисячі їх караєть ся по австрий
ських тюрмах за віру й народ. Але велика Росія чує їх крик
розпуки, вона розірве кайдани, якими скована Прикарпатська
Русь. Зближаєть ся вже час, коли на верхах карпатських гір
повіватиме росийський прапор!

Нарештї сей час надійшов. Злочинна робота росийського
царизму видала свої плоди:

воєнне полум'я бухнуло

і росийські війська стали на землях Прикарпатської Руси. Зда
вало би ся кождому, що український народ радо привитає свою
0свободительку та стане поруч з нею проти „гнобительки" —
Австрії. На дїлї стало зовсіїм и накше. Він не тільки не
помагає Росії руйнувати Австрію, але від першої хвилї вій
НИ СТаВ

однодушно в першім рядї

до боротьби проти московської навали. Крім сотень тисяч своїх
дїтей, що борють ся в рядах австрийського війська, він вислав
На зустріч їй ще полки добровольцїв, які в память славних пред

к
iв
з Запорожської Сїчи, зруйнованої безпощадно півтораста лїт

тому царицею Катериною ІІ, назвали себе „Українськими Сї
човими Стрільцями". Що більше: Український народ не
лиш не думає добровільно піддавати ся під московську
руку, але односердно прямує до того, щоб визволити
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зпід неї ще й ту велику часть України, яка дотепер на
лежала до Росії.

Як вияснити се явище? Що стало ся, що в cїй крівавій
війнї, яку Росія зняла буцїм то власне для визволення нашого
народу в Австрії, весь український народ так завзято став

по сторонї Австрії і її союзників а проти Росії?
Причина ясна: Український народ надто добре розуміє, до чого
по правдї прямують заміри росийської імперії. Він знає, що цїлю
її Є Не добро, а цїлковите знищеннє тої частини нашого на
роду, що живе в Австрії. 260 лїт минуло від хвилї, коли укра
їнський гетьман Богдан Хмельницький в Переяславській угодї від
дав Україну під руку московського царя. Сих півтретя сотки
лїт — се час безпереривних змагань Росії, щоб знищити само
стійність українського народу, повернути його в частину одної,
недїлимої Росії. „Не було, нема і не може бути українського на
роду!" — казав московський уряд, ламаючи крок за кроком укра
їнські вольности й свободи, обіцяні колись торжественно москов
ським царем в умові з Україною. Кождий прояв життя нашого
народу здавлено там безпощадно, тисячі його найкращих синів
згинуло марно в сирих тюрмах і на далекій Сибіри, аж стало
нарешті по волї московського уряду: Український народ обдерт0
з усїх його прав, позбавлено всякої можности жити й розвивати
ся. Тільки дрібна частина українського народа могла заховати
ся перед московським насилєм та свобіднїйше віддихати. Тут в
Австрії горів ще дотепер огонь українського життя. Знищити
се останне забороло українського народу,— се головна
цїль Росії в cїй війнії. Прилученнє Галичини й Буковини до
Росії було б не визволеннєм, а

0статочним загином цїмого українського народу.

Тим то ясно українському народови, що краща будучність Укра
їни вимагає не зруйновання Австрії, а навпаки якраз відір
вання вcїх українських земель від московського цар
ства та створення

самостійної української держави,

а що найменше вже завзятої охорони перед московським наїздом
бодай тих українських земель, що щасливою судьбою зоставали
ся доcї під австрийським „ярмом".

Такою думкою перенятий тепер увесь український народ в
Австрії. Чи правдива вона, побачимо найлїпше, коли пригля
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немо ся близше, як живеть ся нашому народови в Росії і в
Австрії та порівнаємо ті права, якими він користується в одній
і другій державі. Важка доля українського народу в Росії пред
ставлена в инших виданнях „Союза визволення України“ наша ж
задача представити, як живеть ся йому в Австрії.

І.

З великого 35 міліонового українського народу живе в Ав
стрії чотири мілїони. Заселюють вони два краї австрийської дер
жави: Галичину з головним містом Львовом і Буковину з гол.
містом Чернівцями. Щоб лекше зрозуміти положеннє Українцїв
під австрийським панованнєм, ми познакомимо ся в першій ча
стинї коротко з державним ладом в Австрії та з тими основ
ними законами, які тут обовязують. В другій частинї пригля
немо ся, як серед тих правних відносин уложило ся життє на
шого народу.

Австрія держава конституційна. В сих словах містить
ся головний зміст її державного ладу.

Що се таке конституційна держава?

Двоякий може бути лад в державі. В одній вся власть ле
жить необмежено в руках одної особи пануючого (може він
звати ся царем, королем, князем або инакше). Сам він по своїй
волї і вподобі орудує всїми справами, видає нові закони, касує
істнуючі, накладає податки, сам установляє собі до помочи уряд
ників (чиновників), які тільки його слухають й перед ним одві
чають. Держава з таким ладом зветь ся абсолютною або са
мо владною, а пануючий її самодержцем. Горожани такої
держави зовсїм на подобу дїтей або ще більше нерозумних сотво
рінь. Про їх долю рiшає володарь-самодержець з своїми чинов
никами, а про їх згоду нїхто й не питає. Зовсїм инакший лад
в конституційній державі. Тут власть пануючого обмежена,
він кермує справами держави спільно з своїми горожанами. Пх
не вважаєть ся тут вже нерозумними сотворіннями, за яких
другі мають думати й рішати, але допускаєть ся до голосу
і участи в управі держави. Ся участь може бути ріжна, більша
або менша. Звичайно в руках горожан лежить законодатна
власть, себто власть видавати, зміняти та касувати закони, які
мають в державі обовязувати, та нагляд над викошуваннєм їх.
Крім того полишена в конституційній державі горожанам певна

— 146 —



" = —

особиста й горожанська свобода, щоб вони могли свобідно
й по своїй волї полагоджувати свої справи.
І про Росію говорить ся, що від 1905. р. вона стала кон

ституційною державою, що й нею править вже не, як давнїйше,
царь-самодержавець, а царь на спілку з народом, який висилає
на те від себе своїх заступників до Думи. На дїлї

росийська конституція — се пусте слово без змісту.
До нинїшного дня кермує там вcїм необмежено царь з своїми чи
новниками, не турбуючи ся зовсїм про волю народів, яким дово
дить ся далї продовжувати сумну долю своїх предків, про яких
сказав колись наш кобзарь Т. Шевченко: Од Молдавана аж до
Фіна на вcїх язиках все мовчить !.. .
Які ж користи дає своїм горожанам, між тим і україн

ському народови, австрийська конституція? Перше всього допу
скає вона горожан до участи в управі держави та дає їм тим
безпосереднїй вплив на уложеннє відносин по їх волї і впо
добі. Горожанам віддана передовcїм

законодатна власть,

а виконують вони її при помочи вибраних на те своїх заступ
ників-послів (депутатів), що збирають ся на наради в державній
радї або парляментї у Віднї та в краєвах соймах в сто
лицї кождого австрийського краю. Державна рада або парлямент
у Віднї є законодатним тїлом для цїлої держави. Він ухвалює
ті права й закони, що мають обовязувати в цїлій австрийській
державі. Складаєть ся він з двох частей або палат, які радять
окремо. До першої з них, що зветь ся палатою панів, входять
не вибрані народом посли, а особи, що на підставі свого уро
дження, становища або покликання цїсарем мають право там бра
ти участь. Друга палата, що зветь ся палатою послів, скла
даєть ся з 516 послів вибраних вcїми народами Австрії. Без
згоди обох сих палат не може війти в життє нїякий державний
38 к0н.

В краєвих соймах ухвалюють ся закони, що мають обо
вязувати не в цїлій державі, а в поодиноких краях. Австрія дї
лить ся іменно на 17 країв, подібно як Росія на ґубернії. Кождий
край має свої окремі уряди тай незалежно від инших країв
заряджує деякими своїми справами. Вcї закони, що мають обо
вязувати лише в однім краю, ухвалюють також посли вибрані
населеннєм лише того краю. Вони збирають ся власне в краєвих
соймах. Для Галичини збираєть ся краєвий сойм у Львові, для
Буковини в Чернівцях. До важности закона ухваленого парля
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ментом або соймом треба цїсарського затвердження або санкції.
Цїсарь“) може закон затвердити або відмовити йому затвердження,
але змін робити не може нїяких.

Правда, і в Росії збирають ся посли на наради над зако
нами в Думі і там можна би говорити про виконуваннє горожа
нами законодатної власти. Цїла велика ріжниця лежить однакже
в тім, що коли до Думи правдивому заступникови народу ді
стати ся тяжко, а ще важче боронити прав народу, так що за
кони виходять не по волї народа, а уряду, то австрийська кон
ституція уможливляє народам в великій мірі висилати яко послів
своїх щирих заступників та дає їм змогу свобідно засту
пати інтереси своїх виборціїв. Так обовязує при виборах до дер
жавної ради загальне, безпосередне, рівне і тайне право
голосовання. На його підставі має право вибирати посла кождий
австрийський горожанин, що скінчив в днї виборів 24 роки життя
без огляду на те, чи має маєток, чи нї. Кождий виборець
має лише один голос та віддає його тайно (на картцї) просто на
того, кого хоче вибрати за посла. Послом може бути вибраний
також кождий австрийський горожанин без огляду на те, чи має
маєток, чи нї, як лише в днї вибору має скінчених 30 лїт життя.

Парляментарні і соймові посли мають запоручену законами
широку свободу в виконуванню своїх прав. За виступи посла
в парляментї або соймі в часї сповнювання посольських обо
вязків не можна потягати до відповіди і нїяка власть не може
його карати за виголошені ним в парляментї або соймі заяви,

хоч би вони були найбільше каригідні. Послам прислугує крім
сього так звана по сольська нетикальність, то значить, щ0
підчас тревання зібрань парляменту не можна посла за його ка
ригідні дїла, сповнені поза парляментом, вязнити, анї вести проти
нього слїдства, хиба що парлямент або сойм годить ся видати
його судови, або коли спіймано його на горячім учинку. Сї по
станови мають на цїли запобігти усуванню послів з парляменту
підчас зібрань при помочи увязнень.

Управа держави, по законам ухваленим народними заступ
никами, або так звана

виконуюча власть в державі

належить до цїсаря та покликаних ним мінїстрів і урядників,
але і в тій справі горожанам признаний важний голос. До послів
зібраних в парляментї і соймах належить передовсїм нагляд і кон

*) Цїcapь — імператор Австрії.
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троля управи держави. Правда цїcapь, в руках котрого лежить
загальна управа держави, нї перед ким неодвічальний, але від
повідають його мінїстри і урядники. Кождий урядовий цїсар
ський акт (розпорядженнє, чи зарядженнє) обовязує лише тодї,

коли на нїм є підпис одного з мінїстрів. Підписуючи такий акт.
бере мінїстер на себе одвічальність за нього перед парляментом:
як не підпише, то акт обовязуючої сили не має. Мінїстрам під
лягають низші уряди. Вcї вони відповідають також за свої дї
лання і вчинки перед народними заступниками. Парлямент і сойми
мають право ганити управу держави і країв, ставити запити
(інтерпеляції) та жадати вияснень, ухвалювати до правительства
візвання (резолюції), удїлити йому заяву недовіря, а парлямент
може навіть мінїстра за його шкідливу дїяльність поставити перед
окремий суд. Участь горожан в виконуванню заряду держави
проявляєть ся ще сим способом, що богато справ віддано до по
лагодження не урядникам, а властям вибраним самими горожа
нами, як ради громадські, повітові й инш. Вкінцї закон забез
печує ріжними способами перед самоволею урядників та робить
їх одвічальними за нарушеннє власти перед вищою властю і судом.

Побіч участи у власти законодатній та виконуючій, про
яку ми досї говорили, найцїннїйшим скарбом горожан австрий
ської держави є запоручені конституцією широкі

м

особисті й горожанські свободи.

Участь у власти дає горожанам змогу безпосередно впливати
на устрій держави та заводити в нїй такі порядки, які найбіль
ше відповідали б їх бажанню. Але се не завcїгди доводить до
ціли. Потреби й бажання поодиноких австрийських народів та
ріжних верств населення розходять ся часто-густо так дуже, що
одноцїльної згоди й вдоволення вcїх не все можна осягнути. Те,

що добре для одного народу, кривдить часто важко другий на
род, що корисне для богатого, часто шкідливе для бідного. В тій
боротьбі суперечних потреб і бажань, побіджає все сильнїйший
і він стараєть ся по своїй волї й на свою користь улаштувати
відносини в державі: перевести корисні для себе закони і від
повідно впливати на управу державою, не оглядаючи ся на слаб
ших. Тут власне й приходять слабшим з помічу горожанські
права й свободи австрийської конституції. Даючи доволї ши
року свободу дїлання, дають вони можність поодиноким народам
або станам населення власними силами, не оглядаючись на
віть на поміч держави, розвивати ся та улaджувати по вподобі
СамИМ СВ06 ЖИТТЄ.
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Приглянемо ся найважнїйшим з них. По основним зако
нам усї горожани держави рівні перед правом без огляду на
народність, рід і стан горожан. Вcї горожани вільні: підданство
селян і невoля в Австрії давно вже на віки скасовані. Консти
туція хоронить горожан перед довільним арештованнєм i pe
візіями (трусами) означуючи докладно, що перевести їх можна
правильно лиш на основі письменного наказу суддії, в котрім
мають бути подані причини арештовання. Далї забезпечує закон
листову тайну, забороняючи властям задержувати і відкри
вати чужі листи, телєґрами й посилки, хиба в дуже виїмкових
випадках точно означених в законї, Горожанам вільно свобідно
вибирати собі місце побуту в межах держави. Горожанина не
можна видалити поза границї держави.

Важним горожанським правом є свобода зборів і товариств,
а далї свобода слова і преси. Всяки збори, з виїмком зборів
під голим небом і публичних походів, не потребують навіть до
зволу властей. Треба тільки перед ними повідомити відповідну
власть, а та може їх заборонити лише тодї, колиб вони за
грожували громадському добру. Збори виборцїв, скликані підчас
розписаних виборів, довірочні збори обмежені на запрошених го
стей, а вкінцї публичні забави і релїґійні обходи не потребують
анї зголошення, анї дозволу властей. Для основання товариства
не треба також дозволу властей, лише треба предложити їм
устав (статут) товариства. Власть може заборонити заснованнє
товариства лише тодї, колиб його цїль противила ся законам,

або була небезпечна для держави. Свобода слова полягає в праві
свобідного висказування думок словом, письмом, друком або об
разовим представленнєм. Проте нїхто не може бути караний за
висказування свого переконання, хиба що в тім виска3ї словом,

чи письмом містить ся заразом переступство закона. Зі свободи
слова випливає свобода преси, себ то друкованого слова. До
видавання часописи не треба дозволу властей, вистарчає зголо
сити, що часопись буде виходити і хто буде її одвічальним ре
дактором. Кожде число часописи мусить бути по видрукованню
рівночасно з розпочаттєм розсилки предложене власти, яка
може його з причини каригідного змісту сконфіскувати, то
значить, забрати видрукований наклад і заборонити його розши
рення.
Кождий горожанин має запоручену свободу віри і со

вісти. Анї права, анї обовязки горожанина не залежать від його
віри. Нїкого не можна змушувати належати до якої віри, або
брати участь в релїґійних обходах і обрядах. З укінченим 14. pо
ком життя має кождий право довільно змінити свою віру.
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Далї признає австрийська конституція свободу науки”
Учити ся або учити других вільно, хоч би проголошувані науки
не були згідні з інтересом держави, коли тільки проголошуєть
ся їх поважно і науково, без насміхів, образ і підбурювань.
Вкінцї забезпечує австрийська конституція

свободу і рівноправність народностей.

В cї народи в державі рівно у прав нені і кож дом у народови
прислу гує ненару шиме право хоронити та берегти свою
народність і мову. Держава не може нїкому наказати,
до якої народности він має належати, анії не може забо
ронити нїкому вчити себе і дїтей на рідній мові. Кон
ституція признає рівноправність вcїх уживаних в краю
мов в школах і громадськім життю.

В отcїй останнїй постанові австрийської конституції лежить
головна підстава розвитку вcїх австрийських народів, а між ними
й нашого народу, а заразом кидаєть ся в очи цїла безконечна
ріжниця державного ладу росийського царства й австрийської дер
жави. Право повного свобідного розвoю признається в Росії тільки
московському народови. Тільки московська мова має доступ до
уряду, нею мають учити ся в школї дїти вcїх народів. „Один
царь і один народ", отсе підвалина, на якій збудована росийська
імперія. Відчув се на собі найтяжче якраз український народ.
Українську мову прогнано давно з уряду, школи і церкви, укра
їнському народови відмовляєть ся права самостійного істновання
й розвитку, лишаючи йому одно право: загинути безслїдно, по
тонути в московськім морі.

Якже ж інакше в австрийській державі! Признаючи рівно
правність вcїх австрийських народів, австрийська конституція при
знала тим самим і українському народови

право самостійного істновання і розвитку

нарівнї з вcїми иншими народами в Австрії. В Австрії знайшов
наш народ не лише охорону перед смертю, але можність двигнути
ся з занепаду, розвинути свої сили та стати на довгий час оди
ноким огнищем життя для цїлого українського народу.
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II.

Перейдемо тепер до другого важного питання: Як на дїлї
уложило ся серед тих правних відносин, які ми пізнали в першій
частинї, життє українського народу в Австрії? Чи найшов він
тут дїйсно змогу жити й розвивати ся та як виглядає його на
родний доробок під австрийським панованнєм ?
Важка історична доля нашого народу, що довгими віками

била його як ту „чайку-небогу, що вивела дїток при битій до
розї“, зіпхнула його між австрийськими народами спершу на
останнє місце. Хоч своїм числом займає він четверте місце між
народами Австрії, не мав довгий час він нїякого впливу на по
рядки в державі та мусїв у всїм уступати перед сильнїйшим
своїм суcїдом — польським народом. Але cї часи минули безпо
воротно. Опираючись на запоручених вcїм австрийським народам
рівних правах та свободах, він

ВЛаСНИМИ СВ0їми Силами

зумів двигнути ся з упадку та стати поруч инших народів. Важ
кою працею, в тяжкій боротьбі він здобував крок за кроком чим
раз більше простору для свого розвитку та змушував вcїх чис
лити ся з своєю силою і бажаннями. З бездомного наймита дру
гих поволї він почав ставати господарем у власній хатї та зу
живати свої сили не для других, а для свого власного добра.
Приглянемо ся найважнїйшим його здобуткам на вcїх по

лях народнього життя.

1. Полїтична орґанїзація.

Рік 1848. називають в Австрії „весною народів“. В cїм
роцї заведено тут перший раз конституцію і скасовано панщину.
Старий самовладний (абсолютний) порядок уступав, а його місце
заняв новий лад, що покликав вcї австрийські народи до нового,

свобіднїйшого життя. Довгий час тревала ще боротьба обох дер
жавних ладів, але в 1867. роцї переміг остаточно новий. Під
подихом конституції почали вcї австрийські народи розвивати ся.
Тільки один український народ не проявляв майже нїякого життя.
На нїм відбивали ся довгі віки тяжкої шляхоцько-польської не
волї. Богатші та освічені верстви покинули його, пристали давно
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до польського народу, приняли його мову і віру. При україн
ськім народї зостало ся само селянство, вбоге і темне, без освіти
і народньої свідомости, визискуване з усїх боків чужими і сво
їми. Тільки денеде серед молодих світських та духовних осві
чених людей появляли ся одиницї, що не відрекли ся ще свого
народу та бажали йому кращої долї. Сей слабий огник укра
їнського життя, що погасав з першу під подувом кождого су
противного вітру, ставав з часом чим раз міцнїйшим і сильнїй
шим. Особливо коли до австрийської України дістали ся твори
Тараса Шевченка, що громовим голосом кликав до своїх земляків:
„вставайте, кайдани порвіте!", тодї серед галицьких Українцїв
почав ся живійший рух та повстав великий гурт людей, що ба
жали працювати для свого народу. Вcї вони не цурали ся вже
своєї мови, називали себе „народовцями", то б то людьми,
що тримають з народом, та боронили в видаваних книжках та
часописях самостійности українського народу супроти польського
та московського. Все те одначе були слабі й непевні початки на
родньої роботи. Бо й робітників до працї було мало і самі вони,
хоч люде щирі й доброї волї, не знали ще добре, якою дорогою
йти та як найкраще для свого народа працювати.
Доперва яких сорок лїт тому назад наступає важний зво

рот в cїм дїлї. Праця над розвоєм українського народу сходить
на властивий, певний шлях. В тім часї під впливом великого

українського ученого та дїяча Михайла Драгоманова, що,
прогнаний росийським урядом за свою працю для українського
народа, перебував в Швайцарії, а потім в столицї Болгарії, Софії,
повстає між молодим поколїннєм галицьких Українцїв новий рух
та зроджуєть ся нова думка про те, куди веде шлях до роз
вою українського народа. В отcїм молодім поколїнню, в якім
вели перед визначні галицькі Українції Іван Франко, Михайло
Павлик, Остап Терлецький і. и

.,

перший раз повстає ясне пере
конаннє, що будучність українського народу лежить в на
родних масах,

в широках верствах українського селянства і робітництва.

Серед нього зроджуєть ся погляд, який тільки неясно при
свічував д

о

того часу щирим заходом робітників н
а

народній
ниві, що український полїтичний рух мусить бути масовий,
виходити від широках народнїх мас і до них звертати ся. Тільки
коли українське селянство й робітництво стане разом д

о

боротьби

за права українського народу, він може числити н
а

кращу бу
дучність. Обєднаний такою думкою завязав сей гурт людей для
працї над народом між собою товариство або так звану полї
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тичну партію, та назвав її радикальною партією (часо
пись „Громадський Голос") то б то партією, що з корінем хоче
усунити лихо з поміж українського народа (по латинськи корінь
зветь ся радікс, звідти слово: радикал, радикальний). З часом
повстали побіч сеї партії і з її лона ще дві инші українські пар
тії, переняті тою самою основною думкою: народно-демокра
тична (партійні орґани „Дїло“, „Свобода") і соціяльно-демо
кратична (партійний орґан „Вперед"). Сї три партії істнують
до нинїшнього дня і в їх руках лежить вся полїтична робота на
галицькій Українї. Кожда з них на свій спосіб та ріжними до
рогами йде до тої самої основної цїли: розвою українського на
рода та полїпшення долї народнїх мас. Невеличкий час життя
сих трьох партій може виказати ся вже нинї поважними вислї.
дами їх працї.
Виходячи з того погляду, що в народнїх масах лежить ко

рінь українського народа, поставили вcї вони за першу свою
задачу: пізнати народні маси, їх положеннє й потреби, й працю
вати над їх освідомленнєм і піднесеннєм. Витворити з темного
українського селянства й робітництва свідомих членів укра
їнського народа, який не дав би на поталу своїх прав та вмів
охоронити ся перед загибілю. З двох cтopiн наступала супро
тивна хвиля, що грозила нашому народови сею загибілю, перед
одною і другою треба було завзято боронити ся. З одної сто
рони шляхоцько-польські верховоди, що здавен-давна привикли
вважати український народ рабом польських панів, відмовляли
йому прав до самостійного розвою та бажали бачити його й далї
своїм наймитом. З другої сторони серед самого нашого народу
повстала для нього грізна небезпека. Серед нього найшли ся люди.
яких не тягнула народня праця, а за се усміхали ся їм особисті
користи та ласки росийського уряду. За московські рублї, щедро
присилані росийським урядом, почали вони тягнути за сим уря
дом, кажучи, що український народ се частина московського на—
роду. „Для лакомства нещасного" покинули вони рідну мову.
почали говорити й писати по книжках та часописях, видаваних
за московські гроші, по московськи та жадали заведення в шко
лах, урядах і церкві замісць української мови — московської.
В тім дусії вели вони серед темного народу свою москвоФиль
ську роботу, обіцюючи йому за зраду України рай під москов
ським панованнєм. Проти сих двох ворогів мусїли звернути ся
передовсїм українські партії. Книжками й часописями, на тися
чах віч і зборів, скликуваних по всїх закутках краю, в тиcячax
товариств, основуваних по всїх українських селах, вели вони
свою мозольну освідомляючу працю, поки не видала вона золо

— 154 —



- - -т

того зерна: в короткім часї непросвічена українська маса, топ
тана й визискувана усїми, перетворила ся в

свідомий своєї сили й самостійности нарід,

що став однодушно під прoвoдoм українських партій до боротьби
за свої права. Український рух перестав бути пустою мрією
гуртка молодих людей, а перетворив ся в могучий похід вели
кого й сильного народу, перед яким мусять тремтїти й уступати
його гнобителї. Виказують се ясно подїї останнїх лїт. Коли
в 1906. р. шочав ся в Австрії рух за зміною виборчого закона
до парляменту або за т. зв. виборчу реформу та вcї народи
Австрії жадали введення замісць давного виборчого права— загаль
ного, рівного, безпосереднього і тайного права голосовання, тодї
ввесь український народ став в першім рядї борціїв. Не було майже
села на цїлій австрийській Українї, в якім не відбуло би ся на
родне віче (збори) в cїй справі. Сотками і тисячами збирав ся
український народ на тих вічах та рішучо домагав ся заведення
справедливого виборчого права, яке давало б йому можність ви
силати до парляменту відповідне до його сили число заступників.
В самім Львові відбуло ся велика краєве віче, на якім зібрало
ся 50 тисяч самого майже селянства з усїх сторін Галичини.
Новий виборчий закон ухвалений з кінцем 1906. р. в парляментї
не узгляднив вправдї вcїх домагань українського народа, але
всеж таки дав йому можність вислати значно більше своїх послів
до парляменту. Коли дотепер заступників українського народа
в парляментї було звичайно не більше як десять тай то пере
важна часть їх не боронила щиро його інтересів, а лучила ся
часто з його ворогами, то після нового виборчого закона дістав
український народ змогу вибрати з Галичини й Буковини разом
33 своїх послів і то таких, які би щиро заступали там його по
треби.

Велику свідомість і живучість виказав український народ
також в другій завзятій боротьбі: за українській унї верситет
у Львові. Від кільканайцять лїт домагаєть ся українська моло
діж в Австрії основання української найвищої школи, унїверситету
у Львові. В тій завзятій боротьбі, що потягнули за собою навіть
кріваві жертви став за українськими студентами ввесь україн
ський народ. Українські селяне й робітники складали з свого
тяжко запрацьованого гроша кілька разів десятки тисяч для тих
українських студентів, що мусїли покидати свій рідний край та
йти вчити ся в чужих краях по унїверситетах або як инакше
потерпіли в унїверситетській боротьбі, а на своїх зборах і вічах
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поміж найважнїйшими справами на першім місцї ставлять раз-у-раз
домаганнє основання для своїх дїтей найвисшої рідної lllК0ЛИ.

В останнїх роках були ми також свідками завзятої боротьби
українських народних мас за справедливий виборчий закон до
краєвого сойму у Львові. По довгій, тяжкій боротьбі вдало
ся йому здобути новий виборчий закон, який значно зміцнить
становище Українцїв в Галичинї. Сей закон, ухвалений в мартї
1914 р

.,
забезпечує українському народови право висилати д

о

сойму н
а

228 членів 6
2 своїх заступників. Сей гурт україн

ських послів, хоч як не відповідає ще силї українського народу,

буде вже вистарчати, щоб належно боронити прав свого народу.

Оттак український народ ступінь за ступнем здобуває собі
належні йому права. Опертий н

а

народнїх масах зближається
український полїтичний рух нестримно до своєї остаточної цїлї,
якою є повна рівноправність його н

а

вcїх полях народнього
життя з вcїми иншими народами. Ся хвиля надійде тодї, коли
вдасть ся йому вибороти в Австрії

національну автономію,

себ т
о

подїл Галичини т
а

видїленнє земель, заселенних україн
ським населеннєм (Східної Галичини й Буковини), в осібну ці
лість, з осібним українським соймом, урядами, і школами, в якій
наш народ міг би самостійно жити й розвивати ся. Заведеннє такої
народньої автономії становить головне домаганнє українського
народу в Австрії.

2
.

Просвітно-культурна орґанїзація.

а
) Товари ство „Про світа“.

Ми згадували вище про те, як українські народні дїячі
вже давнїйше прийшли д

о

ясного зрозуміння того, що в широ
ких народнїх масах лежить основа нашого народу та що до них
повинна звертати ся вся народня робота. Два головні лиха при
гнїтали українські народні маси: брак просвіти і маєткова нужда.
Українські села залягала непроглядна темнота. Темний мужик
був відданий н

а

ласку всяких чорних духів, що визискували його

н
а

кождім кроцї та довели його д
о

страшної маєткової руїни.
Щоб зарадити сьому, треба було перше всього кинути н
а укра

їнські села ясний промінь просвіти, відкрити українському му
жикови очи т
а

вказати йому, я
к у світї жити. Тим-то просвітна
дїяльність стала відразу найбільше пекучою потребою україн
ського народа.
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46 лїт тому основуєть ся у Львові заходом гуртка людей
товариство „Просвіта", яке бере на себе сповнення сеї важкої
задачі. З дрібних початків перетворило ся се товариство за ко
роткий час в пишну орґанїзацію, що стала осередком усієї про
світньої працї серед нашого народу. Заходами сього товариства
в невеличкім часї покрила ся вся східна Галичина густою cїт
кою просвітних товариств, т. зв. читалень „Просвiти", які
рознесли в найтемнїйші кути світло науки й просвіти. В 1912. р.
побіч головного товариства у Львові істнувало 74 віддїлів
(4ілїй) товариства по містах і місточках, які помагають йому ви
конувати його цїли та 2611 читалень. До Головного Товариства
належало в тім роцї 35.500 членів, а в читальнях було згур
товано коло 130.000 членів. З тих кількох чисел ми бачимо,
як величні є вислїди працї сього товариства. Згуртованим ОТТаК

широким кругам народу стараєть ся тов. „Просвiта" подати як
найширшу освіту. Першим засобом до сього є видаваннє пожи
точних книжок для народу. Майже кождого місяця виходить
заходом сього товариства книжка, яку вcї члени його дістають
даром. До 1912. р. видала „Просвiта" 445 книжок в числї 3 мі
лїoни 115 тисяч 395 примірників. Крім того видає вона щомі
сячну часопись „Письмо з Просвіти". При львівській „Просвітї“
істнує випозичальня книжок, яка числить понад 11 тисяч то
мів, крім того істнують біблїотеки й випозичальнї книжок при
філїях і читальнях. Богато філїй удержує бурси для шкільної
і ремісничої молодїжи, де вона знаходить собі притулок і харч,
улaджує просвітні і господарські курси, курси для неграмотних,

приготовляючі курси до шкіл, а подекуди народні школи. При
читальнях є хори, оркестри музики, аматорські театральні кружки
і и. Під управою головного товариства було в 1912. р. 45 сти
пендійних і запомогових Фондів, з процентів яких щорічно
удїляєть ся головно шкільній молодїжи підмог в сумі кільканад
цять тисяч корон. В 1913. р. улаштувала „Просвiта" у Львові
курс вищої народньої освіти, цїлю якого було підготовити
провідників для читалень і инших народних товариств. „Просві
та" має свій власний дім у Львові, а вартість її майна доходить
мілїона корон. Про господарську дїяльність „Просвiти" погово
римо низше осібно.

б) Сї чи, Соколи, Українські Сї чо ві Стрільції.
Побіч товариства „Просвiта" з її читальнями повстали

в новїйших часах ще дві органїзації, які широко розповсюднили
ся серед народнїх мас в Галичинї та причинили ся до куль
турного піднесення нашого народу. Є ними товариства „Сїчи"
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і „Соколи". Є се властиво пожарно-ґімнастичні дружини,
в яких гуртуєть ся передовcїм молодїж на те, щоб вправляти
ся тїлесно (робити муштру й ґімнастику) та хоронити людське
добро в случаю пожару або иншого нещастя. В дїйсности од
накож довело ся сим товариствам сповнити далеко більшу й важ
нїйшу задачу: стати осередком освіти й народньої свідомости,
гуртувати вcїх до боротьби з тим пожаром, що грозить укра
їнському народови та його народньому добру зі сторони його
ворогів. Особливо товариство „Сїч", якого назва пригадує нашу
славну бувальщину, стало улюбленим товариством серед укра
їнського селянства в Галичинї й на Буковинї. В 1912. р. в самій
Галичинї було „Сїчий" 794, „Соколів" 866, разом отже 1660 то
вариств, отже майже в кождім другім селї. Сї товариства удер
жують для своїх членів читальнї, біблїотеки, уряджують відчити,
пожарні й ґімнастичні курси, обходи, злети, концерти і т. и.
В червнї 1914. р. відбув ся в память столїтних роковин народин
Тараса Шевченка Сокільсько-Сїчовий Злет у Львові, на якім
зібрали ся десятки тисяч Сїчовиків і Соколів з цїлого краю.

В сих двох товариствах почала перший раз здїйснювати
ся нова думка, яка на наших очах стала найважнїйшою справою
українського народу:

приготованнє сил до оружної боротьби

з найбільшим ворогом України — росийським царством. В тїснім
звязку з сими товариствами повстала перед двома роками осібна
орґанїзація „Українські Сїчові Стрільцї", головною заслугою
котрої є поставленнє полків українських добровольцїв,
яким якраз тепер доводить ся в боротьбі з московським наїздом
власними кістьми мостити шлях для кращої будуччини України.

в) Українське шкіл ь н и цтво.

Австрийські основні закони признають, як знаємо, рівно
правність всїх уживаних в державі мов в школах і урядах.
Тим самим обовязана держава закладати для кождого народу
школи, в яких дїти побирали б науку в своїй рідній мові. Відносить
ся ce і до українського народу. В великій части cїл і міст схід
ної Галичини й Буковини істнують публичні українські народні
школи, де дїти вчать ся в рідній мові. Крім сього є в Галичинї
пять, а на Буковинї три українські середні школи або ґім
назії, а у Львові істнує польсько-українська найвища школа або
унїверситет, в якім учать по польськи і по українськи.
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Однак вcї отсї публичні школи не могли заспокоїти потреб
українського народа на полї шкільництва. Розуміючи добре, яка
вага лежить в тім, щоб дїти виховували ся і вчили ся не в чу
жій, а своїй рідній школї, звернув український народ від кіль
кох лїт свою пильну увагу на шкільництво та приступив до
закладання своїми власними коштами приватних українських
шкіл. Найбільше відчував наш народ брак українських середних
шкіл, тому взяв ся він передовcїм основувати ґімназії, учитель
ські семінарі і ин. середні школи. З незначних початків повстала
в кількох роках шишна українська шкільна орґанїзація, якою
сміло може наш народ похвалити ся перед широким світом.
В 1907. роцї повстав в селї Заланові перший приватний ґімна
зіяльний курс, а тепер по 7 лїтах істнує в Галичинї 14 при
ватних середнїх шкіл.

Вcї ті приватні школи удержує своїми грішми сам укра
їнський народ. Рік-річно збираєть ся з дрібних жертв сотки ти
сяч корон, з яких покриваєть ся кошти удержання сих шкіл,

оплачуєть ся учителїв, шкільні будинки і инші видатки. Шко
лами заряджує осібний комітет „Краєвий Шкільний Союз"
у Львові, в склад якого входять представники вcїх найважнїй
ших українських товариств і інституцій. Великих жертв і труду
вимагає від українського народу удержаннє сих приватних шкіл.
але в них лежить найкраща надїя цїлого народа. Що-року ви
ходити будуть з них сотки молодих освічених людей, які ро
зійдуть ся по рідній країнї з серцем шовним любови до свого
народа та зложaть своє набуте в рідній школї знаннє в боротьбі
за кращу долю України.

Від кільканадцяти лїт веде, як уже згадувано, наш народ
завзяту боротьбу за здобуттє своєї найвищої школи —

українського унїверситету у Львові.

Унїверситет — се школа, в якій виховується цвіт кождого на
роду, його освічена верства або інтелїґенція. Тому кождий
народ змагає до того, щоб мати свій власний унїверситет. Унї
верситет у Львові, що був колись призначений для українського
народу, перейшов майже цїлком в польські руки. Тільки деякі
професори вчать там по українськи, але се потреб нашого на
роду зовсїм заспокоїти не може. Перед 15 лїтами підняли з тої
причини українські студенти домаганнє основання самостійного
українського унїверситету у Львові. Вивязала ся довга і зав
3ята боротьба, в якій український народ потерпів богато, навіть
крівавих, жертв. Але справа українського унїверситету набирала
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чим раз то більшого значіння і нема сумнїву, що се оправдане
домаганнє нашого народа буде в найблизшій будуччинї сповнене
згідно з його бажаннями.

Разом з основаннєм приватних українських шкіл треба було
подумати про те, щоб улекшити бідній, шо найбільшій части се
лянській молодїжи, можність користати з сих шкіл. Ходить тут
передовcїм про те, щоб дати їй дешеве приміщеннє та прожиток
в місцевости, де є школа. Тим-то й рівночасно з основуваннєм
шкіл почала українська суспільність основувати й удержувати для
шкільної молодїжи дешеві приміщення, або т. зв. бурси й інсти
тути. Істнують вони майже в кождій місцевости, де є школа,
а загальне їх число досягає сотки. В бурcї дістає ученик дешеве
приміщеннє і харч, а крім того поміч в науцї і догляд. Удер
жують ся вони також по більшій части з жертв суспільности.
Деякі з них дають приміщення 200—300 ученикам, мають свої
власні доми, з огородами і т. п. До таких належить приміром
Дївочий Інститут в Перемишлї, котрий має свій власний гарний
будинок, в якім міститься коло 250 дївчат, та удержує для них
народну школу, лїцей і ґімназіяльні курси. Для унїверситетської
молодїжи істнує у Львові „Академічний Дім", де бідні студенти
унїверситету і полїтехники знаходять дешеві мешкання.
Великі заслуги коло українського шкільництва в Галичинї

положило „Українське Педагогічне Товариство" у Львові,
яке займаєть ся справами виховання молодїжи. Воно удержує
у Львові три народні школи, жіночу видїлову школу, жіночий
і мужеський учительський семінар, мужеські і дївочі бурси,
видає часопись „Учитель" присвячену справам виховання,
часопись для дітей „Дзвінок" та біблїотеку для молодїжи.
Се товариство має свої Філїї майже по всїх містах Галичини.
Вcї вони займають ся також справами виховання молодїжи,
удержують школи, бурси, ведуть шкільні курси і т. д.
Шкільними справами займаєть ся також товариство учи

телїв середнїх шкіл „Учительська Громада" у Львові і тов.
ім. Сковороди в Чернівцях, які видають спільно часопись „На
ша Школа". Українські народні учителї гуртують ся в то
варистві „Взаїм на поміч галицьких і буковинських учи
телїв і учительок", яке удержує для них запомогову касу,
крамницї з книжками і шкільними приладами, видає часопись
„Учительське Слово" та книжки.

г) Письменство, наука і штука.

В 1876. роцї царським указом заборонено в Росії дру
кувати книжки писані по українськи, сим способом думав цар
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ський уряд замкнути уста українському народови, щоб лекше було
його здавити й затопити в московськім морі. Але стало ся инакше.

Митрополит р. Андрій Шептицький.

Був ще кусень землї, на якім

могло українське слово свобідно розвивати ся.

Здавлене насильно в Росії, розцвіло воно ще краще під охороною
австрийської конституції. Австрийська Україна стала одиноким
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захистом для українського письменства. Вcї українські письменики
й поети висилають сюди свої твори, тут виходили вcї україн
ські книжки й часописи. Московський уряд навіч переконав ся

,

що „не скує душі живої і слова живого". В 1905. роцї скасо
вано сей дикий царський уряд; з того часу вільно вже і в Росії
видавати українські книжки й часописи. Але сувора росийська
цензура придавлює кожде сміливійше українське слово, богато
книжок там заборонено, богато часописей закрито, а н

а їх ви
давцїв накладається кари. Тому ще й тепер богато найцїннїйших
українських писань може появити ся тільки в Австрії. От хоч

б
и
й повний Кобзарь Шевченка — в Росії його сконфісковано,

і тільки в Галичинї він вільно друкуєть ся.

В австрийській Українї заходами рос. Українцїв зродили ся

перші початки української науки. У Львові основано Наукове
Товариство імени Т. Шевченка, цїль якого розвивати укра
їнську науку. Коло сього товариства згуртували ся всії най
визначнїйші українські наукові сили. Се товариство видає богато
книжок т

а

періодичних видань т
а

піддержує всяку наукову ро
боту. Воно має у Львові два свої власні будинки, удержує свою
велику біблїотеку, музей, друкарню т

а
книгарню. Окрім музею

Наукового Товариства імени Т
.

Шевченка істнує у Львові ще
„Національний Музей“, оснований заходом і коштами львівського
Митрополита Андрія Шептицького. Находиться в нїм богато тисяч
предметів, цїнниx для пізнання української історії та культури.

Велике значіннє для розбудження українського народу має
український мандрівний театр, удержуваний товариством
„Бесїда" у Львові. Сей театр їздить по всїх містах і місточках
австрийської України т

а

улaджує театральні представлення. Перед
кількома роками виринула думка збудувати український театр

у Львові. На сю цїль зібрано з дрібних жертв української суспіль
ности понад 300 тисяч корон та закуплено вже площу під будову.

Для плекання української піснї істнують у Львові два
співацькі товариства „Боян“ і „Бандурист", а крім того богато
співацьких товариств п

о

провінції. Крім того істнує у Львові
музична школа під назвою — „Вищий Музичний Інститут імени
Микола.Лисенка", а в Чернівцях „Музична школа імени М.Лисенка".

ґ) Орґан їзація жіноцтва.

Живу участь в народній роботї бере українське жіноцтво.
Воно зрозуміло, що в боротьбі, яку веде український народ за

свою кращу будучність,
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українські жінки не можуть зіставати ся бездїяльними,

а мусять стати поруч з мужчинами і зложити вcї свої сили
для рідного краю. При кождім народнім дїлї бачимо дїйсно
побіч мужчин українське жіноцтво. Богато жінок працює як
учительки над вихованнєм української молодїжи, инші пра
цюють по всяких українських товариствах і народних інсти
туціях. Перед кількома роками основано у Львові това
риство „Жіноча Громада", яке має гуртувати українське
жіноцтво до народної працї. Се товариство має богато своїх філїй
по цїлій австрийській Українї, крім них істнують ще инші жі
ночі орґанїзації. Навіть по селах свідоме селянське жіноцтво
завязує свої товариства. Коли вибухла теперішна воєнна пожежа
і український народ в Австрії підняв ся до боротьби з росий
ським царством, українські жінки стали й тут в першім рядї
борцїв, старають ся в міру своїх сил бути помічними в cїм
дїлї, а деякі з них борють ся навіть в рядах „Українських Сїчо
вих Стрільцїв“ на полї бою.

3. Економічно-господарська органїзація.

Ми згадували вже, що побіч браку освіти другим голов
ним лихом українського народу в Австрії була маєткова
нужда. Оба сї лиха спомагали себе взаїмно. Темне, задовжене
селянство, угинаючи ся під всякими тягарами попадало легко
в руки всяких лихварів та визискувачів, що забирали йому його
прадїдну землю та змушували його шукати долї в далеких краях
або йти за прошеним хлїбом. Ратувати селянське населення з сього
страшного положення стало першою пекучою потребою від са
мого початку українського відродження.
Перше взяло ся за сю працю товариство „Просвiта" у

Львові. Довгий час в руках сього товариства, спочивала вся робота
на cїм полї, ще й нинї сповняє воно значну частину сеї роботи.
Воно стараєть ся про піднесеннє cїльської господарки, видало
69 господарських книжок для народу, удержує урядників з від
повідним знаннєм, які їздять з господарськими відчитами, удї
ляють рад і вказівок і т. и. Заходом сього товариства повстало
в Галичинї 540 крамниць і 257 кас. Вкінцї удержує воно три школи
— мужеську і жіночу господарську школу і торговельну школу.
З часом однакож дїяльність „Просвiти" на cїм полї стала

невиетарчаюча. Побіч неї і за її почином повстають инші това
риства, що беруть на себе веденнє сього дїла. Господарську
діяльність переняло на себе в найновійших часах товариство
„Сїльський Господарь" у Львові, якого живійший розвій почав
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ся від пяти лїт. Цїль сього товариства — дбати про піднесеннє
добробуту українського народу через поправу cїльського госпо
дарства і домових промислів. Для переведення сеї ціли зало
жило товариство до кінця 1912. року 90 філїй по містах і 1151
кружків по селах, до яких належало 26.612 членів. Товариство
стараєть ся передовcїм про поширеннє між населеннєм госпо
дарського знання. За три роки (1909—1912) урядило воно 91
господарських курсів та 3529 викладів. Воно видає „Господар
ську часопись“, книжки та має свою біблїотеку. Далї займаєть
ся воно закладаннєм досвідних (показательних) піль, ширеннєм
господарських машин і знарядів, зорґанїзувало осібну спілку для
продажи насїння, штучних погноїв і господарських машин та
осібну орґанїзацію для збуту худоби.

В останнїх роках звернуло ся українське селянство пильно

до закладання кооперативних спілок.

Вбогі українські селяне, які одинцем, без нїякої орґанїзації
не мали сили поборювати вcї злиднї та мусїли попадати в
маєткову руїну, найшли в сих спілках можність -спільно в
більших гуртах лекше і успішнїйше бороти ся за своє ли
істнованнє. В кількох роках цїла східна Галичина й Буко
вина вкрила ся густо всякими спілками, так що українська
спілкова орґанїзація належить до найкращих здобутків укра
їнського народа. Спілки дїлять ся на ріжні роди, а кождий
з них приносить велику користь українському населенню. На
першім місцї стоять кредитові спілки, цїль яких — достар
чати своїм членам дешевого кредиту та хоронити їх перед лих
варськими довгами. Вcїх українських кредитових спілок та
споріднених з ними кредитових заведень є в Галичинї 1011.
Найважнїйші з поміж них: „Краєвий Кредитовий Союз"
у Львові, що є центральною, касою для всїх спілок, товариство
взаїмного кредиту „Днїстер“ у Львові, „Українська Щад
ниця" в Перемишлї і „Земельний Банк“ у Львові. Побіч кре
дитових спілок важну задачу сповняють споживні або консум
ційні спілки, задача яких достарчати членам дешевих товарів.
Тих спілок та споріднених з ними крамниць було в Галичинї 563.
Найважнїйша між ними „Народня Торговля“ у Львові, що
має тепер 18 своїх складів в Галичинї, 7 власних домів та є заразом
Союзом для всїх споживних спілок. Молочарські спілки під
проводом „Краєвого Союза господарсько-молочарського" в Стрию,

займають ся перетворюваннєм молока на масло та продажею його
на спільний рахунок. Сих спілок є 34. Дальше було 60 спілок
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для збуту худоби під прoвoдoм „Краєвого Союза для збуту
худоби“ у Львові, 23 спілки для закупна і продажи предме
тів cїльського господарства під прoвoдoм „Краєвого Союза го
сподарсько-промислових спілок" у Львові та богато спілок ин
шого рода, між якими треба згадати товариство парцеляційне
„Земля", товариство обезпечень від огню „Днї стер“ і обезпе
чень на життя „Карпатія". Майже всї українські спілки стоять під
начальним проводом „Краєвого ревізий ного Союза" у Львові.

ж ж
ж

Ми перейшли побіжно найважнїйші прояви життя україн
ського народа в Австрії. Ми бачили, як з дрібних та слабих по
чатків український рух, опертий на широких народних масах,

перемінив ся в могучу силу, перед якою мусїв подати ся ворог.
В тяжкій боротьбі здобував собі український народ можність жити
й розвивати ся та коли ще дотепер не став самостійним паном
в своїй хатї, то придбав собі власними силами великий, цїнний
народний добуток. На от сей добуток простягаєть ся
тепер рука

найлютїйшого ворога України — царату.

По крівавій дорозї прямує вона тепер до найважнїйшої своєї
цїлї: знищення українського народу в Австрії. Ледви-що
стала на українських землях Австрії нога московського наїзд
ника, а вже почала ся його безпощадна робота. Від першої хвилї
заняття Східної Галичини й Буковини росийським військом
заходять ся царські посїпаки пильно коло нищення україн
ського життя.

У Львові заборонено росийськими властями навіть гово
рити по українськи. Українські вивіски на склепах понищено,

замісць українських написів на публичних будинках уміщено
московські. Українську часопись „Дїло" закрито. Вcї українські
бібліотеки і книгарню Наукового Товариства імени Т. Шевченка
опечатано урядово. Також опечатано „Національний Музей" ми
трополита Шептицького, товариство „Просвіту“ і всї українські
читальнї. Львівського Митрополита Андрія Шептицького виве
зено в глибину Росії. — Важкий удар українському народови
завдало розпорядженнє воєнного ґенерал-ґубернатора Галичини ґр.
Бобрінського, видане д. 30. вересня з обовязуючою силою для
Галичини й Буковини. Сим розпорядженнєм заборонено під
карою трьох місяцїв вязницї або 3000 рублії в продавати
по книгарнях і зичити з біблії отек книжки писані укра
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їнською мовою, що вийшли друком по-за границями Ро
сії. Рівночасно заряджено, що всії ті українські книжки
мають бути осібно зібрані і віддані до збереження (зна
чить: знищення) властям. З огляду на те, що через відомі
заборони проти українських книжок в Росії, тільки дуже дрібна
частина їх могла появити ся в Росії, а за те майже всі
українські книжки були видані в Галичинї й Буковинї. має роз
порядженнє на цїлї»

знищеннє вcїх українських книжок,

значить цілого духового доробку українського народа! Другим
розпорядженнєм ґенерал-ґубернатора заряджено, що навіть при
ватних листів не вільно писати по українськи. Почтові
уряди не будуть таких листів доручувати, але мають їх
нищити!

Такі протиукраїнські зарядження видав вже царський уряд.
хоча ще війна не скінчила ся тай ще зовсїм не відомо, хто
остаточно лишить ся паном Галичини й Буковини. Тим дав він
пізнати, що першим його бажаннєм є знищити ненависний і не
безпечний український рух, що супроти нашого народа йде він
далї тою самою дорогою, котрою йшов і „той Первий, що роз
пинав нашу Україну“ і та Вторая, що „доконала вдову-сиротину".

Ясно стає, що в cїй війнї рiшається судьба нашого народу.
Побідить Росія і забере Галичину й Буковину, сей останнїй за
хист українського життя, то пропаде для нього марно весь
його дотеперішний розвій. Впаде сила росийської „тюрми народів“,

то на її руїнах встане

Вільна і Самостійна Україна.

Розуміє се український народ і не думає віддати себе на
поталу ворожій силї. Настав для нього час сказати за себе своє
могуче слово, відомстити свою вікову кривду. Тут в Австрії
стоять вже полки українських „Січових Стрільцїв“ в завзятій бо
ротьбі з Московщиною. І з росийської України доходить глухий
відгомін народнього невдоволення, який вказує, що там україн
ський велит підносить ся проти свого гнобителя. Цілий наш на
род підіймаєть ся до завзятої боротьби — на життя і смерть.
— „Або добути або дома не бути!“
В силї українського народа й слушности його справи кріпка

надія, що боротьба не буде безуспішна. Розпадеть ся тюрма
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народів і для нашого народу, гнобленого й катованого віками,

прийде час волї і спочинку. Вірмо сильно, що недалеко вже хвиля,
якої близький прихід предсказав українському народови наш ве
ликий поет Іван Франко отсим віщим словом:

Прийде час, і Ти отнистим видом
Заcяєш у народів вольних колії,

Труснеш Кавказ, впережеш ся Бескидом,

Покотиш Чорним морем помін волїІ тлянеш як хозяїн домовитий
По своїй хатії і по своїм полії!

2°,

Володимир Левицький.

1
Не пора !.. .

Не пора, не пора, не пора

Москалеви й Ляхови служить!

Довершилась України кривда стара, —
Нам пора для України жить.

Не пора не пора, не пора
За невигласків лить свою кров,

І любити царя, що наш люд обдира, —
Для України наша любов.

Не пора, не пора, не шора
В рідну хату вносити роздор!
Най пропаде незгоди проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!

Бо пора се великая єсть:

У завзятій важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю і славу і честь,
Рідний краю, здобути тобі!

Іван Франко.
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Приходить час!
Приходить час, приходить час, —
Сказати кожен мусить з нас,

Чи він народу вірний син,
Чи тільки раб похилий він.
Чи раб похилий, чи боєць —
Хай кожен скаже навпростець !
І де він стане: чи до тих,
Що в путах сковані гидких,
Народ і край свій продають
Шанам, що кров із його пють, —
А чи до сміливих борціїв,
Що серед бурь похмурих днїв
За рідний край, за нарід свій,

За долю-волю йдуть у бій ?
Приходить час, заняв ся світ
І вільним дупам шле привіт:
Озвіть ся вcї, хто є навкруг:
Хто нищий раб? хто волї друг?

Б. Грінченко.

Українська хата.



Українське представництво в Австрії.

Австрія є конституційна монархія. Се значить, що зако
нодатну власть виконує в державі монарх разом з народним

представництвом. Народне представництво в Державній Радї
і в краєвих соймах ухвалює закони, а монарх їх санкціонує.
Державна Рада, се назва австрийського парляменту. Скла

даєть ся Державна Рада з двох палат: з палати послів і палати
панів. Членів палати послів вибирає нарід; члени палати панів

належать до сеї палати або на основі уродження або на основі

монаршого назначення.

Державна рада виконує не всю законодатну власть в Ав
стрії. Австрийська держава подїлена на окремі краї, які мають

автономію. Через те законодатна власть в державі подїлена між

Державною Радою і краєвими соймами. Деякі закони ухвалює
Державна Рада для цїлої держави, а деякі ухвалюють краєві

сойми — кождий для свого краю.
Відповідно до сього устрою держави український нарід має

своїх представників і в Державній Радії і в краєвих соймах тих
країв, в яких він живе, себто в краєвих соймах Галичини і Бу
к0вини.

Українське представництво в Державній Радї.
А. В Палатї послів.

На основі виборчого закона з 26. cїчня 1907 р. шослів до
австрийського парляменту вибираєть ся загальним, безпосеред
ним, рівним і тайним голосованнєм. Одначе й сей закон все
таки не є ще для українського народу зовсїм справедливий. Че
рез те, що Поляки, які здавна шанують над українським на
родом у Галичинї, мали в парляментї шідчас ухвалювання н0
вого виборчого закона занадто велику силу, добили ся вони того,

12
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що для українського народу в Галичинї призначено менше

число послів, нїж се йому на основі загального і рівного вибор- |
чого права належить ся. Зроблено се тим способом, що виборчі

округи на просторі, заселенім українською людністю, пороблено

значно більші, нїж в рештї краю і держави.

І. Українські парляментарні посли з Галичини.

На основі виборчого закона український нарід в Галичинї
може вибрати до парляменту 28 послів. Одначе дякуючи поль

ській адмінїстрації краю, яка вороже ставить ся до українсь

кого народу, анї при виборах 1907 р., анї в 1911 р. україн
ських послів не вибрано 28, бо один і другий раз Поляки на
спілку з москвофілами забрали часть українських посольських

місць. Так в 1907 р. в українських виборчих округах вибран0
22 Українцїв, 5 москвофілів і 1 Поляка. В 1911 р. вибрано
24 Українцїв, 2 москвофілів і 2 Поляків.
Таким чином українське представництво Галичини в те

перішній австрийській палатї послів складаєть ся з 24 послів.

Подїм українських парляментарних послів з Галичини

на партії.

Українські парляментарні посли з Галичини належать д0 |
трьох українських партій, а саме:

1. Найбільше, а саме 18 послів належить до української

національно-демократичної партії. Сї посли творять разом
„Український Клюб“, якого головою є посол др Кость Левицький.

2. Пять послів належить до української радикальної
партії. Вони творять „Український радикальний Клюб“, якого
головою є посол д-р Кирило Трильовський.

3. В кінції один з 24 українських парляментарних послів
(Вітик) належить до української соціяльно-демократичної
партії. В парляментї сей посол належить яко госпітант (гість)
до клюбу нїмецьких соціяльно-демократичних послів.

ІІ
.

Українські парляментарні посли з Буковини.

Українському народови в Буковинї признає виборчий закон

5 посольських місць в австрийській палатї послів. Як в 1907 р
.,
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так і в 1911 р. вcїх 5 українських послів з Буковини нале
жало до тамошньої української національно-демократичної пар
тії; вони творили окремий клюб під прoвoдoм посла Миколи
Василька.

Юліїян Романчук, віцепрезідент

австрийської палати послів.

В останнїх часах один з тих послів проф. Смаль-Стоцький
виступив з української національно-демократичної партії і при
ступив до нової української шартії, заложеної на Буковинї, до

української народньої партії. Сей посол виступив також
з клюбу українських послів з Буковини, так, що в тім

клюбі зостало ся 4 послів, а той посол засїдає в парляментї
окремо.

12%



В. В палатї панів.

Членів палати панів, як сказано, не вибирае нарід, тільки
належать вони до неї або на основі уродження (члени пану-
ючого дому), або на основі монаршого назначения. Ащо укра
їнський нарід від віків належить до народів поневолених, то

в палатї панів він не може мати багато представників.
В теперішній ‚палатї панів засїдають тільки два Українцї:

львівський митрополит греко-католицької церкви гр. Андрій
Шептицькийі професорчеського унїверситету в Празї д-р Іван

Горбачевський.

Українське представництво‘ в нраєвім соймі Галичини.

Галицький сойм тепер не істнуе. В лїтї 1914 р. його роз
вязано, щоб перевести нові вибори на основі нового виборчого
закона, ухваленого в мартї 1914 р.
На основі старого виборчого закона сойм складав ся

з 161 членів, з того 12 вірилїстів (членів сойму, які засїдали
в нїм на основі свого урядового становища) і 149 послів, ви

браних людністю.

Старий виборчий закон був опертий на основі маеткового

цензу; щоби мати виборче право, треба було мати певний ма

еток. Відповідно до маетку виборцї дїлили ся на 4 курії: до

першої курії належали великі земельні власники, до другої
багаті купцї і промисловцї, до третьої _ багатша городська
людність, до четвертої багатші селяне. Городська і сїльська бід
нота виборчого права зовсїм не мала.

На основі старого закона український нарід міг вибрати
до сойму своїх послів тільки з сїльської курії. В українській
части Галичини всїх виборчих округів сїльської курії було 48,
значить, український нарід міг вибрати до сойму 48 послів.

Але в дїйсности до такого числа українське представництво
в соймі нїколи не доходило. Через те, що вибори були посередні

(двохстепенні) й явні, польській адмінїстрації краю вдавало
ся всякими неправдами вибирати в значній части українських

округів польських, а також (напр. в 1908 р.) москвофільських

послів.
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‚На останнїх виборах, які відбули ся в липнї 1913 р.,

українських послів вибрано 31 (москвофільських тільки одного).
По партійній приналежности до національно-демократич

ної партії належало послів 23, до радикальної партії 6, а два
посли були безпартійні. Всї українські посли в галицькімсоймі
творили спільний „Український Клюб“, якого головою був посол

д-р Кость Левицький.

Крім українських послів засїдали в соймі також три

українські представники між вірилїстами, а саме: львівський

митрополит греко-католицької церкви гр. Андрій Шептицький

і епископ греко-католицької церкви _ Перемиський Кон
стантин Чехович і Отаниславівський Григорій Хомишин.

На основі нового закона, ухваленого в мартї'1914 р., га

лицький сойм складаеть ся з 228 членів, з того 13 вірилїстів
і 215 послів.
Між вірилїстами призначено 4 місця для Українцїв: для

митрополита і двох єпископів греко-католицької церкви (як досї),

а також для ректора українського унїверситету, який мав бути

незабаром заложений у Львові.

На основі нового закона виборче право до сойму е за

гальне, безпосередне й тайне, але не рівне, бо виборцї дїлять
ся на основі маетку на отсї групи:

Ґрупа великих земельних власників
_ 45 послів.

Ґрупа великих купцїв і иромисловцїв _ 5 послів.
Ґрупа ремісників у Львові і Кракові _ 2 послів.
Ґрупа вищеоподаткованих городських виборцїв

_ 46
послів.

Загальна городська група
_ 12 послів.

‹ Сїльська група
_ 105 послів.

Для українського народу новий виборчий закон до га

лицького сойму тим кориснїйший від старого, що він забезпе

чуе вибір 58 українських послів, а саме: з групи великих зе

мельних власників _ одного українського посла, з групи ‹вище
оподаткованих городських виборцїв _ 6 українських послів,
з загальної городської групи З українських послів, зсїльської

-групи 48 українських послів.
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Таким чином на основі нового виборчого закона україн
ське представництво в галицькім соймі числило би 62 осіб:

4 вірилїстів і 58 послів.
Дальша корисність нового виборчого закона до галицького

сойму полягала в тім, що українському представництву в соймі

Закон признає в деяких справах національну автономію.
Так зпоміж української соймової ґрупи мусить бути назначе

ний монархом один краєвий віцемаршалок.*) Українська сой
мова ґрупа вибирає зпоміж себе 2 членів краєвого Видїлу,

себто краєвого автономного уряду, який складається з 8 членів:
6 Поляків і 2 Українцїв. Так само українська соймова ґрупа |

самостійно вибирає українських членів соймових комісій і укра- |

їнських делєґатів сойму в ріжних краєвих інституціях.

Вибори до галицького сойму на основі нового виборчого

закона мали відбути ся в осени 1914 р. Та тимчасом вибухла
війна і перервала правильний хід полїтичного життя в краю.

Українське представництво в краєвім соймі Буковини.

Краєві сойми вcїх країв австрийської держави мають од
наковий устрій. Старий виборчий закон до буковинського сойму
опирав ся на тих самих основах, що старий виборчий закон

до галицького сойму. Новий виборчий закон до буковинського
сойму подібний знов до нового виборчого закона до галицького

сойму. Ріжниця тільки та, що буковинський сойм числом значно

менший від галицького сойму.

Новий виборчий закон до буковинського сойму забезпечує

кождій народности краю означене число посольських місць і ко- |

ждій національній ґрупі сойму в деяких справах національну

автономію. Українському народови забезпечуе він в соймі 17 по
сольських місць, в краєвім Видїлї 2 місця.

Перші вибори до буковинського сойму на основі нового

виборчого закона відбули ся в 1911 р. З 17 українських послів
16 належить до української національно-демократичної партії

*) „Краєвий маршалок“ — голова краєвого автономного уряду; він
має двох заступників — „віцемаршалків": одного Поляка й одного Українця.
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і творить один клюб під прoвoдoм посла Миколи Василька, а

один український посол належить до української соціяльно

демократичної партії (Гаврищук).

Вищі орґанїзаційні форми українського представництва
в Австрії.

Як ми бачили, українське представництво в Австрії, як
в Державній Радї, так і в краєвих соймах Галичини й Буковини,

творить ріжні клюби, відповідно до своєї партійної чи терито
ріяльної приналежности.

Та в полїтичнім життю є справи спільні цїлому народови,

які заставляють всії партії і ґрупи виступати спільно. Се спри
чинює, що й ті ґрупи, на які розпадаєть ся українське пред
ставництво в Австрії, в важнїйших хвилях полїтичного життя
українського народу виступають спільно.

В австрийськім шарляментї маємо три українські ґрупи:
національно-демократичну і радикальну з Галичини і національ
но-демократичну з Буковини. Були часи, що cї три ґрупи тв0
рили один спільний клюб; потім знов, зберігаючи свою клю
бову самостійність, творили вони спільну орґанїзaцїю — „Укра
їнський Союз“. Тепер Формально спільної орґанїзації вcїх

трьох українських парляментарних ґруп нема. Але в дїйсности

в важних національних справах вcї вони сходять ся на спільні
наради і виступають на-зверх солїдарно як українська парля
ментарна репрезентація.

Сходять ся на спільні наради і виступають спільно в разї

потреби українські шарляментарні і соймові шосли з Га
личини, хоч Формально не творять вони окремої орґанїзації.
Натомість українські парляментарні і соймові посли з Бу

ковини мають також Формально окрему орґанїзацію: „Союз укра
їнських парляментарних і соймових послів Буковини".
Вкінції, в найважнїйших хвилях виступає разом все укра

їнське представництво в Австрії, а саме: українські члени ша
лати шанів і палати послів австрийської Державної Ради, укра
їнські вірилїсти і посли галицького сойму і українські посли
буковинського сойму.



Українська Головна Рада.

З хвилею вибуху теперішньої війни між Австрією й Росією
вcї три українські партії Галичини (національно-демократична,

радикальна і соціяльно-демократична) покликали до життя одну
спільну орґанїзацію, якій віддали полїтичний провід україн
ського народу Галичини на час війни. Сю загально-українську

орґанїзацію названо: Головна Українська Рада.

„Головна Українська Рада“, маючи на увазї, що в Австрії
український нарід має права, яких йому відмовляє Росія, і ма
ючи дальше на увазї, що коли б Австрія перемогла Росію
і забрала від неї українські землї, тодї український нарід здо
був би змогу вільного розвитку, бо Австрія утворила би з укра
їнських земель або окрему автономну українську провінцію або

навіть окрему українську державу, і навпаки, коли б Росія пе
ремогла Австрію і забрала від неї українську Галичину й Бу
ковину, то так само старала ся б український нарід на сих

землях змосковщити, як се робила досї на українських землях,

приналежних до Росії, — маючи все те на увазї, „Головна
Українська Рада“ виступила з покликом до українського народу,

щоб він до війни Австрії проти Росії поставив ся як до війни
за визволеннє України з росийської неволї і всїми способами
старав ся помогти Австрії перемогти Росію. Для помочи Ав
стрії проти Росії „Головна Українська Рада“ рішила орґанї
зувати українських добровольцїв, яких на память Запорожської

Сїчи названо: „Українські Сїчові Стрільцї“.
Для орґанїзовання „Українських Сїчових Стрільцїв“ „Го

ловна Українська Рада“ покликала до життя окрему орґанїза
цію: „Українську Боєву Управу“.
Таким чином „Головна Українська Рада“ являється пред

ставницею українського народу в Галичинї на час війни. В своїй
дїяльности остає вона в порозумінню з орґанїзаціями буковин
ських Українцїв і з „Союзом визволення України“ — орґанї
зацією Українцїв росийських. М. .Позинський.

«%
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Українським Сїчовим Стрільцям.

Так гордо, так пишно, рядом виступають,
Чола їх завзяті вкрасили вінції,
Як орли до сонця свій зір направляють, —
Се наші, кохані, Сїчові Стрільцї!

Чи може не правда, що грудь їх зі стали?
Що серце у груди, мов молотом бє?
Що в бою, як горде козацтво, вмирали,
За волю Вкраїни давали життє?

Чи може не правда, що орли з них птицї,
Що в бою не дали рознести гнїзда?
Що руки в них були з залїза і крицї,
Що в них динамітом горіла душа?

Добудете волю, хоч кат скаженїє,

Хоть рад би сточити геть всю нашу кров,
У бою за волю рука не омлїє,
Бо в бій сей веде вас Вкраїни любов.

К. Студинський.
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Українська Бо6ва Управа.

Українські Сїчові Стрільцї

І. Історичний розвій стрілецької ідеї та її поши
реннє серед української суспільности.

Перших завязків мілїтарного руху серед української су
спільности в Галичинї належить шукати в історії розвою ґім
настично-пожарних товариств „Сїчи“. Не хочу тим сказати,

буцїм творець тих товариств Др. Кирило Трильовський мав

свідомий замір розбудити серед української суспільности мілї
тарний рух уже тодії, коли перед пятнадцяти лїтами укладав

шерший статут ґімнастично-пожарного товариства „Сїч“. Нав
паки, здається менї, що не відступлю нї на ступінь від істо
ричної правди, коли сконстатую, що ідея мілїтарного руху
була тодї творцям „Сїчей“ далека і чужа. Не можна одначе
перечити, що cї ґімнастично-пожарні товариства мали у своїм
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помислї два моменти, котрі з часом мусїли довести до того,

що ідея створити українську національну мілїцію, коли не

Зродила ся під впливом сих власне моментів, то в кождім

разї cї моменти підготовили ґрунт на приняттє такої ідеї і про
мостили їй шлях до умів та сердець української суспільности
Сї моменти, то передусіїм сама назва „Сїч“, котра кождому

хоч сяк-так обзнайомленому з рідною історією Українцеви на
гадувала нашу давню військову орґанїзацію, а дальше приняттє

пожарними „Сїчами" назв старшини запорозького козацтва:
„0таман“, „0caул“, „кошовий“, „курінний", спонукувала мимо
хіть до тягнення паралєлї, до переводження анальоґій, до при
норовлювання і зближування сучасних „Сїчей" до славної за
порозької Сїчи.

Отсе власне мусїло мати великий вплив на психольоґію

українського мужицтва, котре справдї з щирим запалом горнуло

ся до „Сїчей", і на українську шкільну молодїж, котра у cї
човім руху відгравала визначну ролю.

Таким отже робом „Сїчи", хоча не були анї мілїтарними,

анї стрілецькими орґанїзаціями, то всеж-таки створили
основу, на котрій український мілїтарний рух міг оперти
ся, а надто витворили атмосферу пригожу для розвою

сього руху.

Також і другим нашим ґімнастично-пожарним орґанїза
ціям— „Соколам" не можна під сим оглядом відмовити всякого
Значіння. І в сокільських орґанїзаціях найшов собі український
мілїтарний рух до певного стушня підготований ґрунт, одначе

підготованнє се було більш односторонне, бо давало лише Фі
3ичну справність, витревалість, відпорність і орґанїзаційні
осередки, але не давало всїх тих психічних предиспозицій для

мілїтарної орґанїзації, які витворювали в душах своїх членів

„Сїчи“ завдяки власне згаданому вище навязанню до нашої
військової минувшини. -

Коли підчас балканської війни повстала серед га
лицьких Українцїв ясно сформулована думка започаткувати
український, мілїтарний рух, т0 думка ся мусїла шукати нової

орґанїзаційної Форми, бо істнуючі орґанїзації — анї „Соколи",
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анї „Сїчи“ — не могли уняти сього руху в своїх рамах. Так при
стушлешо до творення стрілецьких товариств. Сї стрілецькі
товариства мали би за задачу приучувати своїх членів воєн

ного ремесла і таким способом творити завязок української
збройної сили, української національної мілїції.
Серед української суспільности в Галичинї, а передусїм

серед поступових її кругів, котрі обстоювали становище, що
бути за самостійністю України — значить в догідну пору по
чати оружний бій за тую ж самостійність, було переконаннє, що
така догідна пора настане, коли прийде до воєнної розправи

межи Росією й Австро-Угорщиною. Власне в часї балканської

воєнної заверухи здавало ся, що війна між Росією й Австро
Угорщиною висить на волосочку — і тому переконані і послї
довні українські самостійницькі партії в Галичинї стали енер

ґічно заходити ся коло положення основ українському мілїтар
ному рухови. Але і шо закінченню бальканської війни прозор
ливі шолїтики мусїли чейже добачати, що воєнне полагодженнє
конфлїктів між Австро-Угорщиною й Росією дізпало лише про
волбки. Вслїд за тим треба було і українському народови
робити дальше свої приготовання до війни.

Ось таке міждержавне положеннє і такі полїтичні мір
кування дали товчок до основування українських стрілецьких

товариств.

Треба тут за-для історичної вірности ще і те признати,

що на народини і поширеннє стрілецької ідеї серед української
суспільности польський стрілецький рух мав чималий вплив.

Орґанїзованнєм польського стрілецтва в Галичинї займала ся

під ту пору передусїм польська соціяльно-демократична партія

і ся обставина спопуляризувала та виробила право горожанства
стрілецькій ідеї серед низин галицької суспільности, серед p0

бітництва та ремісництва, одним словом серед мас працюючого

люду по містах і селах. З польської суспільности стрілецький

рух перейшов на українські робочі маси і тому довело ся
передусїм тим двом українським полїтичним партіям заняти ся

стрілецьким рухом, котрі серед українських робочих мас полїтично
працюють, отже соціяльно-демократичній і радикальній партії.
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Вже в часї балканської війни почали члени соціял-де
мократичної і радикальної партії робити заходи, щоб ідею со
творення українських стрілецьких товариств перевести в дїло

і за-для того випрацьовано кілька статутів українських стрі
лецьких товариств, але галицьке правительство відкидало по
слїдовно один статут по другім і взагалї старало ся по своїм
силам і найлїпшій волї припинити і цїлком задавити стрілецький
рух серед галицьких Українцїв.
Щойно по довгих заходах, які протягли ся цїлих два

роки, і щойно завдяки посольській інтервенції Дра К. Три
льовського у віденського правительства — діждав ся кінець
вінцїв статут товариства під назвою „Українські cїчові стрільцї“
того, що галицьке намісництво приняло його до відома, а слїдом

за тим основано у Львові шерше українське лєґальне стрілецьке
товариство.

Рівнобіжно з тими заходами двох названих українських

полїтичних партій, але зовсїм незалежно від них, українська

академічна молодїж також заходила ся коло створення укра
їнського стрілецького товариства. Зі сторони академічної мо
лодї випрацьовано і предложено правительству окремі начерки
статутів, але анї один з них не діждав ся затвердження. Мимо
того стрілецький рух розвивав ся гарно і сильно в кругах
академічної української молодїжи у Львові: йшли безперестану

стрілецькі вправи гуртка молодї, а надто теоретичним поширю
ваннєм та дискутованнєм стрілецьких справ займав ся окремий
орґан „Відгуки", видаваний заходом та силами академічної
молодї.
Побіч того

ґімнастичне товариство „Сокіл" у Львові, яке

находило ся в руках українських націонал-демократів, створило

у себе стрілецьку секцію та в рамах своїх статутів провадило,

що правда на невелику скалю — стрілецькі вправи.
Лїтом 1913 року прийшло до злуки межи гуртом стріль

щїв з академічної молодїжи, а межи „Українськими cїчовими
стрільцями", себто академічна молодь вступила громадно

в статутарне товариство „Українські сїчові стрільцї у
Львові“.
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ІІ
.

Твореннє полків Українських cїчових стрільцїв

і їхня верховна управа.

З вибухом теперішньої европейської війни, себто в липнї

1914 злучились ся всії дотепер окремо працюючі стрілецькі това
риства і стрілецькі секції ґімнастичних товариств в одно: ство
рили орґанїзацію „Українських cїчових стрільцїв“, а д

о про
воду cїй орґанїзації покликано т. зв. „Українську Боєву Управу.“

Склад „Української Боєвої Управи" був від самого початку
мішаний: військово-цивільний, б

о

д
о У
.
Б
. У
.

увійшли шередусїм

відпоручники отсих стрілецьких, зглядно ґімнастичних това
риств: „Українські cїчові стрільцї у Львові“, „Краєвий укра
їнський cїчовий союз" і „Сокіл у Львові“, а крім того, кілька
резервових офіцерів австрийської армії Українцїв. Цивільна

секція У
.

Б
.

У
.

мала займати ся орґанїзацією українського стрі
лецтва в Галичинї, вербунком добровольцїв, збираннєм Фондів

на сю цїль, достарченнєм мундурів, обуви, біля і т. ш., при
міщеннєм т

а харчованнєм звербованих добровольцїв у Львові

і н
а

провінції і т. д.; військова секція У. Б
.
У
.
мала заняти ся

військовим виобразованнєм, воєнним підготованнєм т
а

проводом

полків „Українських cїчових стрільцїв“.

Під шолїтичним оглядом підпадає цїла стрілецька орґа

нїзація українських добровольцїв з „Українською боєвою упра
вою“ на чолї під протекторат і начальну шолїтичну керму
„Української головної Ради". Для пояснення скажу, що „Го
ловна українська Рада" повстала у Львові в хвилї вибуху
европейської війни, я

к

найвиспша і начальна полїтична орґанї
зація цїлої української суспільности в Галичинї. Основано її

дня 2
.

серпня 1914 у Львові сим способом, що три головні

українські полїтичні партії Галичини, а саме націонал-демо
кратична, радикальна і соціял-демократична, делєґували зі

своїх партійних зарядів д
о

„Головної української Ради“ п
о

4 членів, а надто національним демократам признано Звиш того

на самім початку двох членів, а ошісля ще третього, для ве
дення спеціяльних аґенд, іменно: каси, секретаріяту і преси,

так що національні демократи одержали в Г. У
.
Р
.

cїм місць. Пре
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зідію Г. У. Р. творять: два національні демократи яко голова і сек
ретар, один соціял-демократі один радикаляко заступники голови.

В склад Г. У. Р. увійшли на самім початку, себто в серпнї
також два представники „Союза визволення України" з дорад
ним г0л000м.

В перших днях серпня видала У. Г. Р. перший свій унї
версал до українського народу в Галичинї з виясненнєм полї
тичної ситуації, з заявою, яке становище займає український

нарід Галичини у сучаснім воєннім конфлїктї, з зазивом до

творення полків українських добровольцїв, до вербовання во
їнів під стяг „Українських cїчових стрільцїв“.
Г. У. Р. проголосила у згаданім манїФестї, що ідеалом

і цїлю полїтичних змагань українського народа є самостійна
Україна, що у сучаснім воєннім конфлїктї між Австро-Угор
щиною і Нїмеччиною з одної сторони, а тридержавним поро
зуміннєм з другої — український народ Галичини стоїть по
сторонї Австро-Угорщини і Нїмеччини, що до боротьби проти
найтяжшого ворога України, царської Росії, український народ
висилає полки Українських cїчових стрільцїв!

Рівночасно з відозвою Г. У. Р. вислала У. Б. У. до всїх
повітових орґанїзаційних центрів своїх „вербункових комісарів“,

які мали розвести аґітацію за „Українськими cїчовими стріль
цями“ і на місцях потворити окремі комітети за-для ведення
вербунку і орґанїзації українських добровольцїв.
Успіхи сеї прискореної та енерґічної роботи були відразу

величні! Протягом півтора тижня цїла східна Галичина була

заcїяна повітовими та місцевими комітетами для орґанїзації

„українського війська". Зголошення в ряди українських добр0

вольцїв напливали несчисленними масами. Одушевленнє серед
народу, що може йти до боротьби за волю України шід укра
їнським стягом, було величезне! Треба тямити, що вербунок

до Українських cїчових стрільцїв відбував ся вже по пере

веденню військової мобілїзації. Вcї, кого держава покликала

до воєнної служби, були вже шід оружєм.

І варто було бачити тії українскі мами, тії наші хлоп
ські жінки, котрі перед кількома днями пращали своїх стар

13+
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"м

ших синів, виправляючи їх „на службу цїсареви“, а кілька
днїв пізнїйше в якімсь небувалім підйомі духа, в якімсь нечу
вано торжественнім настрою — віддавали свого молодшого сина,
нераз остатного, „на службу свому народови“, на бій за „волю

України!“ . . . Перед одним нашим вербунковим комісарем стає
поважний наш хлоп. Волосє снїгом припорошене, чоло пооране
журбою, на руках мозолї довголїтньої працї. Праворуч і лїво
руч два хлопції 17 і 18 лїтні. „Пане, комісарю ! каже— а го
лос звучить твердо як сталь. Я маю пять синів, три вже у вій
ську, а я, старий, і отcї два парубчаки голосимо ся до укра
їнських стрільцїв. Дома най самі баби собі радять. Приймiть

нас вcїх трьох разом. Нехай і ми шоможемо нашому народови
добувати волю“. . . Подібних випадків було багато, багато !

Загалом треба ствердити, що серед мас українського на
рода в Галичинї ідея створити українське військо і вислати
його до боротьби проти Росії — стала відразу популярною,
пробиваючи ся до найдальших Закутин нашого краю, до най
низших верств нашого народа. Мірилом сеї популярности,

сього загального захоплення — в першій мірі живий і численний
наплив добровольцїв, а дальше широка і загальна жертвенність

суспільности на стрілецькі цїлї. Матеріяльні жертви почали

напливати скорпе, нїж У. Б. У. уважала за вказане видати від
повідні зазиви і поучення. Треба при cїм піднести ту обста
вину, що жертви складали передусїм низші і менше заможні
верстви народу! На прокормленнє добровольцїв звозили наші
селяне фірами 3 cїл даром всяку поживу. Цїлі склади ріжного
шолотна назбирали ся дорогою жертв. Жінки і дївчата 3 мі
ської інтелїґенції варили звербованим добровольцям на віль
нім полю у великих казанах обіди, нераз серед дощу і хля
павки, обкурені димом, що годї було розпізнати їх. І у кож
дого був дивний запал, нечувана енерґія, святе почуттє, що

робить для себе, для свого народа!.. .

В другій половинї серпня число зголошених добровольцїв
сягало трийцяти тисяч. Розумієть ся, що скупі грошеві за
соби, якими розпоряджувала У. Б. У., не могли в нїякім разї
вистати, щоб усїх зголошених як слїд yоружити та зодягти.
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Австрийське правительство зложило заяву, що перший

полк українських cїчових стрільцїв може найбільше числити

5000 людей і на тільки жовнїрів обіцяло достарчити мундурів,

зброї і т. п. Супроти того У. Б. У. була вже відразу прине
волена число добровольцїв обмежити до 5000. Цїлу масу до
бровольцїв не тільки зголошених, але таких, що вже були

в рядах У. С. С., треба було по неволї завертати домів. . . На
гадали ся нам давні подїї з козацьким реєстром . . . Історія,

коли не шовторюєть ся, то все таки подібні обставини заходять

часто ! І ми мусїли переходити такі переживання, які колись
в минувшинї переходили наші предки . . .
*

Зреєстровані до 5000 У. С. С. мали бути розміщені тим
способом, що дві тисячі мало стояти у Львові, дві в Стани
славові, а одна в Стрию. Тимчасом стало ся, що ycї У. С. С.
мусїли збирати ся в Стрию і то вже 29. серпня 1914.
При самім кінції серпня опустили Львів У. С. С., а з ним

військова часть У. Б.У. і перенесли ся до Стрия. Дня 30. сер
пня в недїлю відбула цивільна секція У. Б. У. останнє засї
даннє у Львові, на якім ухвалено У. Б. У. перенести до Стрия.
В понедїлок 31. серпня наступила евакуація Львова ...
В Стрию спав на У. С. С. новий удар: реєстр обмежено

знов! Як колись ставлено домаганнє, аби був кождий „козак
з козаків", аби не дошускати припливу демосу до козацтва —
так тепер порішено задержати інтелїґентну молодїж, а добро
вольцїв з мужицтва поставлено по-за реєстром . . . Кілька тисяч
молодих, здорових і охочих йти у бій проти Росії Українцїв
мусїли кинути прапор українського стрілецтва. Треба було

бачити їхнїй запал до боротьби за волю народа! Треба високо
цїнити їхню готовість усе віддати за Україну! „Дайте нам
лише зброю і кулї, дайте змогу боротьби з ворогами!“ не го
ворили, а благали cї молоді хлопцї Боєву Управу. Але Боєва
Управа стояла безсильна і безпомічна і з пекучим болем роз
пуки дивила ся на гірке розчаруваннє тисячів молодих, огнен
них, геройських сердець! . . .

Обмежені до одного полку, Українські cїчові стрільцї зло
жили для 3. вересня 1914 в Стрию на площі для військових
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вправ за містом жовнїрську присягу, дня 4. вересня виїхали

зі Стрия, дня 5. вересня переїхали границю Галичини і опи
нили ся в північній Угорщинї. Тут приміщено їх на квати
рах в двох українських селах Страбічево і Горонда, чотир
найцять кільoмeтрiв вiд мiста Мукачева.

Під тую пору переживало українське cїчове стрілецтво

безперечно найтяжші хвилії. Вже сам факт, що лютий ворог

Українські селяне в Галичинї затяшають ся в стрільцї.

заляв дикою навалою рідну країну, мусїв великим болем спов
няти душу кождого Українця, в додатку до того реєстр, брак
зброї, брак одягів і т. п

.,
і дивний холод, що віяв 3 ycїх мі

родатних місць — усе щ
е

разом мов скеля давил0 серця нашої
молодїжи, що з таким геройським поривом пішла за покликом

свого народа!

II
I.

Українські cїчові стрільцї на полї бою.

На щастє н
е

було коли над тяжкою долею довго заста
новляти ся і біль допускати д
о

серця. В кілька днїв п
о при
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їздї на Угорщину відходить на поле бою перша сотня сотника
Дїдушка, відтак друга сотника Семанюка, вкінції 30 вересня

йде у бій решта Українських стрільцїв — зостаєть ся тільки
кадра, ранені і хорі. Іде наше стрілецтво боронити наших
Карпат від московського заливу, не допускати, щоби росийський

трибарвний прапор замаяв на шпилях наших гір. І боронить
наших гір наше стрілецтво з такою хоробрістю, завзяттєм, ви

Стрільції в дорозї.

тревалістю — що зараз у перших стрічах з ворогом вибиваєть
ся на перше місце, зєднує собі повне признаннє начальства,

любов усїх співвоїнів, симпатію населення та публичної опінїї.

Від тої пори аж досї стоять Українські cїчові стрільцї
в лїнії огня, зводять бої з московським військом. Не минали
їх ворожі кулї, не щадила і недуга, змаргали ся молоді сили
у тяжкій службі, але всїх кріпило переконаннє, що борять ся

за святу справу, що ведуть боротьбу проти смертельного во
рога України!

\m
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Все одно, де і коли задаєш рану свому ворогови! Річ
в тім, аби ослабити його, аби розбити несчисленні полчища

московські. Для всїх ясно, що щойно на руїнах царської Ро
сії виросте свобода України і відсї береть ся у У. С. С. сила,
Завзяттє, витревалість! . . .

Вмисне не хочу входити в подробицї, поминаю багато

ріжних питань, які перебіг цїлої справи У. С. С., іхньої орґанї
зації, ужиття в полї бою, вишколення і т. п

.,

насував і насуває.
Не треба входити в бічні улички, щоби н

е збити ся з головного

шляху. А головний наш шлях, простий і ясний — проти Ро
сії! За волю України! Кого здиблемо п

о дорозї, що йде в тім

самім напрямі: проти Росії — той мимо всього наш союзник,
той мимо всього наш приятель і разом з ним ми підемо, щоби
повалити найтяжшого нашого ворога!

Перший активний виступ українського стрілецтва н
а

полї

огня припадає н
а

першу шоловину вересня. Зараз перша

огненна проба принесла Українським cїчовим стрільцям добру

славу. Показало ся, що наші стрільцї визначають ся щирим
запалом, великою відвагою т

а

цїнною розвагою — прикметами,
що характеризують доброго жовнїра. Коли з початку військові

сфери з певним лехковаженнєм відносили ся до корпусу зло

женого н
е
з Фахових жовнїрів, але добровольцїв, т
о виступи

стрільцїв в боях зараз же приневолили тії ж сфери звернути
бачнїйшу увагу н

а

наших стрільцїв. Приглянувши ся з близька

нашому корпусови, військові круги рiшили — як слїд розумній
господарности — використати тії саме прикмети наших стрільцїв,
якими вони передусїм визначають ся. Мова про інтелїґенцію.

Є дуже важна галузь воєнної служби, котра з природи річи

вимагає інтелїґенції т
а

орієнтаційного змислу — се розвідна

служба. Розвідати ся шро все, що має значіннє для воєнних
операцій, як слїд спосторегти, спостережене оцїнити, зібраний

матерiял добре і точно зреляцюнувати, до того треба н
е

тільки
відваги, зручности, доброго ока, але і значного вишколення

в думанню та робленню висновків. Завдяки висшому шкільному

образованню — Українські cїчові стрільцї мають усї дані до

повнення я
к

раз сеї служби.

— 194 —



На війнї нема безпечної служби — кождий вояк мусить
бути відважний і все готовий до боротьби, але є роди служби,
що дають поле ініціятиві, певного рода самостійній підприєм
чивости і такою передусїм є служба патруль, розвідна служба.
Коли лежить ся в окошах і стріляєть ся, коли на знак чи роз
каз ідеть ся до штурму — то вся така робота прибирає шо
части характер махінальности, — розвідна служба має багато
помисловости, богато пригод, певний поетичний чар.

Великим скарбом, що на війнї може мати неоцїнену вар
тість, є довірє і привязаннє населення до оперуючої армії.
Коли між армією і населеннєм є лучність і приязність, то осо
бливо розвідникови— удають ся чуда! А наші стрільції окру
жені просто любовною атмосферою зі сторони населення.

В таких відносинах війна перестає бути виключно опе
рованнєм армії — а зміняєть ся у однозгідну кооперацію і
військ і населення.

IV. Орґанїзація і склад Українських cїчових стріль
щїв. Участь жіноцтва. Майбутнї задачі.

Військова орґанїзація Українських cїчових стрільцїв ше

реведена точно по взірцям орґанїзації австрийської армії. На
самім початку творення українського корпусу добровольцїв при
дїлений був на орґанїзатора та інструктора для „Українських

cїчових стрільцїв“ обершт (полковник) австрийської армії п. Мо
лїк. В історії корпусу „Українських cїчових стрільцїв“ він
відіграв передусїм ролю посередника в усїх справах між кор
пусом стрільцїв і військовими властями львівської корпусної
команди. Самим зорґанїзованнєм нашого корпусу займала ся

від самого початку в першім ступнї „Українська Боєва Упра
ва“, а з її рамени підчинені її орґани, як асентерункові комі
сії, вербункові комісарі, що обїздили край та закликали до
вступання в ряди cїчових стрільцїв, і місцеві стрілецькі команди,

що були шотворені по всїх головнїйших містах Галичини. Дуже

багато працї в се дїло вложила місцева стрілецька команда

у Львові, що стояла під прoвoдoм Дра Старосольського, в якій



від самого початку енергічно працювала пна Олена Степанівна,

що нізнїйше в рядах сїчових стрільцїв пішла на поле бою і до
служила ся степеня кадета.

- ‘

На чолї українського корпусу добровольцїв поставила Го

ловна Українська Рада відразу п. Михайла Галущннського

Українські сёчовгї стрёлъцё на вправах.

резервового офіцера австрийської армії і директора української

приватної гімназії в Рогатинї. Знаючи заслуги сього чоловіка

коло створення рогатинської ймназії і оцїнюючи високо його

органїзаційний талан, патріотичний спосіб думання та бать

ківську любов до молодїжи, інтересовані круги української су
спільности були в праві прнвязувати великі надїї до того факту,

що на чолї корпусу українських добровольцїв стане якраз він.

Покликаний Головною Українською Радою на команданта укра
їнських добровольцїв п. Галущинський стояв вже в полї, в бо

евій лїнїї австрийської армії і на час, поки він не зістане при
дїлений до сїчових стрільцїв, начальником нашого корпусу уста

—196



новила була Головна Українська Рада п. Теодора Рожанков
ського, радника суду і соймового посла, який дотепер є заступ
НИК0М НаЧaЛЬН0Г0 К0маНДаНТа.

Старшина cїчових стрільцїв уложена анальоґічно до офі
церської старшини в австрийської армії. На чолї полку стоїть

Збірка.

полковник, що відповідає ц. к. оберштови, на чолї баталїонів,

які у нас називають ся курінями, стоять курішні отамани, що
знову відповідають щ. к. майорам, на чолї компанїй, шо нашому
сотнї, стоять сотники, а під ними субальтерні офіцери: старший че
тарь і четарь. Окреме розпорядженнє щ. к. мінїстерства для крає
вої оборони управильнює відносини стрілецьких офіцерів д0 0фіце
рів щ. і к. армії cим способом, що офіцер щ. і к. армії тої самої ранґи,
що стрілецький, йде перед стрілецьким офіцером в почестях і пра
вах, а шри стрічі стрілецького віддїлу з віддїлом щ. і к. армії
і при співдїланню начальну команду обіймає все щ. і к.
офіцер.
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Офіцери українського корпусу стрільцїв— се в переважній
части резервові офіцери австрийської армії, отже вишосажені

у потрібне теоретичне і практичне військове образованнє. Є одначе
межи нашими стрілецькими офіцерами чимало таких, що у вій
ськовій службі армейській не були, але займаючи ся живо стрі
лецьким рухом ще в часах мира, придбали собі стільки теоре
тичного і практичного знання річи, що сьогодня роблять свою
службу цїлком не гірше від Фахових офіцерів.

Треба тут загалом одну річ підчеркнути — цїкаву і важну
для питання про способи оборони краю та творення оружної

сили. Сучасна велика війна, здається, рішила вже се питаннє

на користь народної мілїції. На вcїх полях битви воюють не
тільки полки, виведені з касарень, і не вони рішають про ви
слїд боїв — а загальні ополчення, отже маси тих людей, що
давним давно опустили мури касарнї, перейшли в цивільне
життє, перестали бути військом у тїснім розумінню сього слова,

як щось окреме від цивілїв, але мимо того оказують ся дуже
добрими жовнїрами і знаменитим воєнним матеріялом! Зістало
се вже багато разів і з ріжних місць стверджене. В сучасній
війнї воюють цїлі суспільности, іменно всї мущини спосібні до
воєнних трудів. Отже не касарняна дресура і не відмежо
ваність від цивільної суспільности є цїхою і прикметою тих
армій, що стоять в полї і творять оружну силу держав, але
власне річи цїлком противні, а саме найживійша і найтїснїйша
звязь з цїлою суспільностю, з цїлим народом і той дух — не
десь у спеціальних інституціях штучно плеканий, але дух ви
пливаючий з душі народа, з його волї до побіди над тим, хто

загрожує його істнованню. Той дух і та звязь з цїлим на
родом держать мілїонові армії, дають їм силу, єдність і охоту
до боротьби.

Дуже добрим доказом на ствердженнє отсих тез є власне

корпус Українських cїчових стрільцїв. Коли вибила година,

в котрій має рішити ся судьба України, — сини українського
народа вхопили оружє і стали в боєвій лїнїї. Кождому, хто
дивив ся на ряди „Українських cїчових стрільцїв“, а мав на
году приглянути ся
,

я
к

виглядає регулярна армія якої-небудь
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держави, — насували ся страшні сумнїви: „а щож ce за вій
сько? Як же вони будуть воювати, коли їм так дуже далеко
до того війська, яке привикло ся бачити на касарняних по
двірях і на площах вправ?!“ А одначе Українські cїчові стрільцї
пішли такі, які були, на страшне поле огню і увінчали ся лав
рами, слави! Від початку участи наших стрільцїв в крівавих
боях до тепер — цїла історія їх воювання, їхньої воєнної
служби, се довгий ряд горячих похвал і щирого признання зі
сторони військових Фаховцїв! З ким небудь з офіцерів армії,

котрі рамя об рамя з нашими стрільцями бували на крівавім
весїллю, заведеш розмову про наших стрільцїв, чуєш самі по
хвали, стрічаєш самі найсимпатичнїйші вискази. Дійшло до
того, що команданти поодиноких віддїлів армії, які оперують
там, де воюють і українські стрільцї, просто випрошують собі
хоч по кілька наших стрільцїв до свойого віддїлу. Отcї Факти
найкрасше свідчать про те, що значить дух армії, якою силою.

для воюючого жовнїра є ідея, за котру воює, яким знаменитим

оружєм є для нього свідомість і переконаннє, що за свою справу
бєть ся! Розумієть ся, що ся свідомість і ся сила пливе не
тільки зі зрозуміння цїлї, до якої прямує, але і з того мо
гутнього почуття, що з ним і за ним стоїть цїлий народ, цїла
рідна своя суспільність, а він — жовнїр у полї се лише ча
стина загроженої суспільности.

Склад Українських cїчових стрільцїв, розглядаючи його

по Фахам та образуванню, виказував на початку, т. з. в перших

місяцях війни, кольосальну перевагу інтелїґентського елєменту.

Можна приняти, що інтелїґенція з образованнєм середних шкіл

творила до 75"lo cїчових стрільціїв. Стало ся ce не тому, бу
цїм иньші сфери народа не доставили добровольцїв, але тому,

що в перших днях вересня підчас побуту в Стрию переведено

на приказ австрийських військових властей перебірку серед

стрільців. Перебірка ся стреміла до того, щоби при згаданім

вже обмеженню реєстру стрільцїв в стрільцях остало як най
більше інтелїґентних людей, молодїж з низшим образуваннєм

була просто видїлена з корпусу стрільцїв і відіслана домів.
Се зарядженнє пояснюється тим, що Українські сїчові стрільцї,
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мали до сповнення передусїм задачі, до яких висший ступінь

освіти конечно потрібний. По первісним шлянам У. С. С. мали
поступати за офензивою в задах і сповняти полїтично-осві
домляючу та аґітаційну службу. Бажаний вплив на населеннє,

лучність армії з населеннєм, військова адмінїстрація занятих

земель — отсе мала бути в головній части місія стрільцїв.
Воєнні подїї зложили ся так, що нашим стрільцям до

вело ся боронити Карпат. З огляду на ґеоґрафічну будову те
рену і на клїматичні відносини (великі морози, снїжні засипи,
стрімкі скали) пришала нашим стрільцям ся найтяжша служба,

яку можна собі уявити. Розумієть ся, що богато молодїжи

з інтелїґентських сфер не було дотеперішним способом життя

як треба загартовано на тії надлюдські майже труди. Тим
і пояснюєть ся, що процентово найбільше страт понїс корпус

українських добровольцїв як раз із середини інтелїґентського
елєменту. Сї страти се не конче убиті або ранені, але зне
дужалі та знемощілі, яких сили не могли перенести уcїх тих

тяжких трудів. . .
е

Серед інтелїґентних стрільцїв знову найповажнїйший про
цент творить шкільна та унїверситетська молодїж. Побіч того

є дещо вільних фахів: кандидати адвокатури, нотаріяту, інжі
нєрії і т. д. Селянська, реміснича та робітнича молодь тво
рила незначний процент вже тому, що переведено свого часу

згадану перебірку, котра зменчила дуже участь сеї молодїжи

в стрільцях. Але власне більша відпорність на фізичні труди,

значнїйша загартованість на впливи некорисної погоди і т. д.
справила се, що тепер взаїмні проценти інтелїґенції і робочих

верств пересунули ся значно на користь тих останнїх, що сьогодня

творять майже половину корпусу Українських cїчових стрільцїв.

І ще одного характеристичного прояву не можу поминути
мовчки, а саме живої участи нашого жіноцтва у сучасній

боротьбі за визволеннє України. Я вже згадав про велику
працю жіноцтва у всїх підготовних та орґанїзаційних заходах.

Цїле прокормленнє українських добровольцїв (а було їх
шару тисяч) у Львові, Стрию та инших місцях спочивало в ру
ках нашого жіноцтва, крім сього вело жіноцтво знаменито шиттє
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біля, прилагоджуваннє постелії і т. п. Але й до служби в жов
нїрських рядах У. С. С. зголошувало ся багато наших дївчат
і молодиць. З ріжних причин начальство У. С. С. полаго
джувало сї зголошення відмовно й треба було залїзної витри
валости й упертости (в найкращім значінню сього слова) наших

дївчат — Олена Степанівна, Софія Галєчко, Ярема Кузь,
Ганна Дмитерко, Ш. Михайлишин, О. Підгородецька, — що
би вибороти собі право нарівнї з хлопцями йти в рядах

У. С. С. у крівавий бій. Вcї три наші „cїчові стрілицї“ дали
доказ, як несправедливо й дрiбничково є відмовляти засадничо

приняття жіночим добровольцям. Фактови, що жіночі добро

вольцї повнять у нас жовнїрську службу не гірше мущин, не

хочу надавати якогось надзвичайного виїмкового значіння. Він
потверджує лише слушність погляду про рівність людини й її
повну рівновартність, чи вона жіночого, чи мужеського пола.

Свої і чужі однозгідно та з правдивим признаннєм ствер
джують, що У. С. С. сповняли і сповняють свої воєнні задачі
знаменито ! На початку війни нїхто не припускав, що У. С. С.
будуть мусїти робити своє дїло там і серед таких обставин,
серед яких поставила їх тверда дїйсність. Несподіїваний по
ворот воєнних подїй рішив також про таке ужиттє У. С. С.,
якого нїхто не ожидав.

На диво се, що стало ся з конечности, викликало пере
важно в чесній громадї крикливих полїтиканів та в гуртках збіг
щїв, що живуть сплетнями, невдоволеннє й голосні нарікання та

тяжкі закиди на адресу вcїх тих чинників, які сяк чи так були

причасні до справи У. С. С. І сеї справи не хочу тут розби
рати. Людям доброї волї вистане замітка, що перебіг війни

принїс цїлу масу несподіїванок цїлому світови, а не лиш У. С.
Стрільцям і що багато дечого стало ся такого, чого нїхто не
припускав, анї провидїти не міг. Одначе серед усього того
одно треба тямити і по одній мірі оцїнювати кождочасну си
туацію. Ми добровільно, з власного розуміння нашого національ
ного інтересу, стали по сторонї середньоевропейських воюючих

держав. Сей же самий наш український інтерес вимагає програ
14
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ної і розбиття Росії. Ми не тільки бажаємо розбиття Росії, але
й віримо, що так буде. Коли до сеї пори се не наступило, —
то доказує, яку трудну задачу мають т

і,

що проти Росії воюють.
А ся обставина лише одною ясною і виразною мовою говорить

Укр. Сїч. Стрілець

Олена Степанівна, старша десятниця (кадет-аспірант).

нам: доложім усїх сил і всїєї енерґії, всюди й на кождім місцї
ужиймо всїх способів, аби побіда була наша!

Не забуваймо, що боротьбу проти Росії, боротьбу за ви
зволеннє України ми щойно розпочали. Мусимо тямити, щ

0

нас жде велика, тяжка праця, кольосальні труди, завзяті зма

гання. Мусимо йти крок за кроком твердо, розумно й витри

вало! У тую боротьбу за визволеннє України У
.

С
.

С
.

пішли

у перших рядах, але їхня задача анї ще н
е виповнена, анї не
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закінчена. Щойно, коли Росія буде відступати, задача й обо
вязки У. С. С. будуть рости, ширшати та набирати ваги. Тодї
ждатимуть наших рук великі дїла і ми мусимо готовити ся,

щоби бути зрілими до сповнення сих дїл великих!

Укр. 0їч. Стрілець

Софія Галечко, старша десятниця.

В першім рядї готовити ся до того повинні теперішнї
У. С. С. Се мусить мати на увазї „Українська Боєва Управа“,

начальство й кождий cїчовий стрілець зокрема, — але цїлій
нашій суспільности не вільно про се забувати, не вільно губити

ся в буденщинї, не вільно наставляти ухо зневіреним під
шептам малодухів! Памятаймо, що живемо в переломовій хвилї!
Стіймо чуйно на сторожі наших справ, будьмо готові підійняти

ся великого дїла, будьмо сильні і спосібні сповнити се, чого
найблизше грядуча хвиля зажадає від нас як народа!

Володимир Темницький.
14 ж
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Марш Укpaїнських Сїчових Стрільцїв.*

В горах грім гуде, хоч зима паде,

Землю спороли гармати,

Гремить війна, дуднить луна,

Дріжать ранені Карпати.

Хто живий, вставай боронити край,

Вкритий огнем і мерцями!
Не буде тобі сумно в борбі
Між Сїчовими Стрільцями.

Лютий кат прийшов проливати кров,

Взяти народ наш в неволю,

І море слїз у край принїс,
Розбій і смерть і недолю.
Та вступив ся кат із верхів Карпат,
Втїк, наче вовк, манівцями,

Або тут і впав, як у бій попав
Із Сїчовими Стрільцями.

Сїчові Стрільцї за свій край борцї,

За всю рідню і свободу;
У них борба — се їх судьба
І дорогого народу.

* Дїло 1915, ч. 21.



І ряди могил не возьмуть їм сил,
Ворог тут бєть ся з серцями,

Лицаря убє, думка ожиє

Між Сїчовими Стрільцями.

Хто-ж то там іде, перед веде?
Диво! cе наші дївчата!
Личко, як мак! кругом козак,

Душа стрілецька, завзята.

Не цїлуйте їх! На війнї се гріх!
Ви вберіть їx вiнцями!
Слава тим дочкам, щирим козачкам

Між Сїчовими Стрільцями!
Осип Маковей.

Стрілиця Гандзя Дмитерко.



Старша десяттщя Ярема Кузъ.



Позір!
(Сїчовим Стрільцям)

Чи то буря, чи грім,

Чи гуде хмаролім,

Що земля на сто миль грає грізно ?

Від Подiля до гір
Чути голос: Позfp!

В ряд ставай, щоб не було за пізно!

В ряд ставай, готовись,
На нїщо не дивись,

Чи до пекла підеш, чи до неба.

Кидай маму стару,

Кидай любку, сестру,

Бо настала велика потреба.

Бо настав такий час,

Що умре кождий з нас,

Не у ліжку, а в полії, у крови,

І в хвилину страшну
Спомяне вітчину,

Бо для неї умер він з любови.

Наше тїло — шогній
Для квіток-ясних мрій,

Наша кров — то росиця над раном,
Наша думка — то грім;
А рука — хмаролім,

На десшотів підем гураґаном.
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Хочби вcїм нам лягти

Й не дійти до мети,

То про нас говоритимуть внуки :
„Так боролись колись,

Полягли й не дались,

А кайдани пірвали на штуки!"

Чи то буря, чи грім,

Чи гуде хмаролім,

Що земля на сто миль грає грізно.
Від Шоділя до гір
Чути голос: Позір,

В ряд ставай, щоб не було за пізно!
Богдан Лепкий.

Український Сїчовий Стрілець-жінка

Вістун Павла Михайлишин.



СТчовий рух на австрийській УкраТнТЗ‘)

Дня 15 мая 1900 року відбули ся заходом д-ра К. Три
‚дьовського перші загальні 1збори пожарничо-гімнастичного то

вариства „СїЧ“ в Завалю, фнятинського повіту. Збори були
невеличкі. Окрім місцевих семш .та горстки міщан з сусїд
ного Снятина — нїкого більше пе було. Мабуть і не перед

Опгаршина Оёчи в Опгарём Мёстё.

чував ъйхто, що отсї скромненькі, невеличкі збори будуть
початком великого сїчового руху в українській части Галичини

та на Буковинї, так важного в розвитку нашого народу.

*) Вище ми подали опис сотворения й устрою Украёнського (Нчового

Стрілецтвщ Тепер подаемо короткі історпчні начеркп тпх йщнастпчних товариств,

як1 попередилп стрілецькпй рух і започаткувалп його. Се — товариства, „Сїч“
і „Сокід“. Обидва нарисп паписані дїяльнпьки членами тих товариств. Ред.
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І справдії зараз за Сїчею в Завалю почали закладати ся
cїчові товариства. Спершу по селах снятинського повіту, далї

в повітї коломийськім і печенїжинськім, а врештї й по всїй
Галичинї й на Буковинї. Уже в 1902 роцї було їх стільки,
що можна було зробити перегляд своїх сил — перше загальне
cїчове свято. Відбуло ся воно в Коломиї, а взяло в нїм участь

кількасот cїчовиків, що стали до вправ, і кілька тисяч видцїв.
Дальші cїчові свята мають чимраз більше число вправляючих

і чимраз більше число видцїв, яке наших ворогів усе на
повняло страхом і трiвогою, бо видїли вони, як народня
свідомість росте та кріпшає.

Причини сього, що люде так охоче горнули ся до Сїчей,

були ріжні.

Передовсїм сама назва товариства — „Сїч“ — та назви
cїчових старшин — кошовий, осавула, хорунжий і ин. — на
гадували кождoму за наших славних давнїх козаків та за їх
славні завзяті бої в оборонї вітчини.

„Боролись завзято колись-то діди,

Кістками степи укривали,

В кітлах розжарених пекли ся вони,
На палях у Турка конали“, —

співаєть ся у cїчовій піснї. Кождий рад отже й собі стати

таким козаком, аби прислужити ся спільній святій справі,

і тому кличе:
„До бою! До бою! — зве поклик і нас!“

тай радо пристає до Сїчи.

Далї причинили ся до поширення Сїчей цїли, які вони
собі поклали. Передовcїм несеннє помочи при пожарі.
В часї пожежі cїчовики все спішать з помічю, не дивлячи
ся на се, кого зустрінуло нещастє, — ворога чи брата. Се
прихиляло людей до Сїчи й збільшало ряди cїчовиків. Далї
cїчові вправи ґімнастичні, роблені під такт музики або
звук пісень, приємно вражали око, збуджували почуттє сили

в гуртії й злуцї. Навіть байдужних се зворушувало, знеохочені

набирали охоти та вcї радо приставали до гарного дїла.



Дуже велике значіннє в розвитку cїчового руху мали

також cїчові піснї, що повставали дуже скоро з розвитком
Сїчей. Вони становлять немов „Кормчую книгу“ для сїчови
ків, у них зібрані вcї заповіди, вcї приписи, які мають Сїчи
виконувати, щоби сповнити свою задачу. Піснї ті укладали
дуже часто самі cїчовики, а крім того багато їх уложили
наші знані поети й дїячі, як напр. Іван Франко, Клим Обух

(др. К. Трильовський), Віра Лебедова (К. Малицька) й
инші.

Деяку ролю відограли також cїчові- відзнаки. Були се
червоні ленти, ношені через шлече (Старшина носила відзнаки

в ріжних приписаних красках). Самі собою відзнаки — річ
маловажна, одначе коли вони притягають на все байдужних і
темних людей до товариства, до орґанїзації, тодї й марна

лента набирає особлившого значіння.

Се зрозуміли були дуже добре вороги українського на
роду. Вони бачили, що cїчовий рух огортає чимраз ширші
круги, що навіть найбільше байдужі горнуть ся до товариства,

набирають ся там освіти, починають розуміти свою людську

гідність. Вони розуміли добре, що як так далї піде, то
вже недовгий той час, коли скінчить ся шанованнє темноти

й галицький український селянин пізнає свою силу й право.

Розуміли се добре й тому постановили зробити сьому
кінець.

Так почали ся переслїдовання Сїчей, про котрі одначе
не пора тепер говорити.

Ті переслїдовання припинили трохи сїчовий рух так,
що в роках 1904 і 1905 він у декотрих повітах сильно при
упав. Чимало людей знеохотило ся, — велика часть між ними
були люде, що перед вступленнєм до Сїчи взагалії не інтере
сували ся шубличним життєм і не брали в нїм жадної участи,
— чимало було знищених матеріяльно. Та вбити сїчового
руху не змоглал могуча ненависть ворогів. Уже в роцї 1906,

а ще більше в 1907, по заведенню загального голосовання,

починають Сїчи відроджувати ся. Люде звертають більше
уваги на свою освіту, збирають гроші на біблїотеки, на будову
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1

домів для Сїчей і т. д. По смерти (в 1908 р.) галицького на
містника граФа Потоцького, який особливо не любив cїчового
руху, Сїчи ще вільнїйше стали розвивати ся.
До останнїх часів заложено у схiднiй Галичинї майже

1000 Сїчей, а не було їх лишень у двох повітах, де зато були
инші подібні товариства.

Щоби скріпити себе на дуcї і побачити свою силу, —
устроювано загальні cїчові свята, яких досї від початку

Вправи Сїчовичок лентами.

cїчового руху відбуло ся 6, а семе, останнє, 28 і 29 червня
1914 у Львові в честь Шевченка разом з сокільською орґанї
зацією. Крім загальних свят відбували ся що року по ріжних
сторонах краю свята повітові і місцеві.
Значіннє cїчового руху головно в тім, що він втягнув

до публичного життя навіть тих, які досї до нїчого не мішали

ся і на все були байдужними, — далї, що поширив охоту до
просвіти, навчив людей щїнити свою людську гідність

і відродив давнї історичні українські традиції.
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Дальшою заслугою його те, що він покликав до жи

війшої дїяльности рух анальогічний сокільський і, колиб не

Сїчи, то мабуть і сокільський рух був би не розвинув ся так,
як се мало місце. _

Рівночасно з Сїчами в Галичинї розвивали ся також

Оїчи на Бувзовинї, а то почавши від 1903 р. Тут вони не

мали таких перепон, як уГаличинї, навпаки правительство їх

скрізь попирало.

к

Вправи на здвизё.

Для злуки Сїчей і надання сїчовому рухови одного на

прямку створено централю, котра складала ся з голов повіто

вих Сїчей (повітових отаманів) або членів повітових старшин,

до сього делегованих. Ся центрам мала назву „Головний
Комітет Сїчовий“, а заложено його на краевих зборах сїчо
вих делегатів у Станиславові дня 9 квітня 1908 року в тиж

день по смерти Потоцького. Головою його вибрано інїціятора
сїчового руху

— д-ра Кирила Трильовського, а генеральним
писарем автора сеї статї.
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Пізнїйшe cїчові справи дуже збільшили ся і треба було
конче більше людей втягнути до cїчової роботи. Тому на

зїздї делєґатів Сїчей з цїлого краю в груднї 1912 року за
ложено у Львові Український Сїчовий Союз, котрий від
того часу перейняв справи Головного Комітету Сїчового та вів

їх до того часу, коли вибухла війна.
В останнїм роцї займав ся він головно орґанїзованнєм

товариств Сїчових Стрільцїв, котрі в теперішнїй війнї відо

Сокілки в походї.

грали таку важну ролю і принесли таку велику славу наш0
му народови.

О перші статути для Сїчових Стрільцїв постарав ся рівнож

др. К. Трильовський, ґенеральний отаман Українського Сїчо
вого Союза. Перше таке товариство заложив він у Львові

дня 9 марта 1913 року. Незабаром при тім Союзї повстала

осібна стрілецька секція. За стараннєм тої секції вийшов
підручник „Правильник піхотинцїв“ і заложено до хвилї ви
буху тешерішньої війни майже 90 стрілецьких товариств. Істо
ричною хвилею треба назвати ту хвилю, коли дня 28 червня

1914 на cїчово-сокільськім здвизї у Львові карні чети Сїчових
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Стрільцїв, узброеи1 крісами, виступили стрійними рядами на

майдан. Видцїв огорнув запел, якого годї описати; кождий
зрозумів, що отсе розпочалась нова епоха в історії укра
їиського народу, що український народ зі зброею в руках
— перший раз від 1786 року — готуеть ся до оружиої роз
прави зі своїми відвічними ворогами!
І вже в місяць пізнїше загреміли воеииі сурми, а з цїлої

австрийської Укратни почали злїтати ся сїчові орли-стрільцт.
З завзяттем і самопосвятою пішли вони у бій, а геройською
своею кровю освятили шлях, що веде до остаточного визволу

українського народу з неволї! Твин Чупрей.

На Макёвцё. Приступ.



Сїчовий марш.

(Співаєть ся на ноту: „Соколи, Соколи". . .)

У Сїчи! у Сїчи! гуртуймось, брати,

Най слава козацька востане,
Най клич наш пробудить дрімучі хати,

Взиває зривати кайдани.

Боролись завзято колись-то дїди,

Кістками степи укривали,

В кітлах розжарених пекли ся вони,

На палях у Турка конали.

До бою, до бою! зве поклик і нас,

Берімо рушницї й шаблюки,

Ставаймо до зброї, настав бо вже час,

Ходїм за Вкраїну й на муки.

Доволї сварились колись-то дїди,

Пора нам єднати ся нинї;

Лиш єдністю сильні добудуть сини
І волї і щастя Вкраїнї.

Гей, хлопцї-молодцї, як мур вcї тверді,

Погляньте на стяг наш там вгбрі:

„Уcї за одного, один за усїх“!
Сіяє на нашім прапорі.

Доволї ходили в ярмах вже дїди,

Доволї згинати й нам спину,

Лиш смілим завзяттєм шоставлять сини

Вільну, самостійну Вкраїну!

Сейс,
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Сокільський рух в австрийській Українї.
(Про роботу „Сокола-Батька").

Кождий нарід хоче, щоб його горожане виховали ся

в здоровлю, рухливости, підприємчивости, карности та витрива
лости. До того служить школа, а також товариства, які мають

на метї тїлесне вихованнє народу.

В роцї 1848 повстали в декількох містах Галичини під
опікою державних властей українські товариства для народньої
оборони, котрі дістали свої прапори й робили рядові вправи

(впоряд) і вправи крісом з приказами в українській мові.
Товариства ті повстали нагло, але також упали скоро.
В роцї 1886 писала часопись „Батьківщина", що вихо

дила у Львові, про пожарні товариства, які гуртували-б

людей до рядових і пожарних вправ. Писав про се Василь
Нагірний.

Шерше українське пожарне товариство завязало ся в р. 1891

в Купчинцях заходом Клима Жмура та Павла Думки. Прийняло

назву „Сокіл".
Рівночасно, коли Василь Нагірний піддавав гадку осно

вувати пожарні говариства й поручав назву „Сокіл" або „Сїч“,

заохочував Володимир Лаврівський молодїж до закладання т0
вариств, які виховують тїло й духа вправами в ходї, скоцї, бігу,

дужанню, шлаванню, веслованню, стрілянню, рубанню шаблею,

їздї верхом і вправами на приладах.
В роцї 1892 відбули ся у Львові перші загальні збори

для основання такого товариства. Володимир Лаврівський

й Олександер Кулачковський, які сю роботу провадили, жадали,

щоби товариство назвати „Сїч“, але академічна молодїж хотїла
назви „Сокіл" длятого, що чеські товариства для тої цїли но
сять сю назву. Ухвалено назву „Сокіл". Товариство прийняло

ошісля назву „Сокіл-Батько“, бо мало устав, який давав йому
15
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право основувати побічні товариства, себто „Філїї“, під якою-не
будь назвою. Володимир Лаврівський був з початку душею

роботи. Він заохочував народнїх дїячів, аби закладали това
риства для тїлесних вправ, говорив про се з орґанїзаторами

повітів і писав у „Дїлї“ та „Громадськім Голосії“. Поручав
назву „Сокіл" або „Сїч“. Він видав три річники калєндаря
„Сокіл“ з описами вправ рядових і пожарних і два випуски

&
; * 3

Амхікий

Уставка руховиків Сокола-Батька до вільноручних вправ.

рухових гор „Копана" (Футбал) й „Ситківка" (Теннїс). Робота
йшла одначе дуже тяжко, бо недоставало заводових сил, а до

того ріжниця в полїтичних поглядах викликувала непорозуміння

між членами. Володимир Лаврівський покинув роботу в „Со
колї“ коло року 1901 й вона перейшла на инших людей.
Товариство старало ся перевести правильні вправи у

Львові й основувати побічні товариства по селах і містах. Устав
товариства стоїть на становищі, що членом товариства може

стати без виїмки кождий Українець і кожда Українка. То
вариство має злучити вcїх Українцїв без ріжницї станів або
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поглядів. Всякі полїтичні або релїґійні спори виключені. Цїль
товариства: виховати в українськім народї народню злуку,

народню силу й народню честь. А служать до тої цїли передовcїм
тїлесні вправи, себто руханка, або, як се також після грецької

мови кажемо, — ґімнастика. Тїлесні вправи мають велике значіннє,

щоби виховати в народї рухливість, витривалість, підприєм
чивість, змисл до злуки та карности (дисціплїни). Се пізнали

Коло „Українського Городу“. По пробі вправ.

вже на підставі довголїтнього досвіду Нїмцї, Шведи, Анґлїйцї,

Французи. Через то, що розбуджуєть ся у людей почуттє сили

й карности, розвиваєть ся їх народню свідомість і честь, спо
нукуєть ся їх сповнювати свої народнї обовязки й боронити
свої народнї права. Тїлесні вправи мають виховати в нас

українського горожанина й українського вояка.

До тої цїли стремить „Сокіл-Батько“, який оснував до
кінця серпня 1914 року 988 помічних товариств, себто філїй

під назвою „Сокіл" або „Сїч“. Вибір назви полишаєть ся
членам-основникам кождого нового товариства. Галичину по

15%
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т
дїлило товариство на 14 областей, а 54 округів, щоб робота

йшла постійно шісля шляну. Товариства мають за задачу по
старати ся у своїй місцевости о майдан до вправ і переводити
вправи на свобіднім воздуcї, а також постарати ся о більшу

салю до вправ. Товариства мають подбати про купальню,

плавальню, стрільницю. Належить урядити постійні, правильні

вправи для мущин і жіноцтва, належить уладити прилюдні
виступи з вправами, прилюдні змагання, танцї.

Похід. (На Академічній вулицї).

Відчити, спів, музика, театральні вистави є лише додат
ком до головної роботи.

Тїлесні вправи отcї:
1. Впоряд, се звороти й походи до уставки в рядах

і чергах.
2. Прорух, се вправи рамен, ніг і кадовба в припи

саній Формі і швидкости.
3. Народнї вправи, се хід, біг, скок, мет, дужанне,

двиганнє, плаваннЄ.
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4. Приладові вправи. Такими приладами є поручня,
дручник, кінь, козел, жердка, линва, драбина, лавчина, щаблївка,

гойдак, кратівка, лата, перстенї.

5. Рухові гри: а) Бігові гри, напр. Чорний лицарь,
Послїдня пара, Чорноморець, Ходи за мною, Перерваний король,

Третяк; б) Приладові гри, напр. Подай дальше, Гилька,
Кичка, Круглї, Ситківка, Тарабанна, Шпурянка, Шястучка,

Гаківка, Копана, Воротай; в) Полеві вправи: Походи, стежі,
підходи, приступи.

6. Танції. Шередовcїм належить шлекати та розвивати на
роднї танцї.

7. Їздові вправи: їзда верхом, їзда на колесї, сам0x0дї,
лїтаку, їзда на совгах, їзда на лещетах, їзда на санчатах.

8. Мандрівництво: Прогульки й подорожі в лїтї і
в зимі.

9. Пожарництво, ce вправи в гашенню й ошанованню

пожару. Тут належить поміч у наглих нещасних випадках.
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10. Оружні вправи: Стріляннє з кріса. Шерм.

11. Пласт: Таборний побут на свобіднім воздуcї, щоби
виховати знаннє природи, бистрість спостерігання, витривалість,

самостійність.

„Сокіл-Батько“ розпочав збирати датки на закупно „Укра
їнського Горбду" у Львові, щоб був взірцевий майдан на

тїлесні вправи, а заразом на народнї сходини, народнї
свята, народнї забави. Такий Український Горóд потрібний

в кождім містї, в кождім селї, бо тут дасть ся згуртувати

й молодїж і старих і злучити їх у свідому громаду.
„Сокіл-Батько“ уряджує курси, щоби вивчити охочих учас

ників, як провадити чи руханку, чи пожарництво, чи стрілецтво,

і видає підручники тай описи вправ.

Місячник „Вісти з Запорожа“ виходить накладом „Сокола
Батька” від року 1910 й коштує річно 2 К 40 с. З тої часо
писи можна довідати ся про працю над тїлесним вихованнєм

і її напрям.
Залежить се від обставин, які вправи головно провадить

ся. В роках 1893—1900 улюблені були вправи в шермі (Фехто
ванню) шаблею і вправи на приладах, в роках 1900—1905
пожарні вправи, 1905—1911 рухові гри й народнї вправи,

1911—1914 шолеві вправи, стріляннє. Дня 10 лютого 1913

відбуло ся перше стріляннє до влучі з нагородами.

Окружні товариства роблять від часу до часу окружні

здвиги. Перший краєвий здвиг відбув ся у Львові в роцї 1911

на спомин 50-лїтньої річницї смерти Т. Шевченка. Здвиг є все
переглядом працї товариств і заохотою до дальшої роботи. До
походу на Шевченківськім здвизї в роцї 1914 стало понад
9000 членів.

Члени товариств „Сокола-Батька” в містах носять сивий

однострій і чорну шапку з синїм козачим вивісом з соколиним
пером і синьо-жовтою кокардкою по лївiм боцї. Замісць камі
Зельки синя с0p0чка.

Члени вітають ся словом: „Гаразд!“
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Клич товариства звучить: „Все вперед! Вcї враз!“ На
прапорі товариства бачимо з одного боку жовтого льва на си
нїм полї з написом: „Все вперед!" — по другім боцї білого
св. Михайла на малиновім полї зі словами Т. Шевченка:

„Боріте ся! Поборете!"
Іван Боберський,

Голова „Сокола-Батька“.

сС заас

Сокільський марш.

Соколи, Соколи, ставаймо в ряди!

Нас поклик: „Бодрімось“ — взиває.
В здоровому тїлї здорові душі;

Де сила, там воля витає.

Як славно, бувало, козацькі сини
Боролись до смерти — загину, —
Боротись будемо, Соколи, вcї ми
За Матїр святу — Україну!

Лети-ж, ти Соколе, далеко в степи,

У гори, луги та лимани!
Наш прапор сокільський високо неси!

Шід ним най народ вольний стане!

Як славно, бувало, козацькі сини... і т. д.

Разом же, Соколи, ставаймо в ряди!

У бій за прапором, гей, сміло!
До працї для Неньки у вічні часи

Несїмо все душу і тїло.
Як славно, бувало, козацькі сини... і т. д.
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Козацьке військо в походї.

Історія українського війська в нарисї.

І. Княжі часи.

Початки українського війська, правильної воєнної сили,

сягають VIII—IХ віку. Не мали ще славянські війська стар
шини попереднїх віків, — воно витворило ся щойно в часі
великих походів українських князїв, що починають ся коло

800 р. Хто дав початки тій орґанїзації, про се можемо тільки
здогадувати ся. Перше імя українського полководця є Брав
лин; він на початку ІХ в. напав з своїм військом на полудневе
побереже Криму. Військо тих часів носить назву дружини.
Се були вибрані сили споміж місцевого населення, що спе
ціялїзували ся у воєннім ремеслї; члени дружини звичайно

побіч війни віддавали ся тільки торговлї, бо в тих небезпеч

них часах лише вояк міг бути купцем. Оружна сила київ
ської держави від початку стояла на услугах економічної по
лїтики князїв і всї воєнні походи мали на цїли оборону тор
говельних інтересів України.
Розвиток української оружної сили поступав дуже скоро.

Дружини збільшали ся не тільки місцевими людьми, але та
кож ватагами північних вояків, славних Варягів-Норманів.
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В цїлій могучости показало ся наше військо в походах на
Чорне море й під Константинопіль. Бо тодїшнї князї не вдо

волили ся сухопутньою армією, але до успішної боротьби в да
леких сторонах витворили Фльоту, що мала служити й во
єнним і торговельним цїлям. В походї Аскольда та Дира на
Царгород 860 р. ся Фльота числила 200 великих човнів,

що могли помістити 10.000 людей — велику силу на ті часи.
Завдяки тим походам Чорне море, що до того часу було ви
ключно областю грецького мореплавства, перейшло під супре
мацію української Фльоти й перейняло назву Руського моря,

бо „тільки Русини там плавають“.

Як великі полководцї вславили ся незабаром князї Олег
(до 914) й Ігор (914—946). Вони дали українській експанзії
рішучий напрям на Чорне море, а побіч сього пробували
здобути для української торговлї нові території над Каспій
ським морем. В тих походах українська армія зросла незви
чайно. В походї Олега на Каспійське море 913 року було 500
човнів, з котрих кождий містив 100 людей; про Ігореве вій
сько, що пішло 944 р., дійшли лєґендарні подробицї, що воно
доходило до числа 900.000, були в нїм слони й ин.; так само

пересадні грецькі вісти, що під Константинополем 941 р. Ігор
мав аж 10.000 човнів !

Своїх попередників перевисшив славою Святослав
(960—972). Він лишив ся в памяти наших і чужих лїтопис
щїв як взір князя-лицаря, що власним прикладом учить вій
сько сповняти обовязки. „Коли князь Святослав виріс і став
мужем, почав збирати багато хоробрих вояків, бо й сам був

хоробрий і легкий, ходив, як леопард, і багато воював. Не во
3ив з собою возів, нї казана, анї не варив мяса, тільки порі
завши тоненько чи конину, чи воловину, пік на вуглях і так
їв; не мав і шатра, а підстелював на спаннє підклад, а в го
лови cїдло, — такіж були й вояки його". Святославова полї
тика йшла слїдами Олега й Ігора, — він також намагав ся
розширити українське панованнє над побережем Каспійського

моря й укріпити свою власть на Чорнім морі. Щоб обезпечити

посїданнє західного Чорного моря, він підійняв походи аж до
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Болгарії; про тодїшнї оружні сили київського князя доносять
грецькі лїтописи, — військо доходило до 60.000, а в боротьбі
брала участь й українська Фльота, що зайняла долїшнїй Дунай.

Мирова полїтика Володимира Великого (979—1015)
й Ярослава Мудрого (1019—1054) не служила розвиткови
воєнних сил; оба князї повернули працю суспільности на поле
внутрішньої культури, не наміряли походів на чужі території.
Війни, які вели оба князї, мали на метї тільки оборону або
усталеннє границь; до сього вистарчало місцеве військо так,

що можна було розпустити наємних Варягів. Також Фльота

вийшла з уживання; останнїй похід на Царгород відбув ся

1040 р. Але й тодїшнє військо було ще досить сильне, коли
вcї війни, як нпр. проти Польщі, були щасливі. Все-таки й cї
часи не були без значіння для нашої військовости. Володимир

дав почин до великих Фортифікаційних робіт. Ще в часах
Святослава розпочали ся на Україну напади дикої орди
з Азії,— Печенїтів. Сей ворог не мав постійних осель, ховав
ся в степу й частими докучливими походами мучив населеннє
України; боротьба з ним була дуже тяжка, бо не можна було
знищити його одним великим походом, але треба було дер
жати в постійній оборонї широкі границї. Володимир перший

розпочав плянову працю для забезпечення границї від степу.

Заложено ряд городів на полуднї, що мали боронити приступ

до Київа; городи получено високими валами, на яких стояла
сторожа. Саму столицю скріплено новими Фортифікаціями. Се

дало можність боронити успішно працю заселених околиць пе
ред небезпекою зі степу.
Нещасливий подїл України, що настав по смерти Яро

слава (1054 р.), подїлив також воєнні сили держави. Се мало

очевидно дуже сумні наслїдки й для держави й для армії. За
гинули давнї широкі воєнні пляни, одноцїльні змагання, успі
шні походи, — прийшли дрібничкові спори та війни. Небагато
тодї можна знайти великих дїл і великих людей. Вcї воєнні
походи мають тодї відпорний характер. На першім місцї сто
яла боротьба зі степом, — з новою ордою Шоловцїв. Найслав
нїйшим полководцем був Володимир Мономах (1113—1125),
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що майже цїлий свій вік перебував на полї серед боротьби

з диким противником, руйнуючи партизанткою його полки.

В його слїди вступав молодий Ігор Святославич, оспіваний
„Словом о полку Ігоря"; славним войовником був також

Мстислав Удатний. Але ті змагання одиниць не багато
могли зробити супроти недостачі єдности між князями. Коли

врештї прийшла татарська буря і князї на хвилю отямили ся
і злучили свої війська,— було вже запізно; поражка на Калцї
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Київське військо (з життя Бориса й Гліба).
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3 ворогом.

В Галичинї воєнна сила стояла краще, нїж в инших
землях. Уже перші Ростиславичі змогли побідити велике угор
ське військо під Перемишлем 1099 р., — незвичайний успіх
молодої династії. Вcї пізнїйші галицькі князї дбали про добре
військо, бо кругом мали ворогів— з заходу Польщу, з полудня
Угорщину, з півночи Литву, від сходу ріжних українських
князїв; крім сього ще й місцеве боярство підносило голову

й треба було здержувати його оружною силою.
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Орґанїзаційним талантом на воєннім полї вибивали ся

також перші Романовичі. Роман (1199—1205) в часї недов
гого свого князювання осягнув незвичайні успіхи — зайняв
Київщину, побив Половцїв, ходив на Литву та Польщу,— зд0
був собі імя „самодержця руської землї“. На жаль не дійшли
до нас нїякі подробицї з його мілїтарної дїяльности; в лїто
писи задержав ся тільки уривок якоїсь піснї про Романа:

„Кинувсь він на поганих, як лев, сердитий був, як рись, ни
щив їх, як крокодил, переходив їх землю, як орел, а хоробрий
був, як тур"... Більше знаємо про його сина, короля Данила
(1205—1264). По смерти батька молодий князь лишив ся без
держави, бо Польща й Угорщина подїлили Галичину між себе,

а горде боярство не хотїло признавати своєї династії. Данило

мусїв мати незвичайні особисті прикмети, коли опущений вcїми

серед ворожих сил зумів стягнути собі військо та з ним поволї

відбирав ворогам город за городом, село за селом, — аж
вкінції утвердив ся на своїй батьківщинї. Його талант пока

зав ся в ще яснїйшім світлї, коли цїлу Україну зруйнували
Татари; тільки він один зміг захистити своє князївство й
скріплене віддав наслїдникам. З подробиць його дїяльности
важні фортифікаційні роботи, що розмірами може не дорівну

ють Володимировим, але перевисшають їх з технїчного боку.
Данилови завдячували початок такі городи, як Львів і Холм,
а певно й більше нам незвісних; слїди тих укріплень, як

славні Данилові вежі коло Холму, перетривали столїття. В тих
часах галицькі міста стали могутнїми твердинями, будовані

на західний спосіб, будили подив навіть у чужих. Часи Да
нила мусїли бути епохою в Фортифікаційній штуції в нас; його

наслїдники йшли тим самим шляхом і се ратувало Галичину
перед чужим завойованнєм.

Кінчаючи огляд розвою воєнних сил на старій Українї,

треба сказати ще дещо про устрій війська, його вигляд і при
кмети. Крім властивого війська — дружини до оборони землї
належало загальне ополченнє, що збирало ся відповідно д0

потреби. Вождом був звичайно сам князь; заступали князя

бояри-урядники з ріжними титулами, як тисячний, дворецький
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і ин. Зброя була ріжна: до нападу служив спис, меч, топір,

лук зі стрілами та сагайдаком, для оборони — щит, властива
зброя і шолом. В деяких городах були склади зброї навіть
для загального ополчення і табуни коней до війни. До походу
скликували трубами; в часї війни вживали й прапорів, — на
жаль не знаємо, з якими знаками; тільки в Галичинї почав ся

уживати як герб золотий лев на синїм полї.

Давнє наше військо під добрим проводом лицарських вождів

набрало ся цїнниx прикмет, — витривалости, хоробрости, почуття
чести й патріотизму. Чуємо про се в походах Святослава на Бол
гарію; коли князь найшов ся в небезпецї, кликнув до війська:
„Уже нема куди дїти ся нам, хоч не хоч мусимо стати противних,

отже не зробім сорому руській (українській) землї, по
ля жмо тут кістьми своїми! Мертвому нема сорому, а як
побіжимо, то буде нам сором! Не втїкаймо, а станьмо крішко!
Я піду перед вами, як поляже моя голова, тодії промишляйте
самі про себе!” Тодії вояки крикнули: „Де, княже, твоя то
лова поляже, там і свої зложимо!“ Такі самі настрої дві
ста лїт пізнїйше віддає „Слово о полку Ігоревім", коли опи
сує крицеві полки лицарів, у шоломах виколисаних, кінцем списа
викормлених, що раді головами лягти за землю українську...

П. Початки Козаччини.

Стара наша армія

упада з занепадом дав
ньої української держа

ви. В Галичинї по пер
шій польській окупації

1340 р. довго йшла ще

боротьба за самостій
ність галицького князїв

ства й серед неї виги
нули останки нашого
війська, а наші кріп0

сти мусїли прийняти

чужі залоги. Завзятою



обороною вславився 1352 р. Белз, котрий сильно укріпив місцевий
воєвода, — між иншим напустивши води в рови навколо Замку.
В середньо-українських землях, що дісталися під панованнє Лит
ви, наше військо поволї перейшло під управу литовських великих

князїв. Литва не зміняла основ давньої орґанїзації, але за
безпечила собі військову повинність таким способом, що вcїх

шосїдачів земельних посїлостей зобовязала до служби в вели

ко-княжім війську. Позатим литовські князї ввійшли зовсїм

в обовязки давнїх українських князїв, так само укріплювали

давнї твердинї, робили походи на Татар і ин.
Литовське панованнє на Українї до 1569 р. безперечно

не в однім посунуло наперед орґанїзацію воєнної сили в нас.

Але найголовнїйша, найбільше щїнна з військового погляду

наша орґанїзація, — козаччина, повстала майже без участи
центральних властей, одною тільки самопомічю народа.

Сумні відносини українських степiв пiд татарськими на
падами примушували населеннє пограничних околиць зброїти

ся на власну руку. Коли селянин іде в поле орати, — при
поясї має меч, а на плечах рушницю, — пише сучасник. Хлї
бороби мусїли будувати собі на степах криївки в землї, неначе

малі замки, де знаходили захист перед ворогом; рибалки, що

йшли на ловлю, мусїли орґанїзувати ся в уоружені ватаги.

Але се не було ще військо. Хто з тих неправильних ватаг
зумів зложити постійні віддїли, хто був першим орґанїзатором
козаччини, — про се не знаємо нїчого певного. Деякі заслуги
мали в тім українські пани, як Остап Дашкевич, Дмитро Ви
шневецький, Богдан Ружинський, що могли принести в степи

взірцї новійшої військовости, — але їх участь була тільки
припадкова, а властиво cїчова армія творила ся незалежно від

них. Заслугою Вишневецького є те, що на Хортицї укріпив
уперше замок й обсадив його козацькою залогою.

При кінції ХVI в. виступають уже на чолї козаччини
полководцї, що самі почувають ся козаками. Але хоч cї перші
гетьмани були добрими орґанїзаторами мас, їх стратеґія не
стояла надто високо. Криштоф Косинський (1591—1593)
мів зібрати коло себе тисячі повстанцїв, кинув переполох на
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далекі околицї, але не міг оперти ся шляхотському ополченню.
Наливайко, добрий вояк, знаменитий пушкар, був радше кон
дотєром, ватажком, що боров ся для здобичі, — недоставало
йому прикмет великого вожда. Грицько Лобода (1593—1596)
був ще найбільше з усїх представником доброї запорозької
школи, але й він не зміг стати паном положення. Перші вій
ни з Польщею 1591—1596 р. скінчили ся для козакiв пораж
ками. Але не були вони й без усякої користи для розвитку

козацької військовости; тодї вперше пробували козаки вести

боротьбу на кілька Фронтів, кількома корпусами, не тільки одним
віддїлом; тодї також випробували на ріжних теренах операції
табором, — славний запорозький спосіб оборони. Воєнні
сили, якими розпоряджала козаччина в тих часах, доходили

до 10.000 доброго війська.

Незвичайне значіннє в початковій козацькій орґанїзації

мала дїяльність Сагайдачного (1610—1622). Воєнної штуки
він учив ся на Запорожі й там набрав ся тих прикмет, за які
славили його навіть Поляки: в боротьбі не цїнив життя, сам

шукав небезпеки, в битву йшов перший, уступав останнїй,

в таборі був сторожкий, мало спав і зовсїм не пив. Коли став
гетьманом, для козаччини настала нова епоха розвитку. К0
заки за його спонукою кидають передчасну опозицію проти
Польщі, а звертають ся проти Татар і Турків і в огнї війни
з бусурманами сталять свої сили на будучність. Інїцiятиві
Сaгaйдaчнoгo треба приписати незвичайний розвиток козаць
кої Ф льоти на Чорнім морі. Ся нова українська Фльота
початками сягає середини ХVI в

.,

коли т
о перші козацькі

човни появили ся н
а

давнїм „руськім“ морі, — але могучий
зріст і великі успіхи нашої морської сили приходять аж на
часи Сагайдачного. Козацькі чайки, коли їх порівнати зі зви
чайними воєнними кораблями, — були мінятурних розмірів,
довжиною не доходили до 20 м., а могли помістити 50—70
людей; цїлим їх набором були легкі гармати в числї 4—6, а

залога мала тільки рушницї і шаблї. І що до числа човнів
Фльота також була невелика, б
о в походї рідко переходила

100 човнів. Тими невеликими корабликами виправляв ся Са
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гайдачний на море й доказував неймовірних дїл: знищив Тра
пезунт і Синопу в Малій Азії, де від 300 років не бував нї
який ворог, здобув Кафу, ринок невільників, палив передмістя

Царгорода. Треба подивляти сміливість вожда й виробленість
війська, що додержувало йому місця у таких замислах. Сагай
дачний держав військо в залїзнім послуху й карав смертю за
провини; може від нього взяв початок звичай, що в походї не

Запорозький корабель.

вільно шити горівки нї инших трунків — під карою смерти.
Турки не могли надивувати ся хоробрости козаків і їх лїто
писцї кажуть, що „не знайти на цілім світї людей сміливій
ших, які менше бояли ся смерти, — люде, обізнані з морським
дїлом, оповідають, що ся голота своєю зручністю і відвагою у
морських битвах страшнїйша від усякого ворога".

Не згірша була козацька сила й на суші. До московської
війни поставив Сагайдачний 20.000 вибраного війська, до ту
рецького походу 40.000; тій підмозї завдячували Поляки свої

побіди. Вславила ся вже тодї козацька артилєрія, „гармата",
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яка довгий час заховала добре заслужене імя. В часах Сагай
дачного усталив ся воєнний подїл козаччини. Військо дїлило

ся на полки, що мали до 4000 людей, — на чолї їх стояли
полковники, а гетьман мав також свій полк; в турецькім по
ходії 1621 р. було 11 полків. Кождий полк мав хоругву, дов
буша й сурмача, а крім сього була й окрема музика. Полк дї
лив ся на сотнї з сотниками й курінї з отаманами. Артилєрією

** 2 24 %

Запорозька Сїч (у половинї ХЙII віку).

правив обозний, військовою канцелярією писарь, військовим су
дом суддії; осавули сповняли обовязки нинїшнїх адютантів.
| Се показує, яку вагу мало гетьманство Сагайдачного в історії
козацького війська, — не говорити вже про його значіннє в то
дїшнїй українській полїтицї.

Найблизші наслїдники Сагайдачного не дорівняли велико

му орґанїзаторови. Козаччина розвивала ся дальше, — одначе
жила не новими набутками, але тим, чого набрала ся в ми
нувшинї. Були морські походи — без успіхів, була боротьба
3 Польщею — невдачна. Проводирі повстань 1625—1638 рр.
Жмайло, Тарас, Шавлюк, Острянин орґанїзують значні маси,

16
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але в бою не додержують Полякам, — не вміють вибрати так
тики, не удержують війська в дисциплїнї, не роблять нїяких

улїшшень в армії, — тільки табор й артилєрія деколи ряту
ють ситуацію.

Нову епоху в нашій армії (1648—1657) сотворив щойно

Богдан Хмельницький. Не вияснено дотепер, чи воєнне

Козак. (Старинний малюнок).

образованнє він відбував тільки на Запорожу, чи також десь
за границею; є вістка, що він був у Франції в часї 30-лїтньої
війни. Якби нї було, — вже перші виступи Богдана відкрили
незвичайний стратеґічний талант у невідомім дотепер. войов

нику. Тайною перших побід Хмельницького під Жовтими Вода
дами й Корсунем було те, що він кинув ся до сміливої офен
зиви, упереджаючи рухи польських військ — всї давнїйші
гетьмани-повстанції тримали ся иншої тактики — уступати
в степи перед ворогом і боронити ся замкненим табором. По
тих початкових зудареннях чекали Хмельницького ще тяжші

Завдання: побіч уставлення полїтичної лїнїї орґанїзація нової
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великої армії з соток і тисяч, що напливали до нього. Довгий
побут у Білій Церкві лїтом 1648 р. був присвячений перед
ycїм тим орґанїзаційним цїлям; зокрема знати велику дбайли
вість гетьмана коло запровіянтовання армії, — з сього боку
військо Хмельницького стояло все дуже добре. Більше до ба
жання лишало уоруженнє, — але тут треба було перебороти
незвичайні трудности, бо зовсїм не було власних Фабрик ору
жя і навіть не багато Фахових ремісників, а також спинив ся
довіз із заграницї; головне джерело, з якого збільшало ся ко
зацьке оружє, була воєнна здобича, — так зросла артилєрія
під Корсунем о кільканадцять гармат, під Пилявцями о 80

штук. Воєнна сила Хмельницького в короткім часї зросла
з декількох тисяч на кількадесять, — числили її навіть до
200.000. В тім числї постійного війська було не більше нїж
40—60 тисяч, але в часї війни армія збільшала ся загальним
ополченнєм, черню. Щоб виживити таку величезну силу,

Хмельницький перевів територіяльний подїл і розміщеннє

армії на новоздобутих краях — по лївiм боцї Днїпра було
стаціонованих сїм полків, по правім девять; в часї війни чи
сло збільшало ся. Треба було величезної енерґії, щоб удер
жати справність новозорґанїзованої сили при примітивних ко
мунїкаційних умовах того часу; Хмельницький тут вповнї сто
яв на висотї свого завдання — мобілїзація його полків дивує
скорістю і докладністю рухів. Такі операції були облекшені
через те, що зі зростом армії й її подїлом збільшало ся число
вищих військових урядників.

III. Гетьманщина. Сїч.

Давня військова старшина почала звати ся ґенеральною,

а в кождім полку утворено полкову старшину (побіч полков
ника полковий обозний, суддя, осавули, писарь), а сотнї та
кож збільшили ся і сотники дістали ширші компетенції. Че
рез се до участи в військовім дїлї могло ввійти дуже значне
число людей і кождий визначнїйший військовий талант мав

поле до попису. Під рукою Хмельницького виробив ся цїлий

ряд знаменитих полководцїв, що зазначили ся чи то на полї
164
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битви, чи то в військовій управі. Як войовники були славні:
Богун, Нечай, Кривоніс; в ґенеральній канцелярії проявили

свою роботу при укладанню воєнних плянів Виговський і ма
буть Чорнота, довголїтнїй ґенеральний обозний. Сам Хмель
ницький — згідно з новочасними воєнними звичаями — не
ходив в боєвий огонь (як се робив ще Сагайдачний), але сама

Полковник.

(З малюнків ХVIII в.).

поява Богдана, грізна й могутня, та його палка, п0риваюча

вимова мусїли робити незатерте вражіннє на військо. Воєнні

результати були як найкращі; під особистим проводом Хмель
ницького козацька армія все побіджала в відкритім полї (крім

згаданих баталїй Зборів 1649, Батіг 1652, Городок 1655, —
під Берестечком 1651 в рішучий момент гетьмана не було);

облоги міст удавали ся, коли справдї був намір їх здобувати
(Львів двічи лишив ся цїлий завдяки полїтичним обставинам).

Колиб дипльоматичні змагання були рівно щасливі, як воєнні

— Хмельниччина була би золотим віком для нас . . . Але
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Хмельницький все-таки є найбільшим нашим полководцем ча
сів козаччини.

Син великого гетьмана, Юрко, не перейняв батькових
здібностей, як деинде, так і на військовім полії. Наслїдниками

Богданових ідей могли бути люде, що з ним сшільно працю
вали. Іван Виговський (1657—1659) не жертвував своїх сил
спеціяльно військовости, але коли став гетьманом, зумів до
бірними полками великого попередника розбити сильне москов

ське військо під Конотопом 1659 р. — знати було ще давню
силу і карність Богданових рядів. Ще більше на міру Богдана
був Петро Дорошенко (1665—1676); його батько був одним
з довірених полковників Хмельницького, а він сам розпочав

військову службу в тій добрій школї. Пізнїйша його дїяль
ність на гетьманстві вказує, що в менше безнадїйних часах
він міг бути продовжителем Богданових часів в українськім
війську; його походи з невеликою силою, а все побідні віщу
вали в нїм шершорядного полководця. Але здїйснити своїх за
мислів він не зміг. Иншим типом був Іван Сїрко — запо
розький лицарь у давнїм стилю, завзятий ворог бусурманів,

— але чоловік без полїтичного світогляду, що геройськими
подвигами шкодив нераз українській справі...

Нещаслива руїна, що розбила єдність України, знищила
могутність козацької армії. На Шравобережу останнї правильні
козацькі віддїли розвязали ся в перших роках ХVIII віку. На
Гетьманщинї перетривало козацьке військо довше, але чимраз

більше підпадало під управу російських військових властей,

— як і цїле державне життє. Були деякі військові реформи
в тих часах, але вони не скріплювали війська, а скорше від
бирали йому український характер.

Мазепа (1687—1709) бажав зміцнити свою оружну силу
й завів наємні віддїли сердюків або компанїйцїв, але ся
прибічна гетьманська сторожа будила тільки нехіть в инших

віддїлів. Так само з неохотою стрічали ся Фортифікації Мазепи
на полудневій границї, звернені проти Турків, — були підо
зріння, що вони звертають ся проти вольностей Сїчи. Запізно
прийшли реформи військового устрою, — роздїл компетенцій
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військової канцеляріі від військового суду, утвореннє окремої

скарбової управи, навіть осібна артилєрійська канцелярія;

рівночасно з тим головна управа армії підлягала Москві, а ко
зацькі полки гинули в походах за чужі інтереси, або на Фор

тифікаційних роботах коло Петербурга... Остаточно скасувала

Запорожська Рада.

Росія гетьманську управу 1764 р., а потім скасувала окремі
козацькі полки 1783 р., переміняючи їх на полки „карабіне
рів“; полковників звільнено зовсїм зі служби, а низшій стар
шинї дозволено вибирати — нову службу або відставку.
З занепадом Гетьманщини ще короткий час звертала

увагу своїм військом Запорозька Сїч. Не знищило її перше
руйнованнє в передодень полтавської катастрофи, відродила ся

на татарській території в Олешках (коло гирла Днїпра); а хоч
1734 р. прийняла протекторат Москви, лишила собі значні
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військові права; запорозького війська було тодї до 7000. Ска
сована й зруйнована другий раз 1774 р. виросла наново

в трьох державах: в Туреччинї, Австрії і знов у Росії. На
турецькій території Сїч була спочатку під Очаковом, а потім
на Дунайських гирлах, де істнувала до 1828 р. Під австрій
ське шанованнє перейшла частина Запорожцїв в числї вicїм

"Запорожець. Чорноморець перших часів.

тисяч за Йосифа II
.

1785 р
.
й дістала приміщеннє в Банатї

над долїшньою Тисою, — але звідти незабаром вимандрувала

д
о

Туреччини. В Росії саме правительство відновило козач
чину під назвою Чорноморського війська 1784 р. для бо
ротьби з Турками; провід обійняв Антін Головатий. Се нове
військо числило коло 3000 кінноти й 10.000 піхотинцїв і ма

л
о
й свою Фльотилю. В 1787—92 рр. Чорноморцї брали участь

у турецькій війнї і прославили ся особливо при облозї Оча
кова. В 1792 р. перенесено їх над Кубань; в 1828 р. вернула

ся з Туреччини частина тамошнїх козаків і з них утворено
невелике „Азовське військо“, пізнїйше в 1850-их pp. воно
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- т
злучило ся з Чорноморцями. Чорноморське військо cе останнїй

суроґат давньої української армії, щ0 3адержав ся
в Росії до нинїшнього дня — може й не цїлком страчений
для української справи.

До сього можна додати, що Росія нераз у крайній п0
требі для забезпечення симпатій між українським населеннєм

збирала добровільні козацькі полки, як от 1812 і 1831 рр. —
обіцюючи відновленнє давнього ладу, та нїколи не здїйснюючи
тих обіцянок.

IV.

Українські військові орґан їзації в Галичин.ї 1848 р.

Під австрійським панованнєм можність зорґанїзовання
власної оружної сили принїс Українцям 1848 рік — триста
лїттє повстання Хмельницького — весна народів. Тодії в часи,
корисні для нас і з полїтичного боку, утворили ся три укра
їнські військові орґанїзації: народня ґвардія, селянська сам0
оборона, полк стрільцїв.

Народня ґвардія се була орґанїзація дозволена в цї
лій державі для оборони конституційного ладу. В Галичинї на
жаль захопили її в свої руки Поляки, — як краєву орґанї
Зацію з польською командою. Українції, а саме тодїшня полї
тична ораґанїзація „Головна Руська Рада", вcїми силами про
тестували проти сього, — але Фактичний стан річи не дав
змінити ся і ґвардія в більшій части лишила ся польською.
Лише в деяких містах, як в Яворові і Бережанах, на силу
заведено українську орґанїзацію, — памяткою по них лишили
ся прапори з гербом — львом, що переховували ся в музеях.
Коли 1848/49 р. Мадяри підійняли повстаннє проти Ав

стрії, австрійське правительство для оборони Галичини зорґа
нїзувало тут народню само оборону. Ся орґанїзація обійма
ла кілька підгірських округів: Сянік, Самбір, Стрий, Стани
славів, Коломия. До сього війська належали вcї мущини в ві
цї 20—50 лїт; кожде село мало свого команданта, а декілька
або кільканадцять cїл творили округ і мали надкоманданта.
Командантами по селах були звичайні вислужені військові,
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жандарми, лїсничі й ин.; крім них була низша старшина, сот
ники, пятьдесятники, десятники. Люде, приналежні до оборони,

діставали оружє; ізза недостачі чогось лїшшого брали коси, на
стромлені на дручки, списи cїльського виробу, сокири. Більші

села мали власні хоругви, по містах мали й тарабани. Узбро
єних у рушницї зібрано в осібний віддїл стрільцїв; кінні тво
рили віддїли кінноти. На даний знак усе військо мало ста
вити ся в так зв. алярмові місця, що лежали близько угорської

границї. Кожде село висилало до окружного центру щоденно

одного або двох узброєних людей на т. зв. ординанс, аби

принести прикази від надкоманданта до місцевої команди.

В селї була також варта, що стримувала переїздних і питала
ся о пашпорти. Від границї до кождого села йшли стовпи
трiвоги, пообвязувані соломою і напущені смолою; коли набли
жав ся ворог, сторожа мала їх запалити й подати як най
скорше знак трівоги узброєним селянам; тодї вcї збирали ся

в алярмове місце. Деколи збирали ся віддїли з цїлого округа

на загальний перегляд.

Перегляд самооборони відбув ся напр. у Богородчанах

в осени 1849 р. — на толоцї під містом. На правім крилї
уставлено зверх 300 Гуцулів з рушницями через плечі на

маленьких гірських кониках; проводили ними умундуровані

гайдуки з камеральних дібр. Коло них стало 600 піших Гу
цулів і Підгірян, що мали або власні ґвінтівки, або старі
жовнїрські карабіни з кременем, або стрільби, відібрані поль
ській народовій ґвардії; були подїлені на шість сотень, а про
водили ними камеральні лїсничі. Дальше уставило ся в трьох

рядах до 8.000 селян, подїлених не на сотнї, але громадами,

а кожде село вів селянин, вислужений жовнїр, якому переві

шено через плечі старий капральський тесак з арсеналу у

Львові. В руках мали коси, списи, сокири. Якийсь капітан зі
Львова мав промову, а потім відбула ся дефіляда. Один ста
рий священик, сивенький, як голуб, сїв убраний у Фелон на
білого коня і з величезним хрестом у руках станув перед вій
ськом. На команду „марш!“ затягнув сильним голосом пісню
„Пречиста Дїво Мати“; потім співали „Мир вам, браття“ і „Ма

— 241 —



шерують швалїжери, щаслива їм дорога" . . . Так само свя
точно відбуло ся в Станиславові посвяченнє гармати для се
лянського війська. Гарно вичищена гармата зі синьо-жовтою
ляфетою стояла перед церквою, звернена немов умисне на

давню біло-червону стражницю польської ґвардії народової.

Артилєристи були в мундурах голубої краски зі жовтими ви

Українські мірські стрільції (1849 р.).

логами та в cїрих шараварах, на головах мали чорні баранкові
шашки з жовтими верхами . . . -

Народня самооборона дійшла до значних розмірів, бо

в самім станиславівськім окрузї числила понад 17.000. Селян
ські віддїли показали свою справність у боротьбі з угорсько

польськими повстанцями, які під покликом свободи й братерства

нищили пограничні села та хотїли привернути давню анархію і
самоволю. До сутичок з повстанцями прийшло в околицях
Лавочного, де селяне взяли до неволї більше нїж 350 людей,

між ними багато Поляків, так само в Самбірщинї і Коломий
-
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птт

щинї. Коли угорське повстаннє здавлено, австрійський уряд
розвязав також селянські віддїли в осени 1849 р.

Баталіїон українських гірських стрільцїв повстав
заходами „Головної Руської Ради“ на дозвіл цїсаря Франца

Йосифа I з 10 марта 1849 р. Він мав ту саму ціль, що се
лянська самооборона — боронити Галичину перед Мадярами,
але був зорґанїзований вже справдії по військовому, навіть мав

нїмецьку муштру. Від инших полків відріжняв ся український
батальон мундуром: кабат був червоний зі стоячим ковнїром і
з синїми „рогальками“ на раменах, мав один ряд золотих ґу
зиків. Штани синї зі шнуровими жовтими лямшасами; пояс
широкий, ремінний з мосяжними бляшками. Замісць плаща був

cїрак cїpoї краски з синїм обрамованнєм і з синїми ґузиками
й петлями. На голові носили сїру гуцульську крисаню зі
стрілецькими перами по лївiм боцї або складану шашку з ве
ликим дашком і жовтим обрамованнєм. Узброєні були карабі
ном і довгим баґнетом. До баталїону зголосило ся 3.460 до
бровольцїв, але прийнято лиш 1.410 люда. Офіцерами в бата
лїонї були в більшій части Українцї. Баталїон стояв у близькім
відношенню до наших полїтичних кругів: офіцери по імено
ванню представляли ся „Головній Руській Радї“, командант при
силав рапорти про стан баталїону, а шри народнїх святах,

нпр. святкованню панщини, стрільції виступали з музикою і
робили ілюмінації своєї касарнї.

В воєнних операціях баталїон не брав участи, хоч ходив
на Угорщину, бо угорське повстаннє вже впало. „Головна Русь
ка Рада" внесла до Цїсаря прошення, щоби дозволено утворити
ще другий баталїон з українською командою й українською хоруг
вою. Українські полїтики мали думку побільшувати корпус посте
пенно до 10000 людей тай утворити національне наше військо. Але

тодїшнїй намістник Аґенор Ґолуховський заявився проти такого
дозволу, бо— як писав— такий корпус, оживлений національними
почуваннями, був би оружною репрезентацією у країнсько
то народу й міг би показати сепаратистичні змагання. Прошенню
о другий баталїон відмовлено. Перший баталїон українських

гірських стрільцїв також розвязано в cїчнї 1850 р.
І. Крип'якевич.



Українське Сїчове Військо в походї.

За рядами ряди...

По счорнїлій землї, за рядами ряди,
Гей, ідем за своїми братами
Через ріки, ліси, ми кріваві сліди
Убивавм тяжкими нотами.

За рядами ряди — так вандруємо ми,
А над нами мчуть круки ключами;
Мов ті круки ключем, — ми у даль сіру йдем,
Наче сироти йдемо полями.

Гайворонн6 сумне кряче нам: Де ви, д
е
,

Де бридете чужими світами?
Чи зустити роби, д
е сплять ваші брати,

Що ляли там за край половами?

:k :8
:

ж

З
а

рядами ряди — ідуть рідні брати,
До походу пармата їм рає, —

А за ними в їх честь лиш березовий хрест
Срібні сльози н

а путь проливає.

У
.

С
.

С
.

Юра Шкрумеляк.
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УКРАЇНСТВ0 В Р00Iї.
(Новійші часи).

Упадок української автономії в кінції ХVIII в. і повер
неннє України в звичайну провінцію російської імперії не
знищили одначе українства.

Не зважаючи на вcї зусилля російського уряду обмосков
щити Україну, не дивлячи ся на люті переслїдування, україн
ський рух не спиняв ся нї на хвилину. Бували часи, що нїби-т0
настав кінець українству, сливе не видко було його на по
верхнї життя, але так лише здавало ся: в глибинах народнїх
не погасала іскра самосвідомости нїколи, ждучи лише догідної
хвилї, щоб вибухнути ясним полумям. За наших часів укра
їнство в Росії стало вже на ноги. Український нарід пере
творюєть ся тут мимо вcїх перепон в новочасну націю.

Періоди й центри українського руху в Росії.

Новітню історію українського руху в Росії можна подї
лити на кілька періодів, з ріжними центрами-огнищами його

в кождім із сих періодів.

Перший період — Полтавсько-Харківський припа

дає більше-менше від кінця ХVIII в. до половини 40-их років.
Дальше йде короткий Петербурзько-Київський період 40-их
років. В кінцї 50-их років і в початку 60-их років зосереджу
ється український рух у Петербурзї. Від початку 70-их років
переносить ся він до Київа. Відтодї аж до наших часів Київ
стає правдивою столицею новітнього українства. Навіть

страшні переслїдування укр. руху в сих часах, коли україн
ство мусїло шукати захисту в братнїй Українї австрійській,

не могли відобрати Київу належної йому ролї в українськім
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життю. Перед російським утнїтом ховало ся українство у

Львові і Чернівцях, але звідти йшла наша думка, наша сві
домість таки через Київ.
За наших часів український рух широко пішов по цїлій

Українї, повстало кілька значних огнищ його по всїх усюдах,

навіть далеко за етноґрафічними межами України, в столицях
російської держави — Петербурзї й Москві. На Українї ж пе
ред ведуть Шолтава, Катеринослав, Харків, Одеса, Кате
ринодар. Та на чолї його всеж стоїть золотоверхий Київ,

старадавня столиця колишньої української держави, мати

городів українських.

Початки українського відродження.

(Полтавсько-Харківський період).

Цїлком природно, що саме Полтава і Харків роспочина
ють добу відродження України по упадку Гетьманщини. Тут
бо ж ще живі були традиції минулого, такого ще недавнього,

і cї традиції в звязку з новітнїми рухами в Росії і Европі
дали початок новому українському життю. Ще й те треба

взяти на увагу, що саме в тім часї на домаганнє нашого

громадянства засновано у Харкові унїверситет (1805 р.),

котрий незабаром скуплює навкруги себе духове життє Сло
бідської України й Полтавщини.
Найвиразнїйше обявило ся нове життє саме в лїтера

турі — краснім письменстві і письменстві науковім. Перший
голосно озвав ся в поезії незабутнїй Полтавець Іван Котля
ревський — батько нової української лїтератури. Він на
гадав нам наше славне минуле, нагадав про обовязки перед

рідним народом. За ним пішли Гулак - Артемовський,
Метлинський, а далї Квітка, Гребінка, Костомарів
і инші.

Одночасно з пробами поезії й повісти на українській

мові повстають наукові дослїди над Україною — її мовою й
побутом, її минулою історією, її багатою устною, народньою
творчістю. Під впливом Шолтави кн. Цертелїв записує піснї,

а Росіянин Павловський пише першу граматику української
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мови, під впливом Харкова Росіянин Срезневський з запалом

і захватом студіює укр. історію, мову й народню словесність, а
з Українцїв ідуть навзаводи з ним Максимович, Бодянський,
Метлинський, Костомарів, виказуючи в своїх працях живу й

своєрідну індивідуальність українського народу та уґрунтову

ючи ними його право на самостійне життє. * 2

Не задоволяючи ся сим починають Українцї усвідомлю
ючу роботу по часописях, пишучи статї в оборонї права

української мови до вживання в лїтературі, розяснюючи красу

української народньої поезії і таке инше. Ся публїцистична
праця вела ся в перших часописях, що повстали тодї у Хар
кові під впливом роздмуханого унїверситетом інтересу до ду
хового й взагалї громадського життя. Були се „Харьковскій
Демокрить“, „Украинскій Журналь“ і „Украинскій ВЬстникь"
і ин. Особливо останнїй положив великі заслуги для нашої
справи. Се була в тих часах, сто лїт тому, правдива трибуна
українства в Росії.

На розвиток лїтературного й полїтичного руху в тих
часах величезний вплив мала історія України Грицька Поле
тики, великого українського патріота кінця ХVIII в.
В cїй історії, котра під назвою „Історія Русів" (бу

цїм-то пера архиепископа Г. Кониського) ходила в числен
них відписах по цїлій Українї, представив Полетика тяжку
долю України під московським шануваннєм. Надихана великою
любовю до рідного краю й його колишньої волї й зненавистю

до гнобителїв, історія Русів ворушила скрізь на Українї при
спану думку, кликала до боротьби за свободу. Перед „Кобза
рем“ Шевченка була се найбільш усвідомлююча книжка на

Українї.

В полїтичнім життю українські змагання виявляють ся
спершу в масонських льожах, а далї і в чисто-полїтичних
орґанїзаціях, головно військових, котрі тепер звемо декаб
ристськими від повстання 25 грудня (декабря) 1825 р

.,

яке вони викликали. В усїх сих тайних, вільнодумних і вільно
любних, товариствах побіч инших (Росіян, Поляків тощо)

брали участь і Українції (відомо напр., що Котляревський був

1
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членом масонської льожі в Полтаві), заступаючи там україн
ські інтереси й змагання. Але були й чисто-українські орґанї
зації. Про істнованнє одної з них під назвою „Товариства

Грицько Полетика. Василь Капнїст.

Написав славнозвiсну „Історію Русів", се0- його висилали Українції 1791 р. до Нїмеч
то України в протимосковськім дуcї. чини просити помочи проти Росії.

визволення України“ довідуємо ся з слїдства, яке росийський
уряд розпочав з приводу декабрського повстання. В основанню
сього товариства обвинувачувано Василя Лукашевича, вели
кого поміщика на Полтавщинї, що був тодї маршалком (пред
водителем дворянства).

Сорокові роки.

(Шевченко і Кирило-Методіївське брацтво).

В сорокових роках український рух зосередковується го
ловно в Шетербурзї, а потім у Київі. В Петербурзї в тих часах
повно було Українцїв, котрі йшли сюди на службу. Серед
них було багато свідомих людей, котрі не порвали звязків

з рідним краєм і працювали тут на його користь. Тут почи
нають появляти ся українські книжки, а по часописях з'яв

17
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ляють ся статтї присвячені укр. справі. Нитки духового й по
лїтичного життя цїлої Росії, яке починає оживати шо погромі
1825 р

.,

сходять ся в cїм часї тут, у північній столйцї царської
імперії. Тут виходять твори Гоголя, що в великій мірі присвя
чені Українї й багато причинили ся до поширення української
свідомости серед зросийщеного нашого громадянства, тут осе
лив ся й наш Гребінка й инші.

А головно був тут в тих часах великий наш Кобзарь, спі
вець нашої волї й пророк нашого визволення, — Тарас Шев

Іван Котляревський. Грицько Квітка-Основяненко.
Батько нової української лїтера- Перший почав писати повісти п

о укра"-
тури. lНСЬКИ,

ченко. Доля судила йому нидїти тут у тяжкій неволї, в науцї

у маляра Ширяєва. Припадком стрінув ся він з земляками й
при їх допомозї вийшов н

а

волю. Скоро стає Шевченко в осе
редку українського життя в Петербурзї я

к

признаний ви
разник українських змагань і думок.

В 1840 р. виходить перша збірка його поезій під заг0
ловком „Кобзарь“, далї окремою книжечкою поема „Катерина",

в 1841 р
.

„Гайдамаки". Україна стрінула сї твори молодого
поета з небувалим захопленнєм. Шевченко відразу стає славою

й гордощами України, її національним пророком. І не дурно.
Шевченко ясно і недвозначно поставив українську справу. Рі
шучо торкнув ся болячок сучасности й минулого, гірку правду

повідав українському громадянству, закликаючи його опамя
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пт
тати ся, не зраджувати свого народу, згадати „чиї ми сини,
яких батьків, ким, за що закуті", і без ляку заговорив про
гнобителїв України, відважно й сміло кличучи до боротьби
з споконвічним ворогом. „Вставайте, кайдани порвіте і вражою,
злою кровю волю окропіте!“ — озвав ся Кобзарь до своїх
земляків.

Твори Шевченка читали ся й переписували ся скрізь по
Українї, особливо нецензурні, справляючи величезне вражіннє.
„Солодко й заразом страшно було його слухати, — згадує

Микола Костомарів. Славний укра- Шанько Куліїш. Видатний громад
їнський . Один із основників ський дїяч і письменник, перекладчик
.Кирило-Методіївського брацтва". Св. Шисьма і Шекспіра на укр. мову.

Костомарів про те, як у тїснім гуртку однодумцїв читав Шев
ченко свої палкі поезії. — Немов завіса роздирала ся шеред
нами“... Се була завіса національної темряви. Шевченко смі
ливою рукою роздер її й показав громадї схований за нею
шлях до волї України. І слова поета не падали на твердий
ґрунт.

В другій половинї 40-их років повстає славетне „Кирило
Методіївське брацтво“ у Київі, в котрім бачимо найчіль
нїйших людей споміж молодого поколїння Українцїв —
Костомарова, М. Гулака, П. Кулїша й инших. Шевченко
також був серед братчиків, хоч офіціяльно сього й не дове

дено. Власне ті читання, про які була згадка вище, відбували
ся на сходинах братчиків.

174
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Центром дїяльности брацтва був Київ, де недавно пе

ред тим (по польськім повстанню 1831 р.) засновано унївер
ситет, котрий, як давнїйше в Харкові, значно причинив ся до

розбудження духового життя взагалії, а українського зокрема.

Тут почав свого професорську карієру Костомарів, а Шевченко
також мав тут осїсти, діставши посаду співробітника архе0
льоґічної комісії.

Братчики поставили собі дуже широку проґраму, дома

гаючи ся утворення загально-славянської Федеративної спілки,

в котрій кождий нарід — в тім само собою розумієть ся й
український — творив би окрему, самостійну республїку,
порядкуючи вcїма справами самостійно й незалежно від
pihiiiих.

На чолї кождої з сих республїк мав стояти вибраний
на час президент. На чолї цїлої Федерації мав бути загально
Федеративний сойм, до котрого належали спільні справи вcїх

союзних республїк, і вибираний вcїма союзними республїками
президент. Усякі привілеї мали бути скасовані, кріпацтво зне
сене, для всїх мало бути рівне право. Мала бути заведена

загальна народня освіта в рідній мові народу, вселюдне ви
борче право (урядники мали бути виборні), воля слова, совісти
і т. д.
Як бачимо проґрама брацтва — зовсїм сучасна широко

демократична проґрама. Одиноке нереальне в нїй— се ідея все
славянського союзу, перейнята від „Общества обєдинених

Славян" — масонської льожі 20-их років, в котрій було чимало
Українцїв і ідеї котрої мали широкий вплив на Українї. Ся
ідея, піддержувана тодїшнїм захопленнєм славянством (то

були часи так зв. славянського відродження), згодом могла

відпасти й лишилось би здорове зерно самостійної державности

українського народу.

На жаль брацтву не судило ся довго істнувати. В 1847 р.
на донос одного падлюки, студента Петрова, котрий підслухав

розмови братчиків, їх схоплено й арештовано.
Уряд росийський страшенно налякав ся. В цїлій Европі

в тих часах здіймала ся буря, надходила „весна народів",
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тому викрита полїтична орґанїзація ще більшим жахом спов
нила Миколу І. Він рішив суворими карами вбити в Зародку
новий рух.

Братчиків запроторено в тюрму, а звідти на засланнє.
Шевченко, як відомо, постраждав найбільше: його віддано на

віки в салдати і заборонено писати й малювати.

Для українства настало „люте время“. Приказано сте
жити за найменшими проявами українського руху й безмило

сердя „пресЬкать" їх у корінї.
Українська лїтература заборонена. Навіть наукові д0

слїди над Україною підпали переслїдуванням. Цензура не

пропускала навіть слів „Україна“, „Український“, „Сїч“,

„Гетьманщина" і т. д. Що більше, навіть давнїйші, ще ше
ред відкриттєм брацтва друковані твори, особливо писання
братчиків, були заборонені.

Настав довгий антракт, перерва в розвитку українства,

котрий тяг ся майже десять лїт, аж до нещасливої кримської
війни.

Кінець 50-их і початок 60-их років.

Поражка Росії під Севастoпoлeм поставила на дневний
порядок зміну ладу в Росії. Повіяло свіжим вітром. Почалась
так звана „доба реформ". Усе живе піднесло голову, завору
шило ся. Ожило наново й українство. Немов на знак чарівної

палички повстав український рух. Але тут не було нїчого

надприродного. Українство не вмерло під репресіями, — під
зверхньою кригою абсолютизму дзюркотїв струмочок народ

ньої свідомости й тепер, коли та крига, трісла й розста
ла, вишлив на поверхню життя.

На перший шлян висунула ся справа скасування крі
шацтва, культурно-економічного піднесення народу й конечні

реформи полїтичні. Українцї взяли живу участь в cїм руху,

а українська лїтература може похвалити ся, що перша вид
вигнула борця за увільненнє крішака з панської кормиги. Була

се Марко-Вовчок (Марія Маркович), славнозвiсна авторка
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„Народнїх 0повідань“ — „кроткий пророк і обличитель жор
стоких людей неситих“ (себ то панів), — як її назвав Шев
ченко. За нею згодом пішла друга жінка-письменниця Ганна

Барвінок (Кулїшиха), поет жіночого горя, —- авторка гар
них оповідань з народнього життя, головно з життя се

лянок. Се були найкращі представницї в нашій лїтературі но

вого народницького руху на

Українї,.що виставив на своїм пра
порі — культурно-просвітні й еко
номічні інтереси селянства.

В науцї-ж відзначити треба
передовсїм широку й плідну дїяль
ність Костомарова, котрий в цїлім

рядї розвідок, переважно з укра
їнської історії, або взагалї на укра
їнські теми, розвинув й угрунтував
старі прінципи Кирило-Методіїв

(Марш °'*"°‚")— і федерацію, кладючи сим міцну
Напнсала_ дуже гарні „На- .

роды (щовіддццдЁ ПІДВМИНУ ДЛЯ ПОСТУПОВОГО укра
їнства. Сї прінцппи стають осно

вою української програми не лиш для сього часу, а й на

пізнїйше. ‚

Поза Костомаровом треба відзначити невтомного Кулї
ша, котрий був в тім часї нїби головою свідомого українства
ірозвинув великосторонню й енергічну дїяльність — і як
поет, і як публїцист, і як науковий дослїдник (критик і істо

рик лїтератури й історик взагалї) і як популярізатор та гро

мадський дїяч. Се був живий, гарячий чоловік, виразна
і яскрава індивідуальність. Заслуги його як слїд ще досї

неоцїнені.

Зосередковуеть ся український рух в тім часї головно
в Петербурзї коло журналу „0снова“ (1861—1862 рр.), за- і
снованого бувшими кирило-методіївцями. В Петербурзї оселю

еть ся Кулїш, що був душею журналу й богато працював у
нїм, Костомарів, що став тут професором унїверситету, Біло

—254



зерський і инші. Тут же оселюєть ся і Шевченко по поворотї
з заслання. В Петербурзї, а за тим в Київі, Полтаві й ин.
містах гурти свідомих Українцїв орґанїзують ся в так зв.
„Громади", котрі положили великі заслуги в поширенню укр.
свідомости.

Дїяльність громад 60-их років мала характер мирної куль
турної роботи, не ставлячи перед собою широких полїтичних

плянів. Просвіта і добробут му
жика — ось що хотїли передовсїм
осягнути тодїшні українські дїячі
в межах заповідженого нового ладу.

Особливо на полї народньої освіти

треба зазначити успішну їх дїяль
ність. Появляється цїлий ряд шкіль
них підручників і популярних кни
жок для народу, відомих від того

часу під назвою „метеликів“. Сам

Шевченко складає український бук
варь. Одночасно і на практицї пе- Володимир Антонович.

реводить ся ідея навчання в рідній * .
мові учеників. Повстає цїлий ряд „Хлопоман" 60-их років.

так зв. недїльних шкіл, де вчать
по українськи. Рідною мовою вчать і по багатьох приватних
школах на Київщинї, Полтавщинї й Харківщинї, навіть в ур
ядовій „Тимчасовій Шедаґоґічній школї“ у Київі.
Але сей мирний характер укр. руху не охоронив його

від урядових переслїдувань. „Доба реформ" хилила ся до
упадку, а разом з тим відживало старе відношеннє до укра
їнства. Польське повстаннє 1863 р. дало правительству при
від з цїлої сили вдарити на українство, хоч Українцї не лиш
не завинили в cїм повстанню, а ще й стрічали в своїх змаган
нях неприхильність і ворожнечу з польського боку. Тодії саме
прокинув ся на Правобережу український рух серед напів
спольщеного там нашого громадянства. Свідомі наші люде

(В. Антонович, Т. Рильський і ин.) вказували, що на Правобере
жу живе не польський, а український народ, і закликали гро
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-
маду дбати про сей народ, серед котрого живе вона і коштом

котрого істнує. Сей рух, прозваний Поляками за любов до

простого мужика-хлопа „хлопоманством", занепокоїв їх, бо вони
саме готували ся до повстання й хотїли й Правобереже пригорну

ти до Польщи. І от польські поміщики почали доносити на Укра
їнцїв, обвинувачуючи їх перед урядом в революційних змаганнях.
Се одначе не перешкодило урядови й шовінїстичним

кругам росийського громадянства обвинуватити українство, що

його викликали й піддержують саме Шоляки, що в основі його

лежить „польська інтриґа“.

І от 8 липня (ст. ст.) 1863 р. появив ся „по вьсочай
шему повелЬнію” секретний розпорядок мінїстра внутр. справ

Валуєва цензурі, щоб до друку дозволяли ся на україн
ській мові лише твори красної лїтератури, натомість книжки

духовного змісту, а також шкільні і взагалії призна
чені до початкового читання народу не пропускати.
Мінїстер заявляв у своїм циркулярі, що української мови —

„не бьло, нЬть и бьiть не можеть“, що се лиш польська вигадка,

піддержувана деякими збаламученими „Малороссіянами“.

Заразом цїлий ряд визначнїйших укр. дїячів (Кониський,
Чубинський, Єфименко й ин.) опинив ся на засланню „за дїяльну

участь у творенню гуртків задля збудження під покривкою това

риств грамотности невдоволення народу з уряду з цїлю віддїлення

України“. Тимчасом цензура пішла, як водить ся, ще дальше,

як наказував Валуєв, і почала не пускати взагалії української
книжки, навіть „Святого Письма“, переклад котрого зладив

тодї й подав на розгляд Синоду Морачевський. Знову наступає

перерва на десять лїт (1863—1872 рр.). Сим разом одначе
Українції знаходять спосіб. Стрінувши перешкоди у себе вдома,

переносять вони свою дїяльність „за предЬль досягаємости"

— в рідну Галичину, де тодї саме почав ся жвавий народо
вецький рух і почали виходити живі, надихані щирою любовю
до народу і гарячим бажаннєм працювати для його добра ча
сописї („Вечорницї“, „Мета“, „Основа", пізнїйше „Правда").

От у сих часописях починають з'являти ся дописї з України

й твори українських письменників (передовсїм Кулїша).
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Урядові переслїдування найменших, наймирнїйших про
явів укр. руху викликали на росийській Українї сепарастичні
думки. Висловом їх, з усякого погляду добре уґрунтованим,

треба вважати дуже цїкаву допись знад Днїпра в „Метї"
за cїчень 1864 р. (під заголовком „Австрія і доля України“).
Галицькі часописї, особливо „Правда", що почала вихо

дити від р. 1867, доходили на Україну й піддержували там

розбуркану свідомість.

Сїмдесяті роки.

В початках 70-их років гнїт почав ослабати почасти під
впливом зростаючого невдоволення в державі й нового загально

росийського революційного руху, що почав вбивати ся в силу

в парі з сим невдоволеннєм, почасти й тому, що уряд побачив,

що українство має захист в Австрії й його годї приборкати.
Українство знов оживає. На чолї його стає тепер київ

ська громада, де були такі визначні люде, як Драгоманів, Аш
тонович, Житецький, Чубинський, Михальчук, Лисенко, Ста
рицький, Комарь, Вовк, Русов і багато инших. Ся громада про
явила багато рухливости й енерґії. Тут виробляла ся україн
ська думка й звідси росходила ся по цїмій Українї. На вcїх
полях народнього життя йде жвава енерґічна робота. В об
ласти народньої просвіти продовжується шерервана дїяльність

60-их pp. Київська громада обговорює докладно плян пошу

лярних видавництв і приступає до переведення сього шляну
в дїло. Появляєть ся ряд популярних книжок для народу, що

можуть служити за взірець того роду видань і для нас. Пра
цюєть ся над уложеннєм словаря української мови. Зароджу

єть українська музика, орґанїзуєть ся український театр.

В области науковій живу й дїяльну роботу над укра- .
їнознавством розвиває засноване в 1872 р. у Київі „Югоза
падное ОтдЬленіе Имп. Географического Общества", котре під

фірмою філїї загально-росийського товариства є властиво укра
їнською науковою інституцією. Ведуть ся енерґічні дослїди

над етноґрафією й устною словесністю укр. народу: під ред.

Антоновича і Драгоманова виходять „Історичні піснї укр.
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народу“, Драгоманів видає „Українські народні перекази“, укр.

музику дослїджує Лисенко і т. д.
Вінцем сеї наукової роботи була славетня наукова

експедиція під прoвoдoм Чубинського, яка зібрала величезне ба
гацтво матеріялу з усїх кутків України, головно з Правобережа.
Шолїтична думка Українцїв молодшої ґенерації починає

прибирати щораз радикальнїйший характер, головно в области

суспільно-економічній. Разом зі зростом соціялїстичного руху
в Росії знаходить він своїх приклонників і серед української

Павло Чубинський. І в а н Ле в и ць к и й
Етноґраф і статистик. (Н еч у й).

Автор укр. народнього тимну „Ще не - -

вмерла Україна". Видатний український повістяр.

молодїжи. Багато Українцїв іде в ряди росийських революцій

них орґанїзацій, гинучи там для української справи, але почи
нають вже завязувати ся і українські радикально-соціялїстичні
гуртки. Характеристична для них стара Федеративна ідея,

тим часом як росийські революціонери стають виразно на цен

траліїстичний ґрунт. Зовнїшнїм виразом нових настроїв і зма
гань в краснім письменстві є повісти й оповідання Івана Нечуя
Левицького і Панаса Мирного (Рудченка) присвячені новим
соціяльним відносинам на Українї, які повстали по скасуванню
кріпацтва, й горожанська поезія М. Старицького, а в пись
менстві науковім розвідки Антоновича, котрий також звертає
увагу саме на процеси внутрішні, соціяльні.
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Вicїмдесяті та девятьдесяті роки.

(Указ 1876 р. — Доба реакції. — Драгоманів).

Жвава українська робота одначе не давала спати місце
вим обрусителям, котрі засишували Шетербург доносами на

„сепаратистів". Особливо вславив ся сим пан Юзефович, що

свого часу відограв дуже погану ролю під час арешту Кирило
Методіївського брацтва. Бувши спершу нїби прихильником

українського руху, Юзефович став ся для карієри його лютим

ворогом і переслїдувачем. Доноси київськoї чoрної сотнї на
полохали уряд і він рішив ужити як найгострійших заходів,
щоб раз на все сшинити небезпечний рух. В Шетербурзї „по
вьсочайшему шовелЬнію" була заснована осібна комісія, котра

мала розглянути українську справу й виробити способи бо
ротьби з нею. В cїй комісії головну ролю грав Юзефович.

Було се в 1875 р
.,
а 18-го мая 1876 р
.

я
к

наслїдок працї

комiсiї появив ся таємний царський указ, котрий наказував:

1
. заборонити пропуск у Росію яких б
и

н
е
було книг і бро

шур н
а

українській мові з заграницї, 2. заборонити друк уся
ких українських книжок, крім історичних документів т

а
памяток

і творів красного письменства, 3. Заборонити вcїлякі театральні
вистави й читання на українській мові й друкуваннє україн
ського тексту при музичних творах.

Заборонено при cїм і українську правопись, а наказано
друкувати дозволювані річи тільки урядовою росийською пра
вописю. Кожда українська рукошись мала йти н

а

перегляд аж

д
о

Головної Управи в справах друку в Петербурзї.

Сим лютим законом хотїв уряд цїлком заткнути рота

українському народови, зробити з нього безсловесного раба.

Думка була спинити твореннє української інтелїґенції й від
дїлуваннє її на народ. Тому п

о

українськи н
е

сміли появляти

ся нїякі серіозні річи — нїякі журнали, ґазети, твори
наукові й взагалї писання з вищих областей людського
духа, нїякі переклади з чужих мов. Також і всякі підру
чники, шкільні і популярні книжки для народу заборонен0,

щоб український народ н
е

мав змоги стати самостійним

2.
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просвіченим народом, а був темним, безсловесним знарядом

для русифікації.

Київський віддїл ґеоґрафічного товариства розвязано, ви
датнїйші українські дїячі проти своєї волї опинили ся далеко
за межами України. Найбільш енерґічний споміж них Михайло

Драгоман і в рішив піти краще на віки за кордон, щоб там
вільно й незалежно працювати для України, нїж опинити ся
десь у Казанї, або-що й не сміти слова промовити в оборонї

рідного краю, рідного поневоленого народу. І от він оселюється

Михайло Драгоманів. і Лисенко.
з і- lНСЬКИЙ КОМП03ИТ00. ф8,ВІВ V Н. в

Знаменитий учений і гро-
\,

р. Завів у ноти шев

|

|

ченкового „Кобзаря" і народні піснї.
мадський дїяч. Творець української опери.

|

в Женеві, в Швайцарії, де видає журнал „Громаду“, в котрім

описує неволю й темноту на Українї та шодає землякам вка
зівки, як бороти ся за рідну справу, як прямувати до здїйснення

українських ідеалів.

Рівночасно він розвиває живу наукову і публїцистичну
діяльність на ріжних мовах, знайомлючи чужинцїв з Україною

й українською справою. З сього погляду був він попередником
інформаційної дїяльности Українцїв в Европі, яка розпочала ся

геть-геть пізнїйше. На cїм полї положив Драгоманів величезні, |

не0цїнені заслуги. Згадати треба й те, що зараз по виїздї за кор
дон піднїс Драгоманів на ріжних наукових і лїтературних
конґресах енерґічний протест проти варварського указу 1876 р.
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Згодом (в початках 80-их pp.) стає Драгоманів редактором

відомого журналу „Вольное Слово", що був орґаном росий
ських лїбералів-конституційників. І тут положив він для нас
величезні заслуги, вияснюючи й уґрунтовуючи проґраму й жа
дання Українцїв.
Драгоманів хотїв, щоб український народ був такий самий

культурний і просвічений, як і инші европейські народи. А се
можливо тільки тодї, коли на Українї будуть вільні порядки

й коли просвічені люде не цуратимуть ся свого народу, не

робитимуть ся Москалями або недоляшками, a вcїх сил

своїх уживуть на користь України. В передмові до „Гро
мади“ написав він отcї золоті слова до земляків, котрі вcї ми
повинні тямити й сповняти: „Кождий чоловік вийшовший

з України (себто той, що одцурав ся її), кожда копійка по
трачена не на українську справу, кожде слово сказане не по

українському — єсть видаток з української мужицької скарб
ницї, видаток, котрий при теперішнїх порядках не звернеть

ся в неї нї звідки". Кличучи так земляків до служби скрізь
і при всяких умовах рідному народови, думав Драгоманів і
про те, що треба, аби Україна могла як найкраще і най
швидше зрівняти ся з культурними народами Заходу. Для

сього потрібна зміна ладу в Росії й до такої зміни накликував
він без устанку в своїх полїтичних писаннях. Сю зміну бачив

він у тім, щоб на місце самодержавного, централїстичного

ладу настала у Росії вільна спілка (Федерація) вільних на
родів, щоб кожен народ був там сам собі пан і міг свобідно,
без перешкод іти широким шляхом свого національного роз

витку. (Сї погляди розвинув він головно в спеціяльній працї
під заг. „Вільна Спілка" присвяченій проґрамі перестрою Ро
сії). Драгоманів цїле життє стояв за се, енерґічно борючи
ся з росийським централїзмом, який би він нї був — чи цар
ський, чи лїберальний, чи централїзм крайнїй лївий, бо, як
відомо, росийські революціонери всякої масти, хоч і виставля
ють на своїм прапорі боротьбу з царизмом і новий полїтичний
та соціяльний лад, в дїйсности не хотять автономної

України.
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Були се, як бачимо, старі думки Кирило-Методіївського

брацтва. Й сам Драгоманів се признавав, кажучи, що саме їх
він завсігди проповідував і пробував прикладати до полї
тичної практики, — „звісно з одмінами, котрі принесла все
світня наука і полїтика в новійші часи“.
Згідно з сими думками Драгоманів не був сторонником

окремої української держави, вірячи, що український народ

могтиме вільно розвивати ся в перебудованій на Федеративних

умовах Росії. Та проте вже і в нього подибуємо ми сумнїви
що до сього. Розглядаючи життє України від часів перея
славської умови він яскраво показує, що втратила Україна,

попавши під московську кормиґу. „Пропащий час" — ось як
назвав він перебуваннє України в державній злущї з Москов
ЩИН0Ю.

•

Зробити з сього відповідні виводи судило ся вже одначе

пізнїйшому поколїнню українських діячів.

Указ 76-го року майже цїлком спинив усяку лєґальну укра
їнську роботу в Росії. Цензура лютувала скажено. Українська
книжкова продукція занепадає сливе зовсїм.

Цензура не то що не пропускала української книжки, а

навіть в писаних росийською мовою повістях з українськог0

життя вичеркувала окремі українські слова, заміняючи їх росий
ськими. Український театр щїлком заборонено, навіть на кон
цертах не вільно було співати українських пісень, так що їх
перекладано по Французьки, аби бодай у такім виглядї від
співати їх!

Наскільки була сувора цензура, видно з того, що 1880 р.

спалено український переклад книги Іова (з Біблїї). Дальше
вже нїкуди було йти. З початком 80-их років під впливом
розворушення, викликаного революційним рухом, гнїт сей
трохи ослаб. В 1881 р. за звісної „диктатури серця“ Лоріс
Мелїкова дозволено печатати українські словарі, текст д0

нот (з додержаннєм, розумієть ся, „общерусско-ї“ правописи)

й виставляти українські річи по театрах. Та при cїм
поставлено умову, щоб не сміло бути чисто-українського

театру. Отже при виставлюванню українських пєс мусїло ся
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давати й росийські, та й то на початку, бо уряд бояв ся, що

коли росийська пєса буде в кінцї вистави, то публика піде

собі до дому, не схоче на неї дивити ся. Крім того довший

час заборонено український театр в межах київського ґенерал

ґубернаторства.

Але все-ж український театр дістав сяку-таку змогу
істнування. І треба віддати честь нашим театральним дїячам,
що вони як слїд для добра рідного народу використали сю

Миха й л о С та р и ць к и й. Мар к о К р о пи в н и ць к и й.
Поет і драматурі. Один із перших Батько українського театру. Автор ві

діячів украінськоі сцени. домих комедій і драм.

змогу. Великі заслуги на cїм полї положили М. Старицький,

М. Крошивницький і три брати Тобілевичі (Садовський,
Саксаганський і Карпенко-Карий).
Вони зорґанїзували першу українську трупу й поставили

її на правдиву височину. Більшість сценїчних дїячів були
одночасно й драматурґами, як от Кропивницький, Карпенко
Карий і Старицький, постачаючи рідному театрови потрібних
пєс і тим збагачуючи рівночасно українську лїтературу. Се були
високоідейні працьовники, котрі працювали не для наживи,

а для добра рідного краю. Довший час — аж до 900-их років
— український театр був єдиною трибуною, звідки несло ся
українське слово. Українська книжка була заборонена, отже

лише з театральних вистав йшла й ширила ся українська

свідомість. Се було великою заслугою нашої сцени. Єдино во
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на в глухі часї реакції 80-их і90-их рр. несла в широкі маси на

Українї сю свідомість, будила присиану думку, наводила:на
болючі запитання . . .

Лїтература не спроможна була сього зробити. Цензура
на дїлї пішла ще дальше, нїж се казав їй робити указ 1876 р.
Вона вмисне не дозволяла щонайкращих українських творів

(могли то бути, як знаемо, лише твори з так зв. белетристики),

зволїкано з розглядом їх і без сього утрудненим, бо україн
ська рукопись мусїла переходити .цїлі довгі митарства від мі

Микола Садовський. Іван Карпенко-Карий.
Славнозвісний артист. Директор укр. Видатний артист і ширрковідомий ав

театру в Киш. тор дуже цінних украшських пес.

сцевої цензури аж до головної управи в справах друкарських

у Петербурзї. Се затягало розгляд рукописей нераз на рік і

більше, а в результатї надто часто приходила заборона. На

глум тільки, щоб носміяти ся й скомиромітувати український
рух, дозволяла цензура всякі дурні і безглузді рігіи, навіть
хочби вони переступали рамки указу, а гарної книжки, навіть

друкованої вже раз, не пускано.
Ввесь час цензура пильнувала, щоб не виходило кни

жок для дїтей _ „вони, мовляв, повинні вчити ся по росий
ськи“, не дозволяла граматики укр. мови, навіть иисаної по

росийськи, бо се, бач, граматика „язика, засудженого на не

бутте“ і т. д.! Тільки в ряди-годи проскакувало щось путяще.

Тому до нашого часу не можна було видати нї „Народнїх Опо
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відань" Марка-Вовчка, нї „Чорної Ради“ Кулїша, нї инь
пих добрих творів, друкованих давнїйше. З Галичини кни
жок не пускано, у себе вдома не дозволювано друкувати. . .

І от українська книжка ставала нечуваною рідкістю на Укра
їнї. Про неї багато людей не чули, не бачили її

.

Уряд хотїв,

щоб Українції забули й думати, що п
о

українськи можна щось

писати й друкувати, щоб вони зростали в переконанню, що

єдина можлива н
а

Українї росийська книжка, росийська про
свіченість, росийська культура!
Українцї, бачучи се, кинули ся до Галичини, куди стежку

протоптали ще по заборонах 63-го року. Уже в початках 70-их

років зносини з Галичиною стають частїйшими й правильнїй
шими. Українські дїячі збирають гроші, щоб заснувати у Львові
друкарню й розпочати там видавництво, незалежне від ро
сийської цензури, дбаючи, щоб українське слово зробити ору
дєм европейської культури й науки. Завдяки сим заходам по
встало у Львові 1873 р. лїтературне „Товариство ім. Шев
ченка", котре 1892 р. знов при участи росийських Українцїв
перетворило ся в Наукове Товариство і стало в наших часах
правдивою українською Академією Наук.

Великим пропаґатором тїснїйших взаємин рос. України

з австрийською був особливо Драгоманів, котрий вказував, що,

лише поставивши українську роботу за кордоном, н
а

вільнім

ґрунтї, можна чогось добити ся в Росії. -

В 80-их pоках участь рос. Українцїв в галицьких видав
ництвах робить ся шостійною і щораз зростає, надто з кінцем
80-их і початком 90-их pp., що значно спричинюєть ся до

оживлення австрийсько-українських видавництв. В усїх тодїш
нїх часописях — „Зорі“, „Правдї“, „Народї“ й „Життю

і Слові“, почасти в „Буковинї" за редакторства О
.

Маковея
(pp. 1892—1893) повно всякого рода праць з рос. України.
Особливо багато працюють рос. Українці в заснованій в шо

чатку 80-их pp. „Зорі“, котра тепер робить ся як-би всеукра

їнським орґаном. Уcї кращі твори наших письменників, які аж

п
о

революції 1905 р. могли побачити світ н
а

рос. Українї, дру
кують ся в Галичинї.

18

— 265 —



З росийських Українців (по за Кулїшем і Драгомановим,

котрі вчаснїйше навязали зносини з Галичиною), що брали в cїм

часї живу участь у лїтературному руху в Галичинї, треба згадати
найсамперед О. Кониського,* Олену Пчілку (Косачеву, сестру
Драгоманова), М. Комаря, І.Нечуя-Левицького, а згодом (у другій
половині 80-их років) — Б. Грінченка й Трохима Зїнківського.

За ними пішли Карпенко-Карий, К0
цюбинський, Леся Українка, Крим
ський і багато иньших.
Крім белєтристики друкують ся

по галицьких і буковинських укр.
часописях багато наукових і публї
цистичних писань рос. Українців.

У себе вдома тим часом цілу
увагу спрямовано на наукову роботу.

В Київі 1883 р. повстає журнал
„Кіевская Старина“, в котрім аж

олександер кониський. до її кінця (в 1906 р.) провадить
Письменник і дїяч. Один із ся енерґічна робота на аїНОЗНаВ
тих, що лучили рос. Україну

р р б д укр

з австрийською. ством: друкують ся розвідки, статї,

матеріяли етноґрафічні й історичні

документи. Се була, скажемо словами Франка, — „дуже жива
і плідна праця коло самих фундаментів нового українськог0
руху, який мусїв вирости з часом.“ Зшосеред наукових робітни
ків, що закладали cї Фундаменти, треба згадати особлив0 |

історика лїтератури і язикознавця Павла Житецьког0,
язикознавця К. Михальчука, історика внутрішнього ладу
Гетьманщини О. Лазаревського, історика й історика лїте- |

ратури М. Дашкевича, не кажучи вже про Драгоманова та
Антоновича, котрий виховав цїлу школу молодших дослїдни

ків минулого України. З сеї школи вийшов між иньшим також
широкозвісний учений проф. М. Грушевський і багато
ЙНbIIIИХ.

* Кониський ще у 60-их pp. почав писати до галицько-українських
видань, але систематична й постійна його участь в сих виданнях припадає саме

на 80-і роки. -
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п ---
Полїтична думка в сих часах не мала виразного ха

рактеру. Український рух не обхошив ще ширших кругів на
Українї, коли впали на нього згадані вище шереслїдування.
Тому в тих часах не повстало виразно діФеренцiованих партій,

а були самі лише течії і гуртки. На загал українство мало
поступовий характер, бо вcї свідомі Українцї, бачучи на
кождім ступнї урядові переслїдування всього, що українське,

не могли — річ очевидна — сприяти урядови. Се було причи
ною, що в українських „громадах" гуртували ся найріжно

роднїйші люде, котрих обєднувала спільна вcїм „свідомість“,

любов до рідного народу й бажаннє так чи инакше йому шо

служити. Але й полїтичні, й навіть національні домагання

громадян були ріжної сили, ріжної, сказати-б, напружености,

— радикальні й умірковані, непримиренні й угодові. Старше
шоколїннє належало здебільшого до мирних культурників, не
здатних до якихсь рішучих виступів. Тож не дивниця, що

виїхавши за-границю з волї й порозуміння київської гро
мади, Драгоманів швидко розійшов ся з земляками в по
глядах на завдання української полїтики в Росії. Тим
часом як Драгоманів ішов усе наперід, ставлючи що-раз енер

ґійнїйші жадання до українських дїячів, вони пiд нaтиском
реакції що-раз смирнїйшали, відходячи від „полїтики“ в ро
динний затишок або в кращім разї замикаючи ся в наукових

кабінетах. Драгоманів різко нападав на „аполїтичну“ полї
тику своїх земляків, доказуючи, що навіть культурна робота

на Українї мусить мати полїтичний характер. Одначе під
важким подихом шо-раз зростаючої реакції українство, не

зважаючи на гарячі заклики Драгоманова, блїдло і вянуло
під оглядом полїтичним. На поверхнї життя буяло лишень
хиба саме „українофільство", нездатне навіть в своїм родин
нім крузї перевести практично свою любов до українського

народу. Але се ще не значило, що українство як таке пішло

в нївець. Нї, саме в cїм глухім часї зростало молоде шоко
лїннє, котре згодом виступил0 активно на ріднім ґрунтї, ро3
оранім культурниками і українофілами. Хоч як нї тяжке
було повітрє на Українї і в Росії під міцною рукою Олексан

18%
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дра III, то все-ж ширшої думки, яскравійших змагань не
могло воно цїлком забйти. Ще в кінцї 70-их років були на
Українї радикальні й соціялїстичні гуртки, які дали початок
першій українській еміґрації з Драгомановим на чолї (крім
нього еміґрували Подолинський, Вовк і ин.). Але-ж не в

cї

виїхали, трохи — хоч і не багато їх було загалом, — лишили ся й

провадили далї свою дїяльність. Згадати хоча-б Миколу Кова
левського, що пізнїйше, в початках 90-их років, так багат0
заслужив ся для поширення н

а Українї думок Драгоманова і

помочи роспочатому під його проводом радикальному рухови

в Галичинї.
*

Серед унїверситетської молодїжи раз-по-раз творили ся

українські гуртки, що нераз високо підносили український п
0

лїтичний прапор. Так, в початках 80-их років серед студентів
Українцїв ріжних вищих шкіл у Петербурзї (1883—1888 рр.)
істнував гурт „українських соціялїстів-Федераліїстів", д

о к
0

трого між иншими належав інжинїр М. Василєв, ревний укр.
дїяч, що н

е

так давно перед сею війною помер у Київі. У сьог0
гурта знаходимо дуже широку, всесторонню проґраму, в котрій

сх

виложені його полїтичні, економічні й культурні задачі. Гурт

повставав проти московщення України й стояв за повний і

широкий національний розвиток українського народу. Задля

сього в области полїтичній жадав він „повної національн0ї
автономії (самопорядкування) України, самоуправи н

а
дем0

кратичних основах". Самодержавний централіїстичний лад у
Росії мав бути замінений н

а

вільний Федеративний союз, при

чім кождий знародів росийської держави має право або прилучити

ся д
о

сього союза, або заснувати свою окрему державу. (Пp0

ґрама гуртка надрукована зараз п
о

смерти Василєва в 108-ім

томі „Записок Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові“,

1912 р., кн. 2).

Як бачимо, полїтичні змагання гурта далеко ширші, нїж

т
і,

які виставив Драгоманів у своїй відомій проґрамі пере

будови Росії на Федеративну спілку („Вільна Спілка"). Коли
Драгоманів ішов д

о

автономії України н
е прямо, а через авт0

номію окремих її областей, які самі вже мали рішати пр0
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злученнє в ширшу спілку, члени згаданого гуртка виставляють

відразу постулят автономії цїлої української території в Росії.
На жаль умови тодїшнього полїтичного життя не давали

сим ідеям змоги виходити по за тїсні межі окремих гуртків,

не звязаних до того ще між собою. Тому з виїздом членів

гуртка з даної місцевости, з даного унїверситетського міста — ,

гурток розпадав ся й новим людям доводило ся починати все

з початку.

З кінцем 80-их років такі проби поставлення української

справи на ширший ґрунт що-раз зростають. Особливо заслу

Б о р и с Гр і нч е н к о. Трохи м З ї н ь к і в сь к и й.
Відомий письменник і громадський Провідник української молодїжи кінця

дlяЧ. 80-их і початку 90-их pp.

жили ся в сей час шід тим оглядом Трохим Зїньківський і
Борис Грінченко, два молоді й енерґічні дїячі з небуденним
хистом шублїцистичним. Вони піднесли гарячий протест проти

Формального українофільства, домагаючи ся від укр. інтелї
ґенції рішучого й послїдовного сповнювання обовязків шеред

рідним народом. Своїми відчитами, перепискою, живою публї
цистичною працею в австрийсько-українській пресї виступали

вони гарячими борцями проти національного гермафродитизму
земляків, кличучи до них: будьте Українцями в повнім зна
чінню сього слова на кождім місцї, в усяких обставинах!

В cїм дуcї виробляють вони проґраму дїяльности „сві
домих Українцїв", кругом котрої обєднуєть ся значне коло
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тогочасної української молодїжи. (Надрукована ся програма
в „Правдї“ 1898 р. під заг. „Ргоіеѕѕіов де іоі молодих Укра
їнцїв“, див. ст. 201—207).
В сїм „визнанню віри“ заявляють вони, що ми, мовляв,

передовсїм „повинні есьмо бути консеквентними у всьому
Українцями, роблючи на народньому грунтї усе, що вимагае

від нас ідея відродження України, усе, що вимагае від нас

всесвітнїй поступ“. Читаемо тут заяву, що „для нас свідомих

Українцїв есть один український народ. Україна австрийська
і Україна росийська однак нам рідні і жадні географічні межі
не можуть роз'еднати одногоїнароду“, що молодїж переносить

„осередок ваги укр. культурно-полїтичної справи" в Галичину,

„бажаючи поставити свою справу незалежно від росийських
обставин“, щоб працювати там в межах недосяжности для

росийських жандармів на користь України, користаючи з ав

стрийської конституції.

Молодїж дбатиме,—Ь каже „Ргоіеѕѕіоп“, _ „щоб українська
мова запанувала скрізь на Українї: в родинї, в усяких спра
вах, як приватних, так і загально-суспільних, у громадї, у
лїтературі і навіть у зносинах з усїма иншими народами, що

живуть на Українї“. _ Так „кожен з нас, свідомих Українцїв, —
заявляють автори сього цікавого документу,— мае промовляти

в родинї, в товаристві і взагалї скрізь, де його зрозуміють,
по українському”.

Далї читаемо про обовязок свідомих Українцїв вихову
вати свої дїти по українськи, про потребу скрізь памятати

про укр. школу і взагалї про укр. національну справу і її
підносити, обороняючи скрізь права української нації.

Підчеркнувши, що „дїяльність наша буде здебільшого

поки що культурно иросвітня“, автори „Ргоіеѕѕіоп” заявля

ють одначе, що вони бажають „такої відміни сьогочасних об

ставин, щоб при нїй був можливий вільний розвій і цїлковите

вдоволеннє усїм моральним, просвітнїм, соціяльним і полїтич

ним потребам українського народу.“ Тому в области полїтич
ній молоді Українцї домагають ся „федеративного ладу в тих

державах, з якими з'еднана українська земля.“
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Програма згаданого вище петербурзького гурта була да
леко краще й послїдовнїйше проведена} угрунтована, -а.де
свого часу не була опублїкована й тому не мала такого впливу,

як отсе трохи наївно-деклямативне визнанне національної віри
90-их років, що виступало головно проти національної нері

шучости й непослїдовности старшого поколйггня, котре не зва

жувало ся навіть у овоїй власній сїмі провести прінціпщ- які

в теорії подїляло.

Дуже яскраво виявляеть ся молода укратнська течія

в красній лїтературі. Появляеть ся цїлий ряд сатиричних тво

рів — віршом і прозою, — в котрих висміюеть ся украёно
Фільство й бичуеть ся взагалї малосвідоме, бяйдужне до рід
ного народу громадянство (Вірші й оповідання Грінченка, Шко

‚диченка-Кононенка, поезії Самійленка, Лесї Українки, Крим
ського й ин.).
В публїцистицї проводять сї погляди, як згадувано вище,

головно Грінченко і передчасно померший Зїнынвський. Ште
ратура, що впсунула саме цїлий ряд молодих, свіжих і на

дТйних талантів, прибирае бадьорий характер. Чуеть ся віра
в поббду українства, певність себе.

Так народила ся сучасна, наскрізь свідома українська _

інтелйенція, що згодом згуртовуеть ся в ріжних українських

партіях. Поки що-ж бачимо в нїй головно дві течН — одна
кладе більший натиск саме на національний бікз реакції проти
національної відсталости українського громадянства, дРУга

підносить передовсїм справи соціяльно-еконоьапчного характеру.
Між сими групами починаеть ся полеміка, котра вельми ожив

люе громадську думку на Українї ідопомагае виясненню укра
їнської справн з усякого боку.

-

д

Дуже велику ролю відограв у сїй полемщї знон-таки

Драгоманів, що в сїм часї вже перебувае у Болгарії на по

садї професора унїверситету в Софії. Саме тодї (кінець 80-их

і початок 90-пх рр.) в Галичинї органїзуеть ся жива ради
кально. партія під проводом Франка іПавлика, полїтичних

учеників Драгоманова, і під його загальним керовництвом.
Драгоманів бере дїяльну участь в органах молодої партії,
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особливо „Народї“, а потім у заснованім Франком журналії
„Життє і Слово", критикуючи українську полїтику в Австрії
й Росії. Ся критика (особливо „Листи на Надднїпрянську

ер

Україну“ й „Чудацькі Думки") голосним відгомоном відбила
ся на Українї, скрізь розносячи по нїй гасла поступового, на
скрізь европейського українства. Видатнїйші публїцистичні

статтї з „Життя і Слова” (Франка, Лесї Українки — писала
вона тодї під псевдонїмом Н. С. Ж.) переписують ся навіть

«д»

на гектоґрафі й ширять ся по всїй Українї.
Зносини з Галичиною відтепер частїйшають. Звідти

йдуть на рос. Україну книжки й часописї, а молоді українські

Михайло Грушевський.
Професор унїверситету у
Львові і довголїтнїй Голова
Наукового Товариства ім.
Шевченка. Автор монумен
тальної „Історії України" і
видатний громадський дїяч.

численні арешти й тру

Степаненка за такі невинні річи, якРусових, Падалку,

радикали з Росії починають відвіду
вати Галичину, щоб приглянути ся

тамошнїм відносинам.

За cї зносини (поїздки й спро
ваджуваннє книжок) не минає Україн
щїв караюча рука уряду. Починають

ся труси й арештовання. Так потур
бовано в тім часї Арабажина, Кистя
ковського й инших радикалів з рос.

України. Р. 1892-го арештовано за се
Тучапського, а галицький Українець
радикал др. Я. Невестюк за транспорто

ваннє книжок довго насидїв ся по ро
сийських тюрмах. В 1893 р. за спро
ваджуваннє й перетримуваннє україн
ської лїтератури з Галичини переведено

си у Харкові (арештовано звісну cїмю

кр. Біблїя, „Зоря“, „Записки Наук. Тов. ім. Шевченка"у 7 27 2 22 у

й т. п.) і т. д.
Поволї та „історична прірва“, котра так довго дїлила

Українцїв 33а обох кордонів, меньшає й творить ся спільне
українське культурне життє, щезають бодай в области духа

ті „межі, що помежували нас чужі між собою“. Невдовзї ся

культурна спільність виявляєть ся дуже яскраво на-зверх.
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На катедру української історії в львівськім унїверситетї при
ходить рос. Українець — Михайло Грушевський, котрий не
забаром стає на чолї зреформованого на наукове „Тов. ім

.

Шев
ченка" й робить із нього всеукраїнське наукове огнище. Рів
ночасно орґаном лїтературного й полїтичного життя для цїлої
соборної України стає поважний місячник „Лїтературно
Науковий Вістник“ (від р. 1898-го) з Франком і Грушевським
на чолї.

Девятисоті роки.

І. Перед революцією.

(Оживленнє укр. руху.\— Шолїтичні орґанїзації.
Лїтература. — Лєґальні виступи).

Глухий час 80-их i 90-их років був, як бачимо, добою по
вільного орґанїчного зросту українського руху в Росії. Не
стрічаючи н

ї

звідки помочи, під суворим режімом репресій на
роджуєть ся в кінції сеї доби свідоме українство. Загальне
оживленнє, яке почало ся в Росії з кінцем 90-их pp., розумі
єть ся, велико сприяло його зростови. Українство з буйною

силою прокидаєть ся п
о

всїх усюдах широкої України, рішучо

струшуючи з себе „ветхого чоловіка.“ Ряди свідомої української

інтелїґенції що-раз ширшають й вона що-раз енерґійнїйше

домагається для себе й для цїлого укр. народу повноти націо
нального життя, з обуреннєм відпекуючи ся й тїни прован
сальства на українськім ґрунтї.

Сей зріст нової української інтелїґенції з широкими на

ціональними аспіраціями й завданнями починає знаходити від
гомін у росийській часописній публїцистицї ріжного табору.

Оскільки у темні часи реакції 80-их i 90-их pp. українством
перестала цїкавити ся росийська журналїстика, навіть ворожа
йому, остiльки тепер, з кінцем 90-их років н

а

порядок дня у Росії
стає українська справа так само, коли н

е сильнїйше, як се

було в часах коротких ясних періодів у життю рос. України

в 60, 7
0 і початку 80-их pp.; стає, щоб не зійти з нього аж д
о

нашого часу. Знову, я
к давнїйше, н
а всї лади дискутують ся
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справи української мови, укр. лїтератури, укр. школи. Укра
їнцї на сей раз, маючи добрий козирь в Галичинї, твердо
ставляють свої постуляти. Чорна преса починає знову торо
чити про українську небезпеку, про український сепаратизм,

змушуючи лїберальну час від часу вийти з її байдужно-холод
ного відношення до українства й забрати в iмя абстрактної

правди голос у його оборонї. В глибинї душі одначе лїберали
відносили ся до українського руху несеріозно, як до свого

роду чудацтва, і аж пізнїйше, побачивши, що се не жарт, по
чали й собі міняти Фронт.

Ся газетна полєміка, розумієть ся, була лише на руку

українському рухови, ширячи про нього вість по всїх усюдах.

Була вона заразом відгуком того, що дїяло ся на Українї,

свідчучи вимовно, що Україна рухається, що час сплячки минув.
З кінцем 90-их pp. починаєть ся також широкий укра

їнський рух серед шкільної молодїжи. По унїверситетах, ґім
назіях, духовних і учительських семінаріях повстають таємні
укр. „громади“, закладають ся біблїотеки, провадить ся жива

самоосвітня робота в укр. дусї. Між сими громадами завязують
ся зносини, котрі приводять згодом до тїснїйших відносин. Унї
версанти привозять на провінцію закордонні укр. книжки і

ідеї. Згодом повстають ширші орґанїзації шкільної молодїжи.

Окремі громади відбувати з'їзди, наради. Молодїж легко

знайомить ся між собою, сходить ся, починає снувати шляни

про систиматичну роботу серед народу.

Одним словом українство оживало. В міру зросту загально
революційного руху в цїлій державі воно й собі чим раз силь
нїйше підносить голову. Виходить із стадії гуртківства й

береть ся за полїтичну організацію своїх шерегів.

Початки такого партійного ґрупування на Україні при
падають, як було вже сказано, на початки 90-их років, коли

вже там і тут повставали ріжні українські орґанїзації. З сих
орґанїзацій, що мали переступний, так мовити підготовний
характер, треба згадати дві, бо саме вони дали найбільше ма
теріялу для сучасного партійного уґрупування українського

громадянства.
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Перша орґанїзація була заснована ще на початку 90-их

рр. у Київї з філїями по иньших містах, де вже був ґрунт у
Формі „громад". Члени її звали себе „Тарасівцями" й своїм
світоглядом наближали ся до галицького радикалїзму. Само
стійної активної ролї „Тарасівцї“ не грали, але про них слїд
згадати тому, що вони перші вийшли за вузькі межі місцевих

громад і зробили спробу ширшої орґанїзації свідомих україн
ських елєментів. Далеко більшу вагу мала натомість загальна
українська безпартійна демократична орґанїзація, за
снована р. 1897 на з'їздї у Київі. Вона мала за завданнє згуртува
ти вcї свідомі українські сили, розкидані по ріжних місцях, і з'єд
навши їх вистушити спільними силами на боротьбу за націо
нальні права українського народу. До речи сказати, Тарасівцї
in corpore ввійшли в сю орґанїзацію. Була вона, з огляду на
тодїшні порядки в Росії, конспіративною, таємною; складалась
з місцевих автономних громад, звязаних на Федеративний лад;

виконуючим орґаном її була виборна центральна Рада, а зако
нодатним — періодичні з'їзди делєґатів місцевих громад, що
відбували ся тричі на рік.

З огляду на становище українства, позбавленого тодї
в Росії найзвичайнїcїньких прав, скованого заборонами й ути
сками, згадана орґанїзація дбала головно про національні по
треби рідного народу.

Тому дїяльність її виявляла ся здебільшого в пропаґандї
ідеї укр. національного відродження, переважно серед інтелї
ґенції, в гуртуванню свідомих елєментів, розповсюджуванню

української книжки, у видавництві і таке инше, словом —
була се головно культурна робота. Орґанїзація ся була сливе
чисто-інтелїґентська, майже не звязана з широкими масами.*

Ся власне обставина не задовольняла більш суспільно

настроєні елєменти київської унїверситетської молодїжи, саме

ту її частину, що з одного боку була щиро перейнята думками
Драгоманова, а з другого стояла під впливом зросту соціял

* Про сю орґанїзацію й про „Тарасівцїв“ уперше оповів д. С. ЄФремов
у своїй брошурі „З громадського життя на Українї." Київ, 1909 (див. ст
.

42—44).
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чку

демократичного руху за кордоном і марксівської лїтератури.
На cїм ґрунтї шукання нових шляхів громадської роботи
зародила ся в кінцї 90-их pp. ґрупа, що назвала ся „Укра
їнська Соцiял демократія", до основателїв котрої належа
да й покійна Леся Українка. Випущені сею ґрупою в Київі
в 1897—98 рр. дві гектоґрафовані книжечки „Проґрама ґрупи“

і „Про соціял-демократичну роботу серед українського селян
ства" підготовили в Київі ґрунт для будучого успіху згадува
ної низче Р. У. П. (Крім сих двох брошур видала У. С. Д-ія
пізнїйше ще дві брошури за кордоном — „Оцїнка проґрами
укр. соціялїстичної партії“ й „Царі, пани а люде“, Женева
1903 р.).

Незалежно від сеї ґрупи, майже одночасно з нею повстала

(в 1898 р
.)

н
а Київщииї укр. селянська орґанїзація „Група

cїльських робітників соц. дем. київської ґубернії", яка
проявила себе випуском відповідної відозви. Між обома ґру
шами згодом були навязані зносини, але арешти п

о

селах

припинили досить успішно почату роботу.

Та се було що-йно початки.

Першою дїйсно-полїтичною українською орґанїзацією, що

понесла в народ гасла революційної боротьби з істнуючим ла
дом, була славетна Р

. У
.

Ш., себ т
о Революційна Україн

ська Шартія.
Повстала вона в самих початках великого революційного

руху, що охопив цїлу Росію і з особливою силою проявив ся

н
а

Українї. С
е

мало величезний вплив н
а

розвиток партії,

значно проскоривши її внутрішню консолїдацію та поширивши

її орґанїзаційні рамки. Підготовчу школу члени партії перехо
дили головно в українських унїверситетських громадах, беручи

дїяльну участь в студентських рухах 900-х років.

С
е

вже була правдива полїтична шартія в повнім зна
чінню сього слова, себ-то з відповідною проґрамою й орґанїза

цією й пляновою роботою серед найширших верств українського

населення. Заложена вона була н
а з'їздї в Полтаві влїтку

р
.

1900-го. Основниками її були молоді люде, тодї головно
студенти унїверситету, що н

е

вдоволяли ся культурницькою
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дїяльністю, а хотїли з головою пірнути в боротьбу з ненависним

царизмом за волю пригнобленого рідного краю. Р. У. Ш. виста
вила на своїм прапорі самостійницькі гасла, уґрунтованнє
котрих знаходимо в першій її брошурі „Самостійна Укра
їна“, виданій р. 1900-го у Львові.*
Орґанїзація партії була в загальних рисах така: на

чолї стояв Центр а л ь н и й Комітет, вибираний з'їздом
делєґатів місцевих орґанїзацій (так зв. „вільних громад“). Цен
тральний Комітет перебував у Київі. „Вільні громади“ істну
вали по всїй Українї. Особливо дїяльна була Полтавська
вільна громада (з осїдком в Полтаві), далї Прилуцька, Хар
кiвська, Чернигівська, Кубанська й ин. За кордоном представ

ляв партію „Закордонний Комітет“ у Львові, кругом котрого
гуртувала ся нова українська еміґрація, на сей раз далеко

численнїйша як за Драгоманова.

Р. У. П. розвинула живу й енерґійну революційну дїяль
ність, спочатку головно серед селянства. Відомі аґрарні роз
рухи 1901—1902 рр. на Полтавщинї й Харківщинї й пізнїйші
революційні виступи (страйки, то-що) звязані з її іменем.
Ся дїяльність молодої укр. партії дає їй поважне місце

в історії революційної боротьби в Росії взагалї. Значіннє-ж її
для українського руху було — можна сказати без пересади
— просто величезне, і то не лиш для чисто-революційного,
а й для загально-національного й культурного руху. Вона-ж

бо перша понесла в широкі маси українські полїтичні гасла,

перша почала в нечуваних перед тим розмірах їх орґанїзу
вати й керувати їх виступами на полїтичнім і економiчнiм
ґрунтї, перша широко розкинула поміж ними вільну, незалежну

українську книжку, укр. часопись, укр. відозви, не оглядаючи

ся на люті цензурні закони, що сковували українське дру
коване слово, перша по Драгоманові утворила для України

* Ся брошура, а також видана рік пізнїйше книжечка дра Л. Цегель
ського „Русь Україна і Москфщина", що в більшій скількости була перепачкована
на Україну, й 2-е виданнє розвідки Ю. Бачинського „Україна іrredenta", що
вийшла в тім самім часї (1900 р.), сильно вплинули на розвиток самостійницького

настрою серед тодїшньої укр. молодїжи.
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полїтичну лїтературу, друкуючи її чи то за кордоном, чи то
по своїх таємних друкарнях на Українї.
Крім „Самостійної України“ видала Р.У.П. в 1900—1905 рр.

у Львові і Чернівцях цїлий ряд инших революційних бро
шур (знаменитого „Дядька Дмитра“, „Чи є тепер панщина"
й багато инших). Крім того видавала вона за кордоном кілька

нелєґальних часописей, спочатку „Гасло“ (1901—1902 рр.),

згодом „Працю"(1904—1905 рр.), як свій партійний орґан, і по
пулярну часопись для народу „Селянин" (1903—1905 рр.).

В початку серед Р. У. Ш. стирали
ся й перехрещували ся найріжнород

нїйші течії й впливи. З одного боку
так мовити свійський, чисто-україн
ського походження самостійниць
кий напрям (його репрезентували
головно Полтавцї, Харківцї, Лубенцї
та Прилучане), далї впливи польської

соціялїстичної партії (РРS.) — го
ловно серед правобережцїв. Шо-за

тим сюди примішували ся старі дра
Миха й л о Р у со в гоманівські впливи і взагалї впливи,
1876—1909). ене

(1
8

6—1909). що йшли з Галичини — спочатку
Один із основників Р

.

е -

У
.

Ш. й дїяльний спів- радикальниИ, де далі, т0 Все силь- 04
робітник „Гасла".

нїйший вплив молодої австрийської

української соціялдемократії. З росийських впливів мали

місце впливи соціялдемократичні і соціялреволюційні. В

перших роках усї cї впливи бороли ся й стирали

ся між собою, аж шоки рішучо н
е

подолав вплив най
сильнїйшої й наймiцнїйше збудованої партії — соціял
демократичної.

Пробою пересадити Р
.

Р
.
S
.

н
а

український ґрунт була

недовговічна „Українська соціялїстична шартія“, заснова

н
а

покійним Б
. Ярошевським, але ся партія (краще сказати —

група) швидко цїлком зливаєть ся з Р
. У
. П., а її орґан
„Добра Новина" стає н
а

якийсь час орґаном Р
. У
.
Ш
.

для

промислового шролєтаріяту.
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т -
Р. У. П. шоволї зближаєть ся під оглядом проґрами й

тактики до рос. соціял-демократії. В 1904 р. се вже оста
точно вияснюєть ся. Київська партійна орґанїзація виробляє

проєкт проґрами в соціял-демократичнім дуcї, а згодом, з по
чатком 1905 р. Р. У. П. перетворюєть ся й офіціяльно в соціял
демократичну та прибирає назву „Українська соціял
демократична робітнича партія“. (У. С.-Д. Р. Ш.). Рівно
часно звертає вона велику увагу на роботу серед міського

українського робітництва.

На чолї проґрами стоїть домаганнє автономії України
з соймом у Київі. Шо-за тим відріжняє новонароджену У. С.-Д.
Р. Ш. від її росийської товаришки домаганнє національної
орґанїзації робітництва.

Ся еволюція Р. У. П. була причиною розколу в її сере
динї й повстання нових партій.
Передовсїм, ще в самих початках, скоро вияснив ся со

ціялїстичний характер партії, покинули її ряди ті елєменти,
що на перший плян висували чисто-національні змагання й

ворожо ставили ся до якого-будь співдїлання з чужонаціо

нальними орґанїзаціями, з другої т
і,

що під сильним впливом

росийської соціял-демократії вважали конечним головний на
тиск зробити н

е

н
а

спеціяльно-українські постуляти, а н
а за

дачі соціяльного й полїтичного перестрою Росії в інтересї

робітничого пролєтаріяту незалежно від національної прина
ЛЄ2КН00ТИ.

-

Перші дали початок так званій „Народній Україн
ській Партії" (Н. У. П.), що виявила себе виданнєм кіль
кох брошур і одного числа ґазети „Самостійна Україна“

(в рр. 1902—1905). Н
.

У
.

Ш
.

н
е

мала великого впливу серед

українського громадянства й н
е

здобула ся на ширші орґанї
зації, однак має свою заслугу в історії розвитку укр. націо
нальної свідомости, виразно й рішучо підносячи гасло само
стійної української держави.

Лїве крило пізнїйше, влїтку 1904 р
.

теж виступило

з Р
.
У
. П., оголосивши себе незалежною орґанїзацією під назвою

„Українська Соціял-Демократія". Нова орґанїзація вишу
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стила відразу пару проґрамових відозв і розпочала виданнє
популярного орґану „Правда”, а незабаром, на початку 1905 р.
прилучила ся до рос. соціял-демократії яко на ці о н а л ь н о
краєва автоном на українська соціял-демократична орґанї
зація, перемінивши свою назву на „Українська Соціял-Де
мократина Спілка”. „Спілка", користаючи з підмоги Р. С.-Д.
Р. П., розвинула живу аґітаційну і орґанїзаційну дїяльність
серед cїльського робітництва на Українї, головним чином на
Правобережу, де керувала масовими cїльськими страйками

1905—1906 рр., й безперечно велико причинила ся в сих pо
ках до розбурхання народнїх мас до полїтичного життя.

Хибою сеї орґанїзації було недоцїнюваннє національного
питання, особливо в її міських орґанїзаціях, хоч у своїй про
грамі вона не поминала й основних українських національних

домагань. За те позитивною стороною в дїяльностї „Спілки“
було її змаганнє витїснити Р. С.-Д. Р. П. і заняти її місце на
Українї як єди на краєва соціял-демократична орґанїзація на
щїлу Україну. З сього доходило не раз до боротьби Спілки
з місцевими орґанїзаціями Р. С.-Д. Р. П., котрих Спілчане хотїли
інкорпорувати.

Вкінції до деякої міри се їм і вдалося. Згодом Спілка ро
бить ся одинокою краєвою орґанїзацією Р. С.-Д. Р. Ш. в ґуб.
Полтавській, Чернигівській, Київській, Подільській і Волин
ській. Вcї самостійні орґанїзації росийської партії, які істнували
в cїм районї, крім Київського Комітету, вступили в Спілку.

Відскочили вкінції від Р. У. П. і ті
,

зрештою дуже нечисленні
елєменти, що симпатизували з соціял-революційною роботою т

а

хотїли вести її на українськім ґрунтї. Одначе вони були ще
за-слабі, щоб утворити в cїм часї окрему партію, й розбрели

ся хто-куди: одні пристали д
о

росийських есерів, инші увійшли

д
о

нової — демократично-радикальної української партії. Аж
пізнїйше (в 1907 р.) зробили вони спробу орґанїзувати укра
їнську соціял-революційну партію.

Але сей розкіл н
е

ослабив Р
. У
.

Ш., чи т
о

пак тепер

уже УСДРП. Вона й далї зостала ся властителькою дум і

мрій української молодїжи.
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* .

Завдяки істнуванню й дїяльности Р. У. Ш. маса живої,

революційно-настроєної молодїжи на Українї не пропала для
українства. Давнїйше молоді сили, що рвали ся до безпосе

редньої боротьби з царизмом, марно гинули для української
справи, бо не знаходючи для себе відповідної української ор
ганїзації, йшли в ряди росийських революційних партій і там
заникали без користи для рідного краю. Перед Р. У. Ш. ба
гато несвідомої або малосвідомої молодїжи на Українї вва
жало цїлком серіозно, що зміст українства — се заняттє
етноґрафією, мовою, укладаннє укр. словаря, видаваннє якихсь

невинних брошурoк і нїчого понад се, й з легковаженнєм ста
вило ся до „українофілів“ та вважало їх мало що не реакціо
нерами, в усякім разї людьми, які замість живого дїла, за
мість боротьби за права трудящого люду, „бавлять ся“ каз
h8.чним.

„Де наші Фенії, де Парнель?“— питав ся Желябов у Дра
гоманова. І всї cї Желябови, Кибальчичі, Лизогуби, Фроленки
й багато-багато инших ішли гурмою в росийський революцій

ний табор, бо лиш там бачили борцїв „шогибающихь за вели

кое дЬло любви". Їм здавала ся українська справа надто ма
ловажною супроти боротьби проти „общаго врага". Розвяжемо,

мовляв, усї національні справи як слїд на другий день" по
революції. Але сей другий день ішов роками, а справа не

розвязувала ся анї трохи: український нaрoд далї нидїв у без
просвітній темряві.

-

Багато революціонерів українського походження були на
віть тої думки, що денаціоналїзація українського народу —
хоч як болючо даєть ся вона йому — навіть користна, бо
нищучи „перестарілу“ національну „шкаралущу“, наближає на
род до світлого будучого, вільного від усяких національних

„обмежень" і „вузькости", словом, що вона в інтересї загально
людського поступу.

Вплив чисто-росийських революціонерів-централїстів ще

більше скріплював cї думки.*

* Москалї взагалї вcї, з малими виїмками, страшенні централїсти й вороги
української окремішности. Про чорносотенцїв усї се загально знають, розмірно

19
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Р. У. П. самим фактом свого істнування раз на завcїгди
розрубала сей гордіїв узол, сплетений несвідомістю і недо
думаністю, й охоронила для українства не одну душу, що

инакше загрузла-б навіки в багнї всеросійства.

Із Р. У. Ш. вийшов цїлий ряд діячів, що відограють
тепер поважну ролю в національнім, полїтичнім і культурнім
життю рос. України. Тут самозрозуміло можемо згадати лише
покійних, як от передчасно шомерших Михайла Русова й Дмитра
Познанського, що були одними із основників партії, далї Настю
Грінченківну, Левка Мацієвича, П. Ротаря . . . Членами Р. У. Ш.
були також М. Коцюбинський і Леся Українка, що приступила
згодом до неї разом з иньшими членами згаданої вище першої
ґрупи „Укр. Соц.-Демократія“.

Багато завдячує Р. У. П. й старше українське громадян
ство, котре вона розворушила й попхнула на шлях орґанїзації

своїх сил, на дорогу полїтичної дїяльности.

Не перебільшимо отже, коли скажемо, що головно під
впливом дїяльности Р. У. Ш. й за її прикладом почало ся
гуртуваннє й инших українських партій у Росії. Про партії,

що вийшли з її лона, ми згадали вгорі, тепер спинимо ся на
тих, що повстали незалежно від неї, хоч і не без посереднього
її впливу.
Була се передовсїм „Українська Демократична Пар

тія“ (У. Д. П.). В нїй зорґанїзувало ся старше поколїннє
українських патріотів, котре досї стояло оддалїк від чинної
шолїтики, виявляючи свою активність хиба лише остiльки,

оскільки окремі одиницї з поміж нього допомагали так чи

недавно виявило ся як слїд національне „обличче" лїбералів (Струве, Шоґодін й
ин.), за те досї мало хто знав про україножерство лївих партій. Отже варто
пригадати, що ще знаменитий провідник декабристів—Шестель був ворогом укра

їнської автономії, а один із участників замаху на Олександра III. в 1887 р.
Шевирьов казав з приводу українських домагань, що на другий день по пова
ленню царизму треба буде революціонерам розстрілювати поборників націо
нальної окремішности! Сучасні рос. революціонери теж несогірші централїсти,

що особливо виявило ся підчас теперішньої війни, коли всякі Плєханови, Алєк

cїнскі й безлїч инших з Фурією напали на український рух, обстоюючи „цїлість
і неподїльність" росийської імперії!
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рент

инакше (грошима, мешканнєм тощо) ерупівцям. Лїберальні

повіви 1905 р. дали нарештї змогу й сим громадянам вийти

на світ божий. В 1905 р. відбув ся перший з'їзд У. Д. Ш.
і тодї-ж появила ся проґрама її

,

згодом кілька разів пе
рероблювана. Шартія ся повстала й зорґанїзувала ся досить

швидко, користаючи з того, що скрізь н
а Українї були без

партійні українські „громади“.

Проґрама й тактика У
.

Д
.

П
.

нагадує в загальних рисах

проґраму росийської конституційно-демократичної партії (так
зв. „кадетів"), з котрою укр. демократи йдуть нераз рука
в-руку. Але коли кадети згоджували ся лише на автономію

Польщи й Фінляндії й н
е

загикували ся навіть про автономію
України, українські демократи домагали ся автономії України

й перестрою Росії на Федеративних основах.
Трохи скорше, нїж зорґанїзували ся укр. демократи,

згуртувала ся „Укр. Радикальна Партія”, або вірнїйше ска
зати ґрупа, бо сих радикалів було н

е

дуже багато. Утворила

сю ґрупу радикально-настроєна інтелїґенція з покійним Грін
ченком на чолї, котра не могла погодити ся з соціял-демокра

тнчним напрямком Р
. У
.

Ш., а стояла близше до ідеольоґії

рос. радикального народництва, саме того його крила, що

пізнїйшe згуртувало ся в партію народнїх соціялїстів. -

Члени сеї ґрупи стояли свого часу під сильним впливом

Драгоманова. В 1905 р
.

радикальна партія видала у Львові

свою шлятформу, в котрій теж піднесла домагання Федератив

ного устрою Росії з автономією для України й инших націо
нальних областей держави. Крім шлятформи видала партія

ряд популярних книжочок для народу, в котрих вияснювала

порядки в Росії та показувала, чого і як треба домагати ся

тут нашому народови.

З огляду на свою нечисленність пристали радикали до
демократів і утворили разом з ними одну партію, що стала
звати ся „Українською Демократично - Радикальною
Партією" (У. Д.-Р. П.).

Р
. У
.
П
.

(чи У
.

С.-Д. Р
.

Ш.) і У
.

Д.-Р. П
.

стають відте
пер сливе одинокими виразницями поглядів і змагань свідо

19*
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мого українства в Росії. Инші напрями, хоч і нуртували се
ред нього, не спромогли ся про те зорґанїзувати ся в якусь скон

солїдовану цїлість. Особливо ce тpeба сказати про консерва

тистів ріжної масти. По-за окремими людьми на Українї не

було поважнїйшого гурту консервативного напряму. Праві елє.
менти, о скільки вони були серед Українцїв, нїколи не ви
ступали яко партія. Лише одиницї тягнули до росийських
октябристів, або инших їм подібних орґанїзацій (напр. проф.
Д. Яворницький накладав з октябристами в Катеринославі).

"х Культурно-національний рух також велико пішов
нашерід у cїм часї в порівнанню з попереднїм періодом. Р03
будженнє українського життя повело за собою передовcїм великий

попит на рідну книгу. Ще в 90-их pp. пробують Українцї, користа
ючи з сякої-такої зміни на краще, поставити постійне видав
ництво, — тепер cї проби збільшують ся й переводять ся
в дїл0. Повстає цїлий ряд видавництв, як для народу, так

і для інтелїґенції. Піонером виступає Б. Грінченко, котрий

ще р. 1895 закладає у Чернигові коштом І. Череватенка ви
давництво популярних книжочок для народу.

Вкінцї 90-их pp. зачинає свою дїяльність — поки що ан0
нїмно — видавництво „Вік", котре згодом — в 900-их pp.
дістає нарештї змогу виступити відкрито й стає найбільш п0
важною і заслуженою українською видавничою спілк0ю.

В 1898 р. основуєть ся у Петербурзї „Добродїйне товариство
для видавання дешевих книжок в українській мові“, яке та
кож положило чималі заслуги на полї видавання популярних

книжок. Поза тим повстають видавництва у Харкові, Кате
ринодарі, Одесї і т. д.

-

Цензура все ще була люта, але мусїла трохи попустити,

хоч і незначно: за 1895—1904 рр. з 230 поданих у цензуру
українських рукописей дозволено до друку лише 80! На популяр
ну книжку уряд дивить ся ще скоса, так само й на книжки для

дїтей. Доводило ся на всякий лад крутити, щоб бодай в формі

оповідання шерешачкувати через цензуру відомости з тої чи
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иншої области знання, напр. „Від чого вмерла Мелася“ (про
обкладки), „Клопіт у селї Білашівції“ (про сифілїс), „Добра

порада" (про скаженину), „Страшний ворог“ (про алькоголь)

і т. д.
На численні просьби про видаваннє української часо

писї, хоча-б чисто-лїтературної цензура все відповідала відмовно.
Правда, один час досить свобідно переходив на рос.

Україну „Лїтературно-Науковий Вістник”, але незабаром

(в 1901 р.), побачивши, що число переплатників його зростає,

цензура заборонила доступ Вістника. До сеї заборони при
чинив ся також донос галицьких москвофілів. Так само забо

ронені були в Росії й инші галицькі й буковинські укр. ви
дання, навіть видання Наукового Товариства ім. Шевченка.

Українцї пробують заступити журнал періодично випус
каними альманахами, збірниками творів ріжних авторів, оче
видно белєтристичних, бо нїяких инших цензура не пускала.
Так появив ся цїлий ряд альманахів: „Складка" 1897, „Хвиля
за хвилею“ 1900, „З-над хмар і з долин", „Дубове листє"
(на спомин про Кулїша), „Лїтературний Збірник на честь
Кониського“ (1903), „На вічну память Котляревському“ (1904)
й инші.

*

По за сими альманахами, котрі приносили багато цїкавих
і досії незнаних на рос. Українї творів — не лиш росийських
Українцїв, а й австрийських, — багато таких творів появляєть
ся в „Київський Старинї", котра взагалї з кінцем 90-их pp. ожив
люєть ся й поволї починає прибирати характер українського

лїтературно-критичного й громадського журнала в родї старої

„Основи“. По за науковими працями з'являють ся там кри
тичні розвідки про українське письменство, далї напів-публї
цистичні статї й досить жива й широка хронїка українського

життя — се все поки-що з примусу по росийськи. По україн
cьки друкують ся там повісти й оповідання як нових, так і
старших письменників. Так передруковано в нїй під заг. „Про
паща сила“ цїкавий роман-хронїку П. Мирного „Хіба ре
вуть воли як ясла повні", виданий в початку 80-их pp. Драго
мановим в Женеві й досї заборонений в Росії.
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Крім того белєтристичні твори виходять і окремими книж
ками. Так новими виданнями (по кількох десятках лїт!) виходять
нарештї „Народні Оповідання" Марка Вовчка, „Чорна Рада" і
Кулїша, появляють ся збірники творів Я. Щоголїва, Ів. Нечуя
Левицького, П. Мирного, О. Кониського, М. Кропивницького,

Е. Гребінки, Л. Глїбова, Ів. Карпенка-Карого, оповідання
Ганни Барвінок, поезії Ст. Руданського, повість Свидницького

„Любарацькі" й ин., а також молодших письменників— Б. Грін
ченка, Л. Українки, М. Коцюбинського, А. Кримського, М. Чер
нявського, Гр. Григоренка, то що.

Український читач нарештї міг пересвідчити ся, що рідна

лїтература істнує, розвиваєть ся й представляєть ся зовсїм по
важно, так що не сором піти з нею й між чужі люде.

А що се так, то найкраще показують такі твори, як
збірка оповідань Грицька Григоренка „Наші люде на селї“
(1898 р.), котрі по силї вражіння треба поставити хиба з „Му
жиками“ Чехова — так виразно-правдиво, правдиво до тра
гізму змалював молодий, досї невідомий автор тогочасне село

на Українї.
Оповідання Григоренка мають неаби яке громадське зна

чіннє — се жива, яскрава ілюстрaцiя того, до чого довів нашу
Україну московський уряд, вимовний покажчик, що принесла
нам його полїтика. Се картина тої темноти, злиднїв духових
і матеріяльних, в яких жило наше мужицтво напередоднї ре
волюції.

Крім Григоренка, що дав ще цїлий ряд малюнків з се
лянського побуту, відмітимо Л. Яновську, яка зуміла також
глибоко-правдиво підхопити мужицьке життє в своїй новельцї

„Смерть баби Макарихи.“ Темних сторін селянського життя

торкнув ся й Б. Грінченко в своїй цїкавій повісти „Серед

темної ночі,“ але він уже в cїй повісти (як і в її продовженню
під заг. „Під тихими вербами“) пробує схопити тип нового чоло
віка на селї. Інтересну, глибокопродуману шробу змалювати пере
лім в господарськім життю на Українї й викликаний ним новий
тип міського робітника дав у cїм часї Вол. Леонтович (Левенко),
письменник, що почав свою лїтературну карієру ще в 90-их pp.,
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ї _ в повістї „Старе й Нове“. Але найкраіцим, найсильнїйшим
художником нової України е безперечно Вол. Винниченко.
Винниченко е в сїм часї для нашої лїтератури тим самим,
чим була для громадського життя Р. У. П., з рядів котрої
він вийшов. .

Він внїс у нашу лїтературу невичерпаний запас молодої,

животворної енергії, революційного розмаху. Він влив ся в неї

буйним весняним потоком, що всїх захоплює й поривае з со

бою. Коли-б ми хотїли шукати порівнання, то сміло могли-б

порівняти Винниченка з революціонером росийської лїтератури
М. Ґорьким, котрого він нагадуе не лиш у своїх первісних
творах, а в великій мірі і в нізнїйших.

Повісти й оповідання Винниченка та Коцюбинського й

збірки поезій Кримського та Лесї Українки замикають народ
ницький період нашого письменства і кладуть початок мо

дерної української лїтератури. З ними входить вона що до
різкнородности тем і способу їх трактовання в сїмю західно
європейських лїтератур в повнїм значінню того слова.

В области наукової лїтератури мусимо згадати невсн

пущу дїяльність проф. М. Грушевського, що у Львові випускае
том за томом свою монументальну Історію України. Вели

чезне значінне для рос. України мае виданий в сїм часї

(1904 р.) його росийський „Очеркъ исторіи украинскаго на

рода“. З нього і свої і чужі вперше пізнали правдиву історію
України в цїлім її обемі, а не як якусь причіпку до історії
Московщини. Для формовання українського самостійницького

світогляду мала ся праця просто епохальне [значінне З неї

вперше широкі круги нашого громадянства на рос. Українї
довідали ся „хто ми і чиї ми дїти“.
Легальні громадські виступи українства. В міру

того, як у Росії розростав ся революційний рух, проявляло
себе українство чим раз більше

— частїйше й одвертїйше -
і в легальнім громадськім життю. Сї виступи нераз приби
рають ширший характер і виливають ся в поважні українські
манїфестації, які з одної сторони вимовно свідчать про силу
й зріст української ідеї, а з другої велико причиняють ся до
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тим більшого поширення й поглиблення її в усїх шарах на
шого громадянства. -

Українцї починають все упертїйше й послїдовнїйше до
магати ся скасування обмежень українського слова й заве
дення української школи. В cїм дуcї висловлюєть ся щїлий
ряд земств і міських самоуправ на Українї, резолюції в cїм
дуcї виносять численні й ріжнородні з'їзди, що відбувають ся

в cїм часї у Росії, і т. д.
Так у 1900 роцї української викладової мови і укр. під

ручників по школах на Українї домагають ся полтавські й
чернигівські ґубернські земські збори і борзенські повітові (на
Чернигівщинї), в 1901 р. аґрономічний з'їзд у Москві і кустар
ний (в справах домового промислу) в Полтаві, в 1902 р. цїлий

довгий ряд так зв
.

„комитетовь о нуждахь сельско-хозяйствен

ной промнішленности", в 1903 р
.

технїчний з'їзд у Петер
бурзї, в 1905 р

.

полтавська міська рада (дума) клопочеть ся

про дозвіл навчати українською мовою в школї імени Котля
ревського, а одеська взагалї про скасуваннє всяких обмежень

українського слова. В 1904—1905 рр. Українції збирають
сотнї тисяч підписів під петиції про „нужди української

школи“ і „нужди українського слова“ і т. д. і т. д. -

Величезне вражіннє роблять українські національні манї
Фестації під час святкування ювилею нової української лїте
ратури при відкриттю памятника Котляревському в Полтаві

(в 1903 р.) і під час ювилею Лисенка в Київі (в 1904 р.), коли
вперше публично зійшли ся разом усї Українцї без ріжницї
кордону — росийські і австрийські. Се були могутні всеукра
їнські манїФестації, що прилюдно виявили невмирущість укра
їнської ідеї, навіч показали і ворогам і друзям, що „не вми
рає душа наша, н

е

вмирає воля"...

Крім того був ряд инших виступів українства, як от напр.

3 приводу заборони українських рефератів на арехеолоґічних

з'їздах у Київі 1899 р. і в Харкові 1902 р., пізнїйше в Чер
нигові й Катеринославі, святкуваннє ювилею І. Нечуя-Левиць
кого в 1904 р
.,

н
а

котрім дано інїцiятиву д
о

згаданих вище

петицій і т. д
.,

але годї про всї тут згадувати.
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Вcї отcї лєгальні й нелєґальні прояви українства і його
домагання заставили уряд шоважно застановити ся над укра
їнською справою. І от у груднї 1904 р. Комітет мінїстрів ра
дить над справою скасування цензурних обмежень українського

слова і ухвалює засягнути думки в Академії Наук, у київ
ського "генерал - ґубернатора та в київського й харківського

унїверситетів. Уcї cї чинники рішучо висловили ся за скасу
ваннє сих обмежень й подали більше-меньше уґрунтовані

докази на се. Найдокладнїйше застановила ся над справою

Академія Наук, котра предложила урядови в 1905 р. широке

прошамятне письмо, в якому основно розібрала сю справу,

доводючи цїлковиту безпідставність всяких заборон з погляду

наукового й шолїтичного. У вступній части сього меморіялу
подала Академія наукове уґрунтуваннє самостійности україн
ської мови й лїтератури,* чим раз на все заткнула рота всїм
обєдинителям, що в імя нїби-то одности українського народу
з, московським хотїли-б спинити наш національний розвиток.

Але нї авторитет найвищого наукового ареопаґу імперії,

нї голоси унїверситетів і навіть високого представника самого
уряду не змогли зломити полїтики царизму супроти України.
Для нього всякі уступки українству були „передчасні“. Треба
було аж революційної бурі, щоб упав ганебний закон 1876 р

.,
але української школи н

е

принесла нам навіть ся буря.

ІІ
.

Революція і реакція.

(3добутки революції — Реакція і похід н
а українство.

Розвиток укр. руху. — Війна).
Вплив революції на народню масу.

Революція, особливо подїї 1905—1907 рр., мали великий
вплив н

а

розвиток українства в Росії. Вона бо глибоко, д
о са

мого дна розворушила народні маси, розвіяла багато закоріне

них вірувань і поглядів і розчистила дорогу новим думкам і

* Ся частина меморіялу перекладена п
о

українськи в „Лїт. Н. Вістнику"
1905 р
. і тодї-ж вийшла окремою відбиткою. В 1910 р
. видано її в росийськім

ориґіналї у Київі.

-
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змаганням. Освячений традицією авторитет самодержавя ру
нув, — перед народом яснїйше, як коли, стала потреба нового
життя й відкрилась можливість нового вільного ладу ... Рап
том захитали ся в своїх підставах старі „основи“, по всїй

державі все рушило ся, немов по веснї на ріцї крига. В cїм
загальнім руху Україна взяла дїяльну й видатну участь.
Вона стала видовищем велитенських подїй — робітничі страйки
і селянські розрухи, повстання війська й Фльоти, рух серед

молодїжи й інтелїґенції — все се могутньою хвилею переко
тило ся по широких просторах нашого краю й глибокі слїди

лишило в народній свідомости.

Українські революційні партії, особливо УСДРП. і Спілка,

а по части й лїберальні (УДРП) розвинули в cї часи незви
чайно-інтенсивну гарячкову дїяльність, стараючи ся зорґанї
3увати розрухану масу й спрямувати її змагання по лїнії своїх
проґрам.

По всїх усюдах повстають партійні орґанїзації, рямцї

котрих що-раз ширшають, що раз більші крути людности втя
гають ся в партійні ряди, що раз голоснїйше лунають і що
раз дальше розносять ся українські полїтичні, суспільні й на
ціональні домагання. Особливо енерґічно йшла пропаґанда
автономії України. На несчисленних робітничих і се
лянських мітінґах (вічах) і масовках, в ріжного роду кружках,
на всяких зборах і з'їздах, що були тaкi часті в тім бурливім
часї, голосно й відкрито ставить ся се домаганнє й виносять

ся серед запалу публики відповідні резолюції. Навіть Спілка,

котра, як відомо, не йшла в своїй проґрамі далї так зв. облас
ного самопорядкування, подекуди енерґічно й дїяльно підно
сила гасло автономії України (з сього погляду заслужив ся
особливо Ол. Скоропис, що був одним з перших орґанїзаторів

селянського вічевого руху шолїтичного на правобережній Укра
їнї в р. 1905 і ревним пропаґатором автономії рідного краю).
Що більше, печать українства мали й ті рухи, що вини

кали стихійно, не стояли під керовництвом українських партій,

або йшли під прапором загально-революційним. Згадаймо хо
чаб військові повстання, або „Загально-росийську Селянську
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Спілку“. І ce не дивниця: аджеж вони відбували ся на тери
торії України, участниками їх були здебільшого Українції, се
ред котрих знаходив ся великий процент свідомих національно
людей, що не раз вибивали ся й на чоло руху, як от С. Ма
зуренко в Загально-Селянській Спілцї, інжинєр Олександер

Коваленко й матрос Опанас Матюшенко на „Потемкін“-ї, екі
паж котрого складав ся майже виключно з Українцїв і то
в значній мірі національно свідомих.

Тож хоч у багатьох випадках і місцях подїї розвивали
ся без участи національно-українських партій, або навіть елє
ментів, то все ж еволюція народньої думки на Українї, викли
кана великою росийською революцією, підготовила ґрунт для

пізнїйшого засїву української свідомости.

Ми знаємо, які великі надїї звязувано в Росії з револю
цією. Здавало ся, що старий лад пішов уже в непамять, а на

руїнах його зацвіте нове життє, з усякого погляду вільнїйше
й користнїйше для широких народнїх мас. Зокрема й Українцї
сподївали ся здїйснення своїх віковічних ідеалів — полїтичної
й національної волї рідного краю, — уявляючи їх відповідно
до сучасного положення укр. народу в Формі повної автономії

України.
*

Надїї cї не справдили ся, — ворог показав ся міцнїй
шим, нїж думало ся, й опамятавши ся сквашно забрав ся від
бирати назад і ті невеликі уступки, які встиг видерти у нього
в хвилини його слабости й очамріння революційний народ. Але

всього годї було відобрати і те, що лишило ся, все-ж таки
дало українству змогу виявляти себе далеко ширше, нїж перед
тим, коли не в области полїтичній, то бодай в области куль
турно-національній.

Здобутки революції.

Українська преса. Найважнїйшим здобутком револю
ційного періоду, здобутком, що вдержав ся і в часи реакції, був
упадок варварського закону 1876 р. Формально не скасований
рухнув він в кінції 1905 р. разом з иншими скаменїлостями ста
рого режіму під ударами революційної бурі. Українське друковане
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слово дістало таким чином давно бажану свободу. Випрацьовані

на підставі манїФесту 17 жовтня (ст. ст.) 1905 р. нові правила

що до преси і взагалї друку не згадували вже про обмеження
українського слова. З сього й поспішили скористати ся Укра

їнцї. Скрізь починають з'являти ся українські часописї, здобу
ваючи собі дорогу до народньої маси. Першою ластівкою був

„Хлії б о р о б“, що заходом місцевої української громади по
чав виходити „явочним порядком“ в Лубнях Полт. ґуб. ще

перед появою згаданих вище правил що до друку. „Хлїбороб“

правда швидко (на 5-м числї) упав в боротьбі з місцевою
адмінїстрацією, заохоченою холодними повівами з півночи, але

поява його була все-ж таки епохальною. Се-ж бо була перша

українська часопись на Українї відколи світ-світом ! Живо і
талановито редаґований „Хлїбороб" зробив величезне вра
жіннє серед української людности. Коло видання його заслу

жила ся відома патріотична українська cїмя Шеметів, головно

вельми заслужений в новійшім українськім руху Володимир
Шемет. Шо „Хлїборобі“ повстає в кінції 1905 р. укр. тиж
невник „Рідний Край" у Полтаві заходом місцевої укр. гро
мади, головно передчасно помершого траґічною смертю відо
мого укр. дїяча адвоката Миколи Дмитрієва. Була се та
кож гарно, приступно й цїкаво редаґована часопись, що мимо

ріжних пригод з боку „незалежних обставин“ дожила до на
ших днїв. Нарештї в 1906 р. повстає цїлий ряд українських

часописей в ріжних кутках України і навіть далеко за її ме
жами, в столицях держави. Найважнїйшою зпоміж них була

безперечно „Громадська Думка“ в Київі — одинока укра
їнська щоденна газета, що пізнїйше аж до самого вибуху
війни виходила під назвою „Рада". Крім „Громадської
Думки" почав виходити в Київі місячник „Н ова Громада"
під редакцією Б. Грінченка.

В 1907-м роцї заступив його місце відомий поваж
ний журнал „Лї тературно-Науковий Вістник", вида
ваний досї у Львові. Перенесено його у Київ за почином
проФ. М. Грушевського, котрий бояв ся, щоб повстаннє окре
мих лїтературних орґанів на рос. Українї, особливо в почат

«»
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ках укр. журналїстики, не довело до небажаного сепаратизму

ще й в области лїтературній роздїлених і без того полїтич
ним кордоном обох частин нашої несвоєї землї та не справило

розвиток лїтературної мови тут і там на ріжні дороги. „Лї
тературно-Наук. Вістник", що ще у львівськім своїм періодї

багато причинив ся до обєднання наших земель по оба боки

історичної прірви — бодай в области національно-культурній

Редакція й найблизші співробітники газ. „Рада“.

Від лїва на право: горішнїй ряд: М. Гехтер, М. Понятенко, за ним (найвище)
М. Вороний, далї М. Павловський, П. Гай(ченко), П. Майорський, С. Васильченко,
О. Олесь (Кандиба); долїшнїй ряд: А. Вечерницький, С. Черкасенко, Л. Паха
ревський, Евген Чикаленко (в самій серединї), відомий український дїяч, автор
численних популярних брошур, далї Г. Шерстюк, С. Єфремов, Ф. Матушевський.

— стає відтепер признаним всеукраїнським орґаном і обєднує
на своїх cтopiнкax письменників з усїх сторін соборної України.
Крім згаданих часописей в 1906 р. виходило в ріжних

містах України ще кілька инших, але невдовзї одні з них впали
чи то з причини недоброго редаґовання чи то з недостачі під
держки з боку громадянства, котрому ще не під силу було видер
жати кілька часописей, другі закрив уряд. До останнїх належали

досить цїкаво ведені соціял-демократичні часописї „Вільна
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Україна“ в Петербурзї й популярна газетка „Боротьба" у
Київі, котрих вийшло ледві кілька чисел. В 1907 р. заступив
їх тижневник „Слово", який виходив до половини 1909 р

.,

коли н
е

рахувати видаваного Полтавським Комітетом УСДРП.
в початку 1907 р
.

у власній таємній друкарнї нелєґального

„Соціял-Демократа". *
В 1906 же роцї зробили Українцї спробу поставити також

інформаційний журнал у росийській мові. С
е

був „Украинскій
ВЬстникь“, видаваний у Петербурзї. Призначений для позна
йомлювання широких крутів росийського громадянства з україн
ською справою, він положив численні заслуги в cїм напрямі.

Але н
а

жаль „Укр. ВЬстникь“ н
е

довго пережив першу Держав

н
у Думу, орґаном української громади котрої він д
о

певної

міри був, упавши наслїдком ріжних трудностей, з котрими до
вело ся йому бороти ся. Пізнїйше (1912 р.) його ролю пере
няла далеко щасливійша „Украинская Жизнь" у Москві, яка
виходить і досії, сповняючи ті самі важні задачі, що й наші
заграничні орґани на европейських мовах — задачі інформо
вання чужих про українську справу й обстоювання т

а пропа
ґанди української ідеї, українських змагань. З сього погляду
„Украинская Жизнь" (а перед нею „Украинскій ВЬстникь“)
має тим більше значіннє, що будучи достушна мовою нашим

зросийщеним землякам, будить в них приспану українську

думку й допомагає їм стати свідомими синами рідного краю.
По сих перших кроках пiшли дальші, щасливійші, дїло

розвивало ся рівномірно з загально-національним поступом і

настільки успішно, що вже за кілька років, перед вибухом
світової війни ми вже мали кільканадцять часописей, не чис
лячи тих, що в межичаcї мусїли спинити ся головно Завдяки

урядовим переслїдуванням.* С
е

н
е

так мало, я
к

взяти під

* Ось їх реєстр: одна щоденна газета „Рада" (демократ.-радик. напр.);.
пять поважних місячників, вcї у Київі: 1

. „Лїт.-Наук. Вістник" (дем.-радик.
напр.); 2
. „Українська Хата" (від р
. 1909-го, орган молодої течії в укр.

громадянстві, без виразної партійної фізіономії, але з виразним радикально-націо

нальним напрямом, головно в статтях талановитого публїциста М. Сріблян
ського); 3. „Світло“ — від р. 1910-го, часопись присвячена укр. шкільництву

і взагалї шедаґоґічним справам; 4
. „Дзвін" (від р. 1913-го, журнал соціял-демо
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нт

увагу, що досї на Українї нема рідної школи. Про се треба
памятати, коли порівнюватимемо число часописей і їх накладу
з числом української людности. Дивно тут не те, що їх так
мало, а скорiйше те, що серед незвичайно тяжких умов укр.
життя в Росії є усеж таки стільки українських часописей і
то несогірших!

Се добрий знак — покажчик не слабости нашої, а нав
паки — сили, свідоцтво того, що в инших обставинах ми
скоро надолужимо вcї недостачі, спричинені минулою недолею.

Яке значіннє має українська преса для нашої справи, нема що

кратичного нанряму); 5. „Сяйво" теж від р. 1913-го — ілюстрований місячник
українського мистецтва; два наукові орґани: „Записки Українського На
укового Товариства у Київі" (від р. 1908-го, вийшло досї кільканадцять
томів) і популярнїйший орґан того самого Товариства „Україна" (від р. 1914,
вих. раз на 3 місяцї); вісіїм популярних часописей: два тижневники „Світова
Зірниця" (від р. 1906-го, виходила спочатку в Могилеві на Подiллю, далї в Ки
ївi) і „Маяк" (від 1913 р

.,

у Київі), два півмісячники: „Днї прові Хвилії"

(в Катеринославі від р
.

1911) і „Життє і Знаннє" (в Полтаві, від р
. 1913),

два місячники: „Рідний Край" (популярний тижневник перенесений в 1908 р.

з Полтави у Київ і згодом перемінений у місячник) і додаток до нього для дїтей
під заг. „Молода Україна" (від р. 1908-го), дві популярні економічні й коопе
ративні часописії: „Рілля" (від р. 1911-го, замість давнїйше видаваного „Укра
їнського Бжільництва") й „Наша Кооперація" (від р. 1913-го) — обидві у Київі,
вих. що два тижнї. Крім сього треба згадати ще неперіодичний орґан укр. сту
дентства „Український Студент" у Петербурзї. Разом 1

7 часописей. Як ба
чимо, укр. преса була досить численна і ріжнородна.

Поза тим цїлий ряд часописей н
а Українї, видаваних п
о росийськи (го

ловно земствами або cїльсько-господарськими і кооперативними товариствами)
містив досить правильно, н

е

раз пів-на-пів, українські статтї, я
к

о
т „Муравей

никь - Комашня" (кооперативна часошись у Київі), „Хлї бороб" (орґан Сїль
сько-господарського Т-ва у Харкові), „Вістникь Золотношскаго Сельско
Хоз. Общества”, „Газета Гадяцкаго Земства”, „Шолтавская Земская
Газета”, журнал „Огни" в Київі й багато инших, котрі тут годї вичисляти.

З українських часописей, котрі виходили перед 1914-м роком і спинили

ся з ріжних причин, годить ся згадати: „Кіевскую Старину", що скінчила
своє многозаслужене істнуваннє в 1906 р

.,

перемінивши ся в 1907 р
. „Україну"

яка виходила лише рік, пДобру Пораду" — популярну часопись, видавану

в 1906 р
.

у Катеринославі й закриту адмінїстрацією (вийшло лише кілька
чисел), гумористичний журнал „Шершень", який виходив 1906 р

.

у Київі,

тижневник „Сніп" у Харкові 1912 p
.,

досить близький до напряму Н. У
.

Ш.,

т
а „Село" (1909—1910 рр.) й його продовженнє „Засїв“ (1911—1912 рр.) — дуже

гарно редатовані популярні часописї для селянства, які мусїли спинити ся та
кож через урядові переслїдування. Крім них було ще кілька, але виходили вони
недовго і не мали особливого інтересу, тому про них не згадуємо.

— 295 —



довго розводити ся — в теперішнїх умовах се сливе одинокий
спосіб проводити українську думку в народні маси, орґанїзу

Редакція газети „Слово“.

(В. Садовський; С. Петлюра, тепер редактор „Украинской Жизни“; М. Порш,
видатний укр. дїяч, автор талановитих розвідок про автономію України;

Хв. Міхура). -
вати їх довкруги національного ідеалу. І українська преса с0
вісно сповнювала тяжке завданнє, покладене на неї життєм,

багато зробивши для поширення укр. самосвідомости по всїх
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кутках широкої України. Завдяки їй розвиток української

справи посунув ся нечувано багато в порівнанню з часами па
нування ганебної памяти закону 1876 року.

Товариства. Визволивши українське друковане слово,
дала революція Українцям також змогу мати й свої лєґальні на
ціональні орґанїзації. На підставі нових правил що до товариств
засновують ся по "cїх усюдах українські громадські й просвітні
товариства — „ алю би“ (Громади) і „Ш р о світи".
Здебільшого і „Клюби“ й „Просвiти" мають однакові зав

дання — єднати місцевих Українцїв і допомагати їм жити рідним
національним життєм. Як „Просвiти", так і „Клюби" уряджують
вечорницї і инші забави, читання, вистави, відчити, тримають
біблїотеки, то що. „Просвіти“ крім того видають книжки, уря
джують читальнї. Першу „Просвіту“ засновано в Одесї ще при

кінцї 1905 року, в 1906 р. повстали „Просвiти" в Київі, Кате
ринославі (з кількома Філїями на селах: в с. Амурі, Криничках,

Мануйлівцї, Дїївщї, Запоріжжу, Перещепиній), Чернигові (фі
лїя в Нїжинї і Козельцї), Житомирі, Катеринодарі (з 15 Фі
лїями — в Майкопі, Темрюцї й 13 козачих станицях), Ка
мянцї Подільськім (Філїя в Могилеві і в с. Печерах та 5 біб
лїотек-читалень по инших селах), 1907 р. в Новочеркаську,

Мелїтополї, Миколаєві над Чорним морем, в Грубешові (і чи
тальня в с. Кобилянах) на Холмщинї, в Сїдлецї. Шовстали

„Просвіти“ навіть в Баку й далекім Владивостоцї і безперечно
укрили-б густою cїткою цїлу Україну, як би не перешкоди

спочатку з боку місцевої адмінїстрації, котра не допустила
напр. до засновання „Просвіт“ на Полтавщинї й Київщинї,

а далї й виразний антиукраїнський курс з гори, з Петер
бурґу. *.

Розвитку „Просвіт“ і поширенню їх дїяльности по
селах поставлено непереможні перепони. Могутнїй „зась"

нераз на самих початках переривав успішну й плідну роботу,

закриваючи товариства, або унеможливляючи їхню дїяль
ність ріжними засобами адмінїстраційного „усмотрєнія". Та не
зважаючи на се „Просвiти" проявили дуже багато енерґії і
встигли зробити чимало для народу. З поміж них заслужила

20
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ся особливо київська „Просвіта", що видала кількадесять

дуже гарних шопулярних книжочок, зібрала велику біблїотеку,

уряджувала читання на передмістях Київа і т. д.
Багато заслуг має також катеринославська „Просвiта"

для поширення укр. свідомости в Степовій Українї. Добре

розвивали ся й працювали також її cїльські філії, особливо
„Просвіта“ у с. Мануйлівцї, де в 1910 р. побудовано навіть

власний дім.

Инші „Просвiти" мали здебільшого характер лїтературно
артистичних товариств, або й по просту касинів — на взір
„Бесїд“ у Галичинї, займаючи ся головно виставами та ве
чорницями. Ще дїяльність одеської „Просвiти" — взагалї досить
жива — мала трохи ширший закрій. Заслуга сеї „Просвiти"
головно коло освідомлення місцевої інтелїґенції. По за виста
вами й вечорницями часто уряджувала од. „Просвіта“ ріжні ви
клади; шару з них видала вона й друком. Деякі знов „Просвiти"

під обухом адмінїстрації не годні були як слїд розвинути ся, як

от чернигівська „Просвіта", котрій місцеві власти просто життя

не давали.

Рівночасно з „Просвітами“ почали засновувати ся й
„Клюби“, що мали на увазї товариське гуртуваннє місцевих

Українцїв. Звичайно в них гуртували ся старі „Громади", що

давнїйше провадили потаємне життє. Українські клюби по
встали в Київі, Одесї, Харкові, Полтаві, навіть геть по за
Україною — в Петербурзї Варшаві, Ризї. Ширшому розвиткови
їх також стоять на перешкодї урядові утиски. Подекуди не доз
волено заснувати клюбів, як от у Москві, а до істнуючих адмі
нїстрація чіпляється з якої-будь причини. Київський клюб напр.
закрито р. 1912 за виписуваннє американської „Свободи",

хоч сю часопись пропускала до Росії цензура. Правда неза
баром дозволено відкрити сей клюб наново під благонадїйною

назвою „Родина“, котру можна читати й на московський і на
укр. лад, але й „Родина“ ввесь час бєть ся з адмінїстра
ційною самоволею. Клюби також мають чималі заслуги

в розвитку укр. свідомости, гуртуючи земляків, особливо на
далекій чужинї, й призвичаюючи їх до свого, українського.
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Крім Клюбів і Просвіт засновують ся й инші товариства
— ріжні драматичні або музикальні гуртки, як от напр.
„Гурток аматорів укр. драматичного мистецтва в Бахмутї“,

то що. Такого роду товариств є більше. З поміж них виріж
няють ся особливо „Кобзарь“ у Москві й „Боян“ у Полтаві
(заснов. 1911 р.).

Повстають лєґальні укр. орґанїзації й по вищих школах

держави під покровом широкої унїверситетської автономії, яка

дозволяла закладати ріжні студентські орґанїзації, очевидно

лише наукового або товариського характеру. Давнїйшні тайні
або напівтайні (в роках революції) студентські укр. „Гро -
мади“ тепер лєґалїзують ся й провадять свою корисну дїяль
ність відкрито. Се дає їм, розуміється, змогу поставити ро
боту ширше. При громадах повстають укр. біблїотеки, орґанї
зують ся реферати і т. д. При них або окремо повстають та
кож „гуртки самоосвiти" або так зв. „Гуртки українознав
ства" — наукові гуртки для студіювання укр. дисциплїн або
котроїсь з них. Рамки громад теж розширюють ся.

Громади завязують ся по всїх можливих вищих наукових

заведеннях — на унїверситетах, вищих жіночих курсах, ріж
ного рода технїчних і аґрономічних інститутах, комерційних
школах, то що. Мабуть не було міста з вищою школою, де-б

не було такої громади, тайної або лєґально-істнуючої. Лєґалї
зовані громади мали власне приміщеннє в своїй школї, де

уряджували свої збори, відчити, читання, держали книгозбірнї,

то-що. Коли зі зростом реакції почала ся нагінка на автономію

вищого шкільництва, довело ся деяким громадам знов перехо

дити у підземеллє, особливо там, де шкільне начальство або

куратор округи хотїли догодити мінїстерству.

Вкінцї треба згадати „Українське Наукове Товари
ство у Київі“, засноване 1907 р. з інїцiятиви проф. М. Гру
шевського. Воно ставить своєю метою розвивати українську

науку і досї вже багато зробило на cїм полї, — згуртувало
цїлий ряд учених, — деякі з них доперва в нїм шочали пра
цювати як українські вчені, — урядило ряд викладів, видає
два орґани, згадані вже вище „Записки“ і „Україну", й вишу

20%
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- і
стило кілька „Збірників“ спеціяльних праць ріжних своїх секцій

(лїкарської, технїчної, то що). В працях Товариства беруть
участь не лише наші вчені, але й чільні наукові сили чужих

народів. При Товаристві почали орґанїзувати ся біблїотека і му
зей. Основаннє „Укр. Наукового Товариства" має велике мораль

не значіннє, свідчучи виразно, що укр. рух не є якийсь провін

ціяльно-лїтературний рух, а змагає до верхів національного

розвитку.

Видавництва. Зріст українства велико збільшив пошит
на укр. "книжку і се вкупі з далеко вільнїйшими, як колись,
умовами, користно вплинуло на розвій української книжної

справи. Крім старих видавничих фірм, що (як от напр. „Вік")
продовжують далї свою корисну дїяльність, повстає цілий ряд

нових: революційні „Боротьба" і „Праця“, що видавали в 1906 р.
книжки революційного змісту і незабаром мусїли зникнути
з поверхнї життя, „Ранок", заслуга котрого головно у виданню

деяких популярних брошур Драгоманова, „Шлях”, „Дзвін",

„Лан“, „Український Учитель“, „Час“ та инші. Деякі з них

розвинули ся у поважні видавничі фірми й встигли видати

багато гарних і корисних книжок, як от популярні видавництва
„Час“ і „Лан", або видавництво педаґоґічне „Український
Учитель“. Сї видавництва сотворили й так потрібну у нас
лїтературу для дїтей.

Поруч з ними треба згадати й львівську „Українсько

руську видавничу Спілку“. Ся широкозвістна й вельми заслу

жена перед укр. культурою Фірма, користаючи з змінених умов,

перенесла центр свого видавництва на Україну й видала у

Київі цїлий ряд добрих книжок. Також і друге галицьке то
вариство — „Товариство прихильників укр. науки, штуки і
лїтератури“ проявило себе у нас добірним видаваннєм гарних

річей — ориґінальних і перекладних.
Крім них визначне місце займає київська „Просвіта",

але дїяльність її, як відомо, була брутально перервана
в 1910 роцї.

-

Багато книжок виходить і в приватнїм накладї (як от
видавництва Є. Череповського, В. Яковенка й ин.), або коштом
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громадських орґанїзацій і установ (земства, кооперативи,
то-що). Українські книжки видають й деякі рос. Фірми, як от
напр. Ситін і ин., особливо лубочники (Губанов, Коновалова
й ин.), що найкраще свідчить про пошит за укр. книжкою, бо
чужинцї не стали-б займати ся видаваннєм собі на втрату.
Книгар нї. Книжний ринок зростає тепер незвичайно

швидко. Коли давнїйше була одинока на цїлу Україну укр.
книгарня у Київі — книгарня так зв. Старої Громади під
Фірмою ред. „Київської Старини", то тепер у кождім біль
шім містї на Українї, а часто навіть у повітовім містї можна
знайти українську книгарню. В самім Київі є три укр. кни
гарнї — „Укр. книгарня” (давнїйша „К. Старини“), книгарня
„Часу“ й книгарня ред. „Лїт. Наук. Вістника“. Крім того ще
приватна книгарня Череповського є властиво українською

книгарнею.
Позатим маємо укр. книгарнї у Полтаві, Харкові, Жи

томирі, Катеринославі, Катеринодарі, Одесї, навіть у Єлиса
ветї, Нїжинї, Василькові, Охтирцї і т. д. Є укр. книгарня і
в далекім Петербурзї. Крім того укр. книжки можна дістати
і по росийських книгарнях.

Полїтичний рух.

Українські Громади в І-й і ІІ-й Державній Думі.

Революційні роки 1905—1907 були часом найбільше

жвавої й рухливої полїтичної дїяльности рос. Українцїв. Від
важно, не вяжучи ся нїчим, дїлали революційні шартії, майже

шокинувши підземеллє й конспірації. Лїберали також не покла
дали рук, користаючи зі „свобід", з котрих особливо змога

вільно користати з рідної преси, взагалії з рідного друкованого
слова велико причинила ся до успіхів української пропа
ГаНДИ.

Як уже згадувано вище, головною полїтичною точкою сеї
пропаґанди була автономія України, для котрої вcї партії
працювали в міру своїх сил, ширячи ідеї її і устно на всякого
рода лєґальних і нелєґальних зборах, і при помочи друкова
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ного слова — газет, брошур, лєґальних відозв і нелєґальних
проклямацій.

Досить енерґійну аґітаційну дїяльність розвинула Укр.

0сновники Української Громади в 1-й Думі.

В порі: М. Онацький, В. Шемет, П. Чижевський.
В долин'ї: А. Вязлов, І. Пра, Г. Зубченко.

демократично-радикальна партія перед виборами до 1-ої Дер
жавної Думи, виставляючи в багатьох місцях (особливо на

Полтавщинї) своїх кандидатів, або підпираючи кандидатів p0
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сийських кадетів, оскільки вони заявляли ся за головними

українськими постулятами. (Укр. революційні партії, як

0сновники Української Громади в 2-й Думі.

В порі: 6. Сайко, В. Хвіст, Н. Довгополов.
В дол и нї: М. Рубіс, о. А. Гриневич, С. Нечитайло.

взагалї вcї лїві партії в Росії, стояли тодї за бойкот
Думи).

Ся дїяльність могла незабаром святкувати такий правди
вий полїтичний успіх, як основаннє Української Громади в Дер
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жавній Думі. Успіх сей мусимо назвати тим більшим, як що
зважимо на умови українського життя в Росії. Все-ж таки,

хоч як нї широка й рухлива була дїяльність укр. партій, вона
не годна була обійняти однаково інтензивно цїлу Україну.
Як офіціяльні українські кандидати пройшли в Думу такі

визначні укр. дїячі, як Ілля Шраг, Володимир Шемет, Шавл0
Чижевський, Микола Біляшевський, здебільшого як спільні кан

дидати УДРП і кадетів. Але таку систематичну виборчу кампанію
3 виставлюваннєм власних кандидатів не скрізь було можливо

шеревести. В багатьох місцях, особливо по селах, народ був ще
замало обзнайомлений з українськими справами, або й зовсїм

несвідомий і, вибираючи послів, не все зважав на їх наці0
нальну думку. Селяне вибирали передовcїм селян, „своїх"
людей, котрі-б заступали їх інтереси, головно земельні. Вибор
чий закон досить сприяв селянству, — бо уряд сподївав ся,

що селянські посли будуть консервативнїйші, анїж посли від

инших станів, тож в Думу попало багато селянських послів,

але були вони настроєні досить радикально і то не лиш в зе
мельних справах.

Серед них знайшло ся багато свідомих Українцїв, інтелї
ґентних селян, що тїшили ся довірєм своїх виборцїв, як от напр.
Онацький, Грабовецький, Вировий, Зубченко, Рудченко й инші.

При їх помочи Шраг і товариші зорґанїзували україн
ську шосольську ґрупу — Український Шарляментський
Клюб, — до котрого почало вписувати ся багато послів
селян з України. Приступив до сеї ґрупи й дехто з тих
земляків, що досї виступали більше як Росіяне, нїж як Укра
їнції, — тепер вони порозуміли свої обовязки перед рідним
краєм й рішили стати в оборонї його прав. Серед них були

такі визначні постатї, як проф. Максим Ковалевський, барон
Штейнґель, чернигівський земський дїяч Свєчін, полтавський

Присецький і инші.
Се очевидно не могло не збільшити поваги української

думської громади. На жаль Дума не довго проістнувала —
всього 72 днї (від 27. IV до Т. VII), тож поки склала си
Громада, їй вже не зостало ся часу на дїяльність.
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Але багато значив уже сам Факт засновання Громади.

Він виразно, на цїлий світ проголосив, що Україна чує себе
окремою нацією й домагається свого права. Чужинцї шобачили,

перше, що Росія й Україна не те саме, а друге, що взагалії

росийська держава се не якась національна держава, а держава

національностей. Для самого українського руху істнуваннє

Громади мало велике аґітаційне значіннє.

Число членів Громади що-раз зростало. Можна було спо
дївати ся, що проживй Дума довше, до неї пристало-б ще
більше депутатів з України. При розвязанню Думи числила
Громада 44 членів.

Маючи приклад 1-ої Громади легше вже було заснувати

Громаду в 2-ой Думі, куди також багато пройшло свідомих

елєментів з України. На сей раз лїві партії взяли участь у
виборах, тому 2-а Громада відзначала ся більшим суспільним
радикалїзмом, як перша. Більшість її членів подїляла погляди
трудовиків і належала одночасно до думської Трудової Гру
пи. Одначе на практиції скоро показали ся недогоди такого

сидження між двома стільцями — раз, що се забирало у де
шутатів багато часу, бо треба було працювати й там і там,

ходити й на збори Громади і до Трудової Групи, а друге —
найголовнїйше, се не задоволяло і обидві сторони.

Серед трудовиків були люде, котрим не до смаку були

домагання їх товаришів Українцїв, українські національні
змагання були їм чужі, або й просто немилі. А знов на Українї
хотїли бачити Громаду цїлком незалежною й самостійною.

Звідти йшли протести проти належання громадян до Трудової

Групи. Се примусило Громаду виступити з трудової Фракції.

Не багато встигла зробити й ся укр. громада, бо невдовзї

уряд розігнав знову й 2-у Думу (вона проживотїла всього 103
днї, від 20. ІІ до 3. VI 1907 р.), але всеж лишила вона біль
ший слїд, нїж першодумська громада.

Встигши швидше зорґанїзувати ся (перші збори її від
були ся вже 4. III), вона й швидче розпочала свою роботу.
В cїй роботї дуже помічна була їй її власна часопись „Рідна
Справа. — Вісти з Думи", перше число котрої вийшло 12.IV.
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Через сей орґан Громада завжди була в звязку з Україною,

знала, чого там від неї домагають ся, а знов, 3 свого боку да
вала про себе знати. В „Рідній Справі“ друкували ся промови
членів Громади, містили ся її заяви, то що. Газета була добре
й зрозуміло редаґована й тїшила ся великими симпатіями се
ред українського селянства.

В основу своєї дїяльности Громади поклала проґраму укр.
демократично-радикальної шартії, але представляла властив0

лїве крило її, домагаючи ся в области земельних відносин
примусового відібрання всїх земель понад трудову норму в укр.
„краєвий фонд", з котрого моглиб користати лише тi, що при
кладають до землї свою працю; в робітничій справі Громада

обстоювала 8-годинний день, і т. д. В области шолїтичній Гро
мада стояла за автономію України. Дуже ясно виложена про
грама Громади в її деклярації по уконституованню і в заяві
з приводу виступу з Трудової Фракції, оголошених у „Рідній
Справі".* Звідси-ж довідуємо ся й про роботу й заходи Гро
мади в Думі. Громада опрацювала проєкти законів, котрі мала

предложити Думі,— про автономію України, про місцеву само
управу, про мову в школії, судї, церкві і т. д., а тим часом
в біжучій думській роботї й дебатах не пропускала випадку,

щоб недвозначно зазначити своє українське становище. Так,

до внесеного мінїстерством законопроєкту про народню освіту,

Громада додала важні поправки, домагаючи ся, щоб дїтей

учено рідною мовою, а для сього, щоб 1) зараз заведено курси

укр. мови, лїтератури й історїї для учителїв, 2) щоб укр. мову
як предмет заведено по учительських семінаріях на Українї,

3) щоб у київськім, харківськім і одеськім унїверситетї заве
дено катедри укр. мови, лїтератури та історії.
Громада мала назву „Українська Думська Громада"

й налїчувала 47 членів. Безперечно, коли-б Дума жила
довше, їх булоб значно більше. Ось імена найбільш ви
значних її членів: о. А. Гриневич, Н. Довгополов, С. Нечи
тайло, М. Рубіс, Є. Сайко, В. Хвіст. Все імена молоді, перед

тим мало відомі. З провідників 1-ої укр. Громади до 2-ої Думи—
Передруковані у „Лїт. Наук. Вістн." 1907, кн. 7.
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нїхто не попав, утративши виборчі права за участь у вибор
зькій конференції.

По розгонї 2-ої Думи багато з наших послів також опи
нило ся в тюрмі й на засланню. Дехто з них, напр. Хвіст,

так там і загинули.
Партії. Як уже вище згадувано, в 1905—1907 рр. ви

явили укр. полЇтичні партії дуже живу й енерґійну дїяльність.
Перед вели між ними, як і давнїйше, соціял-демократи (УСДРП.
та Спілка) і демократ-радикали. Останні мали в тім часї змогу
дїлати цїлком відкрито. Опираючи ся на місцеві „громади"
дем.-радикали встигли доволї швидко зорґанїзувати свою пар
тію й поширити свій вплив на Українї. Слабою стороною сеї
шартії був її надто мішаний склад — під її прапором обєд
нало ся майже все свідоме укр. громадянство з виїмком соц.
демократів. Тож серед укр. демократ-радикалів можн0 було

знайти людей і дуже радикально, а то й соціялїстично настроєних
і навпаки, людей досить уміркованих.
Се, розумієть ся, не могло не вести до незгоди, котру

даремне пробувано полагодити частим шереглядом і перероб
люваннєм проґрами. Але ся широкість рамок партії мала й

свою додатну сторону — завдяки їй багато елєментів, що
инакше стояли-б осторонь, втягнули ся в орґанїзоване укр.

життє. Се значно зміцнило й поширило українську прошаґанду.
Згодом, розумієть се, партія росколола ся-б на дві, або й три

частини: праву — умірковану, центр — близький до каде
тів і лїву — з нахилом до народних соціялїстів або трудо
виків. Але реакція перепинила сю природну еволюцію

партії.

Укр. демократ-радикали відограли визначну ролю в укра
їнськім життю, — культурнім і полїтичнім. Вони розвинули
успішну дїяльність під час виборів до 1-ої й 2-ої Думи, куди
встигли провести своїх кандидатів. Укр. Громади в Думах
стояли на проґрамі УДРШ. В культурнім життю під впливом
або в руках укр. демократ-радикалів стояла сливе вся преса

і взагалї видавництва, всякі культурні інституції, як Просвіти,
Клюби, то що.
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В полїтицї УДРП. тримала ся більше-менше проґрами й
тактики рос. кадетів, з котрими часто йшла рука в руку, —
деякі члени її належали рівночасно й до кадетських орґанї
Зацій. Більшість шартії була одначе настроєна значно ра
дикальнїйше, нїж кадети, бо склад УДРП. був далеко де
мократичнїйший, нїж склад рос. конституційно-демократичної

шартії.

Так само широко розсунули ся у cї революційні роки
й рамцї соціял-демократичних орґанїзацій, куди пішло багато

й таких елєментів, що, не бувши властиво соціял-демократами,

були настроєні надто революційно, щоб пристати до инших

укр. шартій. Природна еволюція й тут багато змінила й до
вела-б врештї до якоїсь одностайности.

УСДРП. стояла вже на cїй дорозї.

Партія щораз більше переймала ся соціял-демократичним
духом, переносячи поволї центр своєї уваги й дїяльности до

міста й закладаючи свої орґанїзації серед міського пролєта
ріяту, — Фабричних і заводських робітників та ремісників.
З бігом часу партія перемінила ся-б у чисто-пролєтарську
на взір західно - европейських соціял-демократій. Перехід

УСДРП. до міста має безперечну вагу і з погляду націо
нального, бо разом з пролєтарською свідомістю будила вона

серед робітництва й свідомість національну. Під час виборів
до 2-ої Думи обидві укр. соціял-демократичні ґрупи розвинули
інтензивну аґітацію, котра увінчала ся значним успіхом.

Найбільше пощастило Спілцї, котра провела у Думу аж
шість своїх кандидатів. Від УСДРП. пройшов Вовчинський.
Все се були шосли з Київщини. В Думі пристали вони д0
соціял-демократичної Фракції і з розгоном її роздїлили їх
участь. Вовчинський признавав ся в Думі до УСДРП.

Варто згадати, що УСДРП. зробила заходи утворити укр.
соц.-демократичну Фракцію в Думі. Плодом сих заходів була

між иншим часопись „Наша Дума", видавана заходом петер
бурзької ґрупи УСДРП. Але хоч до сих заходів прихиляв ся
дехто й з поміж радикальнїйше настроєних членів укр. дум
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ської громади, вони не ввінчали ся успіхом, — газету забо
ронено вже на 2-м числї, а незабаром розігнано й саму Думу.

Дїяльністю укр. лїбералів і соціял-демократів властиво
й вичерпувало ся укр. полїтичне життє. Инші партії або зна
ходили ся ще в періодї Формування, або взагалї були мало
чисельні й маловпливові. Так, про Н. У. П. можна лише ска
зати те, що відбула вона в 1907 р. свій з'їзд і більш нїчого.
Українські соціялїсти-революціонери щойно народжували ся.
Правда, вони відбули свій перший зїзд (також у 1907 р.),

але проґрами не встигли випрацювати і властиво не зложили

ся в партію, або краще сказати, вже не мали часу на се, бо

невдовзї все знищила реакція. Основи для укр. селянської

соціялїстичної партії безперечно були, були почасти й відпо
відні елєменти як в істнуючих уже партіях, так і поза ними.
Так, серед членів 2-ої Думської Громади були люде, що на
хиляли ся своім світоглядом до соціялістів революціонерів, —
як от. напр. Хвіст, що вважав себе за українського ес-ера.
Між інтелїґенцією, надто студентством і народним учитель
ством, взагалї було чимало симпатиків укр. соц.-рев. партії.

Се особливо можна сказати про радикальнїйших членів

Укр. Дем. Рад. Партії, що робили в революційні часи проби
заснувати „Всеукраїнську Селянську Спілку“.

В заснованій в 1906—1907 р. „Всеукраїнській Учитель
ській Спілцї“ укр. соц.-революціонери мали також свої звязки.
Поза соц.-революціонерами можна згадати ще „О бо

рону України", орґанїзацію, котра повстала в революційні
роки і ставляла собі революційно-мілїтарні цїлї, щось в родї
як ірляндські Sinn-Fein’и. На жаль дїяльність орґанїзації
звела ся здебільшою до анархістичних виступів (експропро

пріяції) і не мала того значіння, якого сподївали ся її основ
ники і яке вона дїйсно могла би мати. В 1908 р. орґанїзація
розвязала ся, а її члени пристали до укр. ес-ерів. Свою дїяль
ність „Оборонцї“ проявляли головно на Чернигівщинї. Осно
вателем „Оборони" був Віктор Чеховський, що погиб у cїй

світовій війнї, проливаючи свою „кров добру, не чорну" не за
Україну, а за її ката.
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Від Оборонцїв, серед котрих знаходимо типових макси

малїстів, можемо перейти до чистих анархістів. Се була най
слабша, може, ґрупа серед нашого громадянства, — цїлком
непомітна на поверхнї укр. життя. Згадуємо про неї тому
лише, що ґрупа „у країнських анархістів" таки була й
досї офіціяльно істнує, як прищіпка до своїх росийсько-жидів

ських товаришів.

Так само непомітні були у нас і їх антиподи — укр.
кон сервати сти. Не можна сказати, щоб їх цїлком не
було, але зорґанїзовано вони не виступали. Замало для сього

було їх і до того розсишані були вони по всїх усюдах. Не
раз, як уже ми згадували вище, вони присуcїжували ся до

ріжного роду „правих” рос. орґанїзацій — до октябристів,
або до партії „правового порядку“. На свій спосіб „сві
домих“ Українцїв можна було подибати часом і в „Союзї
Русскаго Народа". Можна думати, що з часом повстане на

Українї й своя сильна консервативна партія. Для неї у
всякім разї підстави є. Перед революцією укр. ідея зна
ходила напр. ґрунт серед поміщицтва, навіть досить за
можного, але виступ укр. лївих партій з далеко йдучими

аґрарними вимогами наполохав їх, українство в їх очах стало
однозначне з революцією, з „безмезним“ подїлом землї і таке
инше. Загрожені в своїх клясових інтересах вони почули себе

близшими до чужої держави, що їх боронить, як до рідного
народу.

Тільки одиницї можуть знести ся понад клясовий еґоїзм,

а не цїлий шар. Тож цїлком зрозуміле, що майже все, що є за
ховавчого (охранительного) на Українї, стоїть по-за укр. табо
ром, адже скрізь сей елємент надто користає з держави (помі
щитво, купецтво, то що), або надто залежить від уряду, як от
чнновництво, духовенство, щоб рвати з ним. Але еволюція

українського життя мусить привести до цїлковитої українїзації

вcїх станів і шарів на Українї, до витворення здеФеренціоно
ваного укр. громадянства.

Рік 1907-й був останнїм роком живійшого полїтичного
життя на Українї, котре чим далї все більше завмирає під
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холодним повівом з півночі, хоч цїлком і не ослабає нїколи.

В cїм роцї відбули ся ще з'їзди сливе вcїх головних україн
ських партій— черговий з'їзд УДРП., 3-й з'їзд УСРДП. (ро8
важав головно справу злучення з РСДРП), а також згадані
вище Н. У. П. і Укр. Соц.-Рев., а вже від 1908 р. партійне
життє глухне.

Участь в виборах до 3-ої Думи була останнїм проявом

сього життя. І УДРП і УСРДП взяли доволї енерґійну участь
в виборчій боротьбі, але успіхи заздалегідь можна було пе
редбачити — своїх людей у 3-ю Думу Українцї не змогли пе
ревести.

Замах довершений 3-го червня Столипіним, усунув тим

самим з Думи свідоме українство, що черпало свою силу в де
мократії. Новий виборчий закон дав перевагу при виборах

упривілейованим станам. Наскільки велика була ся перевага

упривілейованих правиборціїв (великих поміщиків, домовласни

ків тощо) над селянами видно з пари прикладів: від Полтав
щини на 117 чоловіка перших було лише 38 селян, від Хер
сонщини на 90 — припадало 33, і т. д. Давнїйше селянських
виборцїв було більше і що до числа і що до процентного
відношення, тепер навідворіт.

Коли давнїйше від 8 головних укр. ґуберній (волинськ.,

катерин., київськ., подільськ., полт., харк., херсонськ., черниг.)

правиборцїв селян було 465, а робітників 39, то по закону

3-го червня селян стало на половину меньше: 235, робіт
ників 24.

Третя Дума була вже чорна. Полїтичне оживленнє бур
ливих лїт змінило ся бенкетом реакції в супроводї ґрандіозних
полїтичних процесів. Українції що до сього не становили ви
їмки — реакція й тут сплїтала дивовижні процеси, в котрих
до купи були перемішані представники ріжних укр. партій і

напрямків. Багато Українпїв опинило ся в тюрмі й на Сибірі,

инші втїкли за кордон, де таким способом повстала 3-я емі
ґрація, на сей раз далеко численнїйша. Головний контінґент

її становили укр. соціял-демократи, далї есери, представників
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инших партій — ледви по одному. Сїй еміґрації судило ся
відограти в укр. життю досить визначну ролю.

Боротьба за укр. школу. В революційні роки справа
укр. школи висунула ся на перший шлян, звертаючи на себе

загальну увагу. Справа ся, що має не лиш велику культурну
вагу, а й далекосягле полїтичне значіннє, перебула в ті часи

певну історію, котра заслугує, щоб ми спинили ся на нїй
окремо.

Почнемо передовсїм з унїверситетських катедр, бо ся справа

почасти була переведена в життє завдяки зусиллям самої укра
їнської академічної молодїжи. Ще в осени 1905 р. піднесли

справу укр. катедр на своїм вічу з одного боку студенти Укра
їнцї петербурзьких вищих шкіл, з другого — укр. студенти
Одеського унїверситету.

В 1906 р. підносять сю справу студенти Кияне. Вони
скликають 16. Х (ст. ст.) в унїверситетї численне віче — спо
чатку тільки з самих Українцїв. По відповіднім рефератї віче
приняло ряд резолюцій пцо до українїзації вищої освіти на

Українї і ухвалило петицію до унїверситетського Сенату (Ради
професорів) з домаганнєм заведення катедр з українознавства

(історії України, укр. лїтератури, мови, тощо). Далї скликано

ще ряд віч, на котрі запрошувано студентів инших народностей,

щоб познайомити їх з укр. домаганнями й зєднати їх для сеї
справи. Серед студентства збирано підписи під укр. петицією.

Зібрано понад дві тисячі підписів і передано Сенатови.
Виступ київських студентів-Українцїв підтримали укр.

студенти инших унїверситетів — в Одесї, Харкові, Петер
бурзї й Москві, а також слухачки Вищих Жіночих Курсів, як

у Київі, так і по инших містах. Українське громадянство та
кож не стояло осторонь. Ще перед тим укр. громадяне Пол
тави, Харкова й Чернигова звернули ся до всїх трьох унївер
ситетів на Українї з просьбою заснувати укр. катедри. Тепер
виступ студентів стрінув гарячий відгомін шо цїлім краю.

Звідуcїль до редакцій укр. газет почали надходити листи,
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в котрих представники ріжних верств висловлювали свою

згідність з домаганнями укр. студентства та витали їх
ЗаХОДИ. *

Живу участь взяли в cїм руху й „Просвіти". Київська

удавала ся до київського унїверситету в сшраві українських

катедр і до Української Громади в 2-й Думі з просьбою скласти
й обстоювати в Думі законопроєкт про українїзацію шкіль
ництва на Українї. Так само і камянець-подільська „Просвiта"
звертала ся в укр. шкільних справах до думської укр. Громади

і посилала привіт київським студентам 3 приводу їх домагань
укр. катедр. Одеська „Просвіта“ також брала участь в руху

за українськими катедрами.

Сенат київського унїверситету, більшість професорів
котрого, як відомо, чорносотенна, по довгій мовчанції нарештї

дав відповідь. В імени його ректор Цитович заявив, що дома
гання студентів не можуть бути задоволені, бо унїверситет,

мовляв, державний і державними грішми удержуєть ся.
Студенти рiшили супроти того розпочати боротьбу, не

зупиняючи ся перед рішучими засобами. В cїй боротьбі під
тримали Українцїв студенти инших національностей, ухва
ливши, що здїйснення домагання укр. катедр будуть вони до
бивати ся хочаб і при помочи страйків.
Сенат мусїв піти на деякі устушки. В осени 1907 р. на

унїверситетї почав проф. Лобода виклади з історії укр. лїте
ратури, правда по росийськи. На жіночих курсах також заве
дено такі виклади. -

За те далеко краще пішло на харківськім і одеськім
унїверситетах, де таки в 1907—1908 шкільнім роцї відбували

ся виклади українською мовою. До речи сказати, що істо
рично-фільольоґічний факультет харк. унїв. сам удавав ся р. 1906

до мін. нар. просвіти з просьбою про дозвіл на утвореннє

двох катедр з укр. викладовою мовою — укр. лїтератури і
історії. 28. ІХ 1907 р. відбув ся на харківськім унїв. перший
виклад по українськи проф. М. Сумцова з історії укр. лїтера
тури. Се було правдиве свято, на котре зібрала ся сила сту
дентів. І пізнїйше, серед року на укр. виклади приїздили
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студенти навіть 3 инших міст. В Одесї почав викладати п0

українськи історію України приват.-доц. Олександер Гру
шевський ще весною 1907 року за згодою Ради професорів.

Перший викляд його відбув ся 13 марта також дуже вро
чисто в присутности багатьох професорів і при переповненій
авдиторії.

-

В Петербурзї згодив ся завести три катедри з україно
знавства (іст., лїт. і мови), розумієть ся по росийськи, так зв.
„Вільний Унїверситет“ (колишнї курси Лєсґафта), а на Вищих

Жіночих Курсах почала викладати історію України відома
письменниця Олександра Єфименкова. З настаннєм реакції

пішли в нївець і українські катедри. Мінїстерство звернуло
ся до харк. і одеськ. унїверситетів з запитом, яким правом
відбувають са українські виклади. О. Грушевському удїлено

догану. Проф. Сумцов також мусїв припинити свої укр. ви
клади, хоч мінїстерство й дало свого часу на них дозвіл.

Але й коротке істнуваннє укр. катедр відограло велику

освідомляючу ролю: з одного боку рух за ними причинив ся

до значного поширення національної свідомости серед широких

верстов укр. громадянства, з другого — допоміг укр. студенству
обєднати ся й 30рґанїзувати ся на Загально-українській справі.

Українська мова в середнїх і народнїх школах.

Справа української народньої школи завжди лежала

в основі українських домагань. Вище ми згадували про рух

у шкільній справі, що вилив ся в так зв
.

петиції „0 нуждахь
укр. школь". Рух сей одначе н

а

згаданій петиції н
е

спинив

ся й пішов широкими кругами п
о

всїй Українї, відбивши

ся голосною луною й серед самої шкільної молодїжи.

Ученики учительських семинарій яко будучі вчителії відважують

ся подекуди посилати д
о

комітету мінїстрів заяви „про потреби

укр. початкової школи”. Навіть в багатьох народнїх школах
школярі виставляють домаганнє навчання укр. мовою, особливо

в хлїборобських школах і школах садівництва. Тут ученики
піддержують свої домагання навіть страйками, припиняючи

науку. Учительство також, д
е може, підносить голос за укра
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їнську народню школу, — на всяких зборах, з'їздах, а особливо
на так званих лїтних „учительських курсах", переходючи не

раз від слова й до дїла. Тут і там в багатьох народнїх школах
наука провадить ся по українськи „явочним порядком". Покійні

Аркас і Кропивницький завели в своїх рідних селах укр.
школи. Навіть пізнїйше, в часах реакції в багатьох місцях

відважнїйші учителї вчать по українськи, рискуючи, розумієть
ся, своєю посадою, бо коли начальство викривало таку науку,

то „винуватця” не минала кара.

Не забували Українції й про середнє шкільництво. По
деяких приватних ґімназіях роблено заходи навчати українських

предметів. Так, завдяки заходам одеських просвітян на се
годили ся — д. Ковальчук, що вдержував проґімназію для
хлопцїв, і д. Малиновська, властителька жіночої ґімназії.
11. Х. 1907 р. одеський шкільний округ дозволив навіть
д. Ковальчукови вчити укр. мови з виданих у Полтаві укр.

підручників Базилевича і Залозного. В Камянцї Под. згодила
ся на укр. предмети ґімназія Славутинської. Одначе з сього

нїчого не вийшло, бо поки справу наладжено й можна було

вже вести науку, наступила реакція, котра перепинила вcї

заходи. Нїчого не вийшло також і з заходів шатріотичного
подільського духовенства, на чолї котрого стояв епископ

Партеній, під доглядом якого вийшов укр. переклад еван
гелія, зладжений ще в 60-х рр. Морачевським. На просьбу
з'їзду под, духовенства, що клопотав ся про українїзацію

духовних шкіл на Подiллю, відповів Синод 12. Х. 1907 р.
указом на імя еп. Партенія, котрим дозволяв: користати

українською мовою при викладах по церковних школах та

завести по двоклясових школах і у винницькій церковно

учительській школї науку укр. мови, але лише в пообіднїх го
динах, себто після звичайної науки й на „місцевий" кошт. Та
коли подільська „Просвіта“ зібрала потрібні на се гроші, власть
відповіла, що „приватних грошей" взяти вона не може. Так
і не вийшло нїчого з того цїлого дозволу, який пізнїйше

(в 1912 р.) був таки й зовсїм скасований. Краще справа за
те стояла в Музично-драматичній школї Лисенка в Київі

21 ж
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і художнїй школї В. Розвадовського в Камянцї Под., де дїйсно
вчено дечого по українськи. Одиноким виходом із такого не
стерпного становища могло бути тільки закладаннє та й них
укр. шкіл, як то робили Поляки й инші народи. Се була б
відповідь на провокаційну полїтику уряду достойна нації, щ0

себе шанує і дбає за свою будучність — молодїж.
Почасти Українції так і робили. Вчили, як уже згадувано

вище, „явочним порядком“ по українськи в народнїх школах,

— навіть були спроби закладання дїйсних тайних шкіл. Але на
жаль таких спроб було надто не багато. Їх могло-б бути більше,
не зважаючи на чуйність уряду і полїційний догляд. Як боїть
ся уряд такої акції з боку Українцїв, найкраще свідчить той
Факт, що в 1910 р. за статтю „Приватна дїяльність" в жур

налї „Світло“, в котрій по розглядї сумного положення шкіль
ної справи на Українї вказувало ся, що єдиний спосіб зара
дити лихови — се своє власне шриватне (себто без дозволу
властей) шкільництво, потягнено до відповідальности як часо
шись, так і автора статтї, д. Софію Русову.

Лїтература. Ся доба знайшла в укр. лїтературі свого
найкращого представника в особі О. Олеся. В його поезіях

маємо вираз тогочасного національного

піднесення, чуємо в них гарячку тих

бурливих днїв, прискорений живчик

котрих так і бєть ся, так і тріпочеть
ся в кождім слові, в кождім вислові

талановитого співця. В повних краси

і сили словах звертаєть ся Олесь д0
рідного народу, кличучи й заклинаючи

його встати зі сну, покинути бай
дужність і лїнощі, проклясти рене
Татство та йти сміло на боротьбу за

свої національні права, потоптані чу***" °" жою насилою. Біблїйної сили наби
укр. поет, — співець „краси
видродження Вкраїни". рають й0г0 виступи проти чужинець

О. Олесь,
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т

кого гнобителя й рідного зрадництва, з'їдливо смієть ся він

з „землячків" і гірким стогоном відбиваєть ся в його шіснях
картина нашої національнї недолї. Але перевага на нашім
боцї — й могутнїм акордом звучить вірш поета, коли він
співає про красу відродження Вкраїни.

Епохальною просто подією в нашому лїтературному й

громадському життю була поява в cїм часї повного Кобзаря,

виданого петербурзькими укр. товариствами під редакцією

В. Доманицького. Се-ж бо вперше пішла в широкі маси на
шого люду на рос. Українї могутня шолїтична поезія великого
Кобзаря, вперше вільно, на повний голос загомонїло до них

огненне слово Шевченка, будячи земляків до нового життя,

кличучи їх рвати наложені чужинцями кайдани й будувати
свою власну хату — незалежну українську державу. Україна
відразу росхопила велику книгу й треба було видавати її
ще кілька разів, аж поки реакція знову не зробила її заборо
НеНИМ ОВОЧЄМ.

Далї треба відмітити успішну дїяльність на полї попу
лярної лїтератури. Виходить цїлий ряд книжок для народу
— з історії України (Б. Грінченка, Гр. Коваленка й особливо
М. Грушевського „Про старі часи на Українї“ й ин.), граматки
й читанки й таке инше. Але найбільший розцвіт на полії укра
їнського письменства, як красного, так і наукового й науково
популярного припадає на часи реакції, коди лїтература стала

сливе одиноко-можливим проявом українського життя. Тодїж

виходить і ряд праць, початок яких сягає ще сих бурливих
днїв, напр. популярна „Історія України" М. Аркаса й ин.

Реакція і українство.

Переслїдуваннє українського руху.

В занепадом визвольного руху настали для українства
тяжкі часи. Коли бо й досї, за кращих часів українство жило

й зростало, так мовивши, „явочним порядком", наперекір усяким

замірам і плянам начальства, то тепер, коли власть почула
себе знову на твердім ґрунтї, становище його стало зовсїм скрутне.
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Революція не принесла українству яко такому законних норм,

які давали б правну підставу для його істнування. Закони, що

повстали на основї манїФесту 17 жовтня, не давали нїяких

ґарантій загалом жадній національности, а українській тим

паче. Росийська „конституція“ не знає нїчого подібного напр.

д0 S 19 австрийських основних законів. Вона давала лише

деякі дуже кущі загальні горожанські „свободи“. І от не стільки
Опираючи ся на cїм проблєматичнім розширенню загально

державних горожанських прав, скільки завдяки тій револю

ційній хвилії, що своїм напором значно розсувала поставлені

їй бюрократією рамки, встигли Українції в 1905—1907 рр.
поробити згадані вище придбання. Придбання cї дужє сильно
шхнули українство наперiд й остiльки його зміцнили, що воно

не завмерло й пізнїйше, коли революційна хвиля спала і

„власть знову вернула“ на полишене становище, кажучи сло
вами Розанова. Поворіт сей, несучи за собою щораз більше

скрішленнє реакції, найдошкульнїйше відбив ся саме на укра
їнстві, котре тим легше й швидче тратило свої здобутки,

що не були вони йому яко такому забезпечені правно. Се

власне було в значній мірі причиною, що вже з самого початку,

на другий день по манїФестї 17 жовтня, бачимо спроби обме

жити Українцїв у користанню навіть з тих полегкостей, які
він признавав усїм нїби горожанам росийської держави. Неза
безпеченість національних прав у cїм манїФестї була причиною,

що нові „горожане" відразу були подїлені на горожан 1-го і
2-го розряду. До першого належали „русскіе“, а до 2-го
„інородцї“.. Українції попали в данім разї до катеґорії інородцїв

і заняли між ними становище найменьш протеґованих, а най
більш підозрілих. „Временнья правила“ що до преси й това
риств, які унормовували нові права „даровані“ манїФестом,

ставляли росийську пресу й товариства в упривілейоване ста
новище супроти вcїх неросийських (коротший речінець для
реґістрації зголошених орґанів і орґанїзацій Губернськими
Присутствіями то що). Не вдоволяючи ся сим, власти взагалї
старали ся чим можна шкодити Українцям під тою чи иньшою
притокою, чіпляючи ся до них коли не за те, то за иньше.
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„Временнья правила", не говорячи нїчого про права для
Українцїв, давали тим самим повну волю начальственному
„усмотрєнію” й енерґічний адмінїстратор завcїгди міг толку
вати їх на нашу некористь. Один напр. не хотїв пускати
газети, другий не дозволяв товариств, третїй дозволяв якесь
товариство, але иньшого, або навіть Філїю того самого не хо
тїв дозволити. Вимівку розумієть ся все можна було знайти,

але головний мотив усїх сих причішок був один — адже се
у країнська часопись, у країнське товариство. Що, се
саме так, свідчать отсих кілька прикладів, які низше нав0
димо. Візьмім напр. часописї. У тім самім часї, коли
скрізь по Росії без перешкоди виходили найлїберальнїйші
росийські часописї (до соціял-демократичних і соц.-револю
ційних включно) роблено перешкоди навіть далеко уміркова
нїйшим українським видавництвам. Зголошені київськими

Українцями щоденна ґазета „Громадське Слово" й місяч
ник „Нове Життє“ не були дозволені на тій підставі, що

в предложеній ґубернським властям проґрамі їх стояла —
страшна річ — автономія У к р а ї н и ! Генерал-губернатор
заявив, що з проґрами сих видань він бачить, що вони „до
магатимуть ся переміни теперішнього державного ладу Росії,

утворення окремих автономних країв на окраїнах держави й

перебудування її на Федеративних основах, а також домагати
муть ся переходу землї на власність народу, які вчинки забо
роняють ся карним законом”. Таким чином адмінїстрація ви
ключила з обговорення українською пресою найпекучійші для

українства справи, хоч росийська преса могла тодї вільно про

них дебатувати. -

Правда, потім дозволено замість недозволених часописей

газету „Громадська Думка" і журнал „Нова Громада", з про
ґрами котрих обачні видавцї, аби уникнути заборони, усунули

інкриміновані уступи, але всеж-таки перше число „Громадської

Думки“ було сконфісковане, не зважаючи на те, що було уло
жене дуже обережно. Була се свого роду осторога, бо в нїм

згадувало ся про українську автономію. Пізнїйше „Громад
ська Думка“ була цїлком заборонена (замість неї почала зго
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дом виходити „Рада"). В Одесї бачимо те саме. Спершу
градоначальник відмовляв дозволу на українські ґазети вза
галії, посилаючи ся на старі правила з 1876 р. офіціяльно

не скасовані, а по виходї першого числа „Народньої

Справи" спинив її на ввесь час, поки в Одесї воєнний стан,
себто властиво на завcїгди. Так само спинено шо виходї вже

нових правил і першу українську ґазету „Хлїбороб", видавану
„явочним порядком“ у Лубнях, і т. д.
На ту саму самоволю доводило ся натикати ся й при

заснованню товариств. Так, не дозволено „Товариство охо
рони могили Шевченка“, не дозволено „Просвіт“ у Шол

таві й Лубнях, хоч вони вже й були по инших місцевостях

на Українї, не дозволено „Просвіт" на Київщинї — в Черка
сах і в Колодистому, ріднім селї покійного Василя Доманиць
кого, хоч у самім Київі „Просвіта“ була дозволена, не дано
також дозволу на філїю київської „Української Книгарнї“
в Уманї, київській „Просвітї“ не дозволювано давати відчити
по-за самим Київом і т. д.

Варто запамятати мотиви, які подало Полтавське Губерн
ське Присутствіє, не згоджуючи ся на зареєстрованнє „Просвіт“,

бо cї мотиви бачимо ми пізнїйше, коли зі зміцненнєм реакції
цїлком визначив ся антиукраїнський урядовий курс. Присут
ствіє відмовляло ся зареєструвати Просвіту, „маючи на увазї,

що ті заходи, котрими товариство хоче впливати на народ,

уважають ся в теперішні неспокійні часи дуже небезпечними,

можуть викликати розрухи, а ще до того Малоросія становить

собою частину однієї великої росийської держави і про ро3
будженнє національної й полїтичної самосвідомости мало
руського народу у сей час не може бути й мови“. Основателї

подали скаргу на сю відмову до Сенату, але вона лежала під

сукном аж до рішучого столипіновського виступу проти укра
їнства, — коли, розумієть ся, полагоджено її відмовно.
Варто зазначити, що подібної тактики тримала ся адмі

нїстрація виключно супроти Українцїв — инші „інородцї“ поза
згаданими вище обмеженнями не стрічали в своїй дїяльности

таких перепон. Так само по мачушиному трактували ся й
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п
істнуючі вже укр. товариства й преса, котрим не вільно було

робити або писати того, що дозволяло ся иншим инородче
ським, не кажучп вже про чисто-росийські часописї й орґанїза

ції. Спочатку cї утиски мотивували ся здебільшого не так бо
ротьбою проти українського сепаратизму, як запобіганнєм ре
волюційним розрухам і неспокоям взагалї. Та, розумієть ся,
річ не в мотивах — мотиви для росийських властей не робили
нїяких трудностей і в разї потреби вони орудували найбільш
протилежними мотивами.
Так, у той самий час, коли українські часописи й

книжки, що друкують ся в Росії, не можуть користати з при
вілеїв, признаних росийським, і підлягають обмеженням на
рівнї з иншими инородчеськими друками, до укр. творів, дру
кованих за кордоном, прикладають ся, навпаки, тіж обмеження,

що й до творів у росийській мові.

Робить ся се при помочи Фальшивого толковання нової та
моженної (митної) умови з Австро-Угорщиною, що ввійшла
в життє 1-го марта нов. ст. 1916 р. На підставі сеї умови
з Австрії до Росії можуть іти без усякого податку (граничного
мита) вcї книжки, крім друкованих по росийськи, оскільки,
очевидно, їх пустить цензура; натомість від росийських кни
жок (з виїмкою лише словарів чужих мов з паралєльним рос.

текстом) береть ся дуже високе мито — 17 рублїв з пуда,
себто по карбованцю за кільо, з посилок залїзничих і почто
вих (крім посилок під опаскою, бандеролею, за які мита не

платить ся). Таке високе мито на росийські книжки толку
вало ся потребою охоронити росийську книжну торговлю від

небажаної конкуренції не звязаних лїтературною конвенцією

заграничних видавцїв. В дїйсности чи не головну ролю відо
грала тут задня гадка — спинити довіз українських книжок
з Галичини й тим перешкодити культурному й полїтичному

зближенню роздїлених кордоном українських земель. Та як би
там нї було, але скоро умова ввійшла в силу, росийські власти
почали накладати мито й на укр. книжки, прикриваючи ся
тим, що українська мова се не якась чужа мова, а наріче ро
сийської. Українські полїтики по обох боках кордону піднесли
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протест перед своїми правительствами, в оборонї своїх

безправно нарушених інтересів внесли скаргу до відповідних

властей також і деякі видавничі фірми, як от Наукове Това
риство ім. Шевченка й Укр.-р. видавнича Спілка, але з усїх
сих заходів нїчого не вийшло: росийський уряд стояв далї

на своїм, не стрічаючи зі сторони уряду австрийського на
лежно-енерґічного протесту. Се ще більше осмілило росийські

власти й вони зовсїм перестали церемонити ся з відповідною

постановою умови, накладаючи мито навіть на словарі, а то й

на посилки під опаскою, не виключаючи часописей, що бул0

вже цїлковитим безправством. Підносячи удвоє цїну книжок.

мито робило галицько-буковинські видання майже недостуш

ними для широких крутів росийської України. Пересилка-ж
книжок під ошаскою рівно-ж сшинювала книжкову торговлю,

бо раз що годї було пересилати таким способом більшу кіль
кість видань, а друге, опаскова пересилка також підносила

цїну на яких 30—40 °/о, не забезпечуючи до того-ж часто
густо й від мита.*

Таким чином крім суворої цензури, котра й без того не

перепускала багатьох закордонних українських видань, поста

вили росийські власти добрий кордон і на ті із них, які цен
зура не тодна була заборонити. Супроти сього австрийським

Українцям лишало ся хиба одно — перенести друк книжок
на рос. Україну, щоб обминути мито. На сей шлях і ступили
власне згадані вище „Укр.-р. вид. Спілка" і „Товариство при
хильників укр. лїтератури, науки і штуки“, друкуючи від тог0
часу свої видання здебільшого у Київі. Але не всї видав
ництва могли се робити з тих, чи инших причин і тим самим
обмежені були головно на свій, австрийський ринок.*
Та всї cї крутїйства й хитрощі були лише слабим про

образом того, що принесла реакція. Незабаром настає пра

* Докладний текст митної умови див. в статтї проф. М. Грушевського,
Новий кордон (ЛНВ. 1906, кн. V).

* Само собою розуміється, що з москвофільських видань не брано мита,
хоч — оскільки вони були в „чисто-русскомь" язиції — мито за них належало
ся. Се ще один зайвий доказ полїтичного, а не економічного мотиву мит.
ної умови.
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вдивий антиукраїнський курс. Від половинї 1907 р
.,

особливо
п
о

розгонї 2-ої Думи, коли визначив ся твердий столипінський
курс у внутрішнїй полїтицї й реакція почала що раз більше

підносити голову, репресії проти українства стають н
а

порядку

дневнім, сиплячи ся день за днем нїби з рогу достатків і

набираючи характеру послїдовної системи в міру того, я
к

міжнароднїй горизонт почали вкривати зловісні хмари.

Підготовляючи ся тихцем д
о

війни з Австро-Угорщиною,

щоб помстити невдачі японської кампанії й сподіїваною побідою

над „гнилою“, „лоскутною“ наддунайською імперією д
о

решти

вбити революцію й зміцнити торжество чорної сотнї, уряд

з тим більшою підозрілістю й нехітю дивить ся н
а україн

ський рух і в себе вдома і за кордоном я
к

на такий, що

вдома загрожує „цїлости й неподїльности“ Росії, грозить їй

росколом, надто небезпечним під час війни, а за кордоном —

ворожою д
о

царської Росії поставою стає навпоперек заборчим
плянам царату. Особливо п

о

анексії Босни й Герцеґовини бо
ротьба з українським „сепаратизмом", охрещеним тепер „ма
зепинством" і обявленим австрийською інтриґою, прибирає Форми
правдивого хрестоносного походу. Закривають ся або обмежують

ся в дїяльности давнїйше основані товариства, тим часом як

нові н
е

дозволяють ся; забороняють ся відчити, вистави й кон
церти — здебільшого зовсїм невинні; святкуваннє памяти великого
Кобзаря знову підлягає заборонам, в котрих найболючійше діт
кнули українське громадянство — заборона ювилейних обходів

в 1911 і 1914 рр.; на пресу і взагалї видавництва сишлять ся

кари й конфіскати, а автори й редактори нераз мусять ско
штувати й тюрми, утиски за належність д

о

укр. товариств, за

передплачуваннє укр. часописей і взагалї за участь в укр.
руху роблять ся звичайним явищем, особливо серед людей,

що так чи инакше залежні від начальства (учителї, священи
ки, урядники); раз-по-раз доводить ся чути про арешти й

труси за укр. дїяльність, під час яких полїція робить правдиві
погроми, забираючи всякі при тім укр. книжки. Спеціяльну увагу

Звернено н
а

шкільну молодїж, аби охоронити її від україн
ської „зарази“: школярам, особливо п
о

середнїх школах, суворо
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___.
забороняеть ся говорити по українськи, читати й передплачу
вати укр. книжки й часопнсї, ходити на укр. вистави й кон

_ церти і т. д., 1 т. д.
Зводить ся боротьба навіть з українськими вивісками,

афішами й програмами, де часом навіть в-примусовім роснйськім
текстї не дозволяеть ся уживати слова ,,український“ (театр,

трупа чи що), а лиш офіціяльний термін - малоросийський.
Дійшло до того, що навіть сива шапка або синї шаравари
стали предметом начальницької уваги яко небезпечні для

цїлости держави.
Низше ми наведемо кілька яскравійших прикладів, а по

ки-що спинимо ся на тих урядових розпорядках, що викли

кали таку сумну практику українського життя, поставивши

його буквально поза законом.

Першою ластівкою рішучого протиукраїнського курсу було

рішенне Сенату (1909 р.) з приводу скарги основників
полтавської „Просвіти“ на незатвердженне товариства
Губернським Присутствіем. Сенат відкинув скаргу на тій

підставі, що мета Товариства _ допомагати культурно-про
свііному розвиткови української людности Полтавщини крие
в собі сепаратистичні змагання й може привести до небезпеч

пих наслїдків. Сим рішеннем Сенат не лише підтвердив думку

Губернського Присутствія, а й вказав иньшим адмінїстраторам

провідну полїтичну лїнїїов українській справі, чим вони й
поспішили покористувати ся.

Що се рішенне не було припадкове, а висловлювало

дїйсний погляд високих урядових чинників на укр. рух, най

краще доводить обіжник мінїстерства внутрішнїх справ
з 20 сїчня 1910 р. В сїм циркулярі наказував Столипін гу
бернаторам не дозволяти засновувати товариств „инород
чеських, між ними українських і жидівських, незалежно
від ставлених ними цїлей“ з огляду „на незгідність
з росийськими державними завданнями творення товариств, які

мають на метї вузькі національно-полїтичні цїли, бо обеднанне
на грунтї таких національних інтересів веде до збільшення

основ національної відокремлености й розбрату та може ви
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кликати наслїдки, що загрожуватимуть громадському спокою

і безпечности.“

Вкінцї наказувало ся переглянути вже видані дозволи й

ужити відповідні „міри“. Які наслїдки потягнув сей наказ,

можна собі представити. Переполохана адмінїстрація кинула
ся ревно до роботи, щоб сповнитн волю вищого начальства. .
Але на сїм не скінчило ся. В початку 1911 р. появила

ся ще одна деклярація правительства в українській справі.
Стало ся се з такого приводу. Українцї, що перебувають у
Москві, задумали оснувати свій- клюб „Українська Хата“ й

подали в 1910 р. статут клюбу на розгляд московського Гу

бернського Присутствія, котре його приняло до відома. Та

градоначальник спротивив ся регістрації й внїс протест на

рішенне Присутствія до Сенату. Мінїстерство вн. справ,

згоджуючи ся з становищем градоначальника, вважало за

відповідне піддержати його протест і з свого боку вдало ся

до Сенату з рапортом, у котрім виясняло свій погляд на

українську справу. ‚
-

„Хоча ближшою метою товариства і е матеріяльна під
помога, — поучував мінїстер вн. справ сенаторів, — але, оче
видячки, головними е тут культурні цїли. Тим часом така

цїль з погляду росийської державної власти видаеть ся вельми

небажаною й суперечить усїм заходам, яких правительство

уживае супроти колишньої України. Виходячи з того стано

вища, що три головні галузи східного славянства, Велика,

Біла і Мала Росія і походженнем і мовою не можуть не скла

дати одної цїлости, наше правительство, почавши від 17-го

столїття, завсїгди бороло ся з рухом, відомим в наших часах

під іменем українського, під яким криють ся ідеї відродження

давньої України й урядженпе малоруського краю на авто

номних, національно-територіяльних основах. По добровільнім

злученню України з московською державою згаданий рух,

не маючи під собою твердого грунту й історичних причин,

утратив свою силу, уступаючи місце природному злиттю спо

ріднених і близькпх до себе Славян, і задержав ся лише се

ред окремих непримиренних шарів малоруської людности. За
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наших часів сепаратистичний рух почав наново зростати й

піддержуеть ся головним чином із Австрії, Галичини. Впли

вови непримиренних сеператистів, що перебувають у Львові,

треба завдячувати помітне у нас від 1905 р. змаганне творити
товариства, котрі під покривкою культурно-просвітних цїлей,

може бути самі того не свідомі, причиняють ся до відродження

українського сепаратистичного руху (товариства Просвіта,

Громади й ин.). Національні й полїтичні змагання остільки

тїсно звязані з собою в українськім руху, що розмежувати їх

показуеть ся цїлком неможливим, ів нашу державну задачу
у всякім разї не може не входити усуненне всїх подібних
обставин, особливо штучних, серед цїлком одноплемінних на

родностей. Тому, признаючи з погляду державних інтересів
неможливим допустити: утворення товариства „Українська
Хата“, яке приймае програму зміцнення сепаратизму, мі

нїстер вы. справ уважае, що не годить ся дозволити на

основанне в Москві товариства „Українська Хата“ яко такого,

що змагае до здїйснення вузько-національних цїлей і тим

загрожуе суспільному ладови і безпечности“.* _

Розуміеть ся, Сенат згодив ся з мінїстерством. Се рі
шенне не лиш умертвило „Укр. Хату“, а й поставило на

краю могили й давнїйше засновані й досї ще не закриті

українські інституції.
Згідно з сим курсом складала ся й та практика

українського життя, загальну характеристику котрої подали
ми вище. Спинимо ся тепер коротенько на найбільш яскра
вих ілюстраціях сеї практики, як несла їх супротивна хвиля,
не маючи анї змоги, анї заміру вичерпати всї факти проти

українського походу.
1907-й рік. Закрито чотирі філїї катеринодарської

„Просвіти“, а незабаром її саму й решту її «Ьілїй за „ан
тиурядову дїяльність“.

— В червнї тогож року розвязано й

„Просвіту“ в Камянцї Под., але за півроку дозволено
їй наново роспочати дїяльність. — В Петербурзї заборонена

* Оригінальний текст див. у статтї проф. М. Грушевського, Фабрикація
апарати зма. ЛНВ. 1911, кн. 4.
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часопись „Наша Ду м а“. _ Спинена газета „Рідний Кр ай“
у Полтаві. Друкарня Шіндлера, де друкувала ся ся часопись,

запечатана. _ В Харкові не може вийти з незалежних причин
укр. робітнича газета „Воля“. — В кінцї червня вбита ще

-

в сповиточку українська газета „Б у?“ у Холмі. Полїція, прий
шовши в ночі з 28 на 29 червня до друкарнї, забрала рукописи
й розсипала вискладану вже частину 1-го числа газети. _
Газета „Рада“ оштрафована двічи на 400 р., „Слово“ на
100 р.
_ Сконфіскована брошура М. Стасюка „Автономія

України і розвиток продукційних сил“ й ин. _ Не
дозволено В. Науменкови зробити ряд відчитів про українське
письменство, і т. д.

1908-й рік, Адмінїстрація не дае дозволу на збори „Пр о
світи“`в Новочеркаську. _ Під час трусу в Житомір
ській семинарії сконфісковані всї знайдені укр. книжки, мізк

иньшим евангеліе в укр. мові, брошура „Страшний во

рог“ _ про шкоду алькоголїзму й ин. _ В Полтаві заборонено
укр. театральній трупї укр. афіші. _ На провінції заборо
няють ся укр. вистави і вечерницї, й таке иньше. Серед таких

причінок в супроводї скажених нападів на українство чорно
сотенної преси минув цїлий рік.

1909-й рін. В груднї закрита одеська „Просвіта“._ Не затверджена постанова полтавських губернських зем
ських зборів пожертвувати 500 рублїв на закупно хутора яко

. почесного дару від укр. громадянства для М. Лисенка. _
Сконфісковано ряд укр. книжок, при чім один автор посадже
ний в тюрму, а другий позбавлений посади. _ В укр. кни
гарнї в Житомирі переведено ревізію, сконфісковано деякі укр.

-

книжкий наложено на книгаря ‚кару 100 руб. _ Заборонено
виставляти дитячу оперу М. Лисенко „В о з а д е р е з а“, песу
Володського „Н а б і д н о г о М а к а р а“, дозволену рівноч асно

для вистав по росийськи й ин. _ Знята укр. вивіска з льо
ієаля укр. студентської громади в Дорпатї.

_ Нагінка на си ву
шапку й вишивану сорочку в Полтаві й укр. убір вза
галї в Зїнькові, і т. д.
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1910-й рік. В квітнї закрито київську „Про світу“.
— В серпнї укр. біблії отеку в с. Кобилянах на Холм
щинї. — Розвязано укр. студ. громаду в Томську. —
Не дозволено „Про світ" в Никольську-Уссурійському
і в с. Гуляй-Пол ї на Катеринославщинї. — Не дозволено
відкрити в Київі споживче товариство „Крам", а в Оріх о вї
на Таврії т-во „Труд“. — Не дозволена філїя київської
„Української Книта р н ї“ в Уманії. — Не затверджена
ухвала київського земства дати 1500 рубл. на памятник Шев
ченка в Київі. — Тижневник „Село" оштрафовано на 500 р

.,

„ Раду “ на 50 р
. Сконфісковано чотирі книжки „Лїт.

Наук. Вістника", редакторів усїх сих часописей потягнено

д
о

суду. — В Оріхові н
е

дозволено видавати укр. часопись.

— Київський і катеринославський ґубернатори видали таємний
обіжник, аби почтові уряди н

е
доручали селянам „Села“, ки

ївська і харківська шкільні округи заборонили виписувати

в шкільні біблїотеки журнал „Наше Д Бл о“ і „Хлії б о р о б“,

б
о

се наполовину українські журнали; „Рада“ заборонена для
біблїотек залїзничих урядників. — Труси у Українцїв, при
чім забирано „Лїт. Наук. Вістник", Історію України Аркаса,

укр. словарі, видавництва київ. „Просвіти“, „Часу“ й „Віку“.
— Укр. книжки викидають ся з шкільних біблїотек. —
Директор ґімназії в Лебединії на Харківщинї заборонив уче.
никам говорити п

о

українськи. — На краєвій виставі в Ка
теринославі заборонено кобзарям співати укр. думи. —
Заборонена укр. вивіска н

а

школї ім. Котляревського у Пол
таві і т. д.

1911-й рік. Адмінїстрація забороняє святкувати 50-ліїтню
річ н и цю смерти Шевченка. — Сконфісковано повні
видання Кобзаря. — Закрита „Про світа“ в Чернигові.
— В Харкові не дозволено заснувати видавниче товариство

і м
.

Б
. Грінченка. — Оштрафовано „За сїв“ трьома нав0

ротами н
а

1.100 рубл., а „Раду“ н
а

300 рубл. — В Жито
мірі й Катер и н одар і не дозволено видавати укр. час0
писї. — Сконфісковано ряд книжок укр. журналів і багато
инших укр. книг т

а

брошур (між иншим декляматори
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„Розвага" й „Досвітні Огнї“, кантату Лисенка в честь
Шевченка, то що). — Тру си й заби рання у кр. книжок,
навіть таких, як брошури Чикаленка про хлїборобство, Королева
Скотолїчебник, то що (в Оріхові полїція дістала наказ при ре
візіях „забирати все в укр. мові — лєґальне й нелєґальне").
— Не дозволено відчиті в про Сковороду, Марка Вовчка,
Винниченка. — Заборонено виставляти укр. пєси М. Ста
рицького „Чар і в н и й Сон" і Л. Черняхівської „Аппій
Кля вдій“ і т. д.

1912-й рік. Закрито „Шр о світи“ в Житом і рі (за
„шкідливу дїяльність") і в с. Каменськім. — Закрито укр.
кл юб у Київ і за одержуваннє американсько-української
газети „Свобода", перепусканої зрештою рос. цензурою. —
Почтовим урядам наказано не видавати передплатникам-се

лянам газети „За сїв". — В Миргородії ученикам ґімназії
заборонено говорити по українськи. — М і нї стер ство вну
тр ішн їх с п р а в з велї л о ґу бер н а т о р а м у кр. ґубернії й
зібрати й подати мінї стер ств у відом ости про
чи сло в с їх біблії отек з укр. книжками, п р о укр.
на р однї час оп и cї, п р о громадські, про світні, к оо
п е р а тивні й и нші ор ґан їзації, в яких головною мо
в ою є мова у країнська. — Позатим, як звичайно, труси й
конфіскати укр. книжок, заборони укр. вистав, афіш, переслї
дування учителїв, священиків, вояків то що за передплачу

ваннє або читаннє укр. часописей. (В чигиринськім пов. напр.
скинено зі служби двох земських лїкарок — Українку Свад
ковську й Лотишку Зандерсон за передплачуваннє „Ради", на
Полтавщинї перенесено о. Геращенка за укр. дїяльність до

колонїї переселенцїв з Московщини і т. д.)
1913-й рік. Закрито укр. кл ю б в Оде cї. — Катерино

славській „Просвітї“ не дозволено відкрити на селах ряду фі
дїй, про які побивали ся самі селяне. — Не дозволено т-ва
укр. художників у Київі, драмат. т-ва „Кобзар ь"
в Одесї, то що. — В Золотоноші заборонено відчит про Шев
ченка, в Київі реферат в укр. клюбі „Родина“ про „суть по
ступу“, в Одесї й Полтаві також не дозволено укр. відчитів.

22

\
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— І знов, як і в мин. роцї, труси (в Миргородї напр. шукано
„австрійську партію") й конфіскати укр. книжок, заборони
вистав, навіть „Наталки Полтавки“ (в Златополї), „Ой, не
ходи, Грицю“ то що, укр. вивісок, прапорціїв і т. д.

1914-й рік. За б о р о н а столії тнього ювилею у р о -
дин Шевченка на Українї. — Конфіската видань „К об
заря“ й звичайні утиски, як і попереднього року (на Кубан
щинї потрушено й арештовано кількох Українцїв як майбут
нїх українських гетьманів !)

.

Ми навмисне навели ряд усїх сих досить ріжних фактів,

щоб показати навіч, в яких неможливих умовах довело ся

жити й розвивати ся Українцям в останнїх роках. А се-ж
лише незначне звено з того ланцюгу більших утисків і дріб
нїйших причішок т

а ущішок, яким так густо обплутав укра
їнство росийський абсолютизм. Годї бо вичисляти вcї подібні
Факти — нї місця, нї змоги на се нема — навіть шильна що
денна хронїка укр. газет, звідки винотовано cї Факти, н

е

годна була зареєструвати на вічну память грядущому вcїх

прояв дикої самоволї реакційного режіму.

Відношеннє р о сийського громадянства. По
зицію уряду д

о Українцїв зміцняла ворожа постава рос.
громадянства д

о

української справи. В пореволюційних ро
ках, як знаємо, остаточно виявило ся так зване росийське

національне „обличе“ в результатї новійшого суспільно-еконо

мічного розвитку Росії: н
а

сцену виступив я
к

дїяльний полї
тичний чинник войовничий росийський імперія лії зм, що
мріяв про „Велику Росію", про експанзію росийської держави

д
о

теплого моря, а рівночасно про її „внутрішню“ експанзію,
про розширеннє й зміцненнє росийськости — росийської
національности, росийської культури й росийської велико-дер

жавної думки в серединї самої Росії. Сей імперіялїстичний
настрій, що з вибухом світової війни обернув ся в правдивий
шал, огорнув дуже широкі верстви росийського громадянства,

н
е

виключаючи й радикальної її частини. Відношеннє його

д
о

пригноблених народностей круто зміняєть ся, бо, очевидн0,

лише їх коштом могла йти росийська експанзія. Особлив0 різ
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ко зміняєть ся відношеннє до українства, розвиток котрого

найсильнїйше підкошував сю експанзію. Тож не дивниця, що

лїберальні імперіялїсти в своїй українській полїтицї подають

руку найгіршим обрусителям з поміж старого назадництва, яке

здобуло під час революції почесну назву „чорносотенства“.

Активним виступам чорної сотнї і її орґанів („Новое Время",
„Кіевлянинь" etc.), котрі що-раз завзятїйше й нахабнїйше

вдаряють на Українцїв, накликуючи уряд до найбільш рішу
чих заходів проти нього, які лише в силї держави, вторують
й їх лїберальні союзники. На чолї сього походу проти укра
їнства з боку лїбералів стають такі признані провідники ка
детів, як П. Струве й О. Поґодін, котрі в цїлім рядї статтей

(головно в ґазетї „Утро Россіи“, місячнику „Русская Мьсль"
і „Московскомь ЕженедЬльникЬ“) починають проповідувати

„культурну боротьбу“ з українським рухом. Поволї, в міру

розвитку українства, починає витворювати ся атмосфера, яка

нагадує собою польсько-українські відносини в Галичинї, —
атмосфера дружнього нaтиску ріжних росийських партій і верств
на спільного ворога — Українцїв. Росийсько-українські відно
сини псують ся, що з особливою виразністю проявляєть ся

між молодїжю, особливо шкільною. По вищих школах на ґрунтї

сих відносин повстають в останнїх лїтах що-раз частїйше су
тички, викликувані звичайно національною нетолєранцією й

аґресивністю Росіян. Є се прообраз будучих відносин конститу
ційної Росії до Українцїв, добра вказівка, чого можуть сподї
вати ся вони від росийського лїбералїзму, на поміч котрого

досї так багато рахували.
Що се дїйсно проблєматична поміч, свідчать спільні ви

ступи лїберальних імперіялїстів з урядом і його чорносотенною
rвардією не лиш у пресї, а й на инших полях полїтичного

життя. Як відомо, лїберали взяли участь у всеславянській ко
медії, звісній під іменем „неославянського" руху, зааранжованій

урядом для оброблення славянського населення Австро-Угор
щини на вишадок війни. На конференціях і з'їздах неославян
ських, як знаємо, ворожо настроєних до Українцїв, котрі, до

речи сказати, бойкотували сї зборища, бачимо поруч з ріжної
22ж
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масти домашнїми й закордонними приятелями царизму й пред

ставників росийського лїбералїзму;* беруть вони також участь

і в аґітаційних поїздках ґр. Бобрінского по Галичинї й Буко
винї, а також у звісних відвідинах росийськими чорносотен
цями галицьких москвофільських „мучеників“ під час процесу

Бендасюка і Ко; в своїх виданнях виступають ворожо й проти
закордонних Українцїв, боронячи москвофілів та стараючи ся

регабілїтувати їх в очах поступового росийського громадянства,
котре звикло вважати сих „піонерів“ росийської культури ш03а

межами Росії за звичайних аґентів рос. уряду і т. д.
Одночасно зростала боротьба з українством і чорносотен

них кругів. Не вдоволяючи ся часописною кампанїєю й тай
ними доносами на Українцїв до властей, засновують росийські
націоналїсти спеціяльне товариство для боротьби з українським

рухом. Невдовзї саме по анексії Босни й Герцеґовіни повстає

в Київі в 1908 р. „Клубь русскихь націоналистовь", що ста
вить своєю метою „культурно-громадську боротьбу з україн
ським рухом і оборону підстав росийської державности на
Українї.“ Так означує завданнє Клюбу його статут, затвер
джений властями, — на дїлї-ж се почесне завданнє виконує
Клюб при помочи тайних і явних доносів на українство, то
подаючи відповідні меморiяли до центральних властей, то уря
джуючи по ріжних містах відчити про украінськии рух і йог0 |
небезпечність для росийської держави. Вкупі з иншими подіб
ними орґанїзаціями, заложеними давнїйшe (як от „Славянское

* Як росийські, так і австрийські Українції офіціяльно відмовили ся брати
участь в cїй всеславянській комедії поруч з своїми гнобителями й неприхильни

ками. Терплячи саме від своїх славянських братів — Росіян і Поляків, вони не
мали причини виступати проти Австрії, де українство знайшло захист для свого
розвитку, а зокрема проти Нїмцїв, від котрих нїколи не зазнавали угнїту. Ся по- |
става Українцїв дала, розуміється, чорносотенцям зайву нагоду накинути ся на

них з доносами й обвинуваченнями в австрофільстві, „зрадї славянству" і т. п.
,

хоч пізнїйше т
е

саме „Новое Время", котре вело перед в сих нашастях, призна

л
о ся, що н
а

відомім неославянськім з'їздї у Празї 1908 р. „було умовлено, щ
о

нїякого українського народу я
к

окремої нації не істнує." Розуміється, нам н
е

треба будо ждати аж н
а

ревеляції „Нов. Времени", про се виразно свідчив уже

сам характер і склад неославянських зборищ, на котрі, я
к відомо, запрошувано

я
к

офіціяльних представників неістнуючого „русскаго" народу в Австрії галиць

к
о

буковинських ренеґатів з москвофільського табору.
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Благотворительное Общество" або „Галицко-русское Общество",

котре в cїм часї закладає кілька своїх філїй по ріжних містах
Росії), що мали на метї по-за помічу славянським „братам“,
спеціяльно галицько-буковинським „Росіянам", і оброблюваннєм
їх у росийськім дуcї також боротьбу з українським рухом,
„Клубь русскихь націоналистовь“ причиняється велико до уря
дових переслїдувань українства. Він не минав нагоди, щоб не
виступити проти Українцїв, а між иншим звернув свою увагу
на культ Шевченка. Завдяки „Клюбу" не дійшло до основання
„Товариства охорони могили Шевченка", в 1910 р. „Клубь"
скликав спеціяльні збори для протесту перед начальством

проти постанови памятника Шевченкови у Київі, він же-ж
був причиною й заборони на Українї ювілейних обходів 50
лїття смерти великого Кобзаря (1911 р.) і 100-лїття його уро
дин (1914 р.), коли могилу Шевченка облягала полїція, щоб
не допустити поклонників поета, і т. д. Сміло можна сказати,
що як колись Юзефович і Ко були головними винуватцями
ганебного закону 1876 р., так тепер їх сини по духу, обєднані
в „Клубі“, спричинили новійші репресії проти українства.
До речи сказати, одним із дїяльних членів „Клубу“ був

і відомий гонитель українства, С. Щоґолєв, головний цензор

українських книжок і автор великого друкованого доносу на
укр. рух, вихваленого між иншим і в „Русской Мьiсли", орґанї
П. Струве.*

* „Праця" п. Щоголєва вийшла в 1912 р. під заг. „Украинское движеніе
какь современньій зтапь южнорусскаго сепаратизма". Се груба книжка (на 588
стор. вел. 8”), в котрій по відповідно спрепарованім нарисї історії укр. руху й
його сучасного стану йде цїла проґрама ріжного роду „мЬрь пресЬченія и

предупрежденія" для боротьби з українством. Книжка стрінула великі похвали
в урядових сферах і була офіціяльно ширена серед урядництва й духовенства
на Українї. Заохочений сим автор незабаром видав її наново в значно скоро
ченім розмірі, щоб зробити її

,

мовляв, приступнїйшою для ширшої публики. Та

в багатьох випадках праця п
. Щоґолєва н
е

виправдала надїй, які покладали
на неї її хвалителї від мінїстерства внутр. справ д

о

п
. Струве включно. Замість

відштовхнути людей від злочинного „мазепинства" відкрила вона очі багатьом

із своїх примусових читачів, передтим часто цїлком необізнаних з українською
справою, й заставила їх зацїкавити ся сею справою, а нераз і прихилити ся

дО НеІ.
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Сей ріжностороннїй, але однодушний похід проти україн
ства не осягнув одначе своєї цїли — не спинив українського
руху й не перестрашив його дїячів. Навпаки, він принїс на
віть користь, бо вбивав серед Українцїв москвофільство й
причиняв ся — особливо серед молодшого поколїння — д0
самостійницької орієнтації. Читаючи в пресї вічні напасти на
українство, вершком котрих були статтї славнозвiсного Мєнь

ер
шікова, що вcї Українцї без виїмки зрадники й сепаратисти,

що навіть у найбільш льояльного й зовсїм, здаєть ся, обруcї
лого „Малороса“ на днї душі таїть ся таки „мазепинець";*

стрічаючи ся на кождім ступнї з урядовими переслїдуваннями,

що в останнїх часах знайшли своє льоґічне увінчаннє в ро3

порядженню куратора одеського шкільного округа не прий
мати на службу взагалї „Малоросів“; натикаючи ся на нето
лєранцію й ворожнечу й серед поступового рос. громадянства,

навіть найльояльнїйші, найспокійнїйші, найбільш умірковані

Українцї мусїли глибоко застановляти ся над долею рідного
краю й власним становищем, в наслїдку чого у них будила ся

національна думка, зростало почуттє відрубности від Москалїв.

Серед молодшого поколїння, як уже сказано, міцнїйшала й по
глиблювала ся через се самостійницька орієнтація. Ідеї сепа
ратизму від Росії вперше саме в cїм часї ставлять ся сері03н0
й знаходять прихильний відгук.

Розвиток українства в часї реакції.

Отже українство розвивало ся, не зважаючи на вcї пе
реслїдування. Шерейшовши в революційних часах з тїсних

гуртків „громад“ і конспіративних орґанїзацій в широкі крути

населення й глибоко закорінивши ся в самій гущавинї на
роднїй, воно набрало непереможної сили опору, 0 котру розби

вали ся вcї ворожі натиски. Воно зробило ся в сих часах
надто нерозривною частиною полїтичного й економічного ви

* З уваги на велике аґітаційне значіннє в справі розбудження українсь
кої свідомости серед широких крутів ріжного роду „Малоросів" видали Українцї
у Київі незадовго перед війною пару найбільш україножерних статтей Мєньші
кова окремою брошурою.
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зволення української маси, щоб могло бути знищене. І як
давнїйше все оживало воно з кождим вільнїйшим рухом,

з кождим свіжійшим подмухом у державі, так тепер і поготїв
не могло й не може воно загинути, бо народнє визволеннє

так чи инакше, ранїйше чи пізнїйше, а мусить прийти.
Воно стоїть на порядку дневнім і нїякі зусилля реакції не
можуть його усунути.
Реакція, правда, встигла значно приборкати полїтичне

життє на Українї — з його поверхнї майже зникли полїтичні
українські партії, але знищити взагалії українства вона задля

згаданих вище причин не могла.

Позбавлене полїтичного самовияву воно з тим більшою

силою проявило ся на инших полях — передовсїм в области
культурно-національній. Власне на пореволюційні часи припа
дає буйний розцвіт національно-українського життя в культур
ній і економічній области. Перейшовши від широких соціяльно
шолїтичних змагань революційної доби знову до полїтичних
буднїв, воно з тим більшою увагою заходить ся коло своїх

культурних справ, в cїй области зужитковуючи набутий капі
тал енерґії й нагромаджуючи тут нові національно-культурні
вартости, творячи нові запаси національної свідомости, на сей

раз ще глибшої, ще виразнїйшої, як передтим.

Укр. письмен ство і мистецтво. В cїм власне часї
розцвітає, не зважаючи на урядові утиски, українська лїте
ратура. Зростає й кращає молода укр. преса, захоплюючи що

раз більші круги інтелїґенції й простолюду. Розвиваєть ся

працями „Укр. Наукового Товариства у Київі“ наукова лїте
ратура. Повстає досить широка й гарна популярно-наукова
дїтература, котра багато причиняєть ся до поширення й

зміцнення укр. самосвідомости. Тут маємо між иншим такі
гарні річи, як „Історія України" адмірала М. Аркаса,
„Ілюстрована історія України" М. Грушевського, „Історія
українського письменства“ С. Є Фремо ва, „Про автономію
України" М. Порша, автора численних статтей і розвідок
на сю тему в укр. часописях і „Записках“ Укр. Наукового
Т-ва у Київі, й чимало инших. В области наукової лїтератури
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крім видань укр. наукового т-ва треба відмітити ще капіталь
ний „Українсько-росийський словарь“ Б. Грінченка, виданий
у 4 томах ред. покійної „Київської Старини“. Рівночасно ви
ходить ряд книжок, присвячених українознавству, в росий
ській мові для інформовання про укр. справу в широкім зна
чінню сього слова росийської публики й своїх же змосковпце

них земляків, передовсїм з історії України — 3-є виданнє ві
домого „Очерка исторiи укр. народа“ проф. М. Грушевс ь
кого (1911 р

.,
2-е вид. 1906 р.), йогож „Иллюстрированная

исторія Украинь", огляд укр. історіоґрафії і укр. історії в І-м
томі великої укр. енцикльопедії „Украинскій народь в

ь

его

прошломь и настоящемь“, Історія України О
.
Є Фименкової

(дві книжки — одна для інтелїґенції й друга, коротша,

в формі оповідань, для дїтей), далї змістовний і всестороннїй
огляд цїлости укр. справи під заг. „Украинскій вопро св“,
видан. ред. „Украинской Жизни“ (1914 р.), й ин., не згаду
ючи вже про цїлий ряд присвячених українознавству статтей

і розвідок п
о

ріжних росийських видавництвах — наукових і

загального характеру. Відмітимо також я
к
курєз появу чор

носотенної історії України — проф. П
.

Ковал евського, бо

вона також є свого роду знаком часу, виразним свідоцтвом

глибокого заціїкавлення українством в найріжнороднїйших кру
гах рос. громадянства.

В области красного письменства появляється ряд нових
молодих сил, — М

.

Филянський, Г
. Чупринка, С
.

Черкасенко

(П. Стах) і ин., а їх славні попередники — Л
. Українка, М
.

Коцюбинський і Вол. Винниченко виступають тепер у повнім
розцвітї свого таланту, збогачуючи укр. белєтристику творами

великої художньої й громадської вартости. В cїм же періодї
розвиваєть ся й українське мистецтво — малярство, різбяр
ство, архитектура й музика, д

е

на зміну старих талантів при
ходить багато нових, що віщують дальший поступ н

а

всїх по
лях рідної штуки: в малярстві Ів. і Мик. Бурячки, Ф

.

Красиць
кий, М. Жук, В
. Масляників, О
.

Новаківський, І. Северин,

П
.

Холодний і ин., в архитектурі В
.

Кричевський (рівнож

гарний маляр), в скульптурі М. Гаврилко, в музиції П
.

Синиця,
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Я. Степовий і К. Стеценко. Українське малярство спромогло
ся вже й на власні вистави (у Київі в зимі 1911—1912 і
в 1913 р. і в Полтаві в зимі 1913—1914 р.).
Великий поступ зробила в cїм часї й українська архи

тектура, що викликала велике зацїкавленнє серед укр. грома
дянства. На порядок денний виходить справа укр. національ
ного стилю в будівництві. Пильно дослїджуєть ся стара укр.
архитектура, найбільш захована в старих укр. деревляних

церквах у Галичинї і рос. Українї (працї головно В. Щерба
кiвського і К. Широцького), й роблять ся спроби утворення
на її основі новітнього укр. архитектурного стилю. По щасли
вій спробі приложення сього стилю на практиції (будинок

полтавського ґубернського земства по проєкту В. Кричевського),

переведеній ще в попереднім періодї, повстають сливе по всїй

Українї численні будинки в укр. нац. стилю — приватні й
громадські — в Київі, Харкові, Катеринославі, Одесї й цїлий
ряд народнїх шкіл по селах (на Полтавщинї — земські школи
в лохвицькім повітї, на Кубанщинї, то що). Навіть в церков
нім будівництві, де досї панував препоганий обовязковий сино
дальний стиль, зроблено вилім (церква в с. Плїшивцї на
Полтавщинї на старо-український взір, коштом еп. Партенія).

Високо підносить ся також укр. театр. Перед веде тут
славнозвiсна театральна трупа під вмілою й досвідною орудою

М. Садовського, яка грає тепер майже постійно в Київi. Упа
док старих обмежень (заборони перекладів і пєс з інтелїґент
ського життя й ин.) причинив ся до обновлення театрального

репертуару й дав тим змогу укр. театрови вийти на широкий

шлях европейського розвитку.

Кооперативний рух. Не обмежуючи ся просвітно-лїте
ратурною дїяльністю, працюють Українції також на економiчнiм
полї, головно в кооперації, котра в cїм часї, по упадку революції

з її широкими соціяльно-економічними домаганнями, набирає ве
ликої ваги в очах громадянства не лише задля своєї безпосеред

ньої користи для широких мас, а й як етап до кращого соціяльно

економічного ладу будуччини й практична школа самопомочи

й самоорґанїзації сих мас. Стиснена в полїтичнім життю pe
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акцією самодіїяльність громадянства з тим більшою увагою

обертаєть ся до кооперації, шукаючи тут приложення своїх

сил і енерґіі. Українцї беруть дїяльну участь в cїм спілковім
руху, змагаючи ся надати йому український характер, що їм

здебільшого і вдаєть ся. Раз тому, що за сими змаганнями
стояло само життє з його відмінними умовами й потребами

української господарської практики й національна стихія са
мих спільників — укр. селянства й робітництва, — в великій
мірі вже освідомлених національно і полїтично, а друге —
сама ідея спільництва, кооперації не була чимсь новим на

Українї. Ще від початку 90-их років завзято і невтомно ши
рить її відомий кооперативний дїяч Микола Левитський,
званий популярно „артільним батьком“ за те, що пропа

гував так звані трудові артілї (спілки). Довший час, як знаєм0,

його дїяльність стрічала ся не лише з підозріннями й пере

слїдуваннями уряду, котрий бояв ся, щоб артілї не стали

розсадниками революції, а й з неприхильністю тих самих кру
гів громадянства, що тепер з цїлою головою пірнули в коопе
рацію, — тодї була дуже поширена думка, що артілї саме з од
ного боку відвертатимуть народню увагу від революції, а з дру
гого, не можучи спинити природного бігу економічного ро3
витку, не мають нїяких життєвих підстав, що отже пропа

ґувати їх— річ шкідлива й реакційна як з полїтичного, так і
економічного погляду. Та, не зраджуючи ся сим, М. Левит
ський далї вів своє корисне дїло й чимало причинив ся до

спопуляризування кооперативної ідеї. Його заходами по ріжних

місцях на Українї повстали численні трудові товариства —
спілки хліборобські й ремісницькі, котрі мають безперечні за
слуги в справі поширення ідей самодїяльности й самоорґанї

зації серед широких народнїх верств. Тепер кооперативний
рух, заінїцiований Левитським, стає на ширший ґрунт і, стрі
чаючи гаряче спочуттє та піддержку з боку громадянства,

швидко розростаєть ся, захоплюючи ріжні сторони народньог0

життя. Засновують ся численні хлїборобські товариства, моло

чарські спілки, кредитові товариства, споживчі товариства

З рядом товариських крамниць, то що.
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Як широко пішов сей рух, видко з того, що перед вій
ною самих споживчих товариств було у Київщинї 900, на По
дiллю 600; cїльсько-господарських кооператив було на Укра
їнї в 1913 р. 850, в тім 769 cїльсько-госп. товариств (з чого на
саму Полтавщину припадало 225) і 181 спілок (найбільше на
Кубанщинї).

На чолї української кооперації став цїлий ряд молодих
дїячів, між котрими годить ся згадати насамперед передчасно
помершого Василя Доманицького, котрий багато для неї

Василь Доманицький
— укр. письменник і один

відомий кооперативний дїяч, з піонерів новітнього укр.

„артільний батько“. спілкового руху.

Микола Левитський,

прислужив ся. Разом з сею практичною дїяльністю іде не

менше жива лїтературна. Справа української кооперації, її
основ і завдань, пильно обговорюєть ся цїлою укр. пресою
(статтї і брошури В. Доманицького, А. Жука, М. Порша,
В. Садовського, М. Стасюка й ин.), повстають навіть спеціяльні

укр. кооперативні часописї й товариства, що ставляють своєю

метою пропаґанду кооперації на Українї й провадження її
в українськім дуcї („Наша Кооперація“).
На кооперативних з'їздах обстоюють ся укр. домагання,

напр. на з'їздї в Київї 1909 р. селяне домагали ся укр. ко
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оперативних часописей, на з'їздї в Житомирі 1913 р. вистав
ляло ся домаганнє, щоб кооперативні інструктори робили свої
виклади по українськи, і т. д. На місцях кооперативи дуже
причиняють ся до зросту укр. національної свідомости, бо про
вадять їх здебільшого свідомі селяне-Українції, а наглядають
і керують ними земські інструктори, також у більшій части
свідомі Українцї, які ширять укр. думку, укр. книжку, укр. часо
писи й привчають населеннє цїнити своє рідне й працювати

для здїйснення укр. ідеалів. -

Наслїдком сього, в міру свого розвитку, кооперація на

Українї набирає що-раз більше українського характеру й зма
гає до повної самостійности й незалежности від росийської. Се

змаганнє дуже яскраво виявило ся під час всеросийського к0
оперативного з'їзду у Київї в початку серпня 1913 р

.,

д
е різ

к
о

зіткнули ся між собою Українції, що обстоювали автоном

ність кооперативного руху н
а Українї, й Росіяне, які стояли

за сцентралїзованнєм кооперативної справи в цїлій державі.
Правда, Українцям на сей раз ще н

е

вдало ся осягнути свого,

але вже сам Факт енерґічного й рішучого зазначення укр. по
зиції багато значив, свідчучи я

к

найкраще про дїйсні тенден
ції розвитку укр. кооперації в напрямі „украєвлення“, що рів
нозначне з її усамостійненнєм. Для пропаґанди укр. коопера
тивної ідеї і взагалї укр. національної думки сей з'їзд мав
взагалї дуже велику вагу.

Так отже і в економічній области стають Українції нарештї

н
а

твердий національний ґрунт, ідучи за прикладом своїх братів

у Галичинї. Безперечно, я
к

б
и

н
е

полїційні умови полїтичного

життя у Росії, рос. Українції могли-б уже досї похвалити ся

своїми власними кооперативними союзами, своїми банками, асе

кураційними товариствами, то що.

Публичні виступи У к р а ї нщїв. Розвиваючи ся укра
їнське життє, розуміється, раз-по-раз обявляло ся й на-Зверх

у цїлім рядї шубличних виступів, котрі свідчили, що україн
ство живе й розростаєть ся, н
е

зважаючи н
а вcї утиски. .

З нагоди, напр., обох ювилейних річниць Шевченка ріжні

громадські інституції на Українї вшановують память великог0
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Кобзаря закладаннєм шкіл, засновуваннєм стипендій його іме
ни, називаннєм улиць і площ по містах і селах його іменем,

вивішуваннєм його портретів у залях засїдань, асиґнованнєм

сум на його памятник у Київі, на що, до речи сказати, спе

ціяльний Комітет у Київі зібрав понад сто тисяч рублїв, го
ловно з дрібних датків, то що. Не всї cї постанови вдавало
ся перевести в життє через заборони з боку уряду, як рівно-ж

з тої самої причини не можна було на Українї урядити обхо
дів великих роковин у тих розмірах, на які заслуговувала ша

мять поета та які хотїли надати сим обходам громадські інсти
туції й приватні українські орґанїзації, але вже те, що зробило
ся, було вимовним свідоцтвом сили й розросту укр. ідеї.

Крім Шевченка шанувало укр. громадянство подібним
способом і инших українських дїячів — історичних і новітнїх
(Котляревського, Квітку-Основяненка, то що). На cїм місцї го
дить ся згадати напр. про 75-лїтню річницю смерти батька

нового укр. письменства, дуже бучно, при піднесенім настрою

учасникiв вiдсвятковану в шадолистї 1913 р. у Полтаві.

Позатим Українцї дальше виставляють в земських і
міських самоуправах старі домагання українїзації шкільництва

на Українї. Сї-ж домагання, як і давнїйше, виставляють ся й
на численних так зв. „учительських курсах" для учителїв на
роднїх шкіл, уряджуваних з року на рік по всїй Українї під
час вакацій земствами. На сих лїтнїх курсах учителї домага
ють ся для себе викладів з укр. історії, лїтератури й мови,

улаштовують вистави укр. підручників і взагалї укр. популяр
них книжок та книжок для дїтей й продажу всяких українсь
ких видань, збирають жертви на памятник Шевченкови, посила

ють телєґрами парляментському представництву галицьких
Українцїв, витаючи його заходи коло заложення укр. унївер
ситету у Львові, то що. Відмітимо тут ще петицію учнїв поділь
ської духовної семинарії в справі заведення в семинарії катедр

укр. історії і лїтератури (1911 р.). Українська справа порушувала
ся в cїм часї також на всяких з'їздах, як от 1912 р. на з'їзді

жіночої освіти в Петербурзї, 1913 р. на всеросийськім cїль
сько-господарськім з'їздї у Київі, на епiдемiольоґічнім з'їздї,
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на аґрономічнім з'їздї у Винницї, а вкінції на всеросийськім
з'їздї вчителїв у Петербурзї, котрий тривав від 23. ХII. 1913
до 3. І. 1914 р. і на котрім Українції дуже рішучо заманї
Фестували своє становище, чим страшенно переполохали уря
дові круги й віддану їм пресу, яка вдарила на ґвалт, розпи
суючи ся про укр. небезпеку. Про укр. виступи на коопера

тивних з'їздах була мова вище. Вcї cї виступи вимагали
неабиякої горожанської відваги, бо інїціяторів їх і учасників
не минала кара з боку уряду. За виступи, напр., на учитель
ських курсах і на останнїм просвітнїм з'їздї у Петербурзї
щїлий ряд учителїв Українцїв втратив посади з заборо

ною вступати взагалї на яку-будь державну чи земську

службу.

Приводом до укр. манїФестацій служили також похорони

видатних укр. дїячів і письменників, як от у 1910 р. Б. Грін
ченка, В. Доманицького, Л. Мацїєвича, М. Кропивницького,

О. Юркевича, в 1912 р. М. Лисенка, в 1913 р. М. Коцюбин
ського і Лесї Українки. Особливо похорони М. Лисенка мали
дуже імпозантний характер, обернувши ся в велику укр. манї
Фестацію, котра напсувала багато крови адмінїстрації.

Глибоке вражіннє зробив також виступ свідомого укр.

селянства в 1913 р. з приводу безсоромних слів предсїдателя

Держ. Думи „землячка" Родзянка, котрий під час української

дебати в Думі відважив ся й собі кинути камінець на україн
ство, заявивши, що буцїм-то української лїтературної мови

селяне не розуміють й волїють книжки у росийській мові й як

на доказ послав ся на той „Факт", що свого часу катеринослав

ські селяне нїби-то неприхильно поставили ся до виданого

катериносл. земством укр. перекладу манїФесту 17-го жовтня.

У відповідь на сю брехню селяне з чотирьох повітів Катерино
славщини (катериносл., новомоск., олександрівського і павл0
град.) подали в Думу протест, підписаний 1790 люда, в котрім

рішучо збивали сю брехню, заявляючи, що укр. селянство на

рівнї з иншими шарами укр. громадянства твердо й рішуч0
стоїть за волю й права рідного краю, жадаючи сповнення

вcїх укр. домагань до автономії України включно.
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А вже наймогутнїйше свідчили про силу й життєвість
українства відомі голосні подїї на Українї в лютім (ст. ст.)
1914 р., коли з приводу заборони Шевченкового ювилею впер
пше вийшло українство на улицю, щоб відкрито, перед цїлим

світом запротестувати проти нечуваного чужинецького гнету.
Пару днїв тягли ся величезні демонстрації в Київі, в котрих
взяли участь тисячі народу, особливо молодїжи й робітництва.
Величезні маси народу йшли в походії, співаючи укр. націо
нальні піснї й підносячи ворожі оклики проти уряду. Тодї-то
вперше голосно пролунало давнє гасло — „Геть з Росією!"
Наполоханий уряд вислав на демонстрантів військо, козакiв i
полїцію, змобілїзував навіть чорну сотню на чолї з відомим

„студентом Голубєвим“, але, не вважаючи на кріваві сутички й
арешти, заворушення не скінчили ся того самого дня (25 II)
— демонстрації відбували ся й на другий день (26 II ст

.

ст.).
Зробили вони величезне вражіннє й голосною луною відбили

ся п
о

всїй Українї, скрізь гартуючи духа й підносячи свідо
мість. В менших розмірах відбули ся подібні демонстрації та
кож у Харкові й Катеринославі.
Україн щ

ї

польської культури. Сей всестороннїй
розвиток українства захопив собою також спольщених Україн
цїв римо-католицької віри, що живуть на правобережній Укра
їнї. Серед них що раз живійше починає будити ся національна
думка й свідомість. Давнїйше, поки укр. рух був слабший,

почуттє приналежности д
о

укр. нації серед наших спольщених

земляків н
е

могло бути дуже глибоке. Воно звичайно н
е

йшло

далї інстинктового привязання д
о

рідного краю, стихійної лю

vбови д
о

його природи й люду. За глухих часів Миколи І-го,

коли народ стогнав у панщинї, а всякий вільнїйший рух був
неможливий, ся природна любов виливала ся в т

і

самі Форми

у к р а ї н оФіл ь ства, що й серед змосковлених Українцїв н
а

лївiм березї, лише се було українофільство в польській націо
нальній одежі, а н

е

росийській. Поза лїтературним україно
фільством сей природний потяг д

о

свого й протест проти все
владного абсолютизму виявляли ся на практиції часто-густо

в карикатурних формах так зв. „бала гул ь ства”, яке що д
о
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широко знаному у нас з біографії Шевченка.

Пізнїйше, коли настали вільнїйші часи й прийшло до

скасування кріпацтва, — на Лївобережжу укр. рух виступив,
як уже згадувано вище, у формі народництва, а на Право
бережжу
_ хлопоманства. Реакція 80 і 90-их років при

глушила одначе сей природний розвиток українства серед

спольщеної інтелїгенції Правобережжа й доперва в наших

часах знову прокинуло ся врно серед неї, на сей раз з далеко
більшою силою ів цїлком модерній формі. Відновлюе традиції
Антоновича, Рильського, Свенцїцького й ин. хлопоманів 60

70 рр. гурт молодих дїячів на чолї з покійним Богданом ‚

Ярошевським і молодим талановитим укр. істориком Вя- і
чеславом Липинським. Вони в заснованім 1909 р.
тижневнику „Ргиефасї Кгајоууу' пригадують своїм спольще
ним землякам їх українське ноходженне, відкликують ся до
памяти їх предків, що були вірними синами рідного краю,
знайомлять їх з розвитком укр. руху й успіхами його й бу
дять тим серед них приспану національну свідомість. Рівно

часно озивають ся вони й до Поляків, що живуть на Правобе

резкжу, щоб вони не нехтували народу, серед котрого ікоштом

котрого живуть, і йшли за одно з його синами в імя добра
спільного краю. Не вважаючи на заїлий опір, який ставили

сїй пропагандї польські шовінїсти, що й досї не відвикли
вважати правобережну Україну за нероздїльну часть колишньої

історичної Польщі, справа національного відродження споль

щених Українцїв, чи краще сказати Українцїв польської куль
тури, хутко пішла наперід. Завдячувати се мусимо головно

невсипущій енергії В. Липинського, котрий крім статтей

в „Ргиеді Кгајоуу-ім“ і особистого впливу багато зробив для
повороту своїх земляків до рідного народу своїми таланови
тими історичними працями, в яких роскривав укр. похо

дженне правобережної шляхти й її участь в дїях України?

\

своеї сути зовсїм відповідало лївобережному „м оч е м ор д і ю“,

* Книжки: ЅиІасііъа на Пкгаіпіе (Ііраків 1909) і особливо „И сіиіејоуг
Пкгаіпу“ (Краків 1912).
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Взаемини з австрийською Україною. Від часів
революції зносини з австрийською Україною стають щораз шир
шими й міцнїйшими. Вільнїйше йде на росийську Україну

укр. закордонна книжка й часопись, не зважаючи на всякі

цензурні й митні перешкоди, частїйшими стають відвідини

рос. Українцями Галичини й Буковини і, навідворот, закор

донні земляки частїйше навідують ся на рос. Україну. Разом

з тим в обмін ідей між обома роздїленими кордоном частками

укр. території відбуваеть ся нормальнїйше й швидче, як ко

лись. Сприяе сьому й та обставина, що тепер відкрила ся

змога спільної участи всїх українських лїтературних сил, не

залежно від полїтичного кордону, в австрийсько-українських і

росийсько-українських видавництвах. Наслїдком сього невпинно

зростае серед рос. Українцїв зацїкавленне справами закордон
ної України. З колишнїх тїсних гуртків переходить воно те

пер у широкі круги громадянства, котре з глибоким інтересом
стежить за життем і розвитком закордонних братів. Виявляеть
ся се заінтересованне з численних відгуків рос. Українцїв на

подїї по той бік історичної прірви. І чим далї, то з усе біль
шою силою відгукуеть ся рос. Україна на сї події. Зацїка
влення сього не зменшувала й та обставина, що й на рос.

Українї настала сяка-така змога національного розвитку й

українське житте починае тут щораз‹ більше дэкуплювати ся

коло свого старого природного історичного центру — матери

городів українських, золотоверхого Київа. Правда, в культурнім
життю Львів, який від 1876 року аж до революції був свого

роду всеукраїнським огнищем, сходить уже надругий плян,

але все ж таки він не тратить свого великого морального зна

чіння для рос. України, як столиця українського Пемонту,
в котрім українське житте мае свій захист, може свобідно й

нестримно розвивати ся в умовах вільного конституційного
ладу, далеко поза межами, доступними для „досягнення“ во

рожого українству росийського царизму. В міру розвитку реак
ції в Росії, а вкупі з тим плянового антиукраїнського курсу,
галицько-буковинський захисток цїлком природно набирае ще
більшого значіння для цїлокупности українського життя, осо

зз
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бливо зиачіння полїтичного. Царизм з свого боку не 11і1‘ оЁе

видно не оцїиювати сього значіиия австрийської України для

України росийської. Завйгди споглядаючи зизим оком на укр.
Пемонт, починае він тепер не на жарт готувати ся, Щоб від
бити у Австрії сей закуток укр. землї й здавити тут „мазе
пинське гнїздо“, аби воно, мовляв, не затроювало, як вислон
лювали ся росийські націоиалїсти, рос. України.
Тим більшої ваги супроти того набирав для рос. Українцїв

сей „невозсоединений“ ще україиський оазіс, звідки на цїлу

рос. Україну росходили ся паруси вільного укр. життя. І рос„
Українцї, що завсїгди з піетизмом ставили ся до закордонного
притулку, й тепер не мипали иагоди, щоб не засвідчити перед
своїми австрийськими земляками, як вони цїнять їх роботу, й
по зиозї брали в сїй роботї таку чи иншу участь.

-

Так, беруть вони, напр., участь в Просвітиім Конгресї,

урядженім в 1909 р. товариством „Просвіта“ у Львові з на

годи 4О-лїтиього ювилею свого основания, відвідують укр. ви

ставу в Стрию, приїздять на збори Наукового Товариства ім.

Шевченка, то що, а при сїй нагодї приглядають ся на місцї

успіхам закордонних земляків на полї їх культурного й еконо
мічного життя. Розушеть ся, пайбільше рухливою иід сим

оглядом була молодїж вищих шкіл, котра в останиіх лїтах

часто уряджувала подороай по Галичинї й Буковшй, приїздю
чи сюди то на всеукраїнеькі зЧзди молодїжи внщих шкіл,

скликувані у Львові в 1909 і 1912 рр., то иа сїчові свята,
особливо на славний сїчово-сокільський здвиг у 1914 р. на па

мять столттнїх роковин народжения великого Кобзаря, то що.

Надто цїкавили ся в широких кругах рос. України шкіль

ними справами закордонних братів, з захопленнем стезкучи за

їх невсипущою дїяльністю на полТ приватного шкільництва, а
особливо за заходами коло основания укр. унїверситету у
Львові. Боротьба укр. студентів за свої права на львівськіи

уиїверситетї завсїгди зиаходила гаряче-спочутливий відгук на

рос, Україгй. Под?! 1910 р. на унїверситетї, що скінчили ся

смертю укр. студента А. Коцка, викликали у нас глибоке обу

ренне проти польських шовіиїстів, а за те радісною луною
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відбив ся в 1911 р. по всїй широкій Українї відомий апель
сивоволосого австрийського Монарха до галицьких Українцїв,

у котрім заповідало ся сповненне заповітньої мрії всїх Укра
їнцїв — заснованне в найблизшім часї окремого українського
унїверситету.

Дуже яскраво виявляють почуття рос. Українцїв, викли

кані сим покликом, ті численні телеграми, які носипали ся

з рос. України на імя Українського Клюбу в австрийськім

парляментї. Іпізнїйше при кождій нагодї вважали рос. Українцї
за святий обовязок піддержувати з свого боку заходи галицько

українських полїтиків в унїверситетській справі, чим виразно
зазначали, яку велику вагу мае самостійний укр. унїверситет

у Львові для цїлої соборної України.
Але —і се річ не меньшої ваги — починають рос. Укра

їнцї в останнїх часах також на дїлї користати з рідного
шкільництва за кордоном, посилаючи туди на науку своїх дї
тей (здебільшого до приватної укр. ймназії в Рогатинї, де пе

ред війною вчило ся вже кілька хлопцїв з рос. України).
Так, не зважаючи на всї перешкоди, міцнїшала взаїмна

звязь між роздїленими кордоном українськими землями.

Українська: справа в Думі. Всї сї факти, вимовно
свідчучи про життеву силу українства, про його глибоке ко

рінне серед найріжнїйших суспільних шарів на Українї, приму

шували й рос. громадянство й полїтичні сфери так чи инакше

з ним числити ся. Перейти мовчки повз нього, як давнїйше, годї
було, годї було поминути його зневажливо як якусь сріапііъе

пеёіідеаіііе. Тим треба пояснити, що українська справа вири
нала час від часу і в 3-й та 4-й Думах, не зважаючи на від
сутність в них українського представництва.

Деякі депутати з України, числячи ся з сим розвитком

укр. руху, а часто й під безпосереднїм натиском з укр. кругів
вважали за свій обовязок заступати ся бодай за мінімальні

укр. потреби. Такою потребою була передовсїм українїзація
початкового народнього шкільництва і от уже в самих почат

ках своеї дїяльности довело ся третїй Думі заняти ся сею

справою. В мартї 1908 р. 37 послів внесло на розгляд Думи
‘23*
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законопроєкт „про користаннє укр. мовою в початкових школах

місцевостей з українською людністю.“ Проти сього законопро

єкту рішучо виступила чорна сотня, як у Думі, так і поза нею,
— перестрашений сим внеском київський „Клубь русскихь
націоналистовь“ скликав спеціяльні збори й ухвалив бороти

ся проти переведення законопроєкту в життє, „стаючи на

сторожі полїтичних і культурних інтересів єдности росийського
народу.“ Законопроєктови, очевидно, не судило ся побачити

світ — його передано в шкільну комісію Думи, в нетрах
котрої він і загинув.
Але в шадолистї і груднї 1909 р. українська справа знову

прикувала до себе увагу, як повної Думи, так і її комісій. На
сей раз виринула вона підчас дискусії про те, якою мовою ма
ють шослугувати ся суддї. Проф. І. Лучицький, кадетський
посол з українськими симпатіями, домагав ся українського су
доводства на Українї. Се домаганнє викликало пристрасні де
бати й по бурливім заcїданню чорносотенна більшість його

з тріумфом провалила. В 1911 р. упять говорено в Думі про укра
їнську справу з приводу внеску деяких депутатів про вшану
ваннє памяти Шевченка з нагоди 50-лїття його смерти. Варто
відмітити, що сей внесок підтримували й деякі праві депутати

з України, як от Полтавець Пилипенко. І сей внесок також
упав, при чім чорна сотня різко виступила проти українства,

домагаючи ся для нього вcїлякого роду скорпіонів. „Малороси

— наші вороги" кричав Марков 2-й, а йому вторував Тімошкін,
домагаючи ся заборони творів Шевченка по біблїотеках як

революційних. Та в 1913 р. знов прийшло до дебат в укр.
справі. Виникли вони з приводу буджетних дебат, які заняли
щїлих 26 днїв (від 10. V до 12. VI ст

.

ст.), спочатку при за
гальній дискусії над буджетом, а далї при обговоренню бу
джету мінїстерства внутрішнїх справ. Говорячи 3 приводу

буджету про внутрішню шолїтику уряду й гостро критикуючи

її, бесїдники з опозиції порушили й укр. справу на доказ того
безправства й самоволї, яких допускав ся уряд у своїй полї
тицї. З сього розвинула ся жива й гаряча дискусія про укра

їнський рух взагалії, про його силу, значіннє, природність і



таке инше, в котрій виступали найвидатнїйші бесїдники з опо
зиції (кадети А. Шінґарьов, П. Мілюков, А. Алєксандров й
ин., трудовики А. Керенский, В. Дзюбінский, соц.-демократи
Г. Петровский і А. Бурянів), домагаючи ся для Українцїв
свободи їх національного розвитку, при чім проф. С. Іванов,

кадетський посол від Київа, обстоював укр. катедри на унї
верситетах, а Керенский підносив справу автономії України.
Очевидно чорна сотня рішучо виступила проти всяких уступок

Українцям. При cїй саме оказії забрав слово й голова Думи
Родзянко, щоб і собі дзюґнути українство, але як уже ми вище
згадували, сей його виступ скінчив ся повною компромітацією,

як його власною, так і всеї чорносотенної братії, котру хотїв
він піддержати своїм авторитетом.
Другий раз порушив укр. справу в осени 1913 р. член

Д. Думи, епископ єнисейський і красноярський Никон, що був
свого часу вікарним епископом на Подiллю, своїм законопро

єктом про українську мову в народнїй школї та про укр. куль
турні товариства. В 1914 р. знову вивязалась в Думі гаряча
українська дискусія з приводу інтерпеляції в справі заборони

Шевченкових свят у Київі і взагалї на Українї, внесеної
деякими поступовими послами (11. ІІ ст. ст.). І на сей раз
дебата тревала довго й була дуже пристрасна. В нїй з боку
опозиції виступали майже всї згадані вище бесїдники, різко
критикуючи поступованнє уряду. Чорна сотня з Пуришкевичем

на чолї, розуміється, боронила се поступованнє, але — річ
характеристична — на уряд напали й деякі з правих послів
з України. Відхрещуючи ся вcїма силами від сепаратизму,

вони одначе рішучо протестували проти заборон. Серед них

треба згадати особливо ґр. Кашнїста 2-го, потомка Василя
Капнїста, котрий заборону святкування Шевченкового ювилею

назвав образою для цїлої України.
Пол їтичне життє й партії. Реакція брутально зда

вила полїтичне життє в державі. Протягом 1907—1908 рр.

шри помочи нечуваних полїтичних процесів, що часто кінчали

ся каторгою й „столипінським галстухом", чи то пак, кажучи
просто, петлею, при помочи провокації й безоглядної адмінї

— 349 —



і

страційної самоволї розторощено революційні орґанїзації, не
добитки котрих мусїли знову ховати ся в підземеллє або тї
кати за кордон. Українції при cїм потерпіли найбільше, бо

раз активних партійних людей у них було менше, отже легше

було з ними справити ся, а друге — вони мусїли прийняти
подвійний удар, бо взагалї цїле українство як таке, а не лише

його революційні елєменти, опинило ся поза правом. Тож

нема чого дивувати ся, що в підземеллє мусїли сховати ся

не лише укр. соц.-демократи чи соц.-революціонери, а й далекі

від революції демократи — відкрито, як полїтична партія, не
могли виступати й вони, навіть остiльки, оскільки було се мо
жливо рівнорядній їм рос. кадетській партії. Зміна виборчого
Закону до Думи, підкошуючи виборчі права демократії, — се
лянства й козаків, — на котрій опирало ся українство, відняла
у Українцїв навіть думську трибуну, так що вони опинили ся
de facto в ще гіршім становищі, нїж росийські трудовики або
есдеки.

Орґанїзації укр. революційних партій здебільшого роз
бито, — т

і,

що полишили ся ще, втратили звязь між собою,

б
о центральні партійні інституції або підупали, або були зни

щені. Укр. демократ-радикали, хоч н
е

понесли таких страт,

позбавлені були одначе свободи рухів і також н
е могли, я
к

давнїйше, користати з своєї орґанїзаційної звязи. А в тім і

їхнї місцеві орґанїзації в умовах суворого полїційного режіму
розсипали ся, втратили свій недавнїй характер партійних ор
ґанїзацій і зійшли знову на колишнї „громади".
Такий загальний стан внутрішньо-партійного життя всїх

укр. шартій вкуші з неможливими полїційними відносинами

викликав потребу зовсїм иншої орґанїзаційної Формації, котраб

перейняла н
а

себе керму біжучої yкpaїнcької полїтики

в Росії.

Така нова орґанїзація й повстала, скоро лише минув
перший натиск реакції. С
е

був так зв
.

„Туп“, себто Т. У
.
П
.

ч
и „Товари ство Українських Поступ о вцїв", у котрім
обєднали ся вcї живі й полїтично-активні сили українського
громадянства. Увійшли в нього в переважній части недавнї
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члени укр. дем.-рад. шартії, але се не була чисто-партійна

орґанїзація сеї партії, а свого роду союз ріжнопартійних по
ступових Українцїв, які обєднали ся на загальній плятформі

для оборони спільних національних, полїтичних і культурних
домагань. До „Тупа“ прилучили ся й деякі бувші укр. соціял
демократи й радикали чи краще народнї соціялїсти в україн
ській одежі.

Крім потреби принатурити ся до нового режіму сприяв cїй
коалїції також сильний національно-психольоґічний момент.

Українському громадянству, котре в сих роках значно зросло

в своїй кількости (не тільки через приплив молодих сил, що
рік за роком збогачували ряди укр. патріотів, а й через на
вертаннє до українства багатьох зросийщених Українцїв, що
кидали росийські переги й переходили на український бік),

зміцнїло в своїй свідомости, довело ся шід національним огля
дом багато пережити й передумати. Під впливом „поглядових
лєкцій" життя відбула ся в його серединї велика „переоцїнка

вcїх цїнностей", яка в своїй еволюції велико заважила й на

взаїмних відносинах українських партій, уможлививши їх
спільну роботу. Українське громадянство побачило, що воно

мусить здати ся на свої власні сили, шукати опертя виключно
в собі самім, в розвитку власної самодїяльности та в само
орґанїзації. Вибух росийського націоналїзму, що викрив на
ціональне обличе навіть у найбільш поступових Росіян, спіль
ний виступ майже цїлого рос. громадянства проти „укр. не
безпеки", вороже відношеннє його до найменших укр. дома
гань, утворив саме той психольоґічний момент, котрий, улек
шивши взаїмне порозуміннє між укр. партійними елєментами,

уможливив заснованнє Тов. Укр. Поступовцїв, яке ставляло
своєю метою спільну працю над вибореннєм для українства

прав у Росії й обстоюваннє та оборону істнуючих уже укр.
придбань.

В шолїтичній боротьбі шукав собі „Туп" союзників
між созвучними елєментами инших народностей. Не поклада
ючи ся вже слїпо, як і цїле укр. громадянство, на поміч рос.
лїбералїзму й числячи в кінцевім вислїдї виключно на сили

— 351 —



г т.

самого укр. громадянства, „Туп“ не міг одначе в своїй лєґаль

ній полїтичній роботї повертати ся спиною до тих росийських
ґруп, порозуміннє з котрими в біжучих справах було можливе.

З огляду на те, що головний склад Товариства Укр. Пост.
творили укр. демократ-радикали, ті звязки й відносини, які
давнїйше лучили укр. демократію з росийською кадетською
партією, зостали ся і в Товариства. Вони почасти навіть зміц
нїли, бо за сей час місцеві кадетські орґанїзації на Українї,

котрі в великій части складали ся з зросийщених Українцїв,

встигли значно пересякнути українськими симпатіями й нераз

дуже рішучо обстоювали ті домагання, які виставляв „Туш“.

Так свого часу київський комітет кадетської партії заявив
своїй централії, що виступить з партії, коли та відмовить ся

піддержувати Українцїв.
В 1912 р. відбув ся з'їзд мужів довіря „Тупа“ з ріж

них місцевостей України, на котрім вироблено проґраму
укр. домагань від кандидатів до IV-ої Думи. Поза полїтич
ними вимогами загального характеру „Туп“ домагав ся від
сих кандидатів що найменше обстоювання: 1. українїзації
народнього шкільництва, 2. заведення по середнїх і вищих
школах на Українї укр. мови, лїтератури й історії як обовяз
кових предметів, 3. допущення укр. мови в церкві, судї й по

вcїх громадських установах на Українї й уживання чиновни
ками укр. мови в зносинах з укр. сторонами й 4. скасування мита

на закордонні укр. книжки. „Туп“ Закликав укр. громадян
ство брати активну участь в виборах спільно з поступовими

шартіями инших народностей, піддержуючи їх виборцїв лише
в тім випадку, коли вони пристануть на сю укр. виборчу
плятформу, в разї-ж їх відмови українські виборцї мали-б ви
ступати на виборах самостійно, незалежно від того, чи буде

надїя провести в Думу своїх кандидатів.* Так і стало ся, при
чім у Харкові укр. виборції виступали самостійно, голосуючи

лише на укр. кандидатів.

* Ся плятформа оголошена у Лїт. Наук. Вістн. 1912, кн. 5, див. ст
377—378.



Поза сим проводом у внутрішнїм полїтичнім життю на

росийськім ґрунтї, шоклав „Туш“ дуже великі заслуги в куль
турнім життю. Сливе вся лєґальна українська робота — лї
тературна, економічна, то що йшла здебільшого під його

проводом. В нїй також вcї українські сили виступали одно
стайно, гуртуючи ся разом на широкій основі національного

відродження й працюючи на вcїх полях укр. життя в iмя

спільних ідеалів. -

В cїй спільній роботї брали участь також, як уже згаду
вано, й члени УСДРП., встигши в cїм часї під впливом за
гальної еволюції укр. громадянства значно позбути ся колиш
нього доктринерства й партійної нетолєранції, тим більше,

що розбита реакцією орґанїзація партії лише поволї відроджу

вала ся. Початки сього відродження припадають на лїто

1909 р., коли за почином одної частини укр. соціялдемокра

тичної еміґрації відбула ся у Львові партійна конференція, на
котру завдяки матеріяльній шідмозї пок. Л. Мацїєвича при
були також представники деяких партійних ґруп з рос. Укра
їни. В результатї сеї конференції почала виходити часопись
„Праця", котра поставила на порядок дневний відновленнє
шартійного життя відповідно до умов часу. Противна ґрупа

так зв. ортодоксів вистушила згодом (в 1910 р.) з своїм орґа

ном „Робітник“, почім став виходити „Наш Голос", котрий
старав ся поєднати обидві течії (1910—1911 р.). Разом з тим
пішли спроби відновлення партійних орґанїзацій на Українї,

котрі ще не встигли дійти до кінця. Одиноким поки що позитив
ним результатом сих змагань було заложеннє у Київі лєґального
марксівського видавництва „Дзвін" (1913 р.), котре розвинуло
досить інтензивну видавничу дїяльність (місячник „Дзвін" і
окремі книжки й брошури ріжного змісту). Група „Дзвону“,

подібно Т. У. П., стояла на ґрунтї дїяльности в межах Росії,
звязуючи осягненнє практичних домагань укр. пролєтаріяту

з перебудовою сеї „тюрми народів“ на демократичних
00н0в8х.

Рівночасно з щораз більшою силою будить ся на Українї
самостійницька думка. Розбуджена національна свідомість,
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натикаючи ся на вороже відношеннє до українства уряду й

щїлого рос. громадянства, шочинає звязувати здїйсненнє укр. іде
алів з грядущим світовим конфлїктом, сподіїваючи ся розбиття

в нїм Росії й визволення рідного краю. Прокинула ся ся дум
ка ще в 1908 р. по анексії Босни й Герцеґовіни, коли в по
вітрі вперше запахло війною.
Для розвитку сеї думки багато зробила саме укр. емі

прація, що від 1907 р. розсипала ся скрізь за кордоном, осївши

головно у Львові й розвинувши тут досить інтензивну дїяль
ність в cїм напрямі — від пропаґанди звичайного сепаратизму
від Росії до проповіди самостійної укр. держави.

1.

Вічне напруженнє в міжнароднїх відносинах, яке кождої

хвилї готове було вибухнути крівавим конфлїктом, не давало
заснути сим думкам по обох боках кордону. Багато важив та
кож настрій серед українського громадянства, котре зайняло

з цїлком зрозумілих причин рішучу антиросийську поставу,

висловом якої були львівські з'їзди в 1912 р. — все
український студентський з'їзд і так зв. з'їзд укр. нотаблїв
(відпоручників усїх партій і ґруп). Ся постава, як і взагалії
вплив австрийської України на рос. Українцїв, лише зміцняли

й поглиблювали серед них самостійницьку орієнтацію. В ре
зультатії сеї орієнтації і повстав з вибухом світової війни
„Сою з визволення України“, головні основи котрого
в загальних рисах намічені були ще в 1912 р.; тодї навіть

мав виходити й спеціяльний орґан для пропаґанди тих самих
ідей, що їх підносить тепер Союз.
Союз обєднює самостійницькі елєменти на росийській Ук

раїнї незалежно від партійних поглядів і виступає в сїй війнї
як репрезентація національно-полїтичних і економічних інте
ресів українського народу в Росії. Полїтичним постулятом
Союза є державна само стійність України, а реалї3а
цію своїх національних змагань звязує Союз з розбиттєм Росії
у війнї, розвиваючи в тім напрямі відповідну дїяльність.

Володимир Дорошенко.



На цвинтарь сумно не ідїть,

В жалобі не ридайте. . . .
Погляньте в гору на блакить

І в нїй весну пізнайте.

Весна летить,

Весна шумить ...
Розвійте чорні думи,

Ловіть весняні шуми.

Народ не вмер, народ живе,

Хвилює по Руїнї
І мова плеще і шливе
Річками по Вкраїнї.

Вона жива,

Вона співа, —
Чогож ви вcї в задумі?

Кохайтесь в ріднім шумі.

Кохайтесь в шумі чарівнім,

Душею розцвітайте,

Несїть квітки й любистки в дім
І лави застеляйте.

Розвійте сум

І пийте шум
І ждїть ясної долї,
Що рве колосся в полї.

0. Олесь.



Загальна Українська Рада.

Від осени 1914 р. до червня 1915 сливе цїлий україн
ський нарід на сходї й півночи від австро-угорсько-росийської

боєвої лїнїї находив ся часово під володїннєм Росії.
Се часове зєдиненнє „русскихь земель" під скиптром бі

лого царя не змінило нї в чім росийської поліїтики супротив
України. Противно, в часї теперішньої війни Росія загострила
ще вcї засоби поневолення та переслїдування супротив Укра
їнцїв, загострила й на декілька місяцїв розширила також на
Українцїв у Галичинї й Буковинї.
Попавши хвилево під московське володїннє, український

нарід мусїв замовкнути, бо замкнено йому уста через заборону
преси, замкненнє товариств, розвязаннє вcїх орґанїзацій, не
допущеннє яким небудь способом висловити публично свою
волю, бажання, щїли.

Могли не мовчати тільки ті Українції, яких не досягла
лапа завойовника, тільки ті, котрі найшли ся на захід від

росийської боєвої лїнїї. Вони одні могли не мовчати, — вони
не сміли мовчати в ту важку історичну хвилю!

І як росийські війська заляли австрийську Україну, —
українські полїтичні дїячі з Галичини, Буковини й росийської
України найшли ся у Віднї на еміґрації. Фізично відірвані
від рідної землї, виперті на чужину, духово звязані з нею ще
кріпше, бо не тільки відчували її біль і горе, але вони оди
нокі зберігли спромогу сказати голосно й виразно світови
те, що під ту пору мав йому сказати цїлий український народ.

І саме, щоб виявити світови полїтичну думку, полїтичні
змагання й полїтичну волю цїлого українського народу, —
треба було сотворити тїло, що зєдинювало-б уcї, українські
полїтичні чинники, що мало-б дїйсну змогу, річеве усправед

ливленнє й формальне право говорити голосом цїлої України.
Таким тїлом стала Загальна Українська Рада.

Перед сотвореннєм Загальної Української Ради були три
головні й окремі полїтичні орґанїзації Українцїв, сотворені
З одного боку війною, з другого правно-полїтичними, а вла
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стиво державно-полїтичними границями. Головна Українська
Рада, яка повстала у Львові з початком війни,* репрезентувала

полїтично Галичину, Союз визволення України — росийську
Україну, Буковинський парляментарний і соймовий Клюб —
Буковину, чи то Українцїв з тих трьох правно-полїтично окре
мих і відокремлених українських земель.
Як одну цїлість представляє український народ без огляду

на державні кордони, чи краєві границї, так мусїв він у ту

важну й важку історичну хвилю стати один, зєдинений і су
цїльний перед світом і сказати своє слово.

Вже в осени 1914 р. почали українські полїтичні дїячі,

що розуміли вагу. положення й відчували потребу зєдинення,

шукати доріг, якими можна-б перевести се зєдиненнє в дїло.

Опираючи ся на cїм, що вже істнує полїтична орґанїза
ція, яка єдинить у собі представників трьох головних україн
ських партій Галичини: національно-демократичної, радикальної

й соціяльно-демократичної, а надто має в себе представників

Союза визволення України з дорадним голосом, себто що

істнує Головна Українська Рада, піднесено думку розширити

Головну Українську Раду сим способом, аби в її склад вхо
дили також представники буковинських полїтичних партій, а

представники Союза визволення України щоб дістали рівно
рядний рішаючий голос. -

До переведення сеї реорґанїзації Г. У. Р. вибрано окрему
реорґанїзаційну комісію, в склад котрої входили: галицький

нац. дем. Володимир Бачинський, буковинський нац. дем.
Омелян Шошович, радикал Микола Лагодинський (чи то
Кирило Трильовський), соц.-дем. Володимир Темниць -
кий і від Союза в. Укр. Андрій Жук.
Наради й проєкти сеї комісії не принесли одначе бажа

ного успіху головно через те, що стали проти себе три
думки, заступлені трьома ґрупами українських полїтичних

дїячів. Українська соціялдемократична партія пропонувала

сотворити загально-українську полїтичну орґанїзацію, що
була би представництвом цїлої України (Галичини, Буковини
* Див. про се статю Лозинського.
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й росийської України) й тому була за розширеннєм Г. У. Р.
і на Буковинцїв і на Союз визволення України. Противили
ся сьому буковинська націоналдемократія та праве крило

галицької націоналдемократії, що мало більшість в Народнїм
Комітетї, бажаючи сотворити спільну орґанїзацію тільки
австрийських Українцїв (Галичини й Буковини без росийської
України); лїве крило галицьких націоналдемократів годило
ся на прийняттє до Г. У. Р. Союза визволення України, але

противило ся прийняттю Буковинцїв; радикали годили ся

і на загал ь н о - українську Раду й на проєкт тільки
австрийсько-української Ради та заявляли ся за тим, що

лекше та скорше можна здїйснити; невтрально держав себе

в cїм спорі Союз визволення України, бо ходило головно про
його участь в тих орґанїзаційних комбінаціях, а він як орґа
нїзація закордонних Українцїв волїв держати ся в резерві
супроти спорів між австрийськими Українцями, хоча принци
піяльно був за формою, пропонованою соціялдемократами.

Не місце анї не пора ще входити глибше й докладнїйше

в цїлу сю справу й оцїнювати, чому, в якій цїли та з якими
наслїдками, корисними чи шкідливими, се все дїяло ся, обме

жую ся тільки до подання головних фактів.

По довгих нарадах і переговорах згадана реорґанїзаційна

Комісія прийшла до висновку, що наразї не дасть ся звести

двох у горі представлених розбіжних змагань до спільного й

тому прийшла дня 16 лютого 1915 на засїданнє Г. У. Р.
з внеском, аби не покидаючи пляну розширення Г. У. Р. на
загально-українську, тимчасово обмежити ся на зміцненнє
істнуючої Г. У. Р. тим робом, щоб національно-демократич
ний парляментарний Клюб виделєґував до Г. У. Р. пятьох
своїх заступників, а радикальний клюб двох. Потребу такого

зміцнення Г. У. Р. виводилось з обставин, що в Г. У. Р. 3а
мало парляментаристів і наслїдком того нема відповідного
контакту межи Г. У. Р. й парляментарними клюбами.
Представники правого крила націоналдемократії спроти

вили ся сьому проєктови, замічаючи, що представників до

Г. У. Р. має визначувати партійна управа, себто і Народній
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Комітет, а не шарляментарний клюб. Більшість Ради обсто
ювала, що сама Г. У. Р. має право кооптувати членів і що
вже декілька разів зробила ужиток з того права, й тому ухва
лила звернути ся до обох клюбів з просьбою визначити тих
своїх членів, яких Рада мала-б кооптувати.

На запросини Г. У. Р. Український парляментарний
клюб визначив: Юлїяна Романчука, д-ра Евгена Петрушевича,

д-ра Ол. Колессу, д-ра С. Голубовича та Льва Левицького,

радикальний: д-ра Льва Бачинського й д-ра Івана Макуха.

У відповіди на ухвалу Г. У. Р. й на становище Клюбу
Народнїй Комітет порішив відкликати своїх партійних пред
ставників зі складу Головної Української Ради, а наслїдком
того голова Г. У. Р. др. Кость Левицький застановив дї
яльність Г. У. Р. на так довго, доки не полагодить ся кон
Флїкту між Народнїм Комітетом і Українським парляментарним
клюбом.

Се стало ся на засїданню Г. У. Р. дня 22 лютого 1915 р.
По зложенню такої заяви др. К. Левицький опустив засїданнє,

за ним вийшли І. Кивелюк, В. Панейко та Ст. Баран; провід
на засїданню обійняв заступник голови М. Ганкевич. На
cїм заcїданню Г. У. Р. вибрала Миколу Ганкевича й Во
лодимира Тем ницького своїми заступниками та повно
власниками до переговорів у цїли полагоди конфлїкту, який

довів до здержання дїяльности Ради.

В бігу заходів коло полагоди конфлїкту між Народнїм
Комітетом і Українським Парляментарним Клюбом, отже вну
трішнього конфлїкту націоналдемократичної партії, піднесено

наново питаннє сотворення загально-української репрезентації.

За сотвореннєм її побивали ся найбільше буковинські посли,
але не годили ся на участь Союза визволення України
в спільній Радї, бажали отже тільки 3єдинення вcїх австро

українських партій. *

Повновласники Г. У. Р. М. Ганкевич і В. Темницький
заступали ся за сотвореннєм представництва соборної України,

а щоб допровадити до того, зажадали переговорів між пред
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ставниками вcїх тих партій, які мали-б увійти до нової за
тальної Ради.

Слїдом за сим розпочали ся справдії такі переговори вже

дня 11 марта під прoвoдoм д-ра Костя Левицького. Бук0
винцїв заступали Ом. Попович та Іл. Семака, радикалів д

р
.

Лев Бачинський і др. І. Макух, соціялдемократів М. Ган
кевич і В. Темницький, два останнї були рівночасно заступ
никами застановленої Г

. У. Р.

По довгих переговорах удало ся вкінції допровадити д
0

того, що Буковинцї згодили ся, щоб представники Союза

визволення України мали рівнорядну участь в новій Радї, а

лїве крило галицької націоналдемократичної партії згодило ся

заcїсти в Радї разом з буковинськими послами.

Осягнувши з тяжким трудом спільне порозуміннє, скли

кано на день 30 квітня нараду відпоручників тих полїтичних
орґанїзацій, які згодили ся приступити д

о

спільної понадпар

тійної орґанїзації, себто галицької націоналдемократичної, ра
дикальної т

а соціялдемократичної, буковинської націонал

демократичної й Союза визволення України. -

На cїй нарадї рішено кінець кінцїв перетворити галицьку
Головну Українську Раду н

а Загальну Українську Раду,

спільну орґанїзацію вcїх тих полїтичних чинників соборної
України, котрі остаточну полїтичну цїль бачуть у відбудові
вільної самостійної України.

У важку переломову пору, коли в світовій заверюсї ріша
єть ся доля українського народу, наступила спільна сполука

полїтичних українських партій і ґруп без огляду н
а

державні

кордони, повстав речник полїтичних інтересів нашого народу

в його нерозривній і неподїльній цїлости!
Шерше засїданнє Загальної Української Ради для

уконституовання відбуло ся у Віднї в середу 5 мая 1915 о 10

год. рано при Штроцціґассе 32. По привітній промові д-ра

Костя Левицького відчитано статут Загальної Української
Ради, прийнятий н
а

засїданню партійних відпоручників дня
30 квітня.
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Статут 3. У. Р.
„Загальна Українська Рада повстає як розширеннє Го

ловної Української Ради, що обіймала галицько-українські пар
тії, на цїлу Україну на отсих основах:

1. З. У. Р. є репрезентацією всього українського народу
на час війни аж до повороту нормальних відносин на україн
05.ких 36м.лях.

Представляючи тим самим також найвищу та єдину по
лїтичну репрезентацію українського народу в справах, які до
тикають австрийської України, має З. У. Р. рівнобіжно з сим
указувати головні лїнїї в економічних і культурних справах
українського народу австрийської України.

Инші українські орґанїзації й інституції, зберігаючи свою
автономію, координують свою дїяльність з головними витичними
лїнїями, вказаними З. У. Радою; зокрема там, де З. У. Р.
уважатиме, що якась справа є справою загально-українського
значіння й ваги, мають вони - йти в своїй дїяльности за по
становами З. У. Ради.

ІІ. У склад Загальної Української Ради входять:

1. З Галичини:

а) 14 делєґатів, вибраних з національно-демократичного
сторонництва, а то: 10 визначених Народнїм Комітетом і 4
визначених Українським парляментарним Клюбом;

б) 6 делєґатів, вибраних українською радикальною
партією;

в) 5 делєґатів соціялдемократії, між ними 4 з Галичини,

1 з Буковини, надто 1 заступник.

2. З Буковини:

а) 5 делєґатів буковинської націоналдемократичної партії;

б) 1 делєґат української народньої партії.

3. З росийської України:

a) 3 делєґатів Союза визволення України.
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III. Щодо складу й дїяльности З. У. Ради для запев
нення її постійности мають вагу ось такі постанови:
а) чисельний склад З. У. Ради зостається незмінений, не

нарушаючи управнення З. У. Ради щодо евентуального прий
няття дальших українських полїтичних ґруп, що стоять на

полїтично-національних основах, на яких З. У. Р. опирає свою
програму й дїяльність;

2

б) на вишадок, колиб з якихось причин опорожнило ся

місце в делєґації якоїсь ґруши чи партії, приймає настушника
З. У. Рада.

м

в) З. У. Рада вибирає президію, яка має бути її постій
ним виконуючим орґаном і складаєть ся:

1. З президента (від галицької української націоналдемокра
тичної партії) та чотирьох віцепрезидентів, репрезентантів га
лицької української націоналдемократичної партії, української
радикальної, української соціялдемократичної партії й буко
винської націоналдемократичної партії, вибраних на внесеннє
дотичних ґруш, чи полїтичних партій.

2. Союз визволення України висилає до президії свого де
лєґата з рішаючим гол осом у справах загальнонаціонального
значіння, які не дотикають виключно інтересів австрийської

України. м
-

Спосіб виконання права vet-а (протесту), час, в якім, і
справи, щодо котрих має виконати ся його, полишаєть ся

кождій ґрупі зокрема з сим, що кожда ґрупа рішає про се

в своїй серединї автономно.“

На першім заcїданню З. У. Р. вибрано ось таку прези
дію: голова др. Кость Левицький, гол. нац. дем., заступ
ники: Микола Василько, бук. нац. дем., Микола Ган ке
вич, соц. дем., др. Лев Бачинський, рад, др. Евген Пет
рушевич, гал. нац. дем., Ол. Скоропис, С. В. У. До секре
таріяту вибрано: Всеволода Козловського, С. В. У., д-ра
О сипа Назарука, рад., Іллю Семаку, бук. нац. дем., Воло
димира Тем ницького, соц. дем., й д-ра Льонґіна Цегель
ськ0 г0, тал. наЦ. дем.
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0собовий склад З. У. Ради.

І. Від української націоналдемократичної партії
в Галичинї увійшли: а) як відпоручники Народнього
Комітету: 1. др. Ст. Баран, 2. др. Вол. Бачинський, 3. Іван
Боберський, 4. о. Тит Войнаровський, 5. Іван Кивелюк, 6.

др. Кость Левицький, Т. др. Евген Олесницький, 8. о. Степан
Онишкевич, 9. Василь Панейко, 10. др. Льонґін Цегельський;

б) як відпоручники Українського парляментарного
Клюбу: 1. др. С. Голубович, 2. др. Олександер Колесса, 3.
Лев Левицький, 4. др. Евген Петрушевич.

ІІ
.

Від української радикальної партії: 1. др. Лев
Бачинський, 2. Ярослав Весоловський, 3. др. Микола Лаго
динський, 4. др. Іван Макух, 5. др. Осип Назарук, 6

.

др. Ки
рило Трильовський.

ІІІ. Від української соціялдемократичної партії:

1
. Осип Безпалко (з Буковини), 2
.

Микола Ганкевич, 3
. Тео

філь Мелень, 4
.

др. Володимир Старосольський, 5
.
Володимир

Темницький, я
к

заступник Юлїян Бачинський.
IV. Від буковинської націоналдемократичної пар

тії: 1. Микола Василько, 2. о. Теофіл Драчинський, 3. Антін
Лукашевич, 4. Омелян Попович, 5. Ілля Семака.

V
.

Від буковинської української народньої пар
тії: Володимир Ясеницький.
VI. Від Союза визволення України: 1. Володимир

Дорошенко, 2. Всеволод Козловський, 3. Олександер Скоропис
Йолтуховський, пізнїйше Володимир Дорошенко, Маріян Меле
невський, Андрій Жук.

Для успішної працї З
. У
.
Р
.

видїлила з себе ось які

секції: 1
. правно-полїтичну, 2. економічну, 3
. культурну, 4
.

пресову, 5
. еміґраційну; справи Українського Сїчового Стрі

лецтва веде орґан З
. У
.

Ради: Українська Боєва Управа.
Найживійшу дїяльність розвинула правно-полїтична сек

ція, випрацьовуючи цїлий ряд рефератів і пропамятних писем

у правно-полїтичних питаннях українського народу, я
к
в авст

рийських провінціях, так і на теренї, завойованім осереднїми
24 ж
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державами від Росії; економічна секція веде разом з т0в.
„Сїльський Господарь“ справу господарської відбудови укра

їнської части Галичини; еміґраційна має разом з українським
запомоговим комітетом дбати про долю воєнних еміґрантів,

культурна разом з Загальною культурною Радою мати на

увазї культурні інтереси українського народу; пресова секція

не розвинула нїякої дїяльности.
3 хвилею відвойовання Галичини виїхало декількох чле.

нів З. У. Ради з поворотом до краю. Наслїдком того зайшли
особові зміни в складї президії 3. У. Р. Й так, від осени
1915 р. починаючи, президія З. У. Ради має ось який склад:
голова др. Кость Левицький, гал. нац. дем., заступники: Ми

кола Василько, бук. нац. дем., Ярослав Весомовський, рад,

Володимир Темницький, соц. дем., Маріян Меленевський, С0

юз визволення України.
В оцїнку дїяльности З. У. Ради ще не пора входити,

зокрема не пора ще розбирати критично, в чім її заслуга, а
чого не зробила або зробила не так, як було треба. На се

прийде час, як повернуть нормальні відносини і як вислїд
працї З. У. Ради стане в повній цїлости перед очима поді
тичного критика.

8 В. Темницький.



До України.

Моя Україно! Як я тебе любив!
Твої луги, твої степи розлогі,

Днїпрa ревучого славетнії пороги
І хвилї золоті твоїх шовкових нив!

Як я любив у хмарах вишняку
Твої білесенькі, немов хустини, хати,

Поважну річ старих дїдів чубатих

І плескіт дїтвори веселий на ставку.

Як я любив у нічку весняну

Жабиний ґвалт, а часом тихий стогін,

Гукання шарубків, дївчат веселий гомін

І пісню зза лугів роскішну, голосну!

Як я любив у осени в стіжках
Хлїб коло хат, а ранками ясними
Селян за працею хапливою між ними

І стукіт говіркий цїшів по всїх токах.

Як я любив зїмової доби

При каганції і веретїн сюрчання,
І бесїди, і пісню, чи ридання
Тихесеньке жіночої журби.

Як я любив безрадісно тебе,

Народе мій, убожеством прибитий,

Знеможений і темністю сповитий,

Що вже забув поважать себе,

Потративши свої колишнї сили. . . . .
Як я люблю твої сумні могили,

Україно! Як я люблю тебе!
І ось тепер та змучена любов
Мене жене в далекую чужину.

М. Старицький.
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Союз визволення України.

Минуло два роки, як у звязку з війною розвинув свою

дїяльність Союз визволення України. Обставини воєнного часу
не позволяють ще на вичерпуюче представленнє всього, що

Союз зробив і пережив. Та велике зацїкавленнє дїяльністю
Союза серед суспільности примушує нас подати хоч коротко

деякі інформації про нашу орґанїзацію.

Відчуваємо також внутрішню потребу се зробити. Союз

поклав — як не як — багато працї в часї війни на ріжних
полях національного життя й сю працю треба зібрати та п0

дати до відома суспільности, хочби й в найзагальнїйших на
разї 3арисах.
Коло імени Союза утворило ся за cї два роки багато

ріжних лєґенд, які нїчого не дають для пізнання його стано

вища та його дїяльности, натомісць ширять багато баламуцтва.

Низше подані інформації можуть служити для цїкавих доста

точним матеріялом, щоб виробити собі правдиве поняттє про
Союз.

І. Предтеча Союза.

На протязї трьох років перед вибухом війни серед укра
їнської полїтичної еміґрації, вкуші з приїзшими з Росії укра
їнськими дїячами, вели ся оживлені дискусії про потребу са
мостійницької полїтичної акції росийських Українцїв. Робили
ся ріжні заходи в cїм напрямі, між иншим рішено бул0

в 1912 р. видавати у Львові самостійницьку часопись ш. 3.
„Визволеннє", перше число якої вже зредаґовано, але через
ріжні причини не могло воно побачити світа.
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Безшосереднїм практичним вислїдом сих дискусій і за
ходів було основаннє у Львові Українського Інформаційного
Комітету, який започаткував розвинену тепер Союзом визво
лення України на ширші розміри інформаційну дїяльність за
границею. В cїй цїли навязав Комітет зносини з порозкиданими
скрізь по Европі представниками української еміґрації та

з українськими дїячами на росийській Українї. Опісля ви
користав cї звязки в своїй дїяльности Союз визволення
України.
В звязку з дїяльністю Українського Інформаційного Ко

мітету повстала й гадка про основаннє Союза визволення

України. Тодїж опрацьовано проєкт самостійницької полїтично
орієнтаційної плятформи росийських Українцїв. Сей проєкт по
служив у деяких точках підставою для пізнїйшої шлятформи
Союза, проголошеної вже в часії війни.

Хоч Український Інформаційний Комітет складав ся
головно з галицьких Українцїв, але інїцiятива його засновання
вийшла від росийських Українцїв. Його цїли мали на оцї за
гальні справи українського руху, а його дїяльність спочивала

Фактично в руках одного з членів президії основаного потім

Союза визволення України.

Таким чином можна уважати, що Український Інформа

ційний Комітет був предтечею Союза, — деякі сторони дїяль
ности Союза є продовженнєм дїяльности сього Комітету.

ІІ
.

0снованнє Союза.

З вибухом війни наступило обєднаннє національних сил
серед австрийських Українцїв під прапором державної само
стійности й активної боротьби за визволеннє України. Шокли

кано до життя Головну Українську Раду у Львові, яка зай
няла ся орґанїзацією лєґіону добровольцїв — Сїчових Стріль
цїв. Росийські Українцї також мусїли зайняти становище су
проти подїй.

По відбутих деякими членами еміґрантської кольонїї

конференціях з головою Українського парляментарного Клюбу

у віденськім парляментї та головою щойно основаної Головної
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Української Ради д-ром К. Левицьким, предметом яких було
виясненнє відношення правительственних кругів центральних

держав до української справи, прийшло дня 4 серпня 1914 р.
до Формального основання Союза визволення України яко без
партійної полїтичної репрезентації росийських Українцїв на

час війни.

Союз визволення України зголосив відразу своє приступ
леннє до Головної Української Ради, одержавши в Радї два
місця з дорадним голосом. На 3acїданню Ради з дня 5 серпня

відпоручники Союза зложили свою полїтичну деклярацію,

в якій визначено загально задачі Союза та його полїтичну
орієнтацію.

Керуюче ядро Союза зложило ся з старих членів ко
лишньої Революційної Української Шартії, а потім — Україн
ської соціял-демократичної Партії й. т. зв. „Спілки“, що зай
мали ранїйше в сих партіях провідні становища. Але до Сою
за належать люде ріжних полїтичних переконань, коли прий
мають його основний полїтичний постулят — самостійність
України. —

Репрезентують Союз назверх заграницею пш. Володи

мир Дорошенко, Андрій Жук, Маріян Меленевський, Олексан
дер Скоропис-Йолтуховський.

Шервісний осїдок Союза був у Львові. По першій росий

ській інвазії осїдок Союза перенесено до Відня.

III. „0рієнтація“ Союза.

Виходячи з заложення, що в „тюрмі народів", якою є p0

сийська імперія, не було досї місця для свобідного розвитку

українського національного життя, що Росія між иншим для

того розпочала війну з Австрією, щоб забрати Галичину й Бу
ковину, де Українцї сяк-так можуть національно розвивати ся

,

що отже цїлю Росії є за всяку цїну н
е

допустити і в будуч
чинї до національного розвитку українського народу, — Союз
став у cїм світовім конфлїктї п
о

сторонї центральних держав.

Виставивши шостулят державної самостійности України,

Союз визволення України звязав здїйсненнє сього постуляту
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з шобідою центральних держав і розбиттєм Росії, виходячи
з такої оцїнки міжнароднїх відносин, що для осягнення спо
кою та рівноваги в Европі треба конче ослабити Росію,

а ослабити її можна лише через відірваннє українських
зємє.ль.

Без огляду на те, які наступлять зміни полїтичних

границь воюючих держав, поражка Росії у війнї була-б за

порукою внутрішнїх реформ в росийській державі, бо в поби
тій Росії Українцї скорше прийдуть до національних придбань
нїж в Росії, зміцненій побідою. -

Хоч центральні держави анї до війни, анї на початку війни
відкрито не виявили, що в своїх полїтичних плянах беруть

у рахубу й українську справу яко полїтичну проблєму до

евентуального практичного розвязання, не зважаючи на се,

Союз вибрав таку, а не иншу орієнтацію ще з отсих причин.

Чи центральні держави головним своїм ворогом уважають
Росію, чи кого иншого, але в ходї війни може стати ся, що бу
дуть вони приневолені зайняти коли не всю, то хоч часть

України. Раз зайняту українську територію ледви чи віддано-б
Росії назад, коли осереднї держави захотїли-б забезпечити ся
від Росії на будуче, а на такий випадок росийські Українцї
не могли-б шасивно дивити ся, що центральні держави

захотять зробити з українськими землями.

Длятого з самого початку війни виставлено домаганнє,

щоб відірвану від Росії українську територію, евентуально
з українськими землями Австро-Угорщини, зорґанїзовано

в окреме правно-державне тїло, очевидно в звязку з централь

ними державами.

Зрештою постулят державної самостійности України сво
їм вістрєм обертаєть ся проти Росії, а тим самим ви
значаєть ся орієнтаційна полїтична лїнїя Українцїв — бути
по сторонї противників Росії.

IV. Полїтична плятформа Союза.

Плятформа Союза, орґанїзації, утвореної на час війни,

обрахована на воєнні подїї, на бажаний вислїд війни. Має
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вона тимчасове, переходове' значінне й сим відріжняеть ся ад'‚
програм полїтичних партій, що укладають ся на дальшу иету,

переведенне яких не обраховуеть ся на означений час.

Рахуючи на поконанне Росй у війвй, Союз практичним

постулятом своеї полїтики поставив оконечну цїль українсько
то визвольного руху

—
утворенне самостійної української дер

жави або принаймнї завязку української державности у формі
автономії хочби частини українських земель поза межами

Росії.

Історія знае вже приклади повстання самостійних дер
жав, от хочби балканських держав, не так наслїдком визволь

них зусиль дотичних народів, як наслїдком того, що посто

роння держава мала свій інтерес у „визволюванню“ ннших

народів.
Чи центральні держави мають інтерес і охоту „визволя

ти“ Україну, чи нї, се питание дуже важне для полїтичпого

поведения Україпцїв, але не рішаюче при поставленню Укра

їнцями нацюнально-полїтичних цїлей ів змаганню до осягнен
ня їх у часї світової війни, себто в часї всяких
можливостей.
Зверненнем нашого бойового фронту проти Росії забевпе

чуеть ся Українцям змогу проявити себе в тилу армій цен

тральних держав як самостійний національний чиннию Зада
чею національної полїтики е незалежно від того, чи в пля

ни центральних держав входить завоюванне Украйни, чи 113,

розвиненнем самостійницького руху поставити центральні дер
жави перед проблемою самостійної України яко перед яви
щем, якого не можна-б було помипути, з яким иусїло ся-б

рахувати ся.

В таких обставинах і близше означенне устрою саио
стійної україїнської держави мусїло відбігати від традиційних

формул у програмах українських полїтичних партій і присто
сувати ся до форм державного життя центральної Европи.

Длятого не вставлено до плятформи демократичної республи
ки, тільки конституційну монархію, збудоваиу на демократич
них _основах. Забевпеченнем демократичного устрою самостій
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‚но? української держави мае бути однопалатна система зако

нодавства, викоиуваного конституційним монархом, звиборним

народнїм представництвом, і горожанські, язикові й релїййні
свободи населения України, без огляду на віру й походженне.

Вставлену до плятформи самостійність української цер
кви треба розуміти сим способом, що церква пануючих серед

українського населения обрядів мусить бути паціональною
й незалежною від постороннїх зверхників і сим способом сво

бідною прийняти в свій органїзаційний устрій і в свої обря
дові практики все те, що доброго витворила історія, а що

заникло під чужими й ворожими впливами.

В плятформі Союза е уступ про те, що одночасно з збу

дуваннем самостійної української держави мае перевести ся

радикальну земельну реформу на користь селянства. Додано
там, що се основний екопомічний постулят Союза.

Союз кладе натиск на потребу переведения радикальної

земельнотреформи не тільки длятого, що уздоровленне, хочби

й частипне, соціяльних відносин можно. осягнути через пере

дачу землї працюючим, а також длятого, що розвязаине
в часї війни земельної справи по думцї змагань нашого

селянства в звязку в можливим збудуваннем самостійної україн
ської держави поставило-б сю будову на едино тривалі
основи.

Не пересуджуючи подробиць земельної реформи, що бу
ло-б дїлом законодавства по вЗйнї, Союз уважае нормальним,

щоб полишені земельними власниками в часї війни землї бра
ли в свою управу громадські земелып комітети.

У. Програма дТяпьности Союза.

Поставивши собі важну й відповідальну цїль, Союз мусїв

широко зачеркнути свою практичну дїяльність, здаючи собі

докладно сираву з фактичних сил, які можуть стати до ро
боти. І саме в першу голову поставив Союз приготуваннс
й органїзацію суспільних сил для переведення в житте посту
лятів Союза, зосібна, що й найголовййше, — переведення на

шональної громадсько-полїтичної органїзацН українсько-росий
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ських земель, оскільки їх займеть ся у війні з Росіею, при
співучасти австрийських Українцїв.

Цїлю й вислїдом сеї органїзаційної роботи в тилу армій

центральних держав, поза біжучими справами практичного
життя, мае бути скликанне українського національного конгре
су, який зайняв би становище в справі форми правно-дер
жавної органїзації зайнятих від Росії українських земель,

внутрішнього полїтичного устрою тих земель, земельної спра
ви і ин.

Природна річ, що зачеркнена органїзаційна дїяльність
Союза не може переводити ся поза правительственними чинни
ками центральних держав. Більші чи менші успіхи сеї дїяль
ности стоять у прямій залежности від такого або иншого від
ношення правительств тих держав не тільки до ідеї держав
ної самостійности Українцїв, а також до культурних постуля
тів і буденних потреб українського населення.

Длятого Союз мусїв увійти в полїтичні зносини зправи
тельствами центральних держав для репрезентації й оборони

інтересів українського населення та його національно-держав
них змагань, виступаючи тут яко сторона, яко самостійний

і незалежний полїтичний чинник.

Призабута в Европі українська справа, не зважаючи на
те, що важке житте австрийських Українцїв від часу до часу
давало про себе знати в останнїх роках і поза межами Гали
чини та Відня, вимагала в часї війни найширшого спопуля
ризування її, де тільки можна, бо публична опінїя, хоч не
рішае полїтичних проблем, то в усякім разї мае під сим огля

дом велике значінне. Длятого одною з практичних задач Со

юза е популяризація української справи в Европі через ви

давництво публїкацій, кореспонденцій і ин.

Щоб забезпечити поміч і співробітництво австрийських
Українцїв, які так само виставили на своїм прапорі визволен
не України, та щоб нолїтична практика всїх національно
полїтичних чинників, які дїлають у часї війни, була скоорди
новапа, Союз приступив до Головної Української Ради, яка
з початку обеднювала всї українські полїтичні партії Галичи
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ни, а потім розширила. ся на всї українські землї, перетворю
ючи ся на Загальну Українську Раду.
Военні подїї з перших місяцїв не давали місця на пере

веденне головної практичної задачі Союза — органїзаційної
роботи в тилу армій центральних держав — і Союз перший
рік війни головну увагу мусїв звернути на представництво
національної справи перед правительствами центральної Евро
пи, на популяризацію української справи серед чужих наро
дів, на пропаганду визвольної ідеї серед власної суспільности,

спеціяльно серед полонених.

Пізнїйше
военні подїї утворили невеличкий терен для

переведення властивих задач Союза, але загальне военно-по

лїтичне положенне центральних держав і відношенне прави
тельств сих держав до української справи, а також деякі
обставини внутрішнього національного життя, майже унемож
ливили зачеркнену Союзом дїяльність у зайнятих українських
ЗЄМДЯХ.

\
Щ. Репрезентаційна діяльність Союза.

Взявши на себе репрезентацію визвольних змагань росий
ських Українцїв, Союз визволення України увійшов у зно
сини з правительствами центральних держав, аби вияснити

їх становище до української справи. В сїй цїли члени Пре
зидії Союза відбували конференції з повновласними особами

зі сторони правительств центральних держав і мали авді
енції у відповідальних державних мужів тих держав, а крім
того вносили до правительств ріжні представлення, в яких

близше виясняло ся українську справу та змагання Союза й

жадало ся попертя сих змагань.

Бажаючи собі, щоб у военно-полїтичних цїлях осереднїх

держав було ослабленне Росії через відірванне, коли не цїлої,
то хочбн части росийської України, Союз представляв прави
тельствам способи сотворення умов, в яких розвязанне укра
їнської справи найлекше могло-б відбути ся. Союз жадав

урочистого заповідження, що воюючі проти Росії армії несуть

українському народови національне визволенне, дадуть йому

—зтз



‘ ‚
чёт‘‚ - !‚

‘ | Э ' г'=—"—-
-
‚т‚: т! а

г ;‚

землю й волю та що Союзови запевнена буде змогга націо

нально-полїтичної органїзаційної роботи в тилу окупаційної

армії. ‚

Отся справа була предметом осібного меморіялу, предло
женого Союзом на початку війни австрийському й нїмецькому
правительствам, в якім між иншим говорило ся, що коли хо

тять центральні держави зустріти нрпхильність і довіре на

роднїх мас на Українї, мусять піти назустріч основним інте

ресам і домаганням тих мас.

„Жадного кроку на територй України не можна зробити

против 1нтерес1в укра1нсько1 селянськоі маси, жадного ваган

ня в імя інтересів традиційних ворогів україїнського населен

ня не мае бути. Лише новна рішучість і відкритість у відно
шенню до соціяльно-правових змагань нашогго народу може

відразу прихилити наш народ на 6ік: союзних держав і повер

нути його проти Росії“.

В меморіялї вияснило ся докладно потребу радикально
го розвязання аграрної справи під час окупації українських
земель, демократичної управи зайнятими землями, згідноззма
ганнем Союза до сотворення демократичної самостійної укра
їнської держави, й жадало ся сотворення уже нід час війни

полїтичного тїла, яке мало-о характер української національ
ної власти та яке в міру окупації України творило-б органї
заційною роботою підстави самостійногго життя краю.

Шзнїйше по сотворенню Загальної Української Ради ви

ступи перед правительствами в справах загальногго значіння

перейшли до Ради: а оскільки ходило про конкретъп справи

окупованих українських земель, представления до правительств
часто вносило ся одночасно від Ради й Союза.

Перебіг военних подїй аж до мая 1915 р. не творив об

ставин, в яких постуляти Союза могли-б знайти в сферах від

повідне прийнятте. Але й з хвилею окупації Холмщини та

части Волинї нїщо не змінило ся. До сього прийшли
претенсії сусїдів на нограничні українські землї й поставили

цїлу українську справу в непевне становище.
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За час війни репрезентанти Союза кілька разів чули

Освідчення від правительственних чинників центральних дер
жав про прихильність сих держав до визвольних змагань ро
сийських Українцїв. Згадати хочби освідченне турецького мі

нїстра Таалат Бея, зроблене в норозумінню з Віднем і Берлї
ном, членови Президії Союза М. Меленевському, який заявив,

що на випадок розбиття Росії Українцї можуть рахувати на

піддержку їх державно-самостійницьких змагань. Але нїчого

конкретного в тім напрямку правительства осереднїх держав

досї не зробили може й длятого, що територія росийської

України лежить поза обсягом практичної полїтики сих дер
жав, коли не рахувати кількох волинських повітів. Що-ж-до
Холмщинн, не зважаючи на застереження з української
сторони, сей край уважаеть ся складовою частиною Польсько

го јіоролївства. Всї старання Союза відновити українське
житте в Холмщинї не увінчали ся успіхом, хоч язикові

права українського населення у школї й публичнім життю

забезпечено розпорядками начальної команди австро-угор
ської армії.

УІІ. Інформаційна дїяльність Союза серед чужинцїв.

Особливу увагу звернув Союз на поінформуванне чужих

народів про українську справу про національно-полїтичні зма

тання українського народу.
З самого початку своеї акції видав Союз у вереснї 1914

року поклик в українській справі до публичної опінїї Европи,
який у перекладї на всї європейські мови в цїлости або
в уривках надрукували майже всї органи преси Австро-Угор
щини й Нїмеччини та невтральних держав і який став відо
мий також в росийській пресї. Крім того видав Союз окремі
поклики до народів румунського, болгарського, турецького,

шведського, а трохи пізнїйше до чеського народу в Австрії.
Сї поклики, в яких виясняло ся положенне українського на

роду в Росії, звертало ся увагу на небезпеку для инших на

родів Европи від заборчої полїтики росийської імперії та жа

дало ся уваги для визвольних змагань Українцїв, т викли
—зтз



кали скрізь велике зацїкавленнє українською справою й під
готовили ґрунт для дальшої лїтературно-інформаційної дїяль
ности Союза.

Велику інформаційну службу для нїмецького журналї
стичного й полїтичного світа віддає нїмецька кореспонденція

Союза п. н. „Ukrainische Nachrichten", яка почала виходити

у Віднї від жовтня 1914 р., з початку на правах рукописи

й для ужитку газет, а потім перемінено її на друкований тиж
невник в розмірі 1 до 2 аркушів звичайного газетного Фор

мату. На cтopiнкax „Ukrainische Nachrichten“ крім статей на
біжучі теми українського полїтичного життя появило ся багато

постійного інформаційного матеріялу про ріжні сторони укра
їнського національного життя по обидва боки кордону, а крім

того дано взірцї нашої лїтератури в особах її найвизначнїй
ших представників (Шевченка, Франка й инш.) у перекладах

д. Грицая.

„Ukrainische Nachrichten“ друкуєть ся пересїчно 4000
примірників і розсилаєть ся переважно даром до редакцій ча
сописей в Австрії, Нїмеччинї та в невтральних державах, а

також членам парляментарних тїл у сих державах, визначним

ученим і ин.
Ту саму службу для держав почвірного порозуміння й

невтральних держав, головно для Швайцарії, сповняє журнал

La Revue Ukramienne, що виходить в Льозаннї під редакцією
з початку А. Зелїба, а потім Е. Бачинського, при співучасти
й помочи членів Союза. Перші дві книжки сього журналу ви
друковано в числї 7000 примірників і розкинено скрізь по
світу. Доходить журнал свобідно також до Росії й тут слу
жить інформаційним джерелом для росийської й української

публики про дїяльність Українцїв заграницею.
Для систематичного шоінформування західно-европейської

публики про українську справу видав Союз масу цїнниx публї
кацій у нїмецькій і инших мовах, не згадуючи вже про
листкові видання й відозви. Досї вийшло коштом і заходами
Союза 11 нїмецьких книжок, між ними такі цїнні річи, як

ґеоґрафія України д-ра С. Рудницького (Ukraina. Land und
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olk) й Історія України проф. М. Грушевського (Geschichte
т Ukraina), 5 по Французьки, 3 по болгарськи, 2 по ру
тнськи й по одній в отсих мовах: анґлїйській, італїйській,

рецькій, хорватській, чеській, шведській.

Крім того поширив Союз масу чужих видань.

Слїд видавничої роботи Союза в чужих мовах на кождім

опї видний, кождий чужинець, що береть ся студіювати

раїнську справу, не може поминути видань Союза.

Поширеннєм і поглибленнєм знайомости з українською
равою в чужих краях займали ся на місцї спеціяльні ви
нцї Союза, а саме — Маріян Меленевський у Туреччинї,
Лев Ганкевич у Болгарії, Олександер Семенів в Італїї,

Осип Назарук у Швеції й Норвеґії, Олександер Скоропис
птуховський у Нїмеччинї і ин.
Підширав також Союз публїцистичну й відчитoву дїяль
ть д-ра Евгена Левицького, що від початку війни перебу
і в Нїмеччинї.

Перебуваннє делеґатів Союза в перечислених краях дало

перечно багато користей, — сим способом увійшли Українцї
езпосереднїй контакт з журналіїстичним і громадсько-полї
ним світом тих країв, завязуючи такі потрібні в полїтичній

льности особисті звязки й використовуючи їх для народ
ї справи.
Найбільші результати дала інформаційна робота в Нїмеч

ії, де прийшло д
о основання спеціяльного нїмецького то

иства пособників українських визвольних змагань п
.

н
.

tраїна“. Се товариство стоїть у приязнім контактї з Сою

, який репрезентує в Берлїнї д
.

Скорошис-Йолтухов

й
.й.

VIII. Пропаґанда ідей Союза серед власної суспіль
ности. "

Для поширення визвольної ідеї серед власної суспіль

т
и й поглиблення національно-полїтичної думки серед

роких народнїх мас Союз розвинув інтензивну видавничу

1ьність в українській мові.

2 5
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Одночасно з нїмецькою часописю почала виходу

Віднї щотижнева українська часопись п. н. „Вістник Сою
визволення України“ в розмірі пересїчно 16 стор. великої і
cїмки, з ілюстраціями, наклад пересїчно 5 до 8 тисяч примі

ників. Крім статей на біжучі теми загального й українсь

лїтичного життя „Вістник" дає багато річей з красного пись
ства, а талановитих поезій достарчають головно Сїчові Стріль

(Шкрумеляк і инш.) і полонені (Кобець і инш.), реєструє т

лоси чужої преси й чужі книжкові видання про українсь
справу, дає систематичні огляди росийського життя та воєнн

полїтичних подїй і містить хронїку росийсько-українсько
життя. „Вістник" служить поважним інформаційним джер

лом про українські справи для инших орґанів українськ

преси. -

Уважаючи „Кобзарь“ Т. Шевченка найголовнїйшою кн
гою для поширення в народнїх масах національної свід

мости й самостійницької полїтичної думки, Союз видав д

томи вибраних найголовнїйших поезій Т. Шевченка з авт
біоґрафією й популярною біоґрафією поета пера Д. Лукіян

вича в числї 21 тисяч примірників разом обох випусків.
Щоб дати широкій народнїй масї історичні основи д

розуміння своєї народньої справи, видав Союз популярну іс
т

рію України проф. М. Грушевського п. з. „Як жив українськ
народ“ (15 тис. примірників) й історичну розвідку д-ра Л

. І

гельського п
.

з. „Русь-Україна а Московщина-Росія" (15 т

сяч примірників), а брошурою Б
.

Заклинського ш
.

3
. „I

треба знати кождому Українцеви“ (вийшло два наклади, і

зом в числї 20 тисяч примірників) дано масам національн
КаТеХИ3М.

ПЩоб поширити серед суспільности знайомість з новійш

українською історією, розвитком української полїтичної дум

й українського громадського життя в Росії й Австрії, вид
Союз працї В
.

Дорошенка — „Півтораста лїт української
лїтичної думки“ й „Українство в Росії“, д-ра В

.

Левицького

„Як живеть ся українському народу в Австрії“, д-ра М. .

зинського — „Галичина в життю України“, В
.

Гнатюка

— 378 — :
й і



„Національне відродженнє австро-угорських Українцїв“, О. Ки
риленка — „Українції в Америцї“ й инш.
Виясненнєм української справи та завдань української

національної полїтики займають ся брошури д-ра Л. Цегель
ського: „З чого виникла війна та що вона нам може при

нести” й „Самостійна Україна“.
Справам оружної боротьби українського народу за свою

свободу присвячені працї д-ра І. Кришякевича — „Українське
військо“, В. Темницького — „Українські Сїчові Стрільцї“,
д-ра О. Назарука — „Слїдами Українських Сїчових Стріль
цїв“.

Деякі з перечислених брошур разом з численними ста
тями инших авторів становлять отсю Памяткову книжку Со
юза визволення України, яка обіймає поверх 500 сторін
друку та друкуєть ся в числї 20.000 примірників.
Крім того Союз видав багато публїкацій на инші теми,

(м. ин. М. Возняка — „Наша рідна мова“ й „Памяти Івана
Франка", Е. Левицького — „Листи з Нїмеччини“, Іп. Бочков
ського — Фінляндія“ і ин.). Разом видано по українськи коло
50 книжок (деякі ще в друку) в числї поверх 200.000 при
мірників.

Природна річ, що на росийську Україну, як українські,

так і в инших мовах видання, друковані в Австрії, дістають
ся тяжко й припадково. Між иншим висилаєть ся видання

Союза з невтральних держав до державних і унїверситетських
біблїотек в Росії й тут стають відомими хочби обмеженому
числу росийської й української публики.

Переважно-ж ширять ся видання Союза серед україн
ської еміґрації в Австрії і за кордоном, у Галичинї, серед
австрийських жовнїрів і серед полонених, які становлять г0
ловний контінґент читачів видань Союза.

ІХ. 0піка Союза над полоненими.

Велике число росийських полонених української народ
ности, забраних арміями центральних держав, заставило

Союз зайняти ся заспокоєннєм їхнїх духових потреб. В cїй
25%
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щїли відпоручники Союза ще в першім півроцї війни зви
дїли з дозволу військових властей значне число таборів по

лонених в Австро-Угорщинї й Нїмеччинї. При відвідинах

таборів виясняло ся число полонених української народно
сти й інтервенїовано у властей в справі полїпшення їх ста
новища. -
Заходами Союза сконцентрували військові власти Ав

стро-Угорщини й Нїмеччини поважне число полонених

Українцїв в окремих українських" таборах. Тут значно
поліпшено умови життя полонених і утворено відповідні
обставини для ведення серед них культурної роботи в шир
ших і зорґанїзованих формах.
При помочи Союза повстали в таборах біблїотеки, чи

тальнї, хори, оркестри, театри, заведено школи грамоти,

зорґанїзовано курси української лїтератури, полїтичної істо
рії України, курси полїтичних наук, господарські й кооше
ративні курси, курси нїмецької мови й ин., а потім пов
стали в таборах кооперативні чайнї полонених, запомогові
- каси й ріжнородні культурні товариства.

Щоб захопити просвітною роботою найширші маси по
лонених, постарав ся Союз зорґанїзувати в кількох таборах
видаваннє силами самих полонених таборових часописей. Та
ких часописей виходить чотири. Ширять вони національну
думку серед десятків тисяч полонених не тільки в тих та
борах, де виходять, але й далеко поза ними.

Крім того розсилає Союз по таборах свої видання і по
середничить у передплачуванню для полонених инших пе
ріодичних українських видань та купуванню українських
книжок, поширивши сим способом сотнї тисяч примірників

ріжного роду книжок і часописей, не рахуючи великого
числа книжок свого видання та жертвованих суспільністю,

розісланих по таборах даром.
При орґанїзації роботи серед полонених маєть ся на

увазї крім просвітної також орґанїзаційно-педаґоґічну цїль.
А саме змаганнєм Союза є привчити широку масу народу до
орґанїзаційного громадського життя, навчити їх ведення
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ріжних громадських, просвітних і економічних інституцій,
через безпосередню їх участь у відповідних таборових орґанї
заціях і через поширеннє серед них національної свідомости
приготовити інтелїґентнїйших на орґанїзаторів і провідників
національного руху по війнї.
Сконцентровані ранїйше більшими масами полонені

в таборах — від довшого вже часу розкинені скріз по Нїмеч
чинї й Австро-Угорщинї дрібними робітничими ґрупами.
В багатьох тих ґрупах є одиницї, які перейшли школу зор
ґанїзованого громадського життя та школу національного

освідомлення в тих чотирьох таборах, де робота ведеть ся
систематично, і є орґанїзаторами просвітної роботи в своїх
ґрупах. Загалом нема, здаєть ся, жадної місцевости, де жи
вуть полонені Українції, а де не поширено-б української пе
ріодичної преси й української книжки, що несуть світло
знання й національного освідомлення.

Які результати дає робота серед полонених, зверхнїм
показчиком може бути хочби сей Факт, що полонені збира
ють між собою тисячі корон або марок на волинські укра
їнські школи й инші національні цїли та відгукують ся на
вcї прояви українського громадського життя.

Х. Дїяльність Союза на Українї.

Союз не ставив собі жадних авантурничих плянів по

гамтій сторонї бойового Фронту, розуміючи добре, що пове
щеннє українського населення в Росії повинно залежати пе
редовcїм від становища воюючих з Росією держав до укра
їнської справи та від воєнних успіхів тих держав у на
прямку України.
На початку війни ще у Львові видруковано, але на

щастє не поширено відозви до українського народу в Росії
під Фірмою Союза з закликом до відкритої боротьби та

з ріжними неусправедливленими обіцянками, але ся відозва
звоїм змістом не відповідала поглядам більшости пїзнїйшого

зкладу членів орґанїзації, а сам Факт ії появи був властиво
цїлом Головної Української Ради.
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Одначе Союз зовсїм не виключав революційних висту

пів українського населення в тилу росийської армії, але уза
лежнював се від обставини, що „врочистим способом зап0

вість ся, що воюючі проти Росії держави несуть україн
ському народови національне визволеннє, дадуть йому землю
й волю.“

Найважнїйшою річю супроти росийської України було
для Союза удержаннє контакту з своїми однодумцями й при
хильниками, полишаючи розвиненнє полїтичної акції на
Українї їм самим, в залежности від обставин внутріш
нього життя Росії, від ходу воєнних подїй і становища цен
тральних держав до української справи.
В cїй цїли, а також для поширення серед населення

визвольної думки й приготування його до можливого зай
няття центральними державами українських земель посилав
Союз на Україну своїх аґітаторів.
Прихильники й однодумції Союза на Українї відбули

в квітнї 1915 р. конференцію, яка одобривши полїтичну
позицію Союза і його дїяльність заграницею, вислала
в маю того року спеціяльного відпоручника за границю
в цїли навязання тїенїйших зносин з заграничною орґанї
зацією Союза. -

Другий раз приїзджав за границю відпоручник росий
ських Українцїв у зимі 1915—1916 р. і разом з членами
президії СВУ мав авдієнції у державних мужів цен
тральних держав.

Фактичне відношеннє правительств центральних дер

жав не управнювало Українцїв в Росії до якихсь манї
Фестаційних, ворожих до Росії виступів. Хоч на загал ро
сийські Українцї бажають собі поражки Росії й нїчого не
мали-б проти відірвання від неї українських земель, але
назвepx дeржaть ся з резервою, бо не мають певности, що

Росія буде аж так побита, щоб Українцї мали вигляди на
зреалїзуваннє своїх національно-полїтичних змагань.
На Українї здають собі докладно справу з того, що на

віть на вишадок рішучої побіди центральних держав цї л о ї
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української території не можна від неї відтяти, отже Укра
•їнцї з дальше посунених на схід частин України свідомі,

що їм доведеть ся далї жити під Росією й тут своїх прав
Д0x0ДИТИ.

Вкінцї мають росийські Українцї обаву, що відірвані
від Росії части України можуть опинити ся, коли не в гір
шім, то не в лїпшім становищі, в якім находить ся Гали
чина, а чуже верховодство в cїм краю не може служити
для них притягаючою силою.

Не бачучи особливих виглядів для розвитку україн
ського життя і в Росії і не привязуючи надто великих надїй
до вислїдів війни, росийські Українцї на загал держать ся
„української орієнтації“.

ХІ. Дїяльність Союза в зайнятих українських землях.

Самостійно і разом з Загальною Українською Радою
робив Союз ріжні старання, щоб забезпечити в зайнятих
українських землях розвиток українського національного
життя, одначе cї старання не увінчали ся успіхом. Познаки
того життя істнують там остiльки, оскільки на місцї лиши
ли ся свідомі національно одиницї й оскільки найшли ся

там в тім чи иншім характері австрийські Українцї.
На иншім місцї згадувало ся вже про Холмщину, що

її уважаєть ся складовою частиною польського королївства
й нїчого там українського не допускається, коли не раху
вати кількох оголошень в українській мові, не уважаючи
на те, що розпорядками австро-угорської начальної команди

армії забезпечено тут язикові права українського населення.
В тій части зайнятих українських земель, яка нахо

дить ся в окупації нїмецької армії, так само нема нїяких
познак українського життя.

Треба замітити, що українські землї страшно вилюд
чені й находять ся близько бойового Фронту, та з сеї при
чини не становлять терену, на якім свобідно можна було-б

розвивати яку будь дїяльність.
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Не дивлячи ся на се, в зайнятих повітах волинської у6
всеж удало ся покликати до життя цїлі десятки українських,

народнїх шкіл. Сталося сe завдяки тому, що серед окупацій

ної адмінїстрації найшли ся подекуди одиницї української
народности з Австрії, та завдяки вербунковим комісаріятам
Українських Сїчових Стрільцїв, які подавали населенню
необхідні інформації в cїм напрямі.

|

Шкільна акція на Волинї вела ся через основане Сою
зом у Львові Бюро культ. помочи для українеького часе
лення зайнятих земель під прoвoдoм д-ра І. Крипякевича.
Матеріяльних засобів достарчили жертви суспільности, Сїчо
вих Стрільцїв, полонених Українцїв і Союза.
До серпня місяця 1916 р. істнувало на Волинї 29 укра

їнських шкіл з числом дїтей 1785. Приготованих було до
основання 32 школи. Росийська офензива під Луцьком, яка

припала на кінець шкільного року, зменшила трохи терен

українського шкільництва. В другім півроцї 1916 р. істнує
в двох повітах волинської уб. (володимир-волинськім і
ковельськім) коло 20 українських народнїх шкіл. Науку по
дають в части місцеві учительські сили, в части приізжі
з Галичини.

Місце не позволяє нам вдавати ся в подробицї і з се
ї

причини мусїло ся полишити на боцї деякі менше важні ст0

рони дїяльности Союза, а також справи внутрішнїх відно
син в українськім полїтичнім таборі, від яких у великій
мірі залежали, як дїяльність Союза, так і її вислїди. Отсей
коротенький нарис — се тільки віхи, які означують напря
мок і характер дїяльности Союза, але не показують всього її

змісту й значіння, що треба відложити н
а

пізнїйший час.

А. Жук.
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