
З ДОСЛІДІВ НАД НАЗВОЮ УКРАЇНА

Написав д-р Микола Андрусяк
професор Райс Ґренд Каледжу в Огайо

Проф. Д-р Роман Смаль-Стоцький перший український
мовознавець, що семантично розглянув первісне значення назви

«Україна» й опрокинув теорію тих публіцистів, що вперто за чужими
думками обстоюють, мовби то назва «Україна» означала спершу

«межівну землю».1 Після Ювілята інший мовознавець Пантелеймон

Коваліз також довів за законом функціональної семантики, що немає

ні семантичних, ані форхмально граматичних підстав зв язувати
слово «україна» з «межівною землею».2

І

Автор цих рядків знайшов історичні матеріяли, які

опрокидують «межівну» теорію назви «Україна». Саме в праці з історії
Закарпаття російського дослідника Олексія Петрова: «Древн Ьйшія
грамоти по исторіи Карпаторусской церкви и ієрархій 1391 1498 г.»

(Прага 1930) є його вияснення «крайн» і «країн» округів сіл

«волоського права» по обох боках українських Карпат та ось такі

уривки з джерел: 3 Annales Societatis Jesu provinciae Austriae
a. 1652 : Petrus Parthenius... gerit titulum episcopi
Munkacsiensis, sub quo censentur districtus, quos illi (Rutheni) Krainas

vocant, omnino 4. Munkacsiensis, Ungvariensis, Homonnensis et

Makoviczensis (Hodinka, Okmanytar, 1911, 167). 3 Brevis

informatio остригомського архиєпископа папському нунцієві в Відні в 1666

році: Sunt in regno Hungariae diversi districtus seu, ut illi

(Rutheni) nominant, Krajnae dominiorum; est enim Krajna
Makoviczensis, Krajna Sztropkoviensis, Krajna Homonnensis, Krajna
Vinnensis, Krajna Ungvariensis, Krajna Szeredniensis et Krajna
Munkacsiensis. in quibus Krajnis omnes incolae sunt Rutheni Graeci

ritus (Ibid., 215) .3

Ці уривки належить порівняти з уривком листа єзуїта
Севастіяна Міллея з Мукачева, дня 3 жовтня 1662 р. до єзуїта Мартина
Міткєвіча в Кракові: Nouit Reuerentia Vestra hanc

Munkacsiensem Ukrainam, quantacunque ea est, adhunc esse schismaticam...
Habemus quidem his in partibus,..., Episcopum unitum pl'urium
Ukrajnarum virum bonum et rectum Ordinis S. Basilij sed non

satis doctum jamque septuagenarium ac valetudinarium neque diu

duraturum (cujus etiam Ukrajnas futurus hie Episcopus
comendaret et gubernaret qui impar est istis insituendis vel uniendis... 4

За Фідлером подав цей уривок український історик Богдан Барвінський
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у своїй об'ємистій студії про галицького історика д-ра Юліяна

Целевина5, долучуючи ще й інший з іншої сторінки тієї самої праці,

уважаючи, що це також уривок з того самого листа Міллея, хоч

Фідлер, який виписав ці матеріяли в тогочасному ц. к. династичному

архіві ( Hausarchiv ) цього не зазначив. Цей долучений уривок є

такий: ...ab altero unito Episcopo (quem ipse adjuvantibus
Dominis Catholicis Homonnaj, Deak Petheo etc. installavit... 6

Барвінський не бачив мадярської праці з* історії закарпатської
церкви А. Годінки з 1911 р., ні не брав під увагу праці Петрова,
що виписав з Годінки вище наведені цитати про мукачівського
єпископа Петра Партенія, якому як написано в Хроніці Єзуїтської
Австрійської Провінції з 1652 р. були підчинені округи, «які

вони (русини) звуть країнами», чотири: мукачівська, ужгородська,
гомонянська й маковицька. В своїй «короткій інформації» остригомський
архиєпископ писав у 1666 р. папському нунцієві у Відні: «Є в

королівстві Угорщини різні округи, або, як вони (русини) називають,

крайни доміній; є отже крайна маковицька, крайна стропківська, крайна
гомонянська, крайна винянська, крайна ужгородська, крайна
середнянська й крайна мукачівська, в яких то крайнах усі 'мешканці є

русинами грецького обряду». Очевидно, Барвінський міг використати

працю Петрова, коли він приготовляв свою статтю: «Карпатська
Україна й назва «Україна» до великоднього числа львівського

«Діла» в 1939 р., але він не звернув уваги на працю Петрова, що була
в Бібліотеці Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові.

Отже, як подав Барвінський уривки цитатів з Фідлера,
виходило б, що в уривку, долученому ним до листа Міллея, говориться

про «іншого уніятського єпископа, якого висвятив сам тогочасний

угорський католицький архиєпископ і при помочі панів улаштував
його в інших уніятських Українах». В дійсності цю цитату навів

Фідлер, пишучи про висвячення остригомським архиєпископом
Липпаєм на мукачівського єпископа саме Петра Партенія (1648^-1670),
другого з черги закарпатського уніятського владики (першим був
Василь Тарасович (1634-48), ув язнений'у 1646 р. семигородським
князем Юрієм І Ракоцієм, кальвіністом). Саме єзуїт Міллей писав

у 1662 р. про Петра Партенія, як недужого 70-літнього старця, «не

досить ученого» й нездібного управляти своїми Українами й

поширювати унію серед закарпатських українців, як це він з притиском
писав до Міткевіча: «Чи знає ваша всечесність, що Мукачівська
Україна, скільки її є, досі православна»...

Хоч із поданих текстів видно, що Мукачівська Україна це

мукачівська єпархія, а «інші України» це її частини, проте
Барвінський порівняв ці тексти з уривком тексту з листа польського

короля Жигмонта II Вази до польського коронного гетьмана Станислава

Жулкевського з 15 жовтня 1619 про розіслання універсалів «до
обивателів і старостів ближчих угорських границь», що> «не перестають
нам давати знати пани старости угорської україни і воєвідств, які з
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тієї там сторони нашим державам грозять небезпеки» з огляду на

союз семигородського князя Бетлена Ґабора з турками й тому

король радить гетьманові, «щоб більше війська кварцяного на україні
границь угорських положити»...7

В тому часі в польській мові вживалося слово «україна» в

подвійному значенні: 1) в запозиченому з української мови значенні:

«країна, держава, округа, околиця, воєвідство» й 2){ в значенні

«пограниччя, креси», коли то назву «Україна» поляки приклали до
української Придніпрянщини, що в часі своєї приналежности до польської

Речіпосполитої була на її краю. Тому польський історик
козацькопольської війни з другої половини XVII ст. Самуїл Ґрондський
вияснював, що «Україна» ~~ це назва землі «у краю» польської

Речіпосполитої.8 Барвінський прийняв це вияснення раз на завжди й хибно

приклав до Мукачівської України й інших Україн на Закарпатті
значення «пограниччя», хоч з королівського листа годі збагнути,
чи «старости угорської україни і воєвідств» треба розуміти «угорської
країни (держави)», чи «угорського пограниччя». Зате без сумніву,
«на україні границь угорських» значить «на пограниччі». Але цей
королівський лист не має нічого спільного з мукачівською й іншими

українами (країнами, крайнами) на Закарпатті, й тому передрук
статті Барвінського в ономастичних виданнях вінніпезької УВАН9

був недоцільний, хіба тільки на те, щоб написати про випад І.

Сидорука проти автора цих рядків10, буцім я промовчую «джерело і

прізвище Б. Барвінського» і «самовільно», змінюю «ці цитати,
пишучи слово «Україна» з великої букви, тоді коли воно в Барвінського
не як назва, а термін, подане з малої букви». Ярослав Рудницький
повторює ще раз це у своїй передмові до передрукованої статті

Барвінського, мовляв, «нічого дивного, що це, викликало в українській
науці негодування».11 В дійсності у своїх попередніх нарисах про

назву «Україна» (Прага 1941 і Чікаґо 1951) я з пам яті згадав про
лист Міллея з відсилкою до статті Барвінського у великодному
«Ділі» з 1939 р., якого я не мав під рукою. В нарисі з 1941 р. навів

я, відсилаючи до нарисів того самого автора: «Історичний розвій
назви українсько-руського народу» (Львів 1908) і «Звідки пішло ім я

«Україна»?» (Відень 1917), цитати з вище згадуваного листа

Жигмонта III до Станислава Жулкевського, а саме: «старости угорської
україни» та «на україні угорських границь». Вдруге навів я ці
цитати в моїй «Історії України»12 без відсилки, але з кінцевою
приміткою: «Незначні мої відхилення від дослідів інших істориків щодо
назви «Україна» обосновую я дежрельним матеріялом у вище

названому нарисі «Назва «Україна».13 Не маючи цього нарису під
рукою, тільки нарис Володимира Січинського «Назва України»
подав я за ним ці цитати в третє в моїх нарисах про назву «Україна»,
друкованих у Чікаґо, так як подав їх Січинський з великої букви.14

Наприкінці розгляду джерел до назви «Україна» на

Закарпатті належить зазначити, що в сусідній словацькій мові слово «україна»
означає, як подає виданий Словацьким Католицьким Товариством у
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Скрентоні, Пенсильвенія, 1930 р. словацько-англійський словник,

«провінцію», «дистрикт».16

II

У «Словнику польської мови»16 є пояснення слова «Україна»
як краю над границею, пограниччя, кресів, дуже віддаленого місця,

далеких сторін, краю світа, кінця світа, передпекла». Але Заведені
там цитати з польських творів, починаючи 1577 роком не

обосновують вповні таких пояснень. Український історик Іван Крип якевич
зібрав польські документи до історії козаччини в 1538 1631 рр. з

ранішими згадками про «Україну», в яких слово «україна» має

українське значення «країни, воєвідства, держави,, округи, околиці»17,
подібно як у польських соймових діяріях з 1575 і 1585 рр.18, і в

королівській ухвалі з 1580 р. зі згадкою про людей «на Україні
Руській, Київській, Волинській, Подільській і Брацлавській».10 Ця
запозика значення «україни» з української мови промовляє за те, що

взагалі слово «україна» в польській мові є запозикою з української.
Польський мовознавець Генрик Улашин дійшов до здогадного

висновку, що твір «Украінєц» не є польським твором від підставника

«Україна», тільки є запозикою з української мови.20 Тут додамо, що

назву «Українець» стрічаємо в польському тексті листа турецького

султана Сулеймана до польського короля Жигмонта Із 10 квітня

1541 «...про волохів, які повтікали з Волощини, в Україні
перемешкуючи і змову з українцями маючи... села в Україні рабують...»21

Хронологічно останнім документом, що вказує на вживання

в польській мові назви «україна» в значенні «країна» є польський

текст листа гетьмана Богдана Хмельницького до львов ян з 19 жовтня

1655 р. Михайло Грушевський22, цитуючи цей лист, подав у

примітці різницю в тексті його варіантів у польській мові, а саме: в

«Сборник-у летописей, отн. к истории Южной и Западной России»,
виданому київською Комісією для розгляду старих актів за

редакцією Володимира Антоновича в 1888 р. (с. 263) є в тексті варіанту
цього листа: ...a co nam Pan Bog pomogl Ukrainy swej Ruskiej
zajechac, przy tem stoj§ ; в збірці Кушевича, львівського, райці, в

магістратській редакції: a ze nam... krainy swey Ruskiey . У
варіанті Ставропигійського Інституту: krain§ swa Rusk^ і так

надрукував Денис Зубрицький у своїй «Хроніці м. Львова»23: a ze пат

Р. Bog pomogl krainy swa rusk$ zajechac, przy tym stoj§... .
На основі цих польських варіяитів Грушевський24 зформулував
український текст гетьманського листа так: «Бог нам дав заїхати своєї

Руської крайни, я при тім стою».

В словнику білоруської мови25 І. І. Носовича є таке

пояснення «України» російською мовою: «Украйна страна лежащая на

пределах, при границе или за пределами отечества или области».
На обоснування цього наведено з білоруської словесности: «На
украині кажуць жиць хорошо. Поехав на украину». Безперечно, тому що

Україна є поза межами Білоруси, витворилося серед білорусів розу¬
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міння України як країни поза межами їх батьківщини чи області.
Але вище наведені приклади з білоруської народньої словесности не

обосновують цього твердження, бо в них говориться про Україну,
землю козаків, яких полки заповняли також утікачі з-поміж

закріпощеного білоруського селянства. Тим то записувач білоруського
фолкльору написав хибно з малої букви: «украйні», «украину».

Московський видавець «Матеріялів для історії староруської
мови»26 Ізмаїл Срезневський пояснює слово «Україна» як пограниччя
і на доказ подає цитату з Київського Літопису під р. 1189 про приїзд
до Галицької України князя Ростислава Берладничича, який дійшов
аж до Галича, отже годі припускати, що літописець мав на думці
галицьке пограниччя. Цитату з Новгородського (Першого)
Софійського Літопису про зайняття з україни декілька псковських сіл ще можна

підтягнути під пограниччя, але вже не можна під це пояснення

підтягнути згадки про прихід князя Андрія з Полоцька «із своєї

україни». Радше повинен був Срезневський цей приклад подати на

розуміння «україни» як «чужого краю, чужої країни, землі»; але

Срезневський подав тут як приклад «по українам» в чужих землях.

На третє розуміння України як «куска (частини) землі» подає

обоснування з Минеї-Четії, хоч міг був взяти згадки в Четвертому
Новгородському й Воскеренському літописах про «україни» над Окою.

Під роками 1532 і 1541 «україна» має значення країни-держави
московських великих князів. За цими цитатами можна здогадуватися,

що слово «україна» перейшло з літописів княжої доби до московської

мови в розумінні «землі, країни, держави». Щойно в звіті донського

козацького отамана С. Алфімова з 1638-9 рр. маємо «украинньїй»
в значенні «окраїнний».27

Всупереч Смаль-Стоцькому й Ковалеву мовознавець Юрій
Шевельов-Шерех28 промовчує виведений названими мовознавцями

семантичний розвиток слова «україна» й признає «заслугою»
Ярослава Рудницького те, що «він остаточно довів наявність» первісного
мнимого значення «україни» як «межівної землі». На ділі Рудницький
цього не доказав, бо історичні матеріяли і вивід' семантичний слова

«україна» виключають наявність первісного значення «україни» як

межівної землі.

III

Хоч наш нарід називав свій рідний край Україною і навіть

чужинці, що жили в Україні, як от київський римо-католицький біскуп
Иосиф Верещинський у 1594 р.29 та французький інженер Гільйом

Ле-Вассер Боплян, що в 1631-48 рр. був на польській службі й

вибудував у 1638 р. на Запоріжжі польську теврдиню Кодак, називали

Україною всі етнічно українські землі30, а польський уряд прикладав
у тому часі назву «Україна» тільки до київського, чернигівського й

брацлавського воєвідства, проте наші тогочасні інтелігенти й

політичні провідники трималися традиційної національно-державної назви

«Русь». А що їм було вже відомо, що москалі називали себе «русски-
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ми», отже русини, щоби підкреслити свою національну окремішність,
почали вживати грецьку назву Руси «Росія» й від тієї назви утворили

прекметиики «роський» і «російський». Саме в надрукованій у

львівській Ставропигійській друкарні в 1591 р. граматиці
грецько-слов янської мови «Адельфотес» вміщено вірш із словами: «Мужайся,
многоплеменньїй росский народе». В совєтській «Історії Львова» М. П.

Ковальський уважає хибно ці слова «як заклик до боротьби за

воззєднання з Росією»31, бо тоді Московщина ще не називалася Росією.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, що в часі «московської

смути» разом з поляками виправлявся на Москву, записуючи півтора
тисячі золотих на Ставропигійську братську школу, зазначував: «для

навчання діток наших російських».32
Хоч у пісні-думі про Морозенка, одного із полковників під

гетьманом Богданом Хмельницьким, згадується, що за ним уся

«Україна плаче», проте Хмельницький називав себе «руським самодержцем»
та заявляв, що визволить увесь руський нарід по Вислу, розуміючи
під руським народом українців і білорусинів. Але висилаючи своїх

послів з Переяслава до Москви, Хмельницький, щоб підкреслити
окремішність русинів від москалів-русских, назвав перших «увесь мир

християнський російський», а згадуючи українську шляхту, що

присягнула цареві в Переяславі, писав, що вона перебуває: в Росії.

Редагуючи статті Хмельницького царські канцеляристи назвали царя
вже «всеї Великої і Малої Русії самодержцем», і цей царський титул
зазначений і в царській «жалованній» грамоті Хмельницького й

Військові Запорізькому, в якій, одначе, нічого не згадано ні про «мир

християнський російський», ні про шляхту «в Росії», що означало, що

цар не хотів признавати за гетьманом влади над територією і

населенням визволених українськими козаками з-під польського

володіння руських земель. Але в «статтях», постановлених у Москві з-

послами Хмельницького, згадано знову про «чолобитню» гетьмана,

Війська Запорізького й «усього миру християнського російського». При
тому в царському титулі замінено «Русію» «Росією», а далі в тексті

Україну названо «Малою Росією», а статтю про платню козакам заг*

кінчено такою видумкою, тенденція якої очевидна: «А нині царське
величество, жалуючи гетьмана і все Військо Запорізьке, хоче послати

свого государевого жалування, по давнім обичаям предків своїх,
великих государів, царів і великих князів російських, гетьманові і

всьому Військові Запорізькому золотими...»33 Отже в Москві підхопили
терміни «Росія» і «російський», які почали вживати українці на

означення своєї національної окремішности від московських «русских»,
московський цар назвав своїми предками великих руських

(«російських») князів, а Україну названо «Малою Росією».

З того часу в кореспонденції між гетьманською Україною та

Московщиною почато вживати назви «Мала Росія» або
«Малоросійська Україна» для означення України. Такої термінології в

кореспонденції з московським урядом держався й гетьман Іван Мазепа. Але
Пилип Орлик, поки ще вступив на гетьманську службу, присвятив
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Мазепі як протекторові православних у польсько-литовській

Річипосполитій, свій твір «Алькид Російський», надрукований польською

мовою у Бильні 1695 р. Гетьманом «Росії» названий Мазепа на своїх

дарах для православних у Палестині і Сирії: на срібній плащаниці,

дарованій ним для церкви Господнього Гробу в Єрусалимі, та у

виданій його коштом в Алепо 1708 р; арабській євангелії для
богослужбового вжитку сирійських православних християн.34 Після смерти
Мазепи зладили його чільні послідовники в Бендерах, 20 жовтня 1709 р.,

меморіял до шведського короля Карла XII в латинській мові; цей

меморіял зберігався між рукописами польської Рапперсвільської'
бібліотеки, перенесеної в часах поверсальської Польщі до Варшави, де

вона була спалена в часі Другої Світової Війни. Але ще перед цією
війною акад. Михайло Возняк переклав латинський текст цього

меморіялу на українську мов/ й надрукував п. н. «Бендерська Комісія
по смерті Мазепи» в першому томі. збірника «Мазепа», виданому в

1938 р. Українським Науковим Інститутом у Варшаві. За

перекладом Возняка мазепинці натякали, що Мазепу спонукало прийняти
опіку шведського короля «прагнення, щоб руський нарід скинув
московське ярмо й був вільний».33 На основі ж латинського тексту

бендерської конституції з 5 квітня 1710 р. можна здогадуватися, що в

латинському тексті згаданого меморіялу, так само як і в бендерській
конституції, мазепинці називали свій нарід «gens Rossiaca».36

Щойно коли в Західній Европі прийнято назву «Russia» на

означення Московщини після того, як Петро І проголосив себе

«імператором усієї Росії» написав Пилип Орлик французькою мовою

«Вивід прав України». Але митрополит уніятської церкви в польській

Річипосполитій і львівський єпископ Атанасій Шептицький ужив в

одному своєму пастирському посланні ще в 1729 р. титулу:
«архиєпископ митрополит Київський і всієї Росії»37 (тобто Руси, точніше

України й Білоруси).
Урядова московська назва «малороси» для українців

витиснула з Лівобережжя стару назву «русини», несприятливу для
москаліз тому, що саме ця назва виказувала зв язок українців з

києворуською державою. Автор «Історії Русів» не вживав уже назви

«русинів» і жалів, що назва «Русь» перейшла від нас до москалів. Цей
свій жаль приписав він Мазепі38, але я не думаю, щоб Мазепа у
хвилині переходу до шведів думав, що москалі загарбали нам нашу

назву, бо ж мазепинці звали москалів москалями, а не росіянами, і

навпаки, звали себе «російським народом».

На Правобережжі, Поділлі, Волині й Поліссі назву «русини»
замінила назва «малороси» поряд із ліквідацією уніятської церкви.

Архипресвитер луцької уніятської капітули Теодосій Бродович (1803)
писав: «Знай про це русине-уніяте... Твоя, доля все сумна; поляк буде
тебе переслідувати з тим упередженням/ що ти прихильний Москві,
а москаль те саме вчинить з того приводу, що ти уніят...»38
Передбачуючи сумну долю своєї церкви під московським караулом,
уніятський митрополит і львівський єпископ Лев Шептицький написав після
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прилучення Галичини до Австрії в 1772 р. меморіял до цісаревй Марії
Тереси, яку інформував, що Галичина була руським князівством і

заселена руським народом, та що прихильною політикою до русинів
австрійський уряд може настроїти прихильно до себе їх братів на

Правобережжі, Поділлі й Волині,40 що належали до занепадаючої
польської Річипосполитої. Але в другому розборі Польщі в 1793 р. Австрія
не могла брати участи з причини її війни проти революційної
Франції. Росія поспішила тоді заняти Правобережжя, Поділля аж до

австрійської границі над Збручем, та східні частини Волині, Полісся

й Білоруси. Західні частини названих земель загорнула Росія в

третьому розборі Польщі, в якому Австрія заняла територію між

Вислою, Пилицею й Бугом, та назвала її «Західньою Галичиною», хоч

у дійсності ця територія була на північ від Галичини, тільки її

столиця Краків був в її західньому кінці. В границях Західньої
Галичини були Холмщина (без замостейської округи, яку Австрія
прилучила ще в 1772 р. разом з Галичиною) й південно-західне
Підляшшя. Уроджений в Шаргороді на Поділлі почаївський василіянин

Юліян Добриловський, автор проповідей, друкованих у Почаївській Лаврі
українською народньою мовою, перейшов в австрійську займанщину
та склав пісню «Дай нам, Боже, добрий час», в якій означив він

межі уніятської Руси ось так: «І від Буга за Бескид всюди чесний

руський рід». І Маркіян Шашкевич, коли посилав своєму
побратимові Миколаєві Устияновичеві придніпрянські видання, писав

«вкраїнські вірлята» в значенні «придніпрянські», та «руські соколята» в

теперішньому значенні «українські».

В тому часі на Придніпрянщині ще не вживали загально назви

«Україна» на означення цілости української національної території.
Перед виступом Тараса Шевченка російський уряд цілком не

добачав у назві «Україна»' небезпеки для себе. Тимто харківська Губернія
називалася офіційно «Українською», в Харкові почав у 1816 р.

виходити «Український Вісник» російською мовою, а Михайло
Максимович міг видати в Києві без перешкод з боку влади альманах

«Українець». Щойно Шевченко спопуляризував у своїх поезіях

назву «Україна» в тому самому значенні, в якому вона була вживана

в народних думах. Шевченко натякав у своїх поезіях про змагання

Богдана Хмельницького й Мазепи і зв язував їхні змагання з

«Україною» народних дум. Але близькі йому з Кирило-Методіївського
Братства Микола Костомарів і Пантелеймон Куліш впроваджували
в ужиток назву «Южна Русь» замість офіційної російської
«Малоросії». Видавець словника української мови Фортунат М. Пискунів
створив для означення українців назву «руських югівщан». Перше
видання його словника п. н. «Словниця української (або
юговоїруської) мови» появилося накладом книгаря Е. П. Распопова в Одесі
в 1873 р.; примірник цього видання є в Конгресовій Бібліотеці у
Вашінґтоні. Другим накладом появився цей словник у Києві, 1882 р.
п. н. «Словник живої народньої, письмової і актової мови руських

югівщан російської і австрійсько-венґерської цесарій», якого примір¬
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ник є в Публічній Бібліотеці в Нью Иорку. В цьому словнику t

подані правильні значення назви «Україна»: 1. Київська Русь,
губернії по Дніпрі й Дністрі; 2. Область, країна, край з віршів П.

Куліша і літопису Самійла Величка. Проте не завдяки віршам
Куліша, а завдяки творчості Шевченка, якого культ після його смерти

зродив серед придніпрянських діячів думку прийняти назву
«Україна» для означення території, заселеної нашим народом, і називати

наш нарід «українським» «українцями».
Культ Шевченка поширився незабаром після його смерти в

Галичині41 і на Буковині, де його звеличником був поет Осип Юрій
Федькович. У своїй поезії «Воскресни Бояне» писав Федькович
«Україна живе, Русинів є много» та в статті «Щоб не було пізно! Голос

спосеред руського народу» різко виступив проти московського

загарбання назви «Русь» й безсоромного фальшування історії
москалями, називання московської мови «руською». «Я буду писав

Федькович ~~ її називати завсіди по імени, московською так само як

ім я Русь належить тільки полудневій Росії, а назва Русин тільки

нинішним Русинам».42 В дійсності назви «русин» москалі таки не

присвоїли й вона для них чужа; і це є головний аргумент на

опрокинення їх претенсій до наслідства по Київській Руси.
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