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ВСТУП

Найбільшою силою Москов
щини було те, шо Европей- 
ці не знали нас,Москвинів.

ф.Достоєвскій
Ще за передісторичних часів до північно-східнього кутку Вв- 

ропи примандрував з Азії маленький,дикий, угрофінський народець. 
Той куток Европи вкривав величезний праліс на багністому ґрунті 
Цей праліс відгородив той народець від усього культурного світу 
так, шо він відстав від культурного розвитку людства на багато 
сторіч. Напр. свою літературну мову почав творити доперва в XIX 
(дев'ятнадцятому) сторіччі (-*).

-Чужинці: Українці,Татари,Німці створили державний лад у то
му - Богом і людьми забутому - кутику Східньої Европи.Повстало ма
леньке,дикунське,жебрацько вбоге князівство Суздальське. Це кня
зівство за кілька соток років часу виросло на величезну імперію, 
що зайняла одну шосту суходолу нашої планети.

Казково! Як же воно виросло?- Виросло,загарбавши далеко силь
ніші 'фізично і культурно) за себе,сусідні народи.

Чи Москвини були розумніші,відважніші за сусідів? - Ні! Де ж 
таємниця казкових перемог московського народу?

-й-из-каж

Мабуть нема у світі народу,що про нього світ знає менцге,ніж 
за народ (націю) московський. І цілком певно нема у світі народу, 
шо про нього світ має більш помилкову уяву,ніж про нарід москов
ський та про його державу. Та,найдивніше, шо навіть сусіди: Укра
їнці,Поляки не знали досить московського народу.А вони ж заплати
ли за те своє незнання руїною своїх держав. Отже,мусили б вивчати 
того свого ворога,бо ж не знаючи його, не знаючи його 'ахілесової 
ступні',ніколи його не переможуть.А слабих, боків має Московшина 
багато.Отже,розбити Московшину легко,вдаряючи саме по її найслаб- 
ших місцях.А власне ані один ворог Московшини ніколи не бив по її 
найслабших місцях,бо не знав їх.Шогірше!Часом мав ті слабші місця 
за сильні. Так напр. московські вороги мали військову потужність 
москониини за велику силу,лише тому,шо московська імперія розляг
лася на величезному просторі. Засліплені такою великою географіч
ною розлогістю,історики не добачали .того історичного* фанту, шо 
Московшина ніколи в історії не вигравала ані одної війни своєю 
лише військовою силою.Таких незнань Московшини можна назбирати 
тисячі.Тут пригадаймо лише кілька.

х)Від А.Пушкіна (1799-1837),отже на 800 років пізніше за Ук
раїнців. Та,й А.Пушкін не був Москвиной з походження.
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Напр. ше перед Полтавою Карл XII намовляв Туреччину воювати 
Московщину. ТЬді Польща дала Теркам великого хабара,щоб вони не по
слухали Карла.Кілька років пізніше Туреччина таки воювала Москов
щину, але було вже запізно спинити р ст московської імперії,яка 1 
розвалила турецьку сто років пізніше.А Польша за свій хабар Тур
кам мала - сто років пізніше - московське ярмо на своїй шиї.

Українська шляхта поставила (узброїла) 1812 р.своїм коштом 1$ 
кінних полків,ніби для московського війська.Уповноважений тої шля
хти ген.В.Закревський таємно поїхав до Варшави намовляти Наполео
на йти в Україну,обіцяючи піднести повстання проти Московшини " 
усій Україні.французький посол в Царгороді (Константинополі) дуже 
радив Наполеонові те саме.Поляки ж всілякими очорнюваннями Україн
ців, переконали Наполеона не йти в Україну,а про місію ген.В.Зак- 
ревського Повідомили Московшину.Московшина негаючись розброїла та 
розігнала ті полки,а В.Закревського підступно схопила,..і заслала 
до Сибіру.Наполеон,програвши.війну на Сході Европи,втратив корону. 
Московшина ж,вигравши війну, відібрала від Польші рештки її самоуп
равних (автономних) прав.

Московшина(уряди А.Кєрєнскоґо і В.Лєніна) офіційно проголо
сила,що вона воювала і бореться за 'мір в всему мірє'(мир у всьо
му світі).Уряд В.Лєніна визнав державну незалежність України і 
підписав з нею мир.Українські міністри повірили,і розпустили укра
їнське військо.Незабаром ті міністри опинилися у  московських в'яз
ницях,або на вигнанні,а Україна опинилася знову у стані московсь
кої осади (колонії). Та,український нарід не давав за програну,і 
кілька років вся -^країна палала в пожежах селянських повстань.Пі 
повстання примусили Московшину визнати 'маларасєйскоє нарєчіє' за 
'украінскій язик',і проголосити 'українізацію' України. Виявивши 
імена українізаторів,Московшина вигубила 1933-37 р.їх усіх упень.

Франція,Англія та ЗАС допомогли 1918-20 р. Московшині рятува
ти її імперію.Тоді Франція заборонила Польші та Румунії продавати 
Україні не тошо зброю,але навіть і лік^.Англі^загрозила Кубанши- 
ні припинити допомогу їй зброєю, якщо Кубаншина не визнає зверх- 
ности московської влади ген.А.Дєнікіна.Англія і ЗАС дали А.Дєні- 
кінові та А.Колчакові допомоги військовим вирядом на 9$0 мільйо
нів долярів.ЗАС примусили Японію забрати її залоги зі Сибіру, і 
самі забрали свої полки,відкриваючи тим шлях Московшині відбудову
вати розпалу її імперію.Так Европейці та Американці самі відбуду
вали і розбудували московську загрозу своїм власним державам.

Польща зрадила 1921 р.свого союзника проти Московшини - Укра
їну,підписавши з Московщиною мир.Московшина 28 років пізніше обер
нула Польшу у свою півосаду (сателіт).

Німеччина своїм нишенням Українців і всього українського 
обернула 1939-ДІ р. свого природнього союзника проти Московшини - 
Україну у свого ворога.Своїм вигубом полоненних Німеччина припини
ла здачу до полону вояків СССР(-х),і тим зміцнила московське ВІЙ
С Ь К О . десять років (19^1-19$1) своїм власним коштом (кров'ю і 
долярами) відбудовували і розбудовували військову,господарчу, по-

-к-)Було здалося понад п'ять мільйонів вояків.
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літичну потужність МОСКОВСЬКОЇ Імперії так (* *),ШО тепер тремтять 
зі страху перед нахабним Ванькою.

Тисячі таких фактів московських перемог можна назбирати в іс
торії. Та^для історика,соціолога, а насамперед для політика істо
ричний факт важить не як окрема подія, але як вияв напряму,нахилу 
(тенденції) життя дотичного народу чи суспільности.Важить як зна
мено (символ) його майбутности. Не зрозуміємо суті,змісту, ваги, 
наслідків історичного факту,не пізнавши тих ПРИЧИН,шо той факт 
створили.А не зрозумівши суті минулого, блукатимем наосліп у су
часному; робитимем помилки,шо за них платитимуть наші діти,внуки 
і правнуки. Найяскравішим прикладом є СССР,шо його створила не 
мудрість Москвинів,але дурнота Европейців,а насамперед Українців.

Отже,шоб зрозуміти історичні події та чини дотичного народу 
не вистачить знати лише історичну хронологію культурних,господар
чих, політичних подій в житті того народу.Таке знання є лише зна- 
дібком до пізнання тих внутрішніх, незримих сил,шо спричиняють ,шо 
ТВОРЯТЬ ті події та чини. Треба насамперед дослідити ті незрЙмі 
сили; дослідити їх походження; дослідити закладені в них,питомі 
їм властивості; дослідити взаєиопов'язаність, взаємодію тих сил; 
дослідити творчий чи руйнуючий вплив їх на ввесь нарід і т,п.Жо
рстко - потрібна глибока соціологічна аналізи ДУХОВОСТИ дотичного 
народу. І лише пізнавши ДУХ і ДУШУ народню, зможемо зрозуміти ЧИНИ 
того народу.Чини ж бо особи чи спільноти є лише зовнішнім виявом 
їх духовости.

ІДоби дослідити духовість народу,треба звернутися до науки про 
народню вдачу (етологію).Вона ж тепер лише в пелюшках, і тому му
симо звертатися також і до громадознавства (соціології),народсз— . 
навства (етнографії),до науки про походження народу (етногенії)та 
науки про спадковість (генетики) і взагалі до історії людсвііої 
культури.

Старе історіознавство ( історіософія) майже не брала на увагу 
цих наук; не брала під увагу духу і душі народів. Тим-то багато 
історичних подій впало на вчені голови істориків несподівано. А 
історики мали дати політикам ключ до передбачення історичних по
дій,чинів дотичних народів. Ось напр.найбільший український істо
рик М.Грушевський, ставши 1917 р.на чолі українського народу,за
вів його до жахливого пекла на ім'я СССР. Американські історики 
ведуть тепер своїх політиків - а ті свій нарід - до нагину в ато- 
мовій війні.

Повторюємо: 90 % помилок західник політиків спричинило ні
шо інше,лише цілковите незнання душі Москвина. Причин багатьох не
сподіваних заходів московської політики вони ніяк не можуть зро
зуміти,бо ніяка людська логіка не може їх пояснити,навіть з точ

-&)3а тих років Московшина діставала всі американські таємниці 
виробу найновішої зброї ( разом з атомовою ) не лише від

* шпигунів, але й офіційно, відкрито від уряду ЗАС.Див. 
G.K.Crocker. "Roosvelt's Road to Russia", і J.Beaty."The 
Iron Curtain Over America".



ки погляду добра самої жМосковиини ( *).Та,найдивніше, що на 
віть українська інтелігенція не знала і не знає душі Москвина, 
хоч він, аж надто переконливо, показував її Українцям сторіччами. 
Лише незмосковшений український нарід своїм кількасотрічним досві
дом знав московську душу,і.висловив те знання сотками приповідок.
В багатьох з них він не вважав Москвина за людину взагалі.

Найглибший знавець московської душі ф.Достоєвскій свідчить: 
"Найбільшою силою Московшини було те,шо Европейці не знали нас, 
Москвинів". Московські вожді були свідомі цього від першепочатків 
їхньої держави,і тому-то мають на її кордонах заслону від Европи 
вже понад півтисячу років. Москвини кілька сторіч напружують всі 
свої здібності у брехні,підкупстві щоб світ не дізнався про 
справжнього Москвина і про справжню Московшину. Найвищі осяти у 
дуренні чужинців осягнула московська "дємакратія" по 1917 році.І 
осягнула дуже простим, але направду геніяльним способом. — Лише 
змінила назовництво (термінологію).

Московшина почала шахрайничати своє політичне назовництво ще 
по нашій поразці в Переяслові 1654 р. а- поширила його по нашій 
катастрофі під Полтавою 1709 р. Тоді вона,не оглядаючись на жодні 
історичні факти,не журячись ніякими підставами,просто проголоси
ла себе 'Рос&іею*,отже спадкоємницею всього культурного та полі
тичного добра Руси (-М-). А щоб хахол ліпше зрозумів,шо така зміна 
висловлює політично, то Москвин назвав себе 'вєліко-рускім', а 
хахла 'мало-рускім'.І ця засада 'вєліко-мало' стала змістом усіх 
московсько-українських стосунків відтоді досі. Якшо ж хтось з 
хахлів пробував кпити з тих новоспечених "вєлїкіх" - той мандру
вав до Сибіру доживати свого віку. А якщо європейські уряди,за 
старим звичаєм,адресували,свої листи до Московії,до московського 
уряду, то Москвини повертали їм назад, з приміткою,що таких 'не 
сушзствуєт', а є лише Росія і російський. Психологи запевняють, 
шо люди сприймуть найбезглузднішу брехню за правду,якщо ту брехню 
вперто і довго повторяти. Так азіяти-Москвини стали "руссссскімі" 
а монгольська їхня Московшина - "РассссссссЗеЙ.Та ця-крадіж чужо
го імені була лише дитячою забавкою,порівнюючи до назовницьких 
крадежів московської "дємакратіі" по 1917 ропі.

Можна без пересади назвати назву 'савєтскій* найгеніяльнішим 
винаходом Москвинів.Якби ні! Та,це ж не стара,зненавиджена,осад
ницька московська імперія відродилася 1917 року,а народився ціл
ковито новий ' союз' савєтскіх республік. Колишніми осадами 
московської імперії правлять не,прислані з Петербургу,губернато
ри, але 'савєтскі' ( с.т.мовляв робітничо-селянські ) уряди націо
нальних республік,шо їх вибирає місцева людність більшістю 99 % 

голосів. Отже,грабує, ув'язнює,катує, вигоняє з рідної землі не 
московська імперська влада, а місцева,'савєтская'. Щоправда в тій

*̂ )'"Расою (с.т.Московшину П.Ш-) аршіног обгін нє ізмєріть.В 
нійо ліш можна веріть" - каже московський письменник ф. 
Тютчєф.
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місцевій 'савєтскій' владі є трохи забагато кирпатих 'старших 
братів' та горбоносих небратів, але ж обов'язком всіх старших 
братів ( і горбоносих небратів) навчати розуму молодших,нерозум
них те. Зрештою,і найвища влада СССР є в руках не лише леніних,е- 
жових, молотових,але також і скрипників, тимошенків, криленків, 
дзержінскіх,косійорів,микоянів,сталінів,берій,троцьких,каганові- 
чів,яґод і т.п. Отже,всі бачать,шо найвища влада СССР не москов
ська, але інтернаціональна. І це вона, отой III Інтернаціонал,за
гарбала іід свою владу: Україну,Грузію, Туркестан,Естонію,Латвію, 
Литву,Польшу,Румунію, Болгарію,Мадяршину,Чехію, Словаччину,Москов
щина ж не загарбувала жодної землі.ІПобільше!- Ота інтернаціональ
на 'савєтская' влада гнобить також іМосковшину і все московське.

Так Московшина личиною 'савєтскій' не лише закрила своє істо
ричне загарбництво ( імперіалізм) та осадництво (колоніалізм),але 
й переклала з московського народу на 'савєтскую' владу всю ВІДПО
ВІДАЛЬНІСТЬ за всі його чортівські злочини в СССР і у світі.І 
Москвини в СССР і на еміґрації вже планують.щоб немосквини СССР 
нищили на своїх землях не Москвинів,не московську владу,але кому
ністів та 'савєтскую' владу,коли щийде Великий День Порахунку на 
Сході Европи.

В Україні є сотки тисяч чистокровних Москвинів,шо вивчили 
українську мову. Рятуючись від стихійного вибуху ненависти до 
всього московського, вони через ніч обернуться в горячих україн
ських патріотів,навіть в націоналістів.А за революційного безладу 
горлопани ( демагоги ) дуже легко дістаються на провідні пости. 
Так дістануться "зукраїнізовані" Москвини до уряду самостійної 
України і то на виші посади. І вони подбають ,шоб під закидом при- 
належности до НКВД,загинуло б,у революційному безладі, якмога 
більше справжніх українських націоналістів. І це не є теоретичне 
припущення. За війни 1939-ц$ рр. Москвини це робили гуртово.Тоді 
Німці понаприймали на німецьку службу багато московських вті
качів, бо вони знали німецьку і московську мови та воювали ко
лись (у Денікінскому війську) 'савєтскую' владу.Пі Москвини вигу
били ( німецькими руками) сотки тисяч українських націоналістів 
та патріотів в обсадженій Німцями Україні і в німецьких таборах, 
під закидом у комунізмі. І водночас ті "протикомуністи" врятували 
десятки тисяч Москвинів-комуністів, і навіть НКЕД-Й.стів від ні
мецької шибениці.

Ось як далеко заводить московська личина 'савєтскій' і вза
галі московське шахрайське назовництво. Завданням цієї розвідки - 
зривати московські личини. Отже, ми вживатимем правдиве назовниц
тво. Покажемо,шо т.зв. 'савєтская' влада є нішо інше,лише стара, 
традиційна,історична,загарбницька МОСКОВСЬКА влада,та.ще й шові
ністично націоналістична. Покажемо,шо т.зв.КПСС є нішо інше,лише 
стара з ХУІ ст. московська національна 'апрічіна'. Покажемо,що т. 
зв. "республіки" СССР є нішо інше,лише старі зперед 1917 р.мос
ковські осади (колонії) з московськими губернаторами і т.п.і т.д. 
Коротко - покажемо,шо т. зв.СССР є нішо інше,лише найцинічніший в 
історії БЛАХМАН в одежині найбрехливішого в історії назовництва 
(термінології). Покажемо Москвина оголеного з тої одежини,правди
вого,історичного Москвина з усією його "культурою".



Еспанський соціолог Х.Ортеґа і Іасет пише:"Я чекаю на книжку, 
яка перекладе московський 'большєвізм' мовою московської історії. 
Хоч і не вичерпальні, проте вже є такі спроби. Та,нема.дотепер 
справжньої історії справжньої Московщини,с.т.такої,яка подає не 
лише перебіг історичних подій, але й ті незримі духові сили Мос
ковщини, що ті події спричинювали. Навіть жертви московського за
гарбництва: Українці та Поляки не дали нам такої історії Москов-з 
шини. Кілька маленьких таких (*) книжечок тонуть у морі грубих,що 
їх написали москволюби,наймані Московщиною чужинці, або невигласи 
з московських же джерел. А доки не матимем справжньої історії 
справжньої Московиини,с.т.доки не знищимо московських МІПВ,доки 
не зірвемо личин з московських блахманів - доти Московщина пе— 
ремогатиме навіть і сильніші за себе держави і народи.

Обов'язок дати світові таку історію Московпини падає насам
перед на українських науковців-вигнанців. Вони дотепер не дали,бо 
недооцінюють величезної політичної ваги того історичного факту, 
шо московську імперію,разом з теперішньою СССР,створили і розбу
дували не Москвини, але Західній, світ (с.т.і Україна).Українські 
науковці дотепер не дали глибокої, всебічної аналізи ДУХОВОСТЙ 
Москвина і московського народу ('&&),а з того і політичної синтези. 
А вони ж знають,що Україна заплатила 1917 р.за брак таких книжок 
несамовито жахливу ціну, що називається СССР. А знадібок до таких 
книжок Москвини самі накопичили великі купи,а по 1917 році на
віть гори. В цій розвідці ми наведемо лише малесеньку частиночку 
з тих знадібок (. -ихк ).Повторюємо: скрайній час зрозуміти духо- 
вість московського народу ( нації),інакше бо в новому 1917 році 
заплатимо новим СССР,на сучасний кольор перемальований.

Духовість: вдачу,психіку, культуру,світогляд московського на
роду можна визначити тямкою 'Московізм', а поправнішою мовою 
'Московство'. Пйб дослідити, вивчити московство, треба багаторіч
ної праці багатьох науковців-знавців з усіх галузів народознав
ства. Треба мати доступ до московських архівів та великих книго
збірень. Проте і поза СССР можна знайти чимало знадібок про 
московство на більшу наукову працю. Такої не маємо,а життя наг
лить, бо вже п'ять хвилин до 12-ої. Тим-то і ця наша невелика,пуб
ліцистична розвідка - ліпше,як нічого, бо зверне увагу наших мо
лодих науковців на преважну (бо ж вирі.шальну)велику,наукову тему 
- Московство.Вирішальну,бо ж НЕ ПІЗНАНИЙ МОСКОВСТВА. - НЕ ПЕРЕМОЖЕ
МО МОСКОВШИНИ.

*) Hanp.W.Boczkowski."Towards an Understanding of Russia", 
х-к) Є лише окремі,не пов'язані в одну цілість і неповні спро

би. Див. бібліографію наприкінці книжки, 
хкх) Дещо є їх в нашій розвідці "Українець а Москвин".
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I..

ПОХОДЖЕННЯ МОСКВИНА.

В жилах московського народу 
тече щонайменше 80% азійсь
кої крови. м.Покровскій 
Да, азіати ии,с раскосимі і 
жаднимі ґлазамі. . .

Одною - чи не найголовнішою - з багатьох московських брехень 
є походження московського народу. Головнішою,бо походження основ
но впливає на духовість народу. А духовість є вирішальним чинни
ком у житті народу,бо ж 'Дух животворить',с.т. творить життя і 
матеріальне.Спацкознавство ( генетика) вчить,шо людина успадковує 
від своїх предків не лише фізичні властивості,а також і духові (з*) 
Отже,шоб пізнати духовість народу,треба вивчити його походження 
та природні й господарчі умови, за яких він розвивався, через що
найменше кількадесят поколінь.

Прапредки теперішніх Москвинів - Угро-фіни примандрували на 
землі теперішньої Московшини та Фінляндії ще за непроглядних ча
сів передісторії. Літописець XI ст.згадує про московські племена: 
Чудь,Лівь,Водь,Яиь,Чухна, Вєсь,Пєрьм,Мурома, Мордва,Мокша,Мещера, 
Чєрєміси, Юґра,Печора,Карель,3ирянь, Єрза,Самохідь (людожери). Він 
пише про них,шо вони були дикуни; не мали жодних законів,ані зви
чайної моралі; жили в землянках; їли сире м'ясо і сиру рибу;не 
знали рільництва (*х) .Москвины і тепер їдять сиру рибу,понадто на 
півночі.У північній Московщині Москвини носили ше й у XX ст. шкі
ряний одяг дикунського крою (один кусник з діркою на голову). Та
кий одяг мали мавполюди 6.000 років тому.

Московський археолог пише,шо слов'янських могил зперед X ст. 
не знайдено ніде вМосковшині (-киз-).Московський історик пише:"В 
жилах московського народу тече щонайменше 80 & фіно-татарської 
крови" ( д), На захід від тих Угрофінів жили предки теперішніх

Я-)р.A.Woods."Mental and Moral Heredity"
кз-)Того самого часу(XI ст.),за свідченням чужинців,. Київ був 

культурніший і багатший за Париж і Лондон.Праукраїна ж ма
ла жваві торговельні та культурні зв'язки з усім культурним 
світом - Грецією,Малою Азією,Індією - 1.000 років до РХ. 

з-зз) А.Спіцін.'Вжадімірскіє кургани"
Д) М.Покровскій."Історія расєйскава гасударства".
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Білорусів та Літовців.На сумежних землях вони змішувалися з Угро- 
фінами, і розчинилися без сліду в угрофінському морі.

Географічні назви надзвичайно довготривалі.На теперішній ма
лі Московшини більшість географічних назв - понадто озер,річок - 
є фінські.Навіть назва столиці - фінська (д ).

Тих Угрофінів підбив у X ст.підсвою владу український король 
Святослав Великий,і зробив їхні Землі (теперішню Московшину) оса
дою (колонією) української держави.Правили цією осадою,прислані з 
Києва,воєводи з військом та державними урядовцями.Київський митро
полит висилав до тої осади місіонерів навертати предків теперіш
ніх Москвинів на християнську віру та будувати там церкви і монас
тирі. Багатьох тих українських місіонерів Москвини повбивала .Як 
бачимо, московські вигуби українських святенників у XX ст.мають 
свою майже тисячорічну традицію.

Київські місіонери вишколювали прамосквинів-угрофінів на 
святенників. Київські воєводи призначали ватажків угрофінських 
племен на урядові посади.Так помалу почала цивілізуватися верхів
ка того прамосковського народу. Нащадки ж київських цивілізаторів 
женилися з тими, вже трохи поцивілізованими,Угрофінами. їхні діти 
говорили староукраїнською мовою,засміченою угрофінськими слова
ми (жд). Загал же народу залишився чисто угрофінським і говорив 
своєю угрофінською мовою.Навіть у XIX ст.на віддалі лише 80 клм. 
від Москви були села,де люди не знали московської мови. У східній 
же частині Московшини були цілі повіти таких сіл (ддд).

Ані в писаних пам'ятках,ані в усних старих переказах москов
ського народу нема жодних натяків на боротьбу Слов'ян-осадників з 
тубільцями фінами. Теперішні фінські та слов'янські географічні 
назви не скупчені на окремих обширах,але перемішані на всьому 
просторі від Оки до Білого моря. Це вказує, шо слов'янські 
осадники не наступали великими гуртами, але просякали малими гур
тами ввесь той простір,і мирно змішувалися з тубільцями Угрофіна- 
ми. Повстала потрійна суміш: І) набоженська (релігійна), що стала 
основою теперішнього набоженського світогляду Москвина,2) расова 
- теперішній антропологічний Москвин,3) суспільна - початок ріль
ничого стану (4).*

Українська імперія ІХ-ХІІІ ст.була найбільшою державою в Ев
ро пі. Правити нею з Києва не було легкою справою,і тому українсь
кі королі поділили її на князівства,призначаючи своїх синів пра
вити в тих князівствах,під зверхністю короля. Так князь Юрій Дол
горукий княжив на Суздальшині. Там народився йому (від половчан
ки) син Андрій,який там і виріс,отже Суздальшина була його бать
ківщиною. „Українська імперія була тоді дуже ослаблена невпинними віи-

д) 'Москва' у фінській мові означає 'каламутна вода'. Чи ж не 
знаменна (символічна) ця назва?

ДД) див. R.Meckelein.'Die Finnisch-Ugrischen elements in Russi- 
schen'.J.Kalma.'Die Ostseefinnischen Lehnworter in Russi- 
schen".

-кдд) В.Даль."Полное сабраніе сачінєній"
4) за В.Ключєвскій.'Курс руской історіі".
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нами з азійськиїли ордами. Використовуючи це ослаблення,Андрей Бо- 
голюбський напав 11б9 р.на Київ; спалив все місто; вигубив лю
дей в йому; пограбував всі церкви. Після цього він заклав свою 
столицю в новозбудованому місті ВолоДимірі на р.Клязиі.Московсь
кий історик В.Ключєвскій уважає рік 116$ роком народження Мос
ковської держави.

Всі московські історики не згадують нишення Києва Андреем 
БоЗолюбським, а брешуть,шо Київ зруйнували Татари. А Татари ж руй- 
навали його 12ц0 року,с.т.70 років після Андрея. Тим-то наш літо
писець і записав: "Суздальпі так дуже зруйнували 116$) року Київ, 
шо Татари не мали вже Що руйнувати 12 40 року". Як бачимо,довгень
ка традиція ненависти Московщини до Києва.Від Андрея Боґолюбскава 
через Іванів,Пьотрів, Єкатєрін,Нікалаів,Алєксандрів до Володімі- 
рів та Нікіт 1967 року.

Року 1237 Московщину завоювала Татарська Орда під проводом 
хана Батия. Московські князі стали підлегдями Батия,і він поставив 
по всій Московщині свої залоги. Татари були такими ж Азіятами,як 
і Угрофіни,і ця їхня спорідненність призвела до злиття обидвох на
родів в один - московський. Московський історик пише: "Московсь
кі князі і не думали про боротьбу з Татарами,розуміючи, що поко
рою та грішми вони осягнуть більше,ніж боротьбою. Противно до ук
раїнських князів,московські князі одразу визнали без застережень 
владу Хана,і одразу нав'язали приятельські і навіть кровні зв'я
зки з Татарами. Сам великий князь Міхаіл Тверской оженився з та
таркою, а за ним поженилися з татарками всі інші московські кня
зі (*к) .За князями гуртово женилися обидва народи.Не тяжко уявити: 
якою мовою говорили їхні діти.

Потатарщення (докладніше злиття) було загальне.По упадку влади 
Орди,Татари гуртово переходили на християнську віру,і так з тої 
угро-фіно-татарської мішанини створився теперішній московський 
народ. Народ чисто азійський,що і підтверджує аналізи їхньої кро
ви. Азійські народи мають у крові первень 'В',а індоєвропейські - 
первень 'А'.Москвичи мають 'В',а Українці - 'А'. Мг-сквини мають 
первні монголоїдної раси,а Українці - динарської та нордійської, 
(це - європейські раси).

Тепер в Московшині більшість прізвищ простонароддя є фінські 
і татарські.Серед аристократії та 'дворянства'- сотки тисяч.Напр. 
цар Борис Іодуноф був Татарин.Татари - князі: Хованскій,. Юсупоф, 
Урусоф,Салтикоф, Ордин-Нашокін, Мансуроф, Субматоф, і т.п.Татари 
дворяни: Архалукоф,Алімоноф,Аракчєєф, Аксакоф,Ахматоф,Асланбєкоф, 
Артаноф, Арґамакоф, Армякоф, Ахме тьєф, Арабажін, Арбатоф ,Б аскакоф,Бур- 
дюкоф, Бехмєтьєф,Бурнакоф,Барабаноф, Бєклємєшоф,Базароф, Бакчєєф, 
Барханот.Балаханоф,Бєрєндєєф^акунін,Барсаноф і т.п. "Да,азіати іди 
с раскосимі і жаднимі ґлазамї" - співає московський поет А.Блок.

Азіатська кров Москвинів виявлялася в житті конкретно і в 
XIX ст. Напр. Москвини,шо переселилися до Сибіру поміж таїкииніх 
азіятів: Якутів,Камчадалів, Киргизів дуже скоро переймали не лише

ж) В.Ключєвскій.там-же
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мо ву тих народів, але й їхні звичаї і навіть їхню віру(погансь
ку),забуваючи свою (московську) мову і звичаї. А ті ж народи були 
півдикунами. Але ті Москвини ,шо оселювалися в Україні чи в Польщі 
не переймали українських, чи тльських звичаїв; не переймали на
віть української чи польської мови. Така-то сила расової спорід-
неност^фдвддд вважали всіх немосквинів - навіть православних Укра
їнців - за єретиків, грішників, і тому померлих в Московшині не 
дозволяли ховати на московських цвинтарях. Навіть часто не пуска
ли немосквинів-християн ( навіть православних) до церкви.

Татари були не християнами,а магометанами та поганцями. Але 
Москвини не вважали гріхом шлюб москвинів-християн з татарами- 
магометанами.Шобільше!- Московська Церква молилася за татарських 
ханів. Московський митрополит фвоґност проклинав і відлучав від 
Церкви тих, хто не виявляв, беззастережної покори Ханові Золотої 
Орди (-и-). Так глибоко відчували Москвини свою расову спорідненість 
з Татарами. Московський письменник пише: "Ми, Москвини в Европі - 
гості, а в Азії ми - вдома" (-&&).

Дикий азійський звичай продавати дівчата дожив у Московшині 
до XX ст.у формі т.зв.'кладкі',с.т.умовленої кількости гроша,що 
її платили батьки хлопця батькам дівчини (-к*к*к*). Чи ж не "пєрєда- 
вой,вєдупрй" народ?

.."Не ззовні,а знутра татарська духовість заволоділа душею 
Москвина. Це духове завойовання йшло водночас із політичним упад
ком Золотої Орди. В ХУ ст. тисячі охришених і неохришених Татар 
ішли на службу до московського князя,вливаючись в лави майбут
нього дворянства.Двохсотрічне татарське панування не знишило волі 
(свободи) в Московшині. Воля в Московшині загинула власне після 
звільнення зпід татарської влади" (Ц).

Наведене твердження московського патріота і науковця вигля
дає дивним. Але воно правдиве. Ми звикли вважати Татар дикунами, 
грабіжниками, вони ж бо сторіччами плюндрували Україну,брали 
ясир,тошо. Проте,дикунами - як на той час - вони не були.Вони бу
ли вийськовими здобичниками, шо за тих часів уважалося в Европі 
законним заняттям (професією).

Татари прийшли з Азії,де вони * жили побіч висококультурного 
Китаю. Від Китаю Татари перебрали багато знань та культурних зви
чаїв. При татарських ( монгольських ) ханах завжди були китайські 
науковці,знавці,дорадники і керівники. Арабські історики ставлять 
татарську державну управу ( адміністрацію ) не нижче за римську. 
Чужоземні торгівці їздили зі своїм коштовним крамом по всій та
тарській державі безпечно (5). Столиця Татарської Орди - Сарай

к) див. В.Ключевскій. там-же
х*х) ф.Достоєвскій.'Днєвнік пісатєля"
-зин*)ф.Вовк."Студії з української етнографії та антропології".
Ц) Т.Федотов. "Новий ґрад".
5) В Московшині було небезпечно подовжувати навіть у ХУІІІ 

ст.Ба,навіть і тепер небезпечно.
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була культурним містом,з брукованими вулицями,водостоками,з мис
тецько збудованим палацом (з-) .Подо військової вмілости,то Татари 
були не гірші за Римлян. .

Отже,бачимо,шо Татари були далеко культурнішими за жалюгід
них прамзсквинів-Угрофінів.Це визнають і московські історики від 
Н.Карамзіна (1766-1826) до М.Покровськоґо (1868-1832).Всі вони пи
шуть, шо московська держава завдячує своє народження Татарам.' 
В.Ключєвскій (і8ііІ-І9ІІ) пише, шо в ХУІ-ХУІІІ ст.57 % московської 
провідної верстви були татарського походження,! шо ідею Чінгіс- 
Хана загарбати ввесь світ дала Московшині її аристократія та
тарського походження (з-к-). Силу татарського впливу-у щоденному 
житті видко з того факту, шо Москвини молилися в церкві в шапках 
на голові аж до Іб$1 року.

У складі татарської держави Московшина була напівсамостійна 
(автономна) і тому називалася 'Рускій Улус'. У татарському війсь
ку та уряді служило багато Москвинів,і в .московському війську і 
уряді служило багато Татар. В столиці Золотої Орди - Сараї стало 
жило багато московських торгівців,вельмож і навіть стало жив там 
московський єпископ. Так само і в московських містах стало жило 
багато татарських торгівців,вельмож,ремісників. Цілковито природ
но вони женилися з місцевими людьми і,коли упала Золота Орда,, 
лишилися там,де жили.Таке мирне злиття обидвох народів московські 
історики називають татарським 'іґом' ( ярмом),і пишуть,що Москви
ни збройною боротьбою скинули те ярмо. Це звичайна московська 
брехня. Та їхня збройна боротьба була нічим іншим,лише участю в 
боротьбі окремих ханів за владу. Звичайно Москвини завжди були на 
боці того,хто мав більше виглядів на перемогу. Коли Золота Орда 
розпалася,то ніяких змін в Московпині не сталося. Всі - і Татари 
і Москвини лишилися на своїх місцях,на старих посадах.Лише за- 
місць хана найвищою владою став цар. Московський історик пише: 
"Не відділенням від Золотої Орди,не скиненням татарського ніби 
"ярма",але цілковито навпаки - перебранням всього ідейного спад
ку Татар стала Московшина великою потугою" (з-к-и-). Тому-то Московщи
на не має державного свята 'Звільнення з татарського ярма'

^Расова спорідненість Татар з предками Москвинів не лише 
полеппзйкЗ( та прискорило^ потатаршення.Те потатаршення просякло ду
же глибоко всі царини матеріяльного і духового життя Московщини 
Татарська кров дала жалюгідному боягузові - Угрофінові великий 
степовий розгін і розмах кочовика та,нічим необмежаний, фанатизм. 
Ці суперечні властивості:боягузтво і розгін виявляються в сучас
ному Москвинові. Він стихійно пре ордою підбивати, грабувати су
сідні народи,але поза ордою,самітний - гидкий боягуз.Це бачимо в 
усій історії Московшини до сьогоднішнього дня.

Пізніше домішалася до московської провідної верстви (лише до

х) Будував український архітект.
-кх)Перший московський історик Н.Карамзін був татарського по

ходження.
-к-кх) Н.Трубєпкой.'!Наслєдіє Чінґіс-Хана"
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провідної) малюсінька кількість європейської (української та ні
мецької) крови,але вона розчинилася в морі азійської (й).Зрештою 
татарська доба Московпини тягнулася вдвічі довше, ніж її ніби 
"європеїзована" (1709-1917) доба.

Цей азійський духовий тип Москвина показався надзвичайно 
стійким. Жодний європейський вплив не міг змінити його ані на во
лосинку. По ХУІІІ ст.трохи змінилися форми,і то лише у виших вер
ствах, але зміст всього життя МоскоЕШини(матеріального і духового) 
лишився через всі сторічча досі азійським. У XIX ст. московська 
інтелігенція ніби скинула зі себе татарський 'кафтан',і зодягла
ся в європейський фрак. Але ж московські очі (дзеркало душі) го
рять азійською жадобою крови, знушань, грабунку. По 1917 же ропі 
Москвин 'наплював' навіть і на форму ( європейську ). Узувся у 
свої національні,духові 'лапті'; на голову поклав циліндер; на 
'касаворотку' натягнув європейський фрак. Цей карикатурний 'істі- 
но-руссскій' "європеєць" панує тепер в кожній царині життя СССР.

Ыю карикатурність бачили,й її згубність для імперії розуміли 
мудріші Москвини та змосковшені малороси. По розвалі московської 
імперії 1917 р.видавалося їм,шо імперія втратила свою найсильні- 
шу європейську підпору - Україну. Видавалося, шо Московщина повер
неться до своїх природніх меж ХУ ст,Перелякані такою можливістю, 
Москвини кинулися закладати ідеологічно-правні підвалини свого 
панування в Сибіру,шоб вдержати бодай його (а він не бідніший за 
Україну) у своїх руках.Гурт московських втікачів-професорів (й*) 
заходився розробляти доктрину московського т.зв.Євразійства. Ті 
євразійці,визнаючи азійське походження московського народу,про
понували сперти московську фізичну і духову силу на Азію,на все 
азійське. Вони кинули клич:"Москвини! - Обличчям до Азії". (Отже, 
спиною до Европи). Вони обґрунтували тезу, шо Московшина є цілко
вито природньою ), історичною спадкоємницею всього політичного 
й ідейного капіталу Чингіс-Хана.

Та,вміжчасі новому московському цареві В.Лєнінові пошастило 
повернути до імперії її європейську підвалину - Україну.Гострота 
імперської кризи минула,і євразійська доктрина назверх ніби зав
мерла.Та,не минула сама:криза,і нова московська провідна верства 
кинулася поквапно розбудовувати господарку Сибіру,с.т.здійснюва
ти доктрину євразійців.

Розбудова Сибіру вимагає дуже багато праці,і то тяжкої.А Мос
квин уважає працю карою гіршою,ніж кара на горло. Нові московські 
"дємакратічєскіє" царі та міністри добре знали,шо їхня влада 
спирається лише на московському народі.Озлобити його - втратити 
владу.І та соціалістична влада пішла елі дами своєї попередниці - 
монархічної: розбудовує Сибір руками і головою немосквинів. Тепер 
в Сибіру живе далеко більше немосквинів, як Москвинів. А вони ж 
ненавидять Московшину,бо ж є чи були каторжанами,шо їх живосилом 
вона привезла до Сибіру, пограбувавши їхню землю та майно на 
їхній батьківщині.Отже,по новому розвалі московської імперії Си-

-И-) Та догішкаь це спорідненої крови наробила Московщині велике 
лихо,бо створила духовий покруч-каліку з роздвоєною душею.

-и-й) Очолював малорос проф.Пьотр Савіцкій.
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бір не захоче належати до нової московської імперії. Знову зано
ситься на московську державу в її лише етнографічних межах. У 
розпуці Московшина тисячократно посилила москоншення немосквинів, 
а насамперед найнебезпечніших їй - Українців.Та,дикому Москвинові 
несила зрозуміти: чому в ЗАС друге покоління переселенців винарод- 
люється (денаціоналізується);Хоч в ЗАС нема жодного обмежання чи 
перешкод плекати будь-яку мову чи культуру будь-якого народу. Не 
розуміючи причин такого охочого винародовлення, дикий Москвин 
московшить заляком і брехнею. Але й по тисячократно посиленому 
за останні півсторічна, московшенні читаємо І$67 р.в часописях 
СССР тривожні заклики Москвинів та яничар боротися з націоналіз
мом немосковських народів. У державних архівах СССР є не сотки, а 
тисячі офіційних ухвал всіляких з'їздів,нарад урядів,від найви-
шиго - ЦК КПСС до найнижчих районових, - нишити націоналістів і 
націоналізм немосковських народів СССР. Отже,не змосковшили.Чому?
- Москвин не знає відповіді, і не зрозуміє якщо хтось йому її 
скаже.Не зрозуміє,бо маючи матеріялістичний світогляд, не бачить 
сили національного ДУХА і ДУШІ немосковських народів.Не хоче ві
рити,шо та сила передається з покоління в покоління,і шо старший 
нарід,то незнишимішою є та сила. Цього не розуміють і багато ка- 
лоукраїнців.Тому доречно буде сказати тут пару слів про неї.

-&&&&&&
Народознавці (антропологи) поділяють народи за походженням 

на три культурні відміни: рільничу, скотарську,мисливську. Духо- 
вість народів цих культур дуже відріжняється одна від другої. 
Напр.Українці - нарід дуже старої рільничої культури. Москвини- 
нарід дуже молодої иислуЬської. Ці дві культури протиставні одна 
другій,і ця їхня протиставність заїснувала'тисячі років тему. Ця 
їхня протиставність виявляється в усіх - без жодного винятку - 
царинах фізичного і духового життя, обидвох народів.І власне вона
- ця протиставність - визначувала,визначує і визначуватиме всі 
стосунки між ними через всю історію по сьогоднішній день.

№  вже згадали,то Москвини - аз^ської раси,а Українці - єв
ропейської. З багатьох фізичних ріжниць згадаємо лише пару задля 
прикладу. Напр.назагал Українці високого зросту (1709 сант.),а 
Москвини - низького ( 161$ снт. ).Українці мають довгі ноги 
(5Д.6 снт.),а Москвини - короткі (^0.1 с.)(*&). Українці -кулясто- 
голові ( брахіцефальність 80.0),а Москвини довгоголові (доліхоце- 
фальність 77.7). Українці - смугляві,мають темне волосся та очі,а 
Москвини - біляві,мають ясне волосся та очі і т,п.

Діти від расово споріднених батька-матері успадковують їхні 
властивості,які передають далі своїм дітям,внукам,правнукам,якшо 
і далі спаровуватимуться расово споріднені. Властивості,успадкова
ні від расово неспоріднених батька-матері,вироджуються (дегенеру
ють) в другому,а ше більше в третьому і дальших поколіннях. Діти 
москвина-татарки,чи татарина-московки, передають їхні властивості 
дітям, внукам, правнукам, якшо і далі спаровутимуться татари-

-R) Довгі руки і короткі ноги є ознакою дикунства (примітив
но сти) .Мавпи мають довгі руки і короткі ноги.
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москвини. Але діти Москвина-українки,чи українця-московки є типо
вими покручами(гібридами).Вони дають звироднілих нащадків,то мають 
противні властивості, а вони заперечуючи взаємно себе,викликають 
душевну боротьбу,душевний бе.злад ( хаос),що часто кінчається тра
гічно (х). Переконливі приклади цього читач знайде, дослідивши 
життєпис та твори тих московських письменників, в жилах яких тече 
частина немосковської ( а понадто української) крови.До речі -всі 
більші московські письменники, музики,мистці не є чистокровними 
Москвинами. Чимало з них не мають ані краплини московської крови, 
а дехто кінчав своє життя трагічно,бо їхня немосковська душе не 
витримувала московського духового твалту.Напр.Н.Гоголь. Психоло
гічна аналіза життя і творів московських письменників,мистпів - 
покручів дала би тисячі намацальних (конкретних) доводів згубно- 
сти кровного змішування азіатів ( Москвжів) з європейцями (Укра
їнцями).

Та,навіть і в дрібницях щоденного життя виявлялося противен
ство обидвох народів:московського і українського.Напр.московський 
нарід не знає коляди,не має ані натяку на колядки. Не має навіть 
слова 'коляда' чи 'колядки'. Московська влада до 1917 р.і по 1917 
році забороняла колядувати,і поліція розгонила ( у містах) коляд-
**^^^3вичай білити хату (байдуже з чого збудовану) мають всі Сло
в'яни,крім Поляків. Москвини та Мадяри і не знають того звичаю,і 
не хотять його перебирати від Українців,серед яких живуть.

Українці,як і всі європейські народи,мають забобон проти вуз
лів.Напр. під час шлюбу молоді не можуть мати жодного вузла в їх
ньому одязі. Москвини навпаки - під час шлюбу накривають молодих 
сіткою (багато вузлів).

Праукраїнці тримали свиней 5.000 років тому. В Московшині ж 
свині з'явилися аж у X ст.коли українські цивілізатори привезли. 
Москвини і досі не знають і не їдять соленого сала,як Українці.

На українському весіллі,боронь Боже, згадати про чорта. На 
московському навпаки - завжди запрошують,і на почесне місце са
довлять 'калдуна' ( чаклуна ),бо вірять, шо чаклунами опікуються 
чорти.Українці вірять,що чаклунами та ворожками опікуються святі.

Дуже багатомовним для громадознавця (соціолога) є той факт,що 
московсько-українські шлюби були лише серед інтелігенції та по
части півінтелігенції. Український же простий народ - а понадто 
селяни - інстинктово тікали від шлюбу з Москвинами.Вони гидилися 
всім московським.Напр.московський уряд був привіз із Московшини в 
ХУІІІ-ХІХ ст. сотки тисяч Москвинів, і оселив їх в Україні окре
мими селами поміж українськими селами. За парусот років не було 
ані одного московсько-українського шлюбу в тих селах. Українські 
села,узброївшись сокирами,вилами, виганяли 1917 р. з України ті 
московські села,хоч москволюбний уряд УЦРади боронив тих зайд 
Так само і московські 'дєрєвні' ( села ) виганяли з Московшини 
(Саратовшини) тамошні українські села (хх).

х) Є.О.Манойлов. в "Архів кріміналоі*іі".І92б.
XX) Московський уряд не боронив тамошніх Українців. Навпаки 

сам вигоняв.
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Московський уряд;заселюючи Сибір,оселював упереміж Москвинів 

і Українців,тоб створився 'адін рускій' народ (*). За кілька ро
ків всі Українці скупчувалися на одному боці села,а всі Москвини 
- на противному.

Звичайно на сумежних між двомя народами смугах утворюються 
говірки з мішанини двох мов. Напр. Українці па сумежжі польсь
кому,білоруському, словацькому мають мішані говірки, Але на мос
ковському - як ножем відтята - відрубність; ані натяку на змішан
ня мов. На московсько-українському сумежжі українські села і 
московські 'деревні' - це були два діловито противні світи: фі
зично і духово. Між ними ані на один день не вгасала взаємна не- 
нав?3&ть,ворожнеча. Так саме життя довело не лише непримириму ріж- 
нипю,але й протиставність народів московського і українського, 
Саме життя кпить з химер (утопій) кабінетних теорій.

Свій,назбираний сторіччами,життєвий досвід нарід висловлює у 
своїх приказках та виразах. Напр.український народ каже:"На база
рі не було людей,а самі Жиди та Москалі" (-к-к). Отже,досвід укра
їнського народу,свідчить,шо Москвини і Жиди не є людьми. Сотки 
таких приказок створив український народ (ххх).у т.зв.УРСР ви
дано велику збірку українських і "українських" приказок.Московська 
влада не дозволила надрукувати там жодної протимосковської при-
казкид^нз ^ ш е  український нарід,але й ті чужинці,які пізнали ду- 
ховість Псковського народу,не вважають Москвинів за людей.Напр. 
французький історик пише: "Москвин не має найвартнішого, шо має 
людина - це здібности відчувати моральне добро і зло. А ця ж здіб
ність є основою всієї людської культури. Отже, Москвини не є ше 
людськими істотами"(і).). . .

Зрештою, і самі Москвини признаються,шо..."Ми,Москвини,ані 
східній,ані західній нарід; ми - якась нісенітниця" (^).

х) Як бачимо,ідею 'адін савєтскій' народ позичила московсь
ка "дємакратія" у своїй аристократії. Лише аристократія бу
ла чесніша: казала відкрито 'рускій',а не закривалася ли
чиною 'савєтскій'.

*х) Вживана тут назва 'Москвин' є літературною формою народ- 
нЬої 'москаль' .Подібно до:русин,татари,грузин,литвин.

ХЗ-И-) див.М.Номис."Українські приказки,прислів'я".
4) J.Michelet."Modern History". .
5) В.Розанов."Апокаліпсіс.нашвґо врємені".
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II

МОВА І ЛІТЕРАТУРА МОСКВИНА.

Аж до XIX ст. Москвини не 
мали граматики своєї мови.

Н.Трубецкой 
Балачки про рівновартність 
московської літератури з 
європейською є лите чванли- 
ним маяченням.

В.Бєлінскій
Перебравши дешо з китайської куль тури, Татари перебрали також 

і вирозумілість ( толерантність) китайського набоженського (релі
гійного) світогляду.Татари тоді шойно перейшли з поганства на ма-- 
гометанство,і його запеклість (фанатизм )ще не мала часу опанувати 
татарську душу.Старий,ше не забутий,поганський світогляд казав їм 
боятися помсти чужих богів. І татарська влада взяла християнську 
Церкву в Московщині під свою охорону .Манастирі та церкви - разом 
з людьми,шо до них належали - ніякої данини не платили Татарам.За 
кривди святенникам чи чернцям татарська влада карала. Вона не пе
решкоджала навертати на Християнство навіть і Татар.Серед тотар- 
ської аристократії в Сараї було чимало християн.В татарському 
війську служило багато москвинів-християн. У свою чергу московсь
кі єпископи наказували своїм святенникам молитися за Хана Золотої

Така пільга (привілей) Церкві дала їй силу врятувати тодіш
ню українську мову не лише в Церкві,але й у державнім урядованні. 
Тоді в Московщині всі єпископи,священники,чернці були Українці, 
шо їх прислав з Києва митрополит,і якому вони підлягали. Самозро
зуміло, вони вишколювали святенників з місцевих людей та вчили ді
тей місцевої провідної верстви мовою староукраїнською.

Але та провідна.верства була дуже тоненька,а в ній зникаюче 
тонкішою була плівочка нащадків колишніх українських цивілізато
рів з Києва.Переважаюча'ж більшість - це вже були угрофіно-татар- 
ські покручі,або й чистокровні Угрофіни чи Татари, шо говорили 
фіно-татаро-слов'янським 'язнчієн'. Держава ж росла,і той її зріст 
владно вимагав і зросту культури.Вимагав якщо не освічених,то бо
дай добре письменних урядовців,старшин,диплоиатів.Культурний ріст 
неможливий без виробленої власної мови. Відокремлені від усього 
культурного світу,Угрофіни не могли розвинути у своєму дикому 
пралісі мову,виту за життя того пралісу.Татарська мова була знач
н о ї  багатша за угрофінську,але й вона в дикій Московшині му-
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сила занепадати.."Нарешті московські правителі зрозуміли; шо для 
"кніжнаґо дєла" треба мати справжніх вчених. Своїх не було, отже 
почали закликати їх із Києва.Так у ХУІ-ХУІІ ст,освіта і літерату
ра Києва цілковито опанували московську"..(* *).."Українці обсадили 
в Московшині всі керівні посади.Вони - митрополити,єпископи,вихо- 
вателі'царськпх Датёй,учителі шкіл'(то їх-вони*"*: заснували), мі
ністри,науковці,виші державні урядовці.Все. підпадало їхнім впли
вам та реформам.Вони виправляли церковні книжки; реформували цер
ковні та державні установи; писали книжки; укладали граматику та 
правопис; складали програми навчання; навіть накидали нам свою* ви
мову" (К.Безсонов)..... "Від остаточного потатарщення московської 
мови врятували сильні впливи Києва.Аж до М.Ломоносова (1711-176$) 
всі Москвини вчилися з української граматики Мелетія Смотрицько- 
го" (Н.Трубецкой)..."Аж до ХУІІІ ст.Московшина жила чужим літера 
турним добром: Києва,Львова,Вільна.Власних же московських пись
менників майже не було.Київ зробив величезну прислугу Московшині, 
ознайоиившиїї з культурним надбанням Европи. Граматика М.Смот- 
рицького дуже вплинула на московську мову ХУІІ ст.Спроба М.Ломо
носова її змінити не повелася" (**). Так у ХУ-ХУІІ і пэ части ХУНТ 
ст.налобне розпочалася,і йшла повною ходою не лише українізація 
московської мови,але й шось більше. Са?:е.

Ніщо не може рости без ґрунту.Він бо дає поживу всьому,шо на 
йому росте.І національна мова та література може рости лише тоді, 
коли має корні в рідному,а не чужому ґрунті. Латинська мова була 
власним твором Европейців; була споріднена з їхніми народріми мо
вами. Тому- то латинська мова могла запліднити їх,і тим започатку
вати розвиток національних літератур європейських народів.

Жиро слов'янська,українська мова була цілковито чужою москов
ській народній (фінотатарській). Так українська мова в Московшині 
опинилася без ґрунту,і не могла запліднити московську народню,як 
це зробила латинська в Західній Европі.

Але багатюща, сильна староукраїнська мова,шо нею писали вже в 
XII (і дальших) ст.науково-філософські твори, могла запанувати в 
Церкві,школі,літературі й уряді Московщини. Іншими словами - мог
ла легко обернутися в мову державну для всієї імперії; мову про
відної верстви імперії.А від цього - лише один крок до панування 
(гегемонії) Українців в імперії; два кроки до перенесення імпер
ської столиці до Києва; три кроки до повернення Московіїини до 
старого стану з XI ст.- осади Києва.

Рятуючись від такої можливости,Москвини - радше інстинктово, 
як свідомо - стали на противний шлях.На шлях,шо відривав, відпалю
вав московську мову від української. А що самим зробити те було 
несила,то закликали собі на допомогу Німців.

Розбудовуючи військову потужність Московщини,Пьотр І запро
шував сотками німецьких знавців на московську державну службу. По 
загарбанні Прибалтики балтицькі Німці самі посунули хмарами на 
московську службу.І в ХУІІІ-ХІХ ст.( та чимало і далі ) все куль-

-и*) А.Пипін. "Історія словянской літератури"
*й-)С.Арханґєльскій."Лекціі по історіі рускай літератури"
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турне і політичне життя Московшини опинилося в німецьких руках. 
Напр. були чистокровними Німцями: Єкатєріна ІІ,Пьотр II,міністри: 
К.Мін±х,А.Остерман,А.Бірон,С.Вітте,В.Плеве,П.Струве,Н,Бекендорф, 
Л.Дубельт,Е.Нольде ,Несельрод,Таубе,фредерікс,Штюрмер, Саблер,Корф 
та інші.професори: Б.Брант,М.Вольф,Б.Кафенгауз,А.Ріі'ельман та сот
ки; якщо не тисячі інших.

Вони перебудували (реорганізували) московське військо,фльоту, 
державну управу (адміністрацію),грошеву господарку;"розбудували 
промисел; керували дипломатією і т.п. Проф.В.Даль зібрав і уклав 
словник московської мови. Проф.А.Гілфердіні* зібрав московські * 
народознавчі ( етнографічні ) знадібки.Брокгауз та Ефрон видали 
московський "Азбуковник" ( Енциклопедію ). Проф. Г. Баєр видумав 
московську теорію Варязького походження Руси і т.п.

Як українська,так і німецька мова не мала нічого спільного 
з московською,азійською народньою мовою.Як українські цивілізато
ри так̂ . німецькі не знайшли в московській народній мові основи, 
знадібків,шоб з них творити московську літературну мову. Не знай
шли, бо ж годі було знайти в мові тих дикунів потрібні вищій куль
турі мовні знадібки (матеріали).Отже,Німці примушені були робити- 
те,їмо перед ними робили Українці.Це - запроваджувати до московсь
кої мови німецькі слова,як були запроваджували Українці українсь
кі* *.А що Німці вважали себе вищою,за Москвинів,расою,і з погордою 
дивилися на все московське,то вони навіть не надавали московської 
форми німецьким словам, шо їх запроваджували до московської мови. 
Напр.залишили зайвий у московській мові, німецький наросток ( су
фікс ) 'IP'(коментІРувать).

Кожна мова позичає слова з інших мов,але розвинені мови по
зичають лише нові наукові та вузько технічні слова. А бідна мос
ковська мусила позичати звичайні,щоденні слова,що їх кожний більш 
менш культурний нарід має свої власні.Московська позичила в німе
цькій такі,як напр.:абрікос (жерделя),бакі (бурці),бархат ( окса
мит),бінт (пов'язь),борт (облавок),брансбой (сикавка), брандмей
стер (пожежник),брюки (штани),брухт (покидьки),букша ( маточина), 
бунт (ворохоба),бурта (купа),вакса (мастило),вал (окіп),вальдшнеп 
(слуква),ванна (купіль),вахта ( варта),гаупфахта ( вартівня),вінт 
скрут),ґебзль (струг),ґорн (ріжок),ґруба ( огрівач),ґрубіан (нік
чема ),ґастроль ( виступ),ґлєчєр ( льодовик),ґлазурь ( полива),дек 
(поклад),дюна (надма),зонт (дотар,соняр),камєрдінер ( покойовий), 
кант (облямівка),кєльнер (послугач),клапан (хлипак),краґі (холяв- 
ки),крант ( затичка ),кран ( журавель),курорт ( літнисько),лозунґ 
(гасло),лакей (прислужник),локон (кучер),маклер (посередник),мун
дштук (цибух,сисак),орден (відзнака),офіцер (старшина),обер,унтер 
офіцер (над,підстаршина),паз (утора),пакгауз (комора),парта (лав
ка),патронташ (ладунка),піліґрім (прочанин),політурка ( обкладин
ка),помпа (смок),пушка (гармата),ранець (наплечник),траур (жалоба) 
фалд ( брижа ),фальшивий ( підроблений ),фєльшєр (підлікар ),флюс 
(опух),флаі* (прапор),флаїшток (шогла),фон (тло),форпост (передова 
варта ),фрахт (перевізне ),футляр (коробка ),шанди (окопи ),шахта 
(копальня),швейцар ( дверник),шєльма ( крутій),шіна (обруч),шірма 
(параван),шіфта (зміна),шкатулка (коробочка),шлюз (спуст),шлаґба-



-1 9 -

ум (рогачка),шпали (злежні),шпіон ( звідуй),шпулька (виток),шпунт 
(жолобок),шрам (близна),штемпель (тавро ),штат (. склад ),штепсель 
(втичка),штіблети (черевики),штраф (гривна),штука (одиниця),штурм 
(наступ),штурман (стерновий),шулер (шахрай),юнкер (юнак) і десят
ки тисяч подібних,шо їх кожний, більш-менш культурний нарід має 
свої власні.

За часів війни з Наполеоном Москвини загналися були аж до Па
рижу.Культурний блиск Парижу так приголомшив тих дикунів,що вони 
відчули свою нижчість,яка зродила у них ( як у кожного дикуна) 
страх перед силою Европи.Щоб якось приглушити той свій страх,Мос
квини кинулися надолужувати свою некультурність.Кинулися вивчати 
французьку мову та мавпувати французькі культурні звичаї. Тоді в 
Московщині залишилося багато полонених французів.їх наймали Мосю- 
вини на вихователів свої дітей.Ті французи заклали були т.зв.пан
сіони,де навчали московську молодь французької мови та французьких 
'ізєшціх манер'.Московські школи світили порожнечею,а ті французь
кі пансіони були переповнені.хоч платня за навчання в них була ду
же висока (-к-).Не треба казати,шо те мавповання було лише поверхо
ве. "На людях у французькому фраці,а вдома таргани і блошині в лас
ці" - глузували Українці з тих францужених дикунів. Проте,ця мода 
залишила в московський мові десятки тисяч французьких слів,і то 
слів звичайного,щоденного вжитку,шо їх кожний нарід має свої влас- 
ні.Напр.азарт (запал),акохпанімент (супроМд),акціонер (уділовець) 
амплуа ( роля), ангажемент ( запрошення ),анкета ( запитник),анонс 
(оповістка),антракт (перерва),аплодісмєнт (оплески),апломб (само- 
певність),аранжєр (впорядник),армія (військо),арсенал (збройовня), 
артєлєріст (гармаш),артіст (мистець),асортімєнт (добір),атака (на
пад), ательє (робітня),афіша ( оголошення),бал (оцінка,вечерниці), 
балюстрада (поруччя),баланс ( рівновага),банальний (утертий),бан
даж (перев'язь),барельєф (пласкорізьба),барьер (перепона),басейн 
(сточище,водойма ),бівуак (табір),блондін (русявець),бокал (келих) 
Бонна (нянька),бордюр (окрайка),ботфорти (чоботи),браслет (наруч- 
ка),брєш (вилім),брошюра ( книжечка),брюнет ( смаглявець),бульйон 
(юшка),бутилка ( пляшка),бюджет ( кошторис),бюст ( погруддя),ваза 
(глек),візіт ( відвідини),вініГрєт ( саламаха),вуаль (серпанок), 
Гардероб (шатня),Група (гурток),газон (дерник),ґаліматья (нісені
тниця),гарантія (запорука),Гардіна (завіса),Гарнізон (залога),гра
вюр (ритовник),Гувернантка (вихователька),девіз ( гасло),дєкадєнс 
(занепад),дєпартиєнт (відділ),деталь (подробиця,частина),дісонанс 
(розлад),дуель (двобій),екіпаж (повоз),експлуататор (визискувач), 
експорт (вивіз),ексцес (надмір),елегантний (чепурний),емаль (скли- 
ця),еполети (нараменники),екскіз (нарис),етажерка (полиця),етікєт- 
ка (наліпка),жетон ( значок),зонд ( штир),інтерес (зацікавлення), 
інтріга ( кйрина),інтімний ( близький ),кавалерія ( кіннота),кан
делябр (світильник),капріз (примха,вередування),карьер (копня,ка- 
менише),каска (шолом),квартіра (помешкання),квітанція (посвідка), 
колоніст (поселенець),команда ( наказ),комерсант ( торговельник),

-х) В.Ключевскій.там-же
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комод (шахва),компанія (товариство),комплот (змова),кампот(узвар) 
компрометація ( знеславлення),комунікат (повідомлення),константі- 
ровать (стверджувати),контрабандіст (пачкар),контраст(противність) 
контрольор ( провірник),контур ( обрис),конфети ( цукорки),костюм 
(убрання),кошмар (жах),крем (масть),кулінар (кухар),куліси(лаштун- 
ки),курьер (післанець),куріоз(дивогляд),куртіна (завіса),маґазін 
(крамниця,склад),манери ( поведінка),манжети ( чохла),манкіровать 
(ухилятися),манто ( накидка),маринад ( меживо),маркер ( значник), 
марш (похід),маршрут (розклад подорожі),медаль (відзнака),мемуари 
(спогади),міраж ( мара),модістка (швачка),момпасе ( цукорки),мотів 
(спонука),оранжерея (теплиця),ордер (наказ),пальто (плащ),пансіон 
(бурса),портмане (гаманець),пасажір(подорожний),педаль (ступир), 
пейзаж (краєвид),пенсне (окуляри),персона (особа),пєдьєстал (під
ніжжя),пікет (стійка),пілот (летун),плато (високорівня),поза (пос
тава),портьєр (дверник),престіж ( повага),пріз (нагорода),протеже 
(піклованедь),пюре (м'яківка),район (округа),рапорт (звіт),реванш 
(відплата),режім ( лад ),резерваур ( водойма,збірник), резідєнція 
(замешкання),резонанс ( луна),результат ( наслідок),рекомендувать 
(раяти),ремонт (направа),реноме ( слава,розголос),репрезентабель
ний (показний),репресія (утиск),ресори (пружні),респект (повага), 
рєсторант (харчівня),ресурси (засоби,запас),секрет (таємниця),сек
ретарь (писар),серія (низка),серйозний ( поважний),сіґнал (знак), 
сілуєт (обрис),салтесон (кевбик),спектакль (вистава),стаж (досвід) 
суфльор ( підказник),табуретка ( стілець),тіраж ( наклад),трактір 
( корчма),транспортір ( кутомір),туалет ( чепурня ),ураґан ( буре
вій), фаворітка ( улюблениця ),фамілярність ( панібратство ),фєтр 
(повсть),фея ( мавка),фільтр ( цідило),флірт ( залицяння ),флакон 
(пляшечка,фланґ ( крило),фонд ( запас),фонтан ( водограй),формат 
(розмір),шаблон ( модло),шалопай (гульвіса),шеф (начальник),шофер 
(водій) і т.п.(х).

Так творилися в Московшині дві мови: мова простонароддя - на
родна, і мова інтелігенції - літературна.Обидві існували відокрем
лено одна від одної аж до А.Пушкіна. Московський поет,народовець 
Н.Некрасов написав сатиру "Разґавор баріна с мужіком". В ній ані 
мужик 'баріна' ( інтелігента ),ані 'барій' мужика не розуміли,хоч 
обидва говорили 'на руском язикє'.1 причина не в темноті 'мужика', 
бо ж розмовляли про 'мужицькі' справи.Всі Чехи,Словаки-Серби,Хор
вати розуміють українську мову без словника. Московську ж мову не 
розуміють навіть інтелігенти.

Х Х Х Х К Х

МОСКОВСЬКА ЛІТЕРАТУРА.
Нішо не може рости без ґрунту.Не могла рости і московська 

літературна мова, відірвана від своєї народньої,від самого джерела 
свого росту. Це й бачимо в історії московської мови. Від XII до 
ХУІІІ ст. Москвини мали лише перекладені твори ( з української).

х) див.А.Чудінов.'Славарь іностраних слов, вошєдшіх в састав 
рускава язика".Петербург.1908.
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За $00 (п'ятьсот) років Москвини написали лише ДВІ книжки (*).Це: 
митр.Яков."Житіє царя Івана фьодоровіча" та Кубасов."Хронограф". 
Войно у ХУІІІ ст.з'являється третя книжка,та й ту написав змос- 
ковшений волох А. Кантємір. Він властиво мавпував французького 
письменника Н.Буальо ( ^ ) . Шойно від М.Ломоносова (1711-176$) по
чинається слабенька московська література,та й та була під непе
реможним впливом української..."Московська літературна мова була 
сторіччами фантастичною у своїй відірваности від народньої мос
ковської.Вона була жалюгідною мішаниною "мови" Ягужинських,Розу- 
мовських,Безбородьок та блазенського жаргону Мініхів і Остерма- 
нів" (̂ ИИ̂ ). Укладач першого великого словника московської вови
змосковшений німець В.Даль назвав ту мову 'кажєніком'(халаштаном).

Московська література почала ставати на ноги шойно у XIX ст. 
(дев'ятнадцятому) по А.Пушкіну.Та й ту творили змосковшені чужин
ці. Сам засновник московської літературної мови А.Пушкін мав: му- 
ринську,німецьку,волоську кров. Німецького походження були:В.Авє- 
наріус ,А.Блок,А.Ієрцєн,З.Ііпіус,Н.Мєй,О.Мюллєр,М.Салтикоф-ІДєдрін,
A. фєт,Д.фонвізін та інші.Українці:А.Ахметова (Горенко),А.Аверчен- 
ко,І.Бунін (Буньковський),Н.Гоголь,М.Зошенко,В.Короленко,В.Неми- 
рович-Данченко,Т.Прокопович та інші.Жиди: Айзман,П.Антокольскій, 
Є.Багрідкій,І.Еренбург,І.Жданов,С.Кірсанов,О.Мальдельштам, Ліфиіц, 
Я.Надсон,Б.Пастєрнак.І.Уткін,Чіріков,Шєстов та інші. Татарської 
крови: І.Аксаков, ф.Достоєвскій, В.Заґоскін, Р.Зотов, Н.Карамзін,
B. Огарьов,І.Тургенев.Поляки:А.Ірібоедов (Трзібовскі),В.Салогуб, 
півполяки:Д.Мєрєжковскій,Н. Некрасов,Волохи: А.Кантємір,М.Херасков, 
француз І.Саліяс,Грузин Н.Саліков,Шотляднець М.Лєрмонтов,італій
ського походження ф.Тютчев,півтурок А.^гковскій,Естонець В.Жілєр- 
Міхайлов,і сотки інших,шо їхні прізвища та життєписи надруковані 
в-старих і нових московських азбуковниках (енциклопедіях).

Ці чужинці, хоч і змосковшені мовно, проте психічно,духово 
відірвані від джерела національної творчости - від московського 
народу - природно не мали творчої сили творити перлин національ
ної ( московської ) літератури,шо війшли би до скарбниці світової 
культури.Це виаїають і розумніші Москвини. Напр.божок московської 
інтелігенції,критик В.Белінскій пише:" Світової, історичної ваги 
московська література ніколи не мала і мати не може.Якщо не було 
би А.Пушкіна,то в історії людської культури було би не повстало 
найменшої галявини. А цього не можна сказати про Ю.Байрона,чи І. 
Шіллера.Всілякі балачки про рівновартність московської літератури 
з європейською треба вважати за порожне базікання,або за маячення 
чванливости" (4 ). Інший московський критик пише:"У своєму змісті 
московська література перевищила всі літератури своєю огидною без
соромністю та нахабством" ($).

з-) За той час Українці написали кількасот,і то великих тво
рів з Богослов'я,філософії,історії,красного письменства.

-К-И-) А.Кантемір був московським послом у Парижі.
*&&) А.Салтиков.'Две Расєі".
4) В.Белінскій."Літєратурниє сни'!.
$) В.Розанов.'Апокаліпсіс нашего Бремені".
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Духовість - а з неї і життя - кожного народу (нації) відзер- 
калює його література. На жаль,ми, Европейці досі не маємо вели
кої аналітичної праці про московську літературу,крім окремих.роз
відок Д.Донцова. Наші літературознавці були би заощадили Україні 
( і не лише їй ) багато тисяч трупів її дітей, якби були дали нам 
своєчасно велику пращо про московську літературу, у, світлі ідей та 
ідеалів європейської,християнської культури. Заощадили б,бо були 
би вибили ґрунт зпід нашого (і не нашого) москволюбства. А шо та
кої праці пв не маємо,то подамо тут дещо з розвідок Д.Донцова.

.."В естета А.Пушкіна,у спростаченого графа Л.Толстого,в апос
тола міського шумовиння ф.Достоєвскоґо,у циніка А.Блока - в усіх 
них все йде всуміш: добро і зло,брехня і правда,краса і погань, 
щоб знинити в загальному хаосі всі етичні вартості; шоб довести, 
що розбій - це свобода,шо душегубство - це любов,що нерівність - 
це бунт проти Бога, що краса - це бруд і свинство.Чортівська мі
шанина всіх тямок,усіх 'за* і 'проти',всіх 'так' і 'ні',всіх 'доз
волено' і 'заборонено',всіх ріжниць між правдою і брехнею,добром 
і злом,красою і гидотою,запереченням усякої дисципліни.І це - і в 
моралі, і в політиці, і в суспільному житті" (**).

.."Шо характеризує героїв московської літератури?- Моральна 
слабість і бажання виправдати ту слабість хибами самого життя.
Мрії про будучність і повна нездібність здійснити ті мрії в су
часності .Чац^кій А.Грібоєдова втікає перед огидою життя. Рудін та 
інші "гамлети" І.Турґєнєва, або Обломов та Райскій І.Гончарова - 
безплідні балакуни нероби. Епілептики ф.Достоєвскоґо, звихнені 
істоти А.Чехова,"лішніє люді" - ось які є типи московської літе
ратури.... Улюблені герої ф.Достоєвскоґо - це*не бунтівники,але 
'уніжоние і аскарбльониє',або 'страдальнічкі',які потульно зносять 
неваслужене зло,які роскошують в терпінні (Макар Дєвушкін,Нєллі, 
князь Мішкін).Співчуття не до геройської душі,але до розчавленого 
тіла.Потреба бути упокореним,висмаганим.А.Чехову найсимпатичніи- 
ми були невдахи.І.Гончарову - Обломови.ф.Достоевскому - епілепти
ки, Л. Толстому - Іванушка Дурачок та Платон Каратаєв, "бунтареві" М. 
Горькому - вкритий гнилими виразками каліка.Шо це є? - Це - ало- 
теоза каліцтва; це - бунт нікчеми проти сильного; безплідного 
проти творчого,виродів проти здорових,проти тих, які не гнуться; 
це - бунт хаосу проти ладу,смерти проти життя"..

.."Апотеоза маси в московській літературі призвела до апотео- 
зи примітиву,некультурности.Не тягти маси вгору,але самому до неї 
знизитися.Толстой заперечує особистість;заперечує її здібність 
осягти щось власним зусіллям. Звеличання безладу,маси; жА̂ .рба за 
її лише матеріальні потреби; покора безвільної людини силам ззов
ні; деспотизм, як ідеал суспільного ладу; біль 'тряпічной' душі; 
знищення і упокорення особистости -.ось ті проблеми і вартості, 
ось ті ідеї,шо їх принесла світові московська література стара і 
новіша.Власники брудних ніг і нечесаної чуприни стали в московсь
кій літературі носіями всіх чеснот,носіями великої правди життя.

-&) Д.Донцов."За яку революцію".
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5снз мали уздоровити світ,Европу. їх -ці нулі - московська літера
тура протиставляла великим особистостям,великим організаторам жит
тя Европи.Протиставляла всім,хто виділявся з отари, хто перерос
тав її інтелектом, характером, волею,чи ...чистою сорочкою.Та, 
ж  s могло зродитися в країні 'чухонской помесі і масового бато- 
жья'?У країні рабства,де все залежало від пана і володаря,не мог- 
-Е. зродитися віра в себе,у вагу власних зусіль; не міг повстати 
культ волі.Там все було настрій і примха. Рятунок - лише в покорі 
л.Толстого,або 'півной скандал' С.Єсєніна.Або 'прашзнів',як ідеал, 
або 'дайош Європу' ,шоб,зруйнувавши Нотр-Дам,на її місці поставити 
'лобное место'..."

.."Ідеї,шо їх внесла московська література до скарбниці наро
дів,є ті самі і в її Пуіпкінську добу і в Торьківську та больше- 
жпьку. Серед тих ідей нема ідеї величного, а є ідея корисного; 
нема ідеї краси, а є ідея 'палєзнаво'; нема ідеї особистости,а є 
ідея маси,отари; нема ідеї чину,пориву,а е страх життя та 'Грусть 
і таска бєзісходная'. Бунт С,Єсєніна - це лише московське 'азорс- 
тзо'; в його душі живе не вогонь Прометея,не бунт Чарльза Гароль
да, а лише 'азорство дєрєвєнскаво азорніка'.Він хоче "каленом прі- 
давіть екватор" і "папалам нашу землю разламіть как калач",і аж 
"до Єгіпзта раскарячіть ноґі'.І все це "пад гармоніі пьяной клікі" 
Якшо це Мойсей,то ...з^ дзвіночками на шапці,шо кривить обличчя і 
жсоплює язик.Кловн..."

.."Захід знає Дон-К±хота,фавста.Московшина - босяка М.Горького 
та Іванушку Дурачка, що втечею від ворога хоче зломити його во- 
лю.*Вніи,що їх ніякий Діоген не знайде на Заході.Лицарскість і вір
ність - це головні прикмети англійської літератури. Означити ці 
типи можна одним словом - джельтмен.Літературним типом же москов
ської літератури був безумний бунтівник^бездумний раб; в обидвох 
жпадках - хам, починаючи від приниженого, ідеалізованого мужи
ка і кінчаючи на хуліганських типах С.Єсєніна.Глибокі ідеї і гли
бину змісту дає лише суспільство з напруженим, барвистим,активно 
творчи^киттям.Московшина ніколи таким суспільством не була. "Во
на не дала світові ніякої ідеї.нічим не спричинилася до людського 
поступу" - свідчить Москвин П.Чаадаев. Та, якже вона могла дати 
якусь ідею? Всяку ж бо ідею зроджує вільна думка вільної людини; 
вона була на Заході,а Московщина такої не мала. Тому-то на Заході 
створився тип незалежної людини.а в Московшині тип раба і деспота 
в тій самій особі"...

.. "Яку свою ідею дала світові Московшина? Може ідею Н.Чєрнішєв- 
скоГо з його філософією 'чорного передела', с. т. першенством 
розподілу над творчістю? Чи може ідею 'славянофільства',с.т.месі
анства московського мужика,того ( за свідченням М.їорького) "тяж
кого московського народу.шо доп'яв штуки жити жебраком на багатю
щій землі,недбало лежачи на ній"? Чи може ідею 'нєпратівленія
злу'і примітивної безфоремности Л.Толстого,ворожу всьому сильно
му і гарному? Чи може ідею суспільного 'міласєрдія і жалості' ,шо 
за нею крилося звеличення всього безвартісного? Чи ідею 'ґібєль- 
нава разлічія между тваім і маім'? Чи ідею приниження людської 
гідности? Якже може зродити якусь велику ідею народ,що його іде
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алом є хаос, аморальність,ненависть до краси,до вільної думки,до 
всякої творчости? Ні!- Культура 'басяків',1ванушків Дурачків, 
'літніх людей','ідіотів' і т.п. - не для нас,Українців" (-&).

З такою оцінкою московської літератури українського націона
ліста Д.Донцова погодивсля навіть яничар М.Хвильовий. На запит:"На 
яку зі світових літератур має взоруватися українська?" він відпо
вів:'^ всякому разі не на московську,і це без жодних застережень. 
Від московської літератури мусить тікати українська якмога швид-
^   ̂ ^Иоскойсина щойно у ХУІІІ ст.отже лише 200 років тому лише 
починає закладати основи своєї літературної мовизМосковшина щойно 
у XIX ст.с.т.ВІСІМСОТ років ПІЗНІШЕ за Україну,лита ПОЧИНАЛА тво- 
ріти свою літературу.І ця дикунка,з питомим їй нахабством,не мор
гнувши оком,проголосила себе 'старшим братом'*,'вєдущім народом'*, 
'месією світу' і т.п.божевільним маяченням. Не турбуючись жодними 
доводами,проголосила,що Київська Русь і все,шо з нею зв'язано: її 
історія,її культура,її література є 'обшім дастаянієм'.А щоб до
вести це маловірам, притуляла до їхнього чола пистолю. Та,де рука 
її з пистолею була закоротка - щедро позолочувала пера історик й).

Та,монархічні московські історики всеж боялися,щоб європей
ці не глузували з їхнього дикого маячення. Тому вони видумували 
преріжні,фантастичні "теорії" про походження свого народу,Намага
лися якось обдурити світ і свій нарід.

Теперішні ж "дємакратічєскіє" московські історики вже не бо
яться нікого,бо московські руки з пистолями повиростали такі дов
гі,що досягають усіх у всьому світі. Ніколи те в історії ніякий 
нарід не мав й одної тисячної тої п'ятої та шостої- колон,що їх 
має тепер Московщина.Ці колони пильнують,щоб ніхто ' не вирвав з 
московських рук ані одного з усіх московських 'обшіх дастаяній'.
З їхньою допомогою Московщина так перелякала світ, що він втратив 
розум,і власними руками натягає на свою шию зашморг,допомагаючи 
Московщині посилювати військову,господарчу,.політичну силу СССР. 
Наймогутніша у світі держава ЗАС навколюшках благає Ваньку подару
вати їй ainerican way of. life і більше нічого не бажає. Та,така 
казково неімовірна перемога задурманила Ванчин розум так,шо він 
'наплював' на ту безодню,що її бачили московські письменники під 
копитами Пьотрового коня 'на дибах'.* Ванька вимагає від усього 
світу не менше,як "пакаряйтєся нам все язиці,ібо с нами сам .... 
сатана.А щоб беззаперечно довести своє право псувати над світом, 
проголошує догматично:"Світова історія взаємовідносин між народа
ми не записала прикладів такого величезного і поступового впливу 
на інші культури та мови.як вплив московської культури та мови. 
Велика,могутня московська мова, впливаючи на інші мови, збагачує їх 
безмірно.І -кожна людина,що хоче поглибити свою культуру і і^льту
ру свого народу, мусить знати московську мову, щоб могла безпосе
реднє черпати знання з багатющої культурної скарбниці,шо її ство-

**) за Д.Донцов."Наша доба і література"
*&&) М.Хвильовий."Апологети писаризму".
**&) American way of life - американський спосіб життя.
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рив великий московський народ" (-к-).
Московська мова не є звичайною мовою. Вона є великою мовою. 

Мовою всього поступового людства. Вона безперечно буде мовою Сві
тової Савєтскої Республіки. Вже тепер всі народи світу прагнуть 
знати московську мову. І той, хто байдуже ставиться до вивчення 
московської мови,є ворогом світового поступу. Ті науковці,які не 
знають московської мови,не є справжніми науковцями" (-к-н-).Маячення 
А.Гітлера,порівнюючи до цього московського,направду є ангельським 
лебедінням. Такими божевільно шовіністичними марами переповнена 
вся московська література ( разом з науковою) московських "інтер
націоналістів" СССР .Малоукраїнським приятелям "невинної доброї 
московської демократії" радимо митати цю літературу.

Московська шоста колона у світі подбала, щоб Европейці та 
Американці читали московську літературу,але не шовіністичну.В ЗАС 
навчають московської мови,літератури,історії в 200 ВУЗ-ів.І це 
не коштує ані цента Московшині.Про кошти подбала московська шоста 
колона.Українці в ЗАС своєї шостої колони не мають,і в жодній аме
риканській школі українознавства не викладають,хіба-шо самі Укра
їнці заплатять кошти.

Тут доречно буде згадати про поставу Московшини до міжнарод- 
ньоз мови Есперанто.

Есперанто - це штучна міжнародня мова,шо її уклав 1887 р.Др. 
Л.Заменгоф. Її словник складається з корнів слів,спільних кільком 
європейським мовам,і тому Европеєць може зрозуміти Есперанто,на
віть не вчивши словника,а лише граматику.Граматика ж така проста, 
щз її можна вивчити всю за кілька годин. Не европеєць (азіят,афри
канець) може вивчити Есперанто за один місяць. Ліга Надій,Міжна
родній Поштовий Союз,Міжнародній Червоний Хрест та інші міжнарод
ні організації визнали Есперанто за одну зі своїх офіційних мов. 
Багато міжнародніх з'їздів провадилося мовою Есперанто. Є вже 
чимала література цією мовою,і видаються кілька журналів.Франція 
та Англія бойкотують Есперанто,бо не хотять втратити пановання 
їхніх мов у міжнародньому житті. Єдино,шо бракує цій мові - це 
словника наукових та технічних слів. Есперанська ж граматика дає 
безмежні можливості їх творити.

Отже,ця надзвичайно легка до вивчення мова,найбільше!нада
ється власно для робітництва,бо ж воно чужих мов не вчило. А для 
III Інтернаціоналу важив ще й той факт,шо Есперанто не було мовою 
жодної нації..Отже,все промовляло за те, шоб ухвалити Есперанто 
офіційною і єдиною мовою III Інтернаціоналу. І голова Світового 
Союзу Есперантистів,англійський комуніст І.Ляпен запропонував був 
на 1-му 3'їзді,III Інтернаціоналу в Москві, взяти Есперанто за 
єдину офіційну мову III Інтернаціоналу. Всі члени погоджувалися, 
крім Московшини. А шо вона не мала жодної причини про ти, то запро
понувала доручити окремій лаві (комісії) всебічно обміркувати 
справу,а покишо московську мову вважати за офіційну. Те 'покищо' 
тягнеться досьогодня. *) **)

*) А.Мордвінов.в журналі "Вапроси філасофіі".111-1950
**) Н.Кірпотін.'Руская культура".
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Московщина проголосила 'вєлікую рускую літературу' обов'язко
вою до наслідування всіма народами 'многонациональной нашей роді- 
ни' СССР. Це свое безперечне проголошення підперла непохитним до
водом літературознавців з НКВй.Спробуйте-но,інородці' писнути,ню 
Т.Шевченко,А.Міцкевіч,Н.Руставелі не вчилися у всіляких бєлінс- 
ких,чєрніпввскіх,фєдіних,єсєніних! Спробуйте-но хахлішкі,полячіш- 
ки,кінточікі (^) не поцілувати - і то прилюдно,шанобливосмердю
чі пранці московського 'мракобєсія' (за виразом І.Буніна)!

Московська "дємакратія" в СССР вже цілковито відкрито глузує 
з подоланих,безборонних 'інородцєф' (немосквинів) СССР. Мовляв,ми 
Москвини знаємо,шо М.Рильський,В.Тичина,Ю.Яновський,Б.Антоненко- 
Давидович,В.Гжицький,0.Вишня, В.Івченко ,П.Панч,Є.Плужник,А.Малишко, 
та інші е великими європейськими письменниками.Знаємо,шо вони ги
дять ся нашими: М.Горькім,С.Єсєніним,В.Маяковскім та їм подібними. 
Знаючи це. Ми,Москвини з посиленою насолодою дивимося на те,як ці 
ваші велетні, скрегочучий зубами, ридаючи душевно, цілують духові 
пранці начюї літератури і культури. Шо з того,шо кільканадцять ва- 
ших,українських велетнів пручалися і не поцілували,як напр.Г. Ко
синка ,М. Зеров,М. Куліш, Л.Курбас^ ,М. Драй-Хмара, 0. Близько, Д. фальків- 
ський,К.Буревій,К.Полішук та понад 200 інших? Московшина винищила 
їх,як мух (^).Отже,хто переміг?

Е,ні! Не вам 'прєзрєнним інородцам' спротивлятися Московшині. 
Не забувайте,чю вона має сотки років досвіду: Питочшава При
каза ,Шафіраваґо Двора,апрічини Івана ІУ,дубінушки Пьотра І,Трєтя- 
Го Атдєлєнія Канцеляріі Єґо Вєлічєства - Охранки.Маємо геніальних 
учителів всілякого нищення,всіляких вигубів:Скуратова,Шафірова, 
ШєшковскаГо,Аракчеева,Дубасова,Нечаева,Т^ачова,Леніна,Єжова,Ягоди, 
Дзержінскава,Серова.Ба,навіть науковців-академіків,як І.Павлов.

Вони знають:як переконувати',шо московська література найліп
ша за всі світові літератури.

Далекозорий Т.Зіньківський (1861-1891) іисав 77 років тому:
"Господарче ( економічне ) гноблення,господарча неволя менше 

шкодить народові,як гноблення культурне.Гноблення будь-якої дикої 
орди - це доброта, порівнюючи до гноблення цивілізованої нації,бо 
цивілізована знає: де і чим дочікульніше вдарити гнобленого. Дика 
орда нищить господарче, грабує,але ці лиха є такі ж природні,як 
усяке стихійне лихо: град, посуха, землетрус - прийшло, понищило 
зруйнувало господарство і зникло. Всі ті господарчі втрати праця 
надолужить,і знаку по них не зістанеться"...

.."Цілковито інакше дикунство цивілізоване. Цивілізоване дикун
ство вже знає таблицю множення, і вже знає лічити навіть і на 
мільйони; крім того воно розуміє, шо йому не панувати, коли під
владні матимуть іншу від нього природу,вдачу. Звідці - його дика 
думка:"Що більше маємо гарматного м'яса,то більше можемо награбу
вати у сусідів.А щоб 'гарматне м'ясо' забуло за свою людську при
роду, схильну до розумного життя і до добра,-треба всіх підвладних 
переробити на один копил так, чю лише іменем можно б було відріж-

-к) Москвини прозивали глумливо 'кінточками' Грузинів.
-к*)Московшина вигубила лише за 10 років (1929-39) понад 200 

українських письменників.
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нити Івана від Степана.Коли так зробимо,то матимем мільйони 'гар
матного м'яса!,,матимем величезну військову машину, люб загарбати 
ввесь світ"..^.

.."Так цивілізовані дикуни хочуть вийняти ДУШУ а народу,знишити 
його мораль і культуру.Винародовити. І ось таке цивілізоване ди
кунство (яке щойно вчора навчилося складати букви цивілізації)бе
ре у свої руки монополю на мову,освіту,культуру. Це цивілізоване 
дикунство краде у підбитого народу його культуру, його історію; 
накидає йому й іншим народам свої дикі,деспотичні ідеали,завинені 
у християнські ризи" (ж). ...

Чи ж не про московську "дємакратію" СССР писав це він 77 ро
ків тому?

к) Т.Зіньківський. "Національне питання в Росії".( написано 
І8р0 року).
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III

ЛЕДАРСТВО І В0Л0ЦЮЗТВ0 МОСКВИНА.

Ми,Москвини - народ волоцюг.
М.Іорькій

- Москвини - народ волоцюг,ло- 
дирів і злодіїв.

С.Рождєствєнскій
А всьому світі початок рільничого життя був початком осіло

го виття.В Московщині ж навіть рільництво було кочовим, аж поки 
уряд не прив'язав Москвина до землі кріпацтвом.

Історічна доля оселила Москвинів у багнистому північно
му пралісі. Рільництво там було можливим лише на горбках сухішої 
землі,шо були поміж болотами,річками,озерцями.На тих сухіших гор
бках Москвин вирубував ліс,палив його,і засівав у попіл зерно .По 
п'ятьох роках така 'паль' вже не родила,і Москвин кидав її,а шу
кав нового,не вирубаного горбика земли.

Вирубувати праліс - праця тяжка,а головне - невдячна, бо ж 
лише 3-5 років родила та'паль' та йурожаї були малі. Це знеохо
тило Москвина до рільництва,навіть викликало у його злобу на 
невдячну землю (*). Міняючи шо-п'ять років місце осідку,природно 
не було потреби ставити довготривалі будови,огороджувати обійстя, 
прикрашувати хату, тощо .Московський історик пише,шо навіть у XX ст. 
московська 'дєрєвня' (село) виглядала на тимчасовий табір, $іез най
простіших життєвих вигід. Чорні,деревляні хати,жодної огорожі,ані 
натяка на чистоту,сморід від гнилого сміття навколо хати .Про кві
ти чи садки навколо хати (як в Україні) і згадувати нема шо.Бруд
ні,нечесані,^) хмарою нужі люди; підозрілі, злобні погляди - все 
це природно" викликає у чужинця огиду. Всі чужинці, які були в 
Московшині,однозгідно свідчать про неімовірно жахливий фізичний і 
моральний бруд не лише московського мужика,але й аристократа. Чу
жинці ті дивувалися,шо навіть аристократія цілковито не відчувала 
ніякої краси,ніякої потреби в культурі,і не розуміла найпростіших 
моральних,етичних засад (хх).

У духовості і народній словесності (фолкльорі) Москвина нема 
нічогісенько рільничого.Це віддзеркалюється і в його мові.Москов- 
ській -рільник називає себе 'крєстьяніном',або (мужіком'- тямками,

*) Українець любить землю до безтями.Ба,навіть обожає її.
-кх) див.В.Ключєвскій.'Сказанія іностранцєв о Московском ґасу- 

дарствє'.і Ґ.Лукомскій. "Московія в представленім іностран
цєв".



- 2 9 -

-Ж.0 у них нема ані натяку на рільництво.Слова 'земледелец' або'хле
бопашец' - складні, а це вказує,то їх створив не народ,а інтелі-
генцз^дсковський народознавець В.Даль пише (перед 191Д р. ),шо де
сятки тисяч московських селян щовесни лишають на жінку господарку, 
а самі йдуть на Україну продавати дрібний московський крам,або. 
на косовицю,або жебрати та красти (&). В.Даль підкреслює, що не 
завжди гнала їх з дому біда,а багато з них мали заможні господар
ства. Проф.Н.Чєґулін налічив у Московшині сотки сіл покинутих 
людьми,і десятки тисяч гектарів землі, шо позаростали бур'янами. 
Ґрунтознавець проф.Г .Махів іише,шо Московщина може легко прогоду
вати всю свою людність з -урожаю власної землі,якщо поліпшить мос
ковські дикунські способи рільництва.Отже,маємо аж надто перекон
ливий довід,що не земельний голод,не перелюднення штовхало і штов
хає Московщину загарбувати чужі землі.

По знесенні кріпацтва 1861 р.Українці жайшли в Московшині 
(на Саратовшині) покинуті Москвинами землі,і заселили їх.До 1917 
року там було кількадесят великих, багатих українських сіл (* *-*).

Царський уряд оселив був у Сибіру кілька тисяч Москвинів,дав
ши їм великі дільниці землі,гроші на худобу,машинерію,позики тощо. 
Ті поселенці кинули землю,купили рушниці,і жили з польовання.До 
печі - з польовання та рибальства жила більшість Москвинів аж до 
ЇУІІІ ст.оненавидивши невдячне рільництво,Москвин,щоб прожити,звер
нувся до ловецьтва та рибальства.Тому дуже сприяли місцеві обста
вини, бо в московському пралісі було багато звірини,та ще й висо- 
коцінної футряної.футра завжди і всюди цінувалися дуже дорого. їх 
завжди можна було продати чи виміняти на все потрібне,отже і на 
рільничі вироби.Одним пострілом мисливець заробляв більше,ніж ці
лорічною тяжкою працею на московській бідній землі. Отже,навіть і 
неледар,немосквин волів мисливство за рільництво.А. ледар,Москвин 
ухопився за мисливство руками і ногами і всією душею.

Московський праліс увесь був помережаний болотяними річками 
та озерами,отже був ідеальний край на рибальство. А рибальчити - 
безпорівнЬння легший спосіб наїстися,ніж корчувати пні на 'паль'. 
Так самі природні обставини навчили і призвичаїли Москвина шукати 
легкого хліба.Москвин звик ненавидіти не лише рільничу,але й вся
ку працю.ЛЕДАРСТВО,НЕРОБСТВО рТАЛО ОДНОЮ З НАЙПРИЮЛЕТНІШИХ ОЗНАК 
МОСКОВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВДАЧЖ,Москвин уважає працю за прокляття, 
за кару гіршу,ніж кара на горло. Воліє голодувати,а не працювати. 
Історик В.Ключєвскій пише,шо чужинці дивувалися,бачачи в Москов
шині величезну кількість людей ('брадяґ'),що нічого не робили,хоч

*) У Києві та в інших наших містах юрби московських жебраків 
облягали всі наші церкви та манастирі. В наших містах жеб
раки,волоцюги, злодії були майже всі Москвини.Взагалі ж юр- 

' би жебраків - це прикметна риса азійських міст.У Москві їх 
завжди були тисячі.

*к-)По 1917 р.Московщина вигнала тих Українців до Сибіру,і заб
рала собі їхні села разом із усім майном.
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великі обшари землі стояли необроблені,зарослі бур'янами. До 1917 
р.десятки тисяч московських,здорових,молодих волоцюг швенд&лися 
по всій імперії, живучи з крадіжок, жебрання,шахрайства. Царський 
дурний уряд жодним способом не міг запрягти їх до ніякої праці. 
Розумніший соціалістичний уряд СССР знайшов той спосіб: призначив 
тих 'босякоф' всіляким начальством на немосковських землях СССР,а 
поготів,що серед них були люди зі середньою ( і навіть універси
тетською) освітою.Мільйони їх мають тепер працю в Україні.На кож- 
дих 3-9 Українців е один московський погонич-галапас.

Знавець московської душі ф.Достоєвскій пише про Москвина за
кордоном: "Я радше все життя проживу в шатрі,ніж поклонюся німець
кому богові. Я живу в Німеччині недовго,проте,все,то я встиг тут 
побачити обурює мою татарську вдачу. Робити як віл,шалити гріш як 
жид? Ні! Я волію 'дєбашіріть па рускі' (-&).

-К-ХК-йДй-
ВОЛОЦЮЗТВОм̂андрівне рільництво,польовання,рибальство не прив'язу
вало Москвина до сталого місця осідку.Це зродило,і за десятки по
колінь розвинуло і закріпило у Москвина світогляд і вдачу волоцю
ги. Його татарська кров кочовика владно кличе його кочувати,воло
читися, мандрувати у світ за очі. Чому,задля чого, куди - Москвин 
сам не знає. Він просто не має сили противитися цьому,з молоком 
матери всосоному,вро дженому,тваринно-іистинктовому потягу^повабі.
В науці це називається 'атавізм',с.т.повернення до прапрадівсько- 
го. "Ми, Москвини, - народ волоцюг" признається М'.Ґо'рькіи,який сам 
волочився по всій імперії."Ми,Москвини,завжди були 'бєґунамі'.Нас 
кортить бігти,бігти,бігти. Куди,чого - самі не знаємо"- підтверд
жує Вяч.Іванов. "Мандрівність завжди була прикметною рисою не ли
ше наших мішан,але й селян" - каже С.Рождєствєнскій.'Всі ми,Моск
вини,не можемо всидіти на одному місці; всі ми кочовики.У власних 
домах і у своєму місті ми начеб-то тимчасові гості,і живемо як ко
човики" - пише П.Чаадаев.

Кинути свою хату і свою землю, йти у світ за очі,волочитися і 
красти^бо ж працювати не хоче)- це є ідеал і московського мужика 
і московського інтелігента.І справді,серед десяток тисяч московсь
ких 'босяків',ню волочилися по всій імперії (найбільше по Украї
ні, по чорноморських портах ) були сотки московських інтелігентів, 
навіть з вищою освітою (х). "Устал я жіть в радном крає; в таскє 
па ґрознєвім прасторам,пакіну хіжіну маю; уйду брадягою і вором"- 
співає С.Єсенін.

Задля порівняння доречно буде тут пригадати,шо навіть трете 
покоління українських поселенців у Сибіру мріяло про поворот в 
Україну. Сибірські Українці вислали 1917 р.своє посольство (деле
гацію) до Києва розвідати про можливості повороту. А в Сибіру ж 
вони мали багаті господарства.Так само,виселені Польшею з рідної 
Лемківшини,Лемки поверталися назад,хоч Лемківшина була спалена до

х-) 'Дєбашіріть' в московській мові - безглузно ламати,нишити 
задля розваги, 

хх-) див.М.Торь%Ьй."Оґаркі".
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голої землі,а Польща утискала і навіть убивала тих,хто повертався.
В.Ленін добре знав національну вдачу Москвина,і викорїстав 

її на всі 100 %. Він порозсилав своїх 'ребят' по всій імперії на 
легкий хліб погоничів,жандармів, начальників немосковських наро
дів.І Москвин справді почувається всюди як вдома.В Києві,Тібілісі, 
Менську, Варшаві, Омську, - всюди він почувається вищим за ту
більців, і вважає свої правом і обов'язком накидати тубільцям 
свою мову,свої дикунські звичаї,свій світогляд,свою віру.Наколи ж 
хтось із тубільців починає сумніватися в його випасти, то таку 
"темну" голову Москвин просвіщає кулькою в - потилицю,чи вивозить 
до Сибіру 'прахладіть шавінізм'. Десятки мільйонів таких недовір
ків вивіз за останні півсторічча.

Погляд московського народу на Україну вияснює (ліпше за гру
бу,наукову книжку) така вигадка.- Упросився зайда-москвин до Ук
раїнця переночувати.Українець пою стив його вечерею,постелив міс
це на спання,і почав молитися.Зайда слухає,і раптом перериває мо
литву: "А ти как молішся? Так нельзя малітца". Обурений Українець 
каже,що він є господарем хати,і має право молитися як хоче .Моск
вин,показуючи на свої лапті, що висіли сушитися, питає:"А чиї ті 
лапті?".-"Ну,то твої" - каже господар."А як лапті мої, то :я тут 
господар" проголошує Невідклично зайда.

Так! Москвин має підстави.Наколи ДО-мільйонова нація, що її 
предків подивляло і боялося пів Европи,дозволила безбожницькій, 
дикій, малій Московщині сушити її лапті на престолі 6в. Софії у 
столиці,то цілковито справедливо прорік їй Бог жити на "нашій не 
своїй" землі.Якщо московські культурні лапті сушаться на духовому 
престолі української столиці, то неухильний НАСЛІДОК - політичне, 
господарче,культурне рабство українського народу.

Рабом є лише той,кого НЕ печуть кайдани.Величезна московська 
імперія підбила під свою владу малюсінький черкезький народ (-&). 
Підбила,але ДУХОВО не скорила. Навіть у XX ст.жодний московський 
зайда не наважувався зайти до черкеського села, бо знав,шо живим 
звідти не вийде .Московські урядовці іздили до черкеського села,ли
ше під сильною військовою охороною.За понад 100 років московської 
влади Московщина не змогла купити жодного черкеського яничара.Ось 
чому московська могутня імперія не брала жодних податків з Черке- 
зів,ані їхніх синів до імперського війська.А про якесь московшен- 
ня Черкезів Московйина навіть і не мріяла.Чому? - Своїм бо -неза
глушеним цивілізацією - дикунським - інстинктом відчувала велику 
ДУХОВУ СИЛУ Черкезів.А Москвини ж - духові раби до дна їхньої ду
ші. Раб же розуміє лише мову сили. Московські зайди в жаху тікали 
з України 1918 і 19 ДІ року, коли український нарід показав їм 
свою ДУХОВУ СИЛУ.Втікатимуть знову за. нового 1917 року.

х) Московшині забрало 60 років часу підбити.
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ІУ.

БЕЗВІСНІСТЬ І ЗЛОДІЙСТВО МОСКВИНА.

Московский народне знает 
ґібєльнава разлгчія между

^ "аж.
Хто не бреше і не краде, 
той - не Москвин.

Александр 1.

У всіх народів початок рільництва був початком осілого життя 
і початком творення цивілізації та культури. Обробляючи,поливаючи 
власним потом докладно визначений кусник землі,і за це збираючи 
добрий урожай,- рільник навчився цінувати той кусник.Навчився лю
бити його; навчився вважати його за СВІЙ,і -природно - боронив 
той кусник землі від загарбання сусідами. Так народжувалася і 
зміцнювалася свідомість ВЛАСНОСТИ.

Той кусник землі успадковували від прадідів правнуки.Так на
роджувалася і,через багато поколінь,зміцнювалася свідомість сво
го роду,а з нього - свого племені; далі - свого народу, і нарешті 
свідомість НАЦІОНАЛЬНА.Так повстала свідомість історичного права 
на власну ЗЕМЛЮ,а з того свідомість обов'язку її боронити задля 
нащадків,с.т.ПАТРІОТИЗМ.Всі рільничі народи - патріотичні,свідомі 
своєї гідности,мають приватновласницьку правосвідомість,і - понад 
все волелюбні.

Малозаселені московські ліси дозволяли Москвинові,по висна
женні одної 'палі',брати нову,не питаючись нікого. Москвин брав 
шо 3-5 років-не своє з покоління в покоління через сторічча. Це 
не могло зродити у свідомості Москвина ідеї власности.І справді,в 
московській народній мові нема тямки 'власність'. Слово 'собствє- 
ность' створила інтелігенція аж у ХУІІІ ст.(*). Брак тямки 'влас
ність' виявляється в житті тим,шо в московських селах обістя не 
огорожені.В містах огорожені,бо там надто багато злодіїв,та й та
мошні немосквини огороджують.

Не маючи ані природнього інстинкту приватної власности,ані 
виробленого життям правосвідомосте приватної власностей,Москвин - 
самозрозуміло,міг створити лише безвласницьку форму користування 
землею (-&*).! він створив свою національну форму - абшіну. форму

*) В.Даль.'Талковий славарь жівоґо рускава язика".
-х*&) І не лише землею,але й усім разом з особистою думкою.
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=а лише господарського,але й громадського ладу та культури. По 
1917 ропі він перезвав ту свою 'абшіну' на колхоз.

Аж до ХУІІІ ст.не було в Московщині приватних власників на 
землю. Вся земля ( разом з людьми на ній) належала цареві, . він 
'жалував' (с.т.давав право користуватися) її своїм боярам,дворя
нам' за їхню йому службу. Це й відзеркалилося в московській мові, 
Всяка стала платня ( від держави,громади чи особи) називається в 
московській мові,'жалованіє',с.т.ласка.

Пожалувавши,цар логічно мав право і 'розжалувати',с.т.відіб
рати будь-коли.Це він і робив.Шобільше! - Тоді все багатство по
ходило переважно зі землі.Тому Москвин уважав увесь маєток,разом з 
робочою худобою (чотириногою і двоногою),навіть разом з особою і 
родиною "власника" - власністю царя. Це також відбилося в москов
ській мові.Москвини - аристократи і мужики - називали себе 'цар
ськими людьми до ХУІІІ ст.,а потім -'рускімі'.Всі Европейці свою 
народність висловлюють'в іионниковій формі (ХТО): Українець,Поляк 
Чех,Срб,Хрват^Словак тоию.Москвини.ж вживають прикметникову форму 
'рускій',с.т.ЧИЙ (*).Москвин психічно не міг сприйняти іменнико
вої форми 'Русин'.

Вживана багатьма поколіннями,сторіччами безвласницька право
свідомість природно поширилася на все московське життя. Побільше! 
Увійшла в саму підсвідомість Москвина; зробилася складниким його 
духовости. Тим-то і соціалістичне беэвласництво Москвин сприйняв 
охоче,як. своє рідне,йому природне,заміниЕШи слово їасударь'(цар) 
на'гасударство' (садіалістічєскоє,мовляв).Ну,і за старою історич
ною традицією те 'ґасударство'(як і колись 'гасударь')відбирає в 
СССР приватні маєтки,разом з життям власників.ЯА бачимо,московська 
"дємакратія" нічого нового не запровадила в СССР по 1917 році, а 
лише наслідує своїх монархістів зперед 1917 року.

ІДе І8ц0 року неписьменний московський мужик Максім Попов 
проповідував 100%-ий марксизм (-к-к).А.К.Маркс видав свій "Капітал" 
27 років пізніше.Отже,джерелом московського маркстзму був не "Ка
пітал" К.Маркса.Граф Лев Толстой марксистом не був,а 1909 р* він 
писав цареві:"мати землю на власність - це протиприродний злочин. 
Тим-то московський народ бажає не знишити нашу споконвічну ко- 
муну-абшіну,а навпаки - поширити її на все життя держави". Новий 
цар Вяадімір І задовольнив 1917 р. те бажання і мужика М.Попова і 
графа Л.Толстого. І не лише бажання цих двох станів, але й усіх. 
Напр.аристократи:князь А.Крапоткін, граф Л.Толстой,монархісти: В. 
Соловйоф,К.Лєонтьєф,А.Хомякоф,націоналісти: ф.Тютчєф,Т.Успєнскій, 
Ю.Самарій,ліберали: М.Поіодін,Н.Данілєвскій,соціялісти:М.Бакунін,
А.Ієрцен,С.Нзчаєф, Н.Чєрнішєвскій, І,Плєханоф,В.Лєнін - всі вони 
вірили (підкреслюємо - вірили,а не думали), шо мати землю у при
ватній власности - неморально,неприродно і гріховно. Всі вони не- 
навидили і мріяли зруйнувати суспільний лад в Европі власне тому,

-я-) Тим-то і пиже народність з малої букви,а не з великої, як 
всі Европейці.



то він заснований на ідеї приватної власности та на ідеї вільної 
людини.Нема потреби наводити виписок (цитат) з їхніх писань,бо їх 
видано в СССР великими накладами.Хіба пару прикладів.Напр.

Дука і монархіст К.Лєонтьеф пише:"Світ скоро мусить відки
нути буржуазну культуру,а новий ідеал людства вийде безперечно 
з Московшини; з народу у якого найслабше розвинені буржуазні 
ідеали.І пора вже покласти край європейській буржуазії" (-к).Ю.Са
марій підтверджує: "Да,Москвин не знає ґібєльного разлічія мєжду 
майо і твайо'.І справді,в Московщині живуть разом і працюють спіль- 
батьки, сини,внуки і правнуки не розділюючись аж .до смерти 
'бальшака* (батька). Отже,цілковито природно така родина-комуна 
породила більшу комуну-абшіну. Тому-то цілковито природно,шо в 
Московщині не було жодного протесту проти усуспільні (колективі
зації) землі.Навпаки московські селяни охоче,самі йшли до колхозів.

Москвини здійснювали ідею безвласности у своїй державі не від 
1917 року,як думають невигласи.Московська ідея безвласности наро
дилася водночас з народженням самого московського народу (Навіть 
ше раніше).Вже за перших Іванів у ХУТ . ст. записали Москвини до 
державних законів свою ідею безвласности.Ті закони були правосиль- 
ні аж до 1801 року,коли 'дворяни' (шляхта)одержали правф мати зем
лю на власність.Сеяни та інші нижчі верстви не мали того права аж * 
до 1906 року. А 1917 року М^сковшина привернула назад старі без- 
власницькі закони,уневажнивши закони 1801 і 19Об років.Так за всю 
історію право мати землю на власність мали: виші верстви 116 ро
ків, а нижчі - лише 10 років.

Кількасотрічна безвласницька правосвідомість Москвина стала 
складником його духовости; увійшла в його душу. Тому-то Москвин 
ненавидить ідею приватної власности не з переконання в її шкідли- 
вости,але з віри в її неморальність, гріховість. А вірою - як і 
кожним почуттям - керує не розум,але душа.Віру не можна побороти 
розумом,бо віра і розум лежать у несумірних царинах: мозок в ца
рині матеріальній,фізичній,а душе в позаиатеріяльній,духовій. Так 
московське невизнання ідеї та засади приватної власности стало 
московським національним 'Символом Віри'.

Заперечуючи право власности у своїй Московшині,Москвин логіч- 
нозаперечував його і поза Московщиною.Іншими словами - виправду
вав сво загарбу чужих земель, крадіж чужих багатств,шпигунство.
У XX ст.московська "дємакратія" безмірно удосконалила московське 
історично-традиційну загарбу, крадіж чужих земель та добра.Удо
сконалила дуже легко,надавши тій загарбі та крадіжам . назви :
' соціялізм',' інтернаціоналізм', '.визволення з капіталістичного,о- 
садничого ярма'і т.п.ЛИЧИНИ.

-K-X-K-K'K-R

АБІПІНА&ід початжів московської держави у XII ст.аж до XX ст.вся 
селянська земля в Московшині належала правко і фактично сільським 
громадам (абщінам). Кожна абшіна поділяла свою землю поміж своїми

-&) К.Лєонтьєв."Васток,Расєя і Словянство"
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селянани задля користування і обробки. Тому,шо кількість люду,-в се
лі мінялася,то абшіна то 3-5 років робила новий переділ.

Звільняючи 1861 року селян з кріпацтва,уряд мусив продати їм 
Ц5зсь дворянської землі. А то селяни не мали грошей,то продав на 
сплати (в). А щоб забезпечити ті сплати,уряд продав не окремим се
лянам на власність,але на власність абшінам.Вся абшіна відповіда
ла. спільною порукою за виплату землі і податків. Так московсь
ка абшіна лишилася і по 1861 році.Зрештою,московський уряд не міг, 
хсчби й хотів - продати окремим селянам на власність,* бо ж неяа- 
=5?дячи працю на ріллі, московський 'мужік' був би продав свій 
кусник за першої ж нагоди,і втік би до міста.Він тікав і з абшіни, 
відмовляючись від своєї частки. Московський уряд примушений був 
заборонити 1861 р. сільській владі видавати пашпорти селянам,без 
дозволу повітового начальника. Докладно така самісенька заборона 
є і в СССР.Без:паспорта ніхто не міг вийти з хати ані до 1917 р. 
ані по 1917 році досі.

Цілковито противно сталося в Україні.В Україні землю одержали 
на власність також сільські громади,а не окремі селяни.Та,одержав- 
дн ту землю і поділивши її поміж своїми селянами,українські сіль
ські громади ніколи потім не переділювали,а батько передавав сво
їй дітям,діти - внукам,внуки - правнукам.І не лише передавали,але 
й продавали та купували,як свою приватну власність,хоч офіційно 
власником була сільська громада.Так українська правосвідомість не 
визнала І8бі р.і ніколи потім не визнавала московської безвлас- 
ницької ідеї.Не визнає і тепер в СССР.За це невизнання українсь
ке селянство заплатила по 1917 р. несамовито жахливу ціну - П'ЯТЬ- 
НАЛЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ (!!!) своїх трупів і цвинтарем на "нашій не сво
їй" землі. Та,й у цьому московська "дємакратія'СССР лише наслідує 
свою стару аристократію,яка до 1917 року також дуже карала укра
їнських селян за те,шо вони не хотіли і не дозволяли нікому тво
рити в Україні московської абшіни,а мали одержану землю за свою 
приватну власність.Ріжниця лише в тому,що московська аристократія 
покарала тисячі,і то не смертю,а московська "дємакратія"- смертю 
мільйонів.Чи ж не "праґрєс" 'пєрєдавова ведушава'?

Московський селянин не знав: чи в наступному переділі одер
жить той самий кусник землі,шо має.Не знаючи цього,він не мав ма- 
теріяльної спонуки його поліпшувати.Це призводило до шораз менших 
врожаїв ( в-к).В державному ж кошторисі московської імперії податки

в) В Україні та дворянська земля належала колись українським 
козакам та селянам. Пьотр І та Єкатєріна II відібрали її від них,і подарували дворянам (переважно неукраїнським). 
Отже,українські селяни купували 1861 р.свою власну (колись) 
землю. Чи ж не 'блаґотворноє вліяніє Расєі в прісаєдіньо- 
них акраінах'?

вв) Високі врожаї в Україні спричинював не лише родючий чорно
зем, але й ( в більшій мірі) приватна власність на землю. 
Український селянин дуже дбав, шоб його діти успадкували 
невискажену,незасмічену бур-*янамиїземлю. До 191?"р.в Укра-
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з рільництва та з рільничого промислу давали більше грошей,ніж 
усі інші .податки.Зменшення врожаїв - це зменшення державних, при
бутків,недобір ( дефіцит) в державному кошторисі,державні борги, 
упадок господарки,революція, розвал іиперії.Иоб рятувати її від 
такої можливости,міністер С.Вітте ( Німець) запропонував 1904 р. 
замінити абшінне володіння землею приватновласницким.А шо абшіна 
була 'Святая Святих' кожного Москвина,то Німець полетів з мініс
терського крісла.

Та, життя не вважала намосковські святоші,й імперія котилася 
до господарчого і політичного упадку.Хочеш-не-хочеш,наступник С. 
Вітте міністер П.Столипін законом 6-ХІ-І906 дав селянам право пе
ребирати від абшіни свої частки на приватну власність. Той закон 
не примушував,але лише давав селянам право вибирати абшіницький 
чи приватновласницький спосіб володіти землею.

В Україні той закон нічого не змінив,бо ж там селяни давно 
мали землю фактично на приватновласницький засаді. Українським 
селянам той закон лише офіційно визнав фактичний,давно встановле
ний стан.Московські ж селяни не спішилися виходити з абшіни не 
сподобавши дивного і незрозумілого їм Столипінського закону. Так і 
лишилася в Московшині їхня абшіна досі (перезвана на 'колхо. )„

Та,П.Столипін мабуть не розумів,шо запроваджуючи приватну 
власність у Московшині,він 'асквєрніл'(зблюзнірничів) московське 
безвласницьке 'Святое Святих'.Всі Москвини - без ріжниці політич
них поглядів і суспільного стану - від соціалістів до монархістів, 
поставилися скрайне вороже до земельної реформи Р.Столипіна.А по
готів, вся Україна (х) радісно її вітала. Негаючись, Москвини 
вбили ( з дозоволу царя) 1910 р. П.Столипіна,не давши йому часу 
розпочати ту реформу. І прикметна подробиця.- Вбив соціаліст Баї- 
роф,що був на таємній службі у політичній жандармерії.

Споконвічна абшіна знищила у Москвина інстинкт власности не 
лише на матеріальні вартості, але також і на духові. Абшінник не 
мусив мати власного розуму,бо ж за нього думала абшіна; не смів 
мати власного почину (ініціативи),бо ж він руйнував би абшіну. Та 
абшінник все ж мав якесь рільниче знаряддя та худобу,і мусив сам 
думати: як те знаряддя направити і чим ту худобу нагодувати.Кол
хоз звільнив його і від цієї потреби думати, планувати, і ледаший 
Москвин радо привітав 1917 р.усуспільнення (колективізацію).

В Україні ж Московщина знайшла вільного селянина, з його спо
конвічною,непохитною, приватновласницькою правосвідомосте,з його 
власним особистим світоглядом,з його вродженим почуттям власної 
гідности,з його незнишимим гоном до волі,незалежности,з його роз
виненим почином (ініціативою).Український селянин зустрів москов
ську колхозну ідею з такою лютою ненавистю,шо вся Україна стихій
но: схопилася за зброю. Вся Україна горіла кілька років у заграві

х) В Україні вітали навіть і ті Москвини,шо народилися і ви
росли в Україні,бо живучи серед Українців були далеко 
культурніші за своїх одноплеменників у Московшині. Тому-то 
вони змогли зрозуміти користь з тої реформи.Духову ж,етич
ну її вартість вони не відчували.
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селянських повстань .Перелякана Московшина примушена була визнати 
сю:"Сілаю украінцоф не вазмьом"(х)^і В.Ленін наказав:"Не накидай
те силою колхозів і взагалі комунізму Українцям доти, доки ми не 
зміцнено свою владу в Україні" (кх). Так Москвини були примушені 
повернути частково приватну власність і особистий почин у формі 
НЕП-у (Новая Економічєская Палітіка).Отже,знову - як і перед 1917 
роком - українська приватновласницька правосвідомість перемогла 
московське безвласництво.Та й тут бачимо "праґрес" московської 
"демакратіі" .Московська аристократія побоялася зломити силою ук
раїнський спротив,а їхня "дємакратія",зміцнивши свою владу,знищи
ла 1928 року той НЕП,і вигубила мільйони Українців за спротив - 
'благатворнаиу вліянію' московської безвласницької віри.

Московщина почала закладати свої теперішні совхози же в ХУІІІ 
ст.Тоді Александр І (1777-1825) наказав закладати т.зв.'пасьолкі' 
(оселі).В тих 'пасьолках' земля,худоба,будинки,машинерія,знаряддя 
і навіть люди належали державі.Селяни в тих 'пасьолках' працювали 
за приписами складеними а Пєтєрбурзі(ххх)і під доглядом стариин 
та підстаршин. Все робилося там лише на команду старшин та під- 
старжн,як у війську.Лад був піввійськовий з військовою дисциплін 
ною і жорстокими карами. В Україні з тих 'пасьолків' Українці ті
кали. їх ловили і прилюдно вішали на пострах іншим. Александр за
грожував: "Ті пасьолкі будуть,хочби довелося встелити мерцями шлях 
від Петербурга до Чудова:. Той недоріка встелював лише тисячами,а 
"рабоче-крестьянская" влада СССР встелила мільйонами мерців,і не 
сотки-кілометровий шлях Александра, але тисячі-кілометровий від 
Карпат по Сахалін.Чи ж не "праґрєс" московської "дємакратіі"?

До історії ті 'пасьолкі' ввійшли під назвою'Патьомкінскіх па- 
селєній',бо їх закладав і ними керував міністер,граф Ґ.Патьомкін. 
Історики в СССР майже не згадують про них,шоб московські "демак- 
ратічєскіє" пасьолкі (совхози,колхози і сібірські 'пасєленія') не 
втратили слави першенства.

Тут виникає цікавий запит.- Чому московські монархічні соці
алісти не поширили своїх совхозів ХУІІІ ст.на всю Україну,а "дє- 
иакратічєскі поширили?

Щоб поширити їх на всю Україну,треба було вигубити шонай- 
менше кількадесят тисяч Українців.На це не відважилися монархічні 
соціалісти, бо тоді в Европі ше живою і діючою була європейська 
культура,основана на християнській етиці і римському праві.Тоді 
на кожне дикунство вся Европа негайно відгукувалася,і борців за 
християнські ідеали підтримувала не лише морально, але й матері
ально: грішиш,дипломатично і навіт збройно.Так помагла Американ
цям знишити рабство в Америці; так помагла Греції визволитися з 
турецької неволі тошо.Тисячі українських борців,полеглих у бо
ротьбі з московськими дикунами за - Богом дане право бути Лю
диною,а не худобою - могло так обурити культурну Европу,шо вона 
могла би збройно помагти Україні загнуздати тих дикунів.Москов
шина ризикувала втратити Україну,а з нею і мрії про панування у

х) Слова В.Леніна.див."Полное сабраніє сачівєній". 
хх) теж і там-же
-кхх) Тепер їх складають у Москві. -
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світі.Московиина знала,що тоді були в Европі державні мужі, як і ро
зуміли московську загрозу Европі та її культурі.

Европа ж XX. ст.- вже цілковито інакша.Же ніколи у своїй істо
рії не падала Европа духово і морально так низько,як у XX ст.Ев
ропа знав: пв діється в тому -гіршим за пекло - СССР. Знає,і не 
лише мовчить^,але й шукає московської ласкі.Жргірше!- Знає,що мос
ковський дикун готується катувати й її,але ...лише мєкає,як вів
ця під ножем різника.

Московшина знала про такий духовий стан Европи,і тому була ціл
ковито певна,шо'минеться їй безкарно йигуба мільйонів Українців.
Не помилилася.Жобільше! - По війні 1939-45 рр.Західній світ,нічим 
і ніким не примушений, а з власної волі подарував Морковіпині но
ві мільйони рабів. ^

-и-х-шив:-

У московській монархічній імперії держава була власником 35% 
всіх кріпаків в імперії (-к-).У соціалістичній московській імперії 
СССР - власником всіх 100 %.Ріжниця лише кількісна.

Теперішнє удержавлення промисловооти,рабство робітників,роз
стріл інженерів за низьку якість і кількість виробів і т.п.було і 
за Пьотра І (хх), і за Нікалая І. За них і за пізніших парів вся 
уральська промисловість,майже вся петербурзька і чимало навколо 
міста Москви - були розбудовані і провадилися за державні гроші. 
Чимало з них належали державі і формально. В Україні було тоді 
кілька великих і кількадесят менших державних виробень,шо в них 
працювали державні кріпаки піДдкерівництвом державних урядов
ців (ххк).Докладнісенько так само і в СССР.Ріжниця лише *ілкісна.
В СССР бо ВСІ вирібні державні і ВСІ робітники - державними крі- 
паками.Шогірше!- Не лише робітники,але й жінки й діти.

Удержавлення банків почали не соціалісти у XX ст.,але монар
хісти у XIX ст. Вже в XIX ст.більшість банків у московсьій імпе
рії були приватні лише офіційно,формально (назвою),а фактично бу
ли державні. Всі вони були засновані за державні гроші, одержува
ли від держави безповоротні грошеві допомоги, і управителів приз
начав уряд (4).

Так само і всі залізниці були фактично державні,хоч так не 
називалися. Держава платила $0-90 % коштів побудови, і держава ви
значала оплати за перевіз,та доплачувала недобори (5).

дххххх
ЗЛОДІЙСТВО.^ . ,,Вважаючи право власности за гріховне,за неморальне,Мос
квин логічно вважав крадіж не гріхом,морально виправданою.До цьо
го зрештою примусило його і саме московське життя.
_____ Стара 'паля' не родила,і примара голоду примушувала Москвина

х) П.Маслов.'Аі'рарний вапрос в Расеі".
хх) див.В.Ключєвскій.там-же
XXX) K.Kononenko."Ukraine and Russia".
4) П.Хромов.'Економічєскоє развітіє Pace і в XIX вєкє"
5) Д.Чупров."Железнодорожное хазяйство".
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брати,нікого не питаючи,не свій кусник землі під нову 'палю'. Ця 
конечність давала Москвинові моральне виправдання ( санкцію ) на 
захоплення чужої власности. Таке захоплення чужого з покоління 
в покоління виплекало і зміцнило у Москвина світогляд і вдачу 
'вора' (злодія),грабіжника,а далі і розбишака,опришка, харцизяка, 
загарбника ( імперіяліста ), Ця злодійська,загарбницька вдача та 
світогляд панують у всьому житті кожного Москвина: у приватному у 
громадському,у культурному,у міжнародньому. Ними пересякнена вся 
псковська література, наука,мистецтво і навіть Церква. Вони від- 
зеркалюються в московській народній мудрості. Напр.'ЧИто взято - 
то свято","С трудоф праведних не нажівьош палат камяних" і т.п. 
Український нарід навчений довгим життєвим досвідом, створив без
ліч приказок та сміховиськ (анекдотів) про злодійство,брехню,шах
райство,ошуканство Москвина (%-).

Крадіж громадських та державних ('казьонних') прошей Москвин 
навіть не вважає за крадіж.Крадуть всі:від царя (тепер диктатора) 
до жебрака.І всі це знають. І ніхто не кине камнем на злодія,бо ж 
кожний "вазмьот што плохо лежіт". Шобі. льше! - Спритного злодія,що 
безкарно багато накрав, уважають навіть за мудру людину,і такого 
шанують,і йому заздрять. За Єкатєріни. II урядовці крали ДЗ % дер
жавних грошей (-R-K-). В СССР крадуть далеко більше. Всі чужинці,які 
мали нещастя жити в Московщині,від ХУІ до XX ст.разом, свідчать 
про неімовірне злодійство,крадіжі, брехливість,ошуканство всіх 
Москвинів,від міністрів до вуличних дітей (-ax-*).Александр І казав: 
"Хто не бреше і не краде - той не Москвин". Та,навіть всі москов
ські державно національні клейноди - крадені.У державному славні 
(Боже,царя храні ) слова англійського слання в перекладі А.Жуков- 
скоґо, а музика - старовинна європейська "0,Санктисімо" компози
тора В.Гена,шо її московський композитор А.Львоф пристасував до 
московського перекладу англійського славня. Державний герб - дво
головий орел Московшива вкрала у Візантії. . Барви національного 
прапору вкрала у Голяндії. Назву своєї імперії ( навіть і народу) 
вкрала в України. Назву своєї столиці (Москва) - у фінів. Навіть 
свою мову склала з позичок у: фінів, Татар,Українців,Німців,францу
зів. Якщо вибрати з московської мови всі слова, то належать цим 
народам,то в ній лишиться хіба їхній- налравду московський націо
нальний твір - матюк.

Ніякі найжорстокіші кари,ніякий найлютіший деспот не зможуть 
знишити московське злодійство,брехню,ошуканство.Ніякі,бо плекане 
сторіччами входить у кров; стає спадковим і тому незнишимим. Так 
злодійство , брехня, ошуканство ,волоцюзтво, безвласництво, безбожниц
тво, загарбництво стали національними властивостяму Москвина (д).

-К-) Також і про Жида та Цигана.Лише з Жида та Цигана Українець 
кепкое добродушно,а з Морквина з огидою .

-К-И-) В.Ключєвскій.там-же
-ихх) див.спогади Д.флетчера 1^91 р.А.Мейерберґа І6$Д р.Й.Юста 

1712 р. Е.Кларка 1816 р.А.де Костюна І8Д2 р.В.Чемберлена 
І93Д р.та десятки пізніших по сьогоднішній день.

Ц) див.Н.Костомаров."Очєркі дамашнєй жізні і нравов вєлікарус- 
кава народа в ХУІ-ХУІІ вєках".



До 1917 р.московською імперією правили помосковшені немоскви- 
ни. їхня немосковська кров казала їм стримувати дикуна-москвина 
від надто великого виявлення московських національних властивос
тей .По І9І7р..Доівдади прийшла московська "дємакратія",с.т.виходці 
з народу - чистокровні Москвины. Вони вже* не мали жодного стри
му, і явно та славно проголосили сопіялістичну безвласність імпер
ським законом. Та московська національна "дємакратія" показалася 
найбільшим,найжорстокішим, найпідлішим деспотом,загарбником,душе
губом,розбишакою,злодієм,ошуканцем,брехуном за всіх знаних у сві
товій історії.

Якшо ж власність визнана законом незаконною,то логічно кож
ний громадянин 'саціалістічєскава атєчєства' мав законне пр'аво 
відбирати у власників їхнє добро. А шо-власником всього добра в 
СССР є держава, то відбирати і від держави. Так московський клич: 
"Хто не працює - той не їсть" обернувся-в СССР у "Хто не краде - 
той не їсть". Ледве-чи є в усьому СССР.бодай 'одна людина,яка не 
додержується цього закону.Тисячі прикладів можна назбирати в ча- 
сописях СССР,А зони друкують таке лише тоді,коли явище стає за
гальне,широко поширене,коли про нього знає кожна дитина. Отже,за
таювати - це визнавати,що сам уряд тому потурає,бо ж всі часописи 
СССР видає сам уряд.Тут ми згадаємо лише кіль* іа задля прикладу.

"У соціалістичному ладі СССР нема нічого,шэ породжує злочин
ність. В СССР давно вже усунено ті суспільні причини,-які роб
лять злочинність неминучим суспільним явищем капіталістичних дер
жав" - пише (*&) найвиший обвинувач (генеральний прокурор) СССР Р. 
Руденко,саме тоді,коли уряд СССР проголосив кару смертю за:крадіж 
ґвалт жінок,хабарництво і т.п. Всі часописи СССР нарікають,шо-.всі 
злочини робить переважно молодь.А вона ж народилася по 1917 році 
отже вихованці "ладу СССР в якому нема нічого, шо породжує зло
чинність".

Уряд СССР створив окремі ватага (бригади) з в'язнів, які но
чами - під доглядом НКВД - розкопували старі могили,шукаючи золо
тих хрестиків,перснів,зубів у мерців. До такого джерела золота не 
доглупався ше жодний злодій у світі,нетошо уряд.Чи ж не "праґрєс" 
московської "дємакратіі"?

Поблизу будови великої гамарні (металюргійної виробні) в.За
хідному Сибіру виросло чимале місто,прозване 'Крадіґород'.А проз
вано його так тому,шо люди побудували його з крадених матеріалів.
І - самозрозуміло - крали не сторожі чи служки,але місцеві можно
владці,всілякі 'начальники' (*х).

"У Киргізькій ССР лише за пару років украдено всілякого дер
жавного майна на ЗО мільйонів рублів. Серед злодії були такі ви
сокі особи,як напр.голова міністрів" (ххх).

Навіть в самій столиці - в Москві високі урядовці,начальники 
'Союзґлавмаш'-у та управителі кількох великих виробень у Москві 
створили таємне підприємство, шо продало напівтаємно самих лише 
ткацьких верстатів 900.Кому ж продало? - Та ж державним виробням,

*) "Правда" 27-У-І962.
X*) "Камсамольская Правда" 26-У-І963.
XX*) "Ізвєстія" 22-УІІ-І962.



де вони були управителями. Самозрозуміло,продало за ціни кілька- 
кратно більші,ніж офіційні.Чому ж управителі купували,переплачу
вав кількакратно? Бо купити офіційно за Госпланом забирає не 
місяці,але роки часу. А імперська влада вимагає виконати плян ви
робу вже цього року.А як же виробиш без машин? (-&).

Отже,сама держава пхає себе ж (державу) красти,шахрайничати, 
дурити і .. .плювати на всі їосплани.До такого соціалізму не дог- 
лупалися всі світові Карлимарли разом. Не дурно ж московський на
род - "пєрєдавой.вєдушій,самий Геніальний".Він бо ж збудував свій 
'істіно рускій* соціялізм над соціялізмами. Ввесь СССР можна наз
вати 'КрадіГасударством*.

див.'Ізвєстія" 26-УІІ-І962.



БЕЗБОЖНИЦТВО І РОЗПУСТА. МОСКВИНА.

Ґодітца - молітца.Нє ґо- 
дітца -їаршкі накривать.

Народ про образи 
Людині черево найважніше. 
Все ж бо життя людини з 
черева виходить.

М.Торькій
Набоженство (релігію) народу творять ті самі чинники,ию тво

рять і всю його духовість. Нема нічого припадкового в тому,то Ки
тайці мають Буддизм,а не то інше.Іслям (Магометанство) не припад
ково поширився серед кочовиків-семітів. Завжди легко сприймається 
те,то - духово споріднене.Українці дуже легко і скоро перейшли зі 
свого поганства на Християнство з цієї причини. Набоженство,шо не 
є споріднене духовості народу, нарід або цілковито не сприймає,як 
напр.не сприйняли Християнства семіти - Араби та Жиди,або змінює, 
пристасовуе до своєї духовости,як напр.Москвини - Християнство.

Іронія історії накинула (руками Українців) Москвинам набожен
ство,яке цілковито заперечувало всю духовість Москвина. Тому-то 
всі Москвичи,с.т.простий народ,інтелігенція і навіть святенники 
та епіскопи,від самих початків у XII ст. і досі московшили і 
змосковшили цілковито своє "християнство",с.т.переробили його на 
своє національне поганство. Московський історик пише: "Мітологія 
фінів (предків Москвинів П .НІ.) не виросла до антропоморфізму.
Сили та предмети природи вони мали не за знамена (символи) чи ви
яв божества,але за саме божество;звідпі - дикунський фетишизм.
В московських переказах про життя їхніх святих є відгуки обожания 
дерева,каменя,прикриті християнською формою."В лєсє раділса - пню 
малілса" - записав народознавець (етнограф) В.Даль. Поганство і 
Християнство в Московщині змішалися мирно.Поганські боги,одержав
ши християнське ім'я 'бєси', знайшли собі місце в московському 
християнському культі.Християнство і поганство не стали в Москов
щині двоия протиставними набоженствами. Навпаки,вони стали двомя 
частинами одного московського набоженства. Доповнюючи одна другу, 
кожна частина діяла у своїй царині: християнська в царині небес
ній, а поганська в царині земній.Ще в XX ст. були в Московшині се
ла, де молилися поганським богам перед християнським образом із 
засвіченими лямпадами.Християнство не стало для Москвинів виходом 
із темряви до-світла; не стало переходом від брехні до правди. 
Християнство стало Москвинові лише переходом зпід влади богів



нижчих під владу богів вищих,бо ж старих поганських богів Москвин 
на викинув із своєї набоженської свідомости,а визнавав їх надалі, 
надавши їм нижчого ступня" (х).

Москвини і тепер вірять,що чаклунами опікуються чорти . На 
весілля завжди запрошують 'калдуна' ( чаклуна ),і частують його 
найбільше,щоб його опікун - 'лєшій' (чорт) обороняв молодих. Так 
і. співають у весільних піснях,пояснюючи мовляв, Бог на небі і не 
почує,а чорт тут на землі і напевно почує.Чи ж не "глибоко хрис
тиянський" народ,як запевняють московські письменники?

Згаданий проф.В.Даль записав такі побожні погляди Москвинів. 
Молячись,треба черес (пояс) спускати нижче пупа,а ноги не розче
пірювати, бо чорт проскочить.Чай,кава,бараболя,тютюн -викляті Все
ленськими Соборами (горілка - ні).Дар Божий гріх колоти (с.т.бра
ти виделкою).Гріх їздити возом,шо має дишло (а не голоблі),бо ан
тихрист має дишлову колеснипю.Державне тавро на важельних тягар
цях - це печатка антихр. ста.ІИеплення віспи - запродаж дияволові. 
Статистика робиться,щоб і на тому світі платити податки і т.п.Він 
записав напр.такі народні приказки:"Який бог така йому і свічка", 
"Ґодітса - молітса; не тодітца - Таршкі накривать"(це про образи). 
Еа церковній дзвіниці Москвини ставили поганського боввана.Попові 
та місцевому поліцаєві давали хабара, щоб вони не перешкоджали 
приносити жертви поганським богам та молитися в поганських капищах 
захованих у лісі (хх). Таких капищ знайдено 1931 рчимало в Москов- 
пвні.МЬсквини мали секту 'діромолів'. Ті сектанти просвердлювали 
в хатній стіні дірку,і скрізь неї кричали:"Іаба мая,дира мая,спа- 
сі иєня" (ххх).

Данський дипломат,шо був у Московшині,пише: "Московський мит
рополит дає за добрі гроші дозвіл продавати біля церкви горілку. 
Люди біля церкви пиячать,співають соромицьких пісень і розпуству- 
зть" (4 ). "При московських церквах існували т.зв.'братчіни', щоб 
спільно святкувати церковні свята, на тих святкованнях Москвини 
напивалися так,що билися і навіть убивали.Жінки додержували кроку 
чоловікам. Священники пиячили і билися не менше за свою паству .Пи
ячили і жебраки, сліпці,каліки.На вулицях валялося десятки і сотки 
п'яних,що часто замерзали на смерть.До того всі жахливо 'матюкаг 
ли'. Взагалі в Московщині всі матюкають,навіть жінки, дівчата і 
діти, простонароддя і аристократія. Матюкають навіть у церкві; 
навіть священники і черні ($).

Московську "побожність" задокументовано офіційно в їхньому 
збірнику церковних законів - "Стоґлавє'.В ньому читаємо:" Священ
ники завжди п'яні,і в церкві сваряться найогиднішими лайками; на
віть б'ються у церкві.А на них і люди взоруються: стоять у церкві 
у шапках; служби Божої не слухають,навіть глузують з неї; розмов
ляють між собою голосно,сваряться,вживаючи сороміцьких лайок".Та,
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х) В.Ключєвскій.там-же
хх)в.Даль."Полное сабраніє сачінєній"
ххх) С.Соловйов."Історія Расєі".
4) A.Olearius."Voyages faits en Moscovie".
5) Й.Костомаров. "Полное сабраніє сачінєній".т.ХІХ.



як же слухати ту службу Божу,коли ( люб її прискорити) священник 
'возґлашає',диякон промовляє єктен'ю,дячок читає псалми,і все це 
всі три нараз,не турбуючись: чи люди їлось розуміють чи чують .Мос
ковські священники ніяких казань не вигололіували.

Т .Шевченко у своєму "Щоденнику" пише:"Чеснотні уральці, а по
над то уралки не дадуть води напитися 'нєстаровєру' (я). На Уралі 
найліпше удавати попа-розстригу. Тоді - мов у казні - з'являється 
перед вами все,разом із 'свавільним Грехом'.Тоді мати сама запро
понує 'святому страдніку за вєру' свою дочку на нічну "розвагу".

І.Прижов поназбирав у XIX ст.в московських селах тисячі без- 
божницьких оповідань (я*). І.Родінов поназбирав тисячі таких мо
рально жахливих оповідань, лю коли він їх видав окремою книж
кою (ЯЯЯ).ТО уряд проголосив його божевільним брехуном.

Московський письменник пише:"На Великдень 1908 р. я зустрів 
у Петербурзі на головній вулиці гурт п'яних, що йшли вулицею і 
кричали:"Христос Васкрєс ... його мать!"(Д). Не було 10 років пе
ред Ленінською безбожницькою пропагандою.

Темний нарід? - Той же Д.Мерєжковскій пише,що мати московсь
кого вельможі захворіла на пістряк. Перше вона молилася,просила 
Бога,люб Він уздоровив її. Коли ж переконалася, шо молитва не по- 
магла, то розлостилася,наказала порубати образи і викинути їх на 
смітярку.Як бачимо,народню приказку "Ґодітца - молітца; не годіт- 
ца - гарлікі накривать" визнавали й аристократи.

Окремий випадок? - "У московських манастирях панували пия- 
тицькі оргії, розпуста і бійки" ( 9)."У московських манастирях 
-мужезьких і жіночих - було багато всілякого роду злочинців,які 
там ховалися під чернецькою рясою. Там панували пиятика і розпус
та" (б).В.Розанов свідчить,лю 1913 р.в одній лише губернії ( Ні- 
жєГородскій) кілька жіночих манастирів 'радєлі' ( 7).Те 'раденіє' 
було поширене і серед московської аристократії у XIX ст.Александр. 
І брав у них чинну участь.У XX ст.московська аристократія,разом з

я) 'Старовєри' - московські церковні загорільці,шо не визнава
ли церковної реформи патр.Нікона.За це московський уряд 
виселив їх на Урал,а їхніх священників 'розстріґал', с.т. 
відбирав сан і права святенницькі та карав, 

яя) див.М.Альтман.'Ч.Р.Прижов". 
я-кя) І.А.Родінов.'Наше прєступлєніє". 
it) Д.Мерєжковскій."В тіхом амутє".
9) В.Мєлнїков-Пєчєрскій.'На горах".
6) М.Салтиков-Жєдрін.'Слєдствіє о расколніках".
7) Московське 'радєніє' - це збочене "релігійне" захоплення, 

шо кінчалося розпусницькою оргією всіх учасників 'раденія'. 
Учасники-мужчини називалися 'бугаями' (биками), а жінки - . 
'богородіцамі'.



царицею 'радєлі' з чєрнцем Ґ.Распутіним (х).
"Пьотр І заснував був 'Суиазброднєйшій,Всєшутєйшій і Всєпья- 

нєйшій Сабор'. Він був згуртом ( організацією ) найбільших пи
яків. Мав свого "патріарха" ( сенатор Н.Зотоф ), 12 "кардіналів", 
"епіскопів","свяшєніків" з такими титулами ,шо їх жодний цензор 
не дозволить друкувати.Та "братія" одягала церковні ризи,митри і 
з хрестами відправляли свою "богослужбу",с.т.співали найбрудніші, 
сороміцькі та блюзнірські пісні,і "прічашалісь",с.т.впивалися до 
безтями.До того "сабору" належали також і *всєшутєйшіє матері-іґу- 
менші і архірейші". У великі свята той "сабор" (яких 200 люду) на 
кількадесятьох санях літали,як навіжені,по столиці всю ніч,на чо
лі зі своїм "патріархом"; він в повному патріяршому одязі, з 
патерицею,митрою,а решта в єпископських і свяшеницьких ризах. їз
дячи,вони на ввесь голос викрикували свою "богослужбу".Потім заїз
дили до домів московської аристократії і, разом з господарями,за
кінчували жахливою пиятицькою та розпуснинцькою оргією.Пьотр І 
брав чинну участь,лише мав скромний титул "протодьякона".Він сам 
уклав устав та приписник того "сабору". Читаючи їх, найрозпуслі
пий розпусник засоромиться,затариться" (хх).

У Богословській Академії в Москві існувала у ХІХ-ХХ ст.сту
дентська 'всепьянєйшая, всешутєйшая єрархія'.Мороку на храмове свя
то академічної церкви,студенти-богослови влуштовували пиятицьку 
блюзнірську оргію,з блюзнірським "богослужениям",з усім. ЇІьотрс- 
вим сороміцьким брудом (порнографією).Пе робилося в мурах Троїць- 
ко-Сергіевської Лаври,і про це знав ректор Академії і все началь
ство (***).

Подібно діялося і в Богословських школах(семінаріях) (Д).
Саме таких "богословів" призначав московський уряд до 1917 

року і по 1917 році на патріярхів,митрополитів-єпископів.Напр.за
пеклого україножера архиепископа Антонія Храповєпкоґо. Він навіть 
у пристойному товаристві не міг витримати й півгодини,шоб не опо
вісти якоїсь сороміцької сміховиськи (анекдоти).

"Пьотр.І часто влаштовував учти(бенкети).Гвардейці носили у ве
ликих ведрах горілку,а гвардейські старшини пильнували,шоб ніхто 
не ухилився випитаьза здоров'я даря. Лише попів не треба було, 
пильнувати.Чужинці дивувалися,шо на тих пиятиках найп'янішини бу
ли саме священники та чернці" ($).

Московський письменники пише:"У Московшині піп є знаменом(сим- 
волом) ненажерства, скнарности,безсоромности, неуцтва і підлабуз-

х) Ніяких сект (навіть і незбоченських) ніколи не було в Ук
раїні. Були -2-3 протестанські секти,але їх творили і ними 
керували Німці та Москвини. З Українців до них приставали 
лише' ті,які не могли витримати морального бруду попів-мос- 
квинів,шо їх московський уряд оселював в Україні,як своїх 
шпигунів та виказників (агентів).З усієї України до тих 
сект належало лише кількасот Українців, 

хх) В.Ключєвскій.там-же 
ж** )Г. Ващенко." Спогади"
Д) див.А.Помяловскій.'Очєркі бурси"
5) В.Ключєвскій.там-же



- 4 6 -

ництва" (^).На їхнє неуцтво вказує те,що вони й у ХУТІІ ст.запе
речу вали, що наша плянети - куля й обертається.

Про те які були зверхники тих священників: єпископи,митропо
лити,патріярхи оповідає літописець. Напр.він пише таке: "Єпископ 
фьодор багато людей запроторив до в'язниць,і забрав їхні маєтки. 
Інші мусили працювати на* нього,як раби.Іншим він рубав голови,ви
палював очі,вирізував язики,на стіні розпинав,катував іншими спо
собами, бажаючи загарбати їхні маєтки, бо на маєтки і гроші нена
жерливий був,як пекло" (**).

Патріярх Нікон наказав катувати єпископа Павла Коломенскоґо 
так,шо той збожеволів.Свого духовника Нікон наказав бити два роки 
аж поки той не сконав. У Воскресенскому манастирі Нікон наказав 
бити чернців немилосердно батогами та пекти вогнем,і від того ба
гато чернців померло" (-R-K-X-).

Іван ІУ одягав сам,і наказував своїм 'апрічнікам' (4) одяга
ти чернецькі ряси; називав себе їхнім ігуменом,і вони йшли моли
тися до церкви. Помолиншися,їхали всі до в'язниць, і там катували 
в'язнів. Імена скатованих на смерть Іван ІУ наказав записувати до 
'сінодіків' ( поминальних книжечок),і розсилати по манастирях,шоб 
там їх поминали. У деяких 'сінодіках' число жертв доходило до 
4.000 "упокоєних хрістіан мужєскава,жєнскава і дєтскава чіна,іме
на коіх Ти Сам Тосподі,вєсі". Іван ІУ власною рукою вбив ігумена 
Псковского манастиря Корнєлія,і наказав на його нагробнику напи
сати: "Прєдпаслав єґо Земной Царь Царю Небесному" ($).

-K-K-K-&RK

Манастирі,що їх Москвичи засновували в хашах своїх лісів, 
силою обставин ставали управительськими осередками,бо крім ігуме

на та його чернців не було там нікого,хто міг би керувати госпо
дарським (а з того і політичним) життям тої околиці.З упливом ча
су такі манастирі виростали на міста,і світська влада набирала 
сили.Манастирі мали свою землю зі своїми кріпаками та ремісниками, 
і на них світська влада не сягала.На ґрунт. цього виникла бороть
ба між церковною і державною владою. Та,державна влада мала війсь
ко, і тому московські єрархи вибрали інший шлях забезпечити собі 
добробут.- Вони продали державі незалежність Церкви за ціну доб
робуту її єрархів. Московська Церква визнала беззастережно зверх
ність держави. Пізніше це оформилося і правно. У "Своде Законов" 
написано,що найвища влада в 'Руской Православной Церкві' належить 
імператорові. А що московські царі завжди були 'самодержавцамі', 
(деспотами).то логічно не могло бути другого голови Церкви - Пат- 
ріярха.І Пьотр І знишив Московський Патпіярхат,а керувати Церквою 
доручив одному з міністрів (називався не міністер,а оберпрокурор
Св.Си^одадврзйз%^і:^ (отже й Українська) Церкви ніколи не визна-

к) В.Бєлінскій.У листі до Н.Гоголя 1847 р.
-&И-) Н.Арцібашєв.'Павєтствованіє а Расєі".
-*-&&) Н.Арцібашєв. там-же
4) Апрічнікі - це тодішні чекісти,НКВЗ-істи.
5) В.Ключєвскій.там-же



зали зверхности держави над Церквою. Були часи, к о ли Церква була 
зверхницею держави ( католицька,кальвінська ).Ані одна Церква у 
світі,крій Московської та Турецької ( магометанської) не була ані 
одного дня під владою держави.Турецька стала 1921 р.вільною,неза
лежною від держави. Лише одна московська як була,так і лишилася 
досі рабинею і служкою держави.

"Наша московська Церква віддала себе беззастережно-на послу
гу державі,шоб мати від держави запоруку свого існування і пільг. 
Вказані в державних карних законах способи примусу та на
сильства - це властиво єдина зброя, якою наша Церква бореться з 
відступниками та іншою вірою.Крихка і сумнівна єдність нашої Цер
кви тримається лише насильством і фальшем,шо їх наша держава не 
лише визнає,але й сама робить.Напр.підробляє документи вигаданого 
церковного Собору, або переклади документів Вселенських Соборів. 
Уся оборонна і наступальна діяльність нашої Церкви - це суцільне 
шахрайство,фальш і брехня, шо робиться безкарно,під захистом дер
жавної цензури,яка дуже пильнує, шоб хтось не відкрив тих шахрай- 
ств.. .Наша московська Церква визнає саму засаду зверхности держа
ви над Церквою і потребу державного керування Церквою.Ця засада і 
записана в державних і церковних законах"(к).

"Цар Павел І нагородив архиепископа Ірінєя генеральськими 
відзнаками (хх) .Це вимовно виявляє стосунки між Церквою і держа
вою в Московщині. Державний закон надає московському духовенству 
ступні і платні,шо відповідають військовим ступням і платням.Мит
рополит - повний генерал,архиепископ - генерал-лейтенант,єпископ- 
генерал-майор, заслужений святенник - полковник і т.д. Наші слуги 
церковного вівтаря вважають себе державними урядовцями. А доклад
ніше висловлюючись - вірними слугами держави насамперед,а потім 
може (?) і Бога.Створений безбожником Пьотром І т.зв.Св.Синод із 
самого свого початку не оминав нагоди вказувати на державну владу, 
як на істотне джерело своєї влади І поваги. Цього нема в жод
ній Церкві жодного народу. Наша Московська Церква завжди була і є 
покірною і вірною служкою московської держави, а докладніше - мос
ковського уряду. Духа Правди,Любови, Духа Життя, Духа Волі - 
цього спасенного надхнення Християнства - нема ані сліду в нашій 
Московській Церкві" (-&**).

Зверхність держави над Церквою в Московщині виявляється в що
денному житті в таких напр.фактах. Московський князь Андрей Боґо- 
любскій вигнав 11^7 р. з Московщини єпископа Нєстора за те,що той 
не виконував його (Андрея) наказів. З наказу Івана ІУ,Малюта Ску- 
ратоф задушив 1%9 р. у в'язниці московського митрополита філіпа 
Колічєва за те, шо митрополит осудив прилюдно в церкві апрічіну. 
Єкатєріна II. замурувала І76Ц р. живим у Ревельській твердині мит
рополита Арсенія Мацієвича за те,шо він був викляв тих,хто грабує

-а) В. Соловков. "Расєя і Вселенская Цєрьковь".
V.Solovieff.'La Russie et-l'Eglise Universelle". 

xa) Цар Іосіф І нагородив московського патріярха Алексея Се- 
манскоґо орденом Леніна, 

хаа) К.Аксаков.'Історічєскіє сачінєнія".



церкви (-и-).Александр I наказав 1812 р. закатувати архиепископа 
Варлама Шишацького за те, що він- 'пратівілса Єго Імпєраторскому 
Вєлічеству'.'Саветскій' цар наказав 1928 р. згубити митрополитів 
В.Липківського та М.Борецького також за те;що вони 'пратівєлісь 
Єго СаветскамуВелічеству'(х^).

Держава (с.т.уряд) має керувати Церквою; цар має бути Голо
вою Церкви.Ці.голословні московські ідеали потребували якоїсь ос
нови,щоб не завісли у повітрі. І чернець Іосіф Волокаламскій про
голосив московську національну догму: "Понєжє власть царская от 
Бога ісходіт - цар Богоподобен есть". ( Ця догма існує досьогодня) 
"Цар Алексей поводився в церкві,як у себе в хаті;під час Богос- 
лужбі ходив по церкві; голосно на всю церкву лаяв священників 
брудною лайкою,якщо вони помилялися. У Велику П'ятницю на Богос- 
лужбі в катедральному соборі,лаяв нецензурною вуличною лайкою (а 
в тому він був великим майстром) самого патріярха Нікона. Патрі- 
ярх не протестував (хз-&). Не протестував, бо ж цар 'Богоподобен

У XX ст.московський митрою лит Нікалай наказав світити лям- 
падки перед образом І.Сталіна,як перед 'іконою'.Наказав,бо ж 'цар 
Богоподобен єсть'.

Московські селяни,відвідуючи могильник В.Леніна.хрестяться і 
шепочуть молитву,бо ж 'цар Богоподобен єсть'.Всі московські лету
чи навколо землі ( космонавти ) перед летом ходили на могильник В. 
Леніна по його благословення (Ц),помолитися йому,бо ж 'цар богопо
добен єсть'.-

Звичайний промисловий робітник, 30-річний комуніст, без
божник Нікалай Ротоф раптово стал I960 р. фактичним московським 
патріярхом (офіційно митрополитом).Закордонні Москвини кажуть, що 
у тому нема нічого дивного,бо ж комуністичний безбожницький уряд 
зробив його митрополитом. Та,в літописі Х Щ  ст.читаємо: "Патріарх 
Іокім гранате пачал учітца,а до тоґо ж  знал он пісанія,разве аз
буке .Не церкові,нє чіна церковного не знал,понєжє бил человек слу- 
жілий і жіл в деревне і зайцєф лавіл, а в цєрквє в рєдкій Вєлік 
день бивал"(5).Не знав читати-писати;до церкви ходив раз на рік,і 
раптом став патріярхом. Хіба і в ХУІІ ст.був у Московщині кому
ністичний уряд?

Цей самий патріярх Іокім писав цареві з приводу тодішнього 
'староверческого' розколу в Московській Церкві: "Аз,їосударь,нє 
знаю не старие вєри не но виє, но што велять начальніцє, то і га.тов 
тваріть і слушать їх ва всьом" (6).Чи ж не те саме говорить ( не 
прилюдно) фактичний патріярх Нікалай Ротоф й офіційний Алексей 
Сєманскій?

х) Єкатєріна загарбала тоді церковні та манастирські землі в 
Україні.

хх) Крім ф.Колічєва,всі згадані жертви - Українці, 
ххх) В.Ключєвскій.там-же 
Ц) журнал "ОГоньок" Х-1963.
5) Н.Арцібашев.там-же
6) Н.Арцібашев.там-же



'Начальніце' ж,с.т.уіяд монархічний до 1917 року і уряд со
ціалістичний по 1917 році наказали Церкві бути таємною державною 
поліціянткою,і московські патріярхи,митрополити,єпископи наказали 
священникам виказувати поліції таємну сповідь своїх парохіян.А за 
законами Церкви сповідь є святим 'таїнством',і тому Церква зни
жає святенницький сан,якщо священник виказав будь-кому сповідь, 
хочби злочин був найжахливіший і злочинець небезпечний суспіль
ству.Отже,московські єпископи свідомо порушили сп.канони свідомо 
блюзнірничали,наказуючи священникам виявляти поліції таємницю 
сповіді.Аж так низько не падала жодна Церква в усьому світі.

Отже,нема нічого дивного в тому,шо коли в Україні відроджу
валася за 1920-х років Українська Національна (Автокефальна) Цер
ква, то ВСІ - без єдиного винятку - московські єпископи та священ
ники в Україні самі,охоче пішли на службу ЧНКА(таємна поліція),щоб 
згубити 'ізмєннікоф-сєпаратістоф'.Вони більш,як будь-хто допомог- 
ли.москр^ській поліції ( ЧЕКА)вигубити всіх єпископів та священ
ників УАПЦ'(х).Те саме вони робили,нишучи 1946 р.Українську Уніят- 
ську Церкву (хх).Властиво "дємакратічєскій" патріярх Алексей лише 
докінчив 1946 р.те,чого не всиг зробити 191$ р.монархічний "патрі
ярх" ( обер-прокурор Св.Синоду) К.Побєдоноспєф. За 1914-16 рр.за
пеклий україножер єпископ Євлоґій нишив щосили Українську Уніят- 
ську Церкву в Галичині. Її митрополита А.Шептицького вивезли до 
Московщини.Євлогій не встиг винишити,бо Московщина програла війну. 
Року 19 Д5 вона виграла,і докінчила нищення. Подивугідна тяглість 
московських традицій,без огляду на зміни від монархічної до соці
алістичної влади. Шобільше! Соціалістична перевищила монархічну у 
нищенні 'сєпаратістоф'. Напр.за монархічної було в Україні: дві 
Богословські Академії (у Києві і у Львові) та 9 богословських се
редніх шкіл (семінарій).Тепер нема жодної академії і лише дві 'се
мінарії* ( й-кх),і то в-маленькому Луцьку та в інтернаціональній 
Здесі (раніш їх там не було).Боїться московшина Києва.

Московський патріот і людина побожна пише: "Московський шові
нізм у московській Церкві - це питоме Морквинам,чисто московська 
національна її прикмета. Московська Церква насичена московським 
лювінізмом від гори до споду і в минулому і в сучасному (ц).Напр.
Б приводу 30-ої річниці 'савєтской' влади патріярх Алексей Семан- 
екій написав 1947 р.своє (пасланіе'.У йому читаємо:"Скріпім наші 
жслітви за Русскую (5) державу, за її законну владу,на чолі з її 
пудрим вождем,якого сам Бог обрав і призначив вести нашу батьків- 
дину (6) шляхом добра і слави" (7).Був примушений терором НКВД?

х) В.Липківський.мтрп."Відродження Церкви в Україні" 
хх) Вона мала 1939 р.3.800.000 парафіян у 2.226 парохіях і 

мала 2.275 святенників.
ххх) В Московшині є дві Богословські Академії і чимало серед

ніх Богословських шкіл.
4) В.Бердяев."Судьби Расєі".
5) Не за 'савєтскую',чи за СССР,але відкрито за 'русскую',с.т. 

за московську.
6) Отже,батькіанин інших народів СССР він не визнає.
7) див."Журнал Московской Патріархіі".ХІ-І947.
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Ось ніким не припушений голос. Московський утікач (емігрантза
пеклий монархіст,архиепископ Вільямін у своїй промові,шо її виго
лосив у Парижі І7-ІХ-І9Д5 казав: "Я вважаю савєтскую владу за нас
тавлену самим Богом.Боже благословення зійде на тих,хто підтримує 
її" (*).

Же приклад.Москвини переклали Біблію на московську мову щой
но 1824 р. Той переклад видало 'Брітанське Біблійне Товариство.З 
цього приводу архиепископ фотій і міністер освіти Н.Шішков писали 
цареві Нікалаю І таке:"Британське Біблійне ТЬвариство має своєю 
метою валити трони,Церкви,закони, державний лад,набоженство (**), 
щоб запровадити світову республіку.Ретельне дослідження діяльнос- 
титого Т-ва показує цілковито ясно і безпомилково,що переклад Біб
лії з церковно-слов'янської мови на мову романів та театру зроби
ло те Т-тво задля того, щоб захитати основами нашої держави, 
щоб поширити безбожництво,шоб запалити громадську війну,щоб зро
бити революцію в нашій державі,іюб знищити суспільний лад" (жкх).

Московська Церква боронила московську імперію від революці
онерів до 1917 р.і боронить по 1917 ропі.

Московський патріярх Сєрґєй Староїрадскій уклав 1929 р.угоду 
з урядом СССР,якою підтвердив стару зверхність уряду над Церквою 
і якою забов'язався служити владі СССР,бо вона - як він проголосив 
у своєму 'пасланіі' - від Бога походить.Уряд відновив старий Св. 
Синод,нічого не змінивши в його старому устрої,крім назви,перез
вавши на 'Савєт для дєл Руской Церкві, Що фактично і правно є 
міністерством ( міністер І*.Карпов - комуніст,ясна річ). Єпископи 
та священники одержують від уряду сталу платню; єпископи - таку, 
як генерали.Як бачимо,навіть стара царська 'табеля чінов' існує в 
СССР. Направду,нічого нового не запровадили Москвини в СССР,крім 
того,що повигублювали всіх українських єпископів та священників.

Утікачка княжна 3.Шаховская,шо вийшла заміж за бельгійсько
го дипломата, їздила до Москви^ Там її приймали урядові,церковні 
кола з почестями.Повернувшись вона написала:"Хочби й усі Москвини 
в СССР стали побожними;то безбожницький уряд СССР може спати 
спокійно. Ані єпископи, ані священники,ані побожні світські ні
коли і ніякої ворохобні (бунту) проти уряду СССР не зроблять "(it).

-К-ШВШ-Й-
Аж до ХУІІІ ст.московські манастирі були в'язницями,на полі

тичні злочинці. Дуже часто їх силоміць постригали у чернІ.Жоб 
мовчали - відтинали їм язика. Жоб не бачили, що не дозволено ба
чити - осліплювали. Кому треба було вкоротити віку -морили голо
дом і т.п. У манастирських льохах тримали закованих у ланцюги, і 
там були катівські приладдя. В'язнів доглядали черці,під керівниц
твом ігумена.Соловецький манастир власно побудували на увязнення

ж) див.часопис "Вазраждєніє".2б-ІХ-І9Д5.Париж.
хх) Єдиною метою того Т-ва о поширювати Біблію у світі всіма 

мовами.Нема.ані одної мови,якою би не видало.
хкк) див.журнал "Вєстнік Європи" УІ-1868.
Ц) див.її книжку:"Иа Russie habillee en USSR"
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УІІ.

РАБСТВО І ДЕСПОТІЯ МОСКВИНА.

Найпокорніше просино Вашу Ве
личність правити нами само-

^ ^Ьіоск.аристокр. 1730 р. 
Охоче рабство створює більшу 
тиранію, ніж тирани можуть 
створі ти насильством.
Сія саринь нічєм, кроме жєс- 
точі унята бить не может.

Пьотр І.

У пралісі є безліч небезпек людині.За деревами далеко не вид
кові не може людина передбачити: звідки і коли впаде на неї не
щастя,напад. Це зроджує у лісовика не лише підозрілість,але й по
чуття своєї безпорадности. Кількосотрічне почуття безпорадности 
природно обернулося у глибоке боягузтво. Москвин особисто дуже ве
ликий боягуз,про що посвідчить кожний старшина,шо командував мос
ковськими вояками. Гієни нікрли не нападають одинцем (навіть на 
слабших за себе),але завжди гуртом.Так само і Москвин.Він нападає 
лише тоді,коли чує за своїми плечима силу свого гурту,своєї орга
нізації,війська,держави.Опинившись сам-на-сам одинцем,чи побачив
ши,що його гурт слабший за ворога,впадає в жах. У спогадах са
мовидців та учасників війн 1917 і 19^1 років знайдете тисячі фак
тів великого жаху НКВД-істів та інших московських можновладців 
у хвилинах, коли падала чи захитувалася їхня влада. Пострах всієї 
околиці чи полку - НКВД-істи, попавши в полон до українських пов
станців (УПА), плакали,благали дарувати їм життй так ганебно,шо 
гидко було дивитися на них.Начальник НКВй,шо вигубив мільйони лю
дей,що постріляв тисячі в'язнів власноручно - Н.Єжоф лежав у ліж
ку кілька день поважно хворий, після невдалого замаху на його жит
тя,хоч той замах не ушкодив ані одної його волосинки.

Тваринний інстинкт самозбереження казав боягузові шукати без
пеки й охорони в гурті,у громаді. Так зродилася у Москвина ідея: 
"Людина - нішо,а громада - все","На міру і смєрть красна", "Ламі 
стеной,іль мало нас","Нас тьми і тьми і тьми; папробуйтє сразітца 
с намі" (А.Блок)і т.п.вирази московської народньої мудрости.

Безпорадність,почуття меншвартости,боягузтво,кріпацтво, аб- 
шіна, рабський побут, деспотична влада 'старшака' в родині,Невід
клична (безапеляційна) влада абшіни, деспотія уряду - все це вип
лекало і, через багато поколінь зміцнило психічну рабську
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ПАРНІСТЬ Москвина.Всі чужинці,які жили чи відвідували Московщину 
уІУ-ХХ ст. однозгідно стверджують, що особистість (.індивідуаль
ність) річ незнана Москвинові^е існує в Московщині.Це відзеркалю- 
чгься і на московських обличчях.П.Чаадаєф пише,що його боліло по
рівнювати московські обличчя _з європейськими, бо бслюче вражала 
безвиразність московських облич.

"У Московшині ніколи не існувала особиста воля,особистий по
чин (ініціятива),особиста діяльність,бо особистість закували Мос- 
звини в кайдани.Москвини гуртом,отарою,ордою боронилися від воро
гів і загарбували чужі землі.У московській історії бачимо мовчаз- 

стихійне,гуртове посунення безобличного загалу,ню не вважає на 
водні жертви: свої і чужі.Це дуже влучно зобразив В.Верєшаґін.Він 
намалював провалля заповнене живими вояками.Через нього по тілах 
гнж вояків коні перевозять тяжкі гармати" (х).

Понад сто років тому проф.М.Поґодін (і800-і8?5)виклав москов
ський ідеал держави і суспільного ладу. За тим ідеалом держава 
* московська) - це одна всеохоплююча ( тоталітарна.) одність. Всі 
сили нації - матеріальні і духові - є частинами державної машини; 
всі вони пристасовані,готові до найвишої.мети ( а нею є пановання 
^кюковшини в усьому світі,як він писав деінде П.Ш.).Всією цією ма
нною (державою) керує лише одна рука - рука всевладця-царя. Він 
ноже єдиним порухом пальця спрямувати ту машину в будь якому на
прямі. Така держава,одушевлена почуттям та ідеєю ( месіянізмом за 
ного ж словами ) та зцементована ЄДШСМИСЛЄНЬЄМ буде непереможна, 
буде провідником усього світу. Чи з це не фотографічно докладний 
образ СССР?

М.Поґодін був монархістом,назадником.А шо думали поступовці, 
ліберали? - Вони казали 1839 року французові те саме,шо й М.Поґо- 
дін (^).Але ж серед Москвинів були й прихильники європеїзації Москов
щини т.зв.'западнікі'.Один з них Н.Оґарьоф пише:"Ми не можемо доз
волити ріжниці поглядів,бо ж вони не є власністю особи,але грома
ди". Чи ж не "логіка" теперішньої московської 'діалєктікі'? Ін
ший писав: "За соціалістичного ладу всі люди будуть однакові; не 
жатимуть жодних особистих рис, бо ж існує лише одна безстороння 
міра вартостей" (%-&&).Чисто московська "лоґіка'.Ця "логіка" нази
вається в СССР 'партійная лінія'.У жертву.їй Московщина принесла 
лише в Україні і лише за п'ять років (1933-1938) понад 200 самих 
лише письменників і тисячі науковців,не згадуючи про мільйони Ук
раїнців взагалі.Московські монархісти,хоч і мріяли про 'єдіномис- 
ліє', але не запроваджували його такою жахливою ціною,бо боялися 
жкликати обурення Европейпів. Запоморочені казковими політичними 
перемогами,московська духова голота,вже не боїться нікого,хизуєт- 
ся своєю духовою голизною без жодного сорому,і пише:"Ми однаково 
думаємо про всі справи нашого життя, і тому говоримо однаково

-а) Є.Соловйов.'Очєркі па історіі рускай літератури".
-хх) див.А.Л.Кюстін.'Цутєшєствіє нашєґо врємені".
хкх) П.Ткачов.'Ізбраниє сачїнєнія".
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кожному з нас зрозумілою мовою (-&). У нас нема і бути не може не
порозуміння. Ця наша однодумність є нашою найбільшою і неперемож
ною силою і вирішальною перевагою над іншим світом, який розбитий 
власне браком однодумности (**).Імперський уряд СССР дав авторові 
сталінську нагороду,! тим офіційно визнав московське дикунство.

Та,по смерти Іс.Сталіна його наступники,боячись повстання не- 
носковських народів СССР,примушені були трохи попустити віжки.Не- 
москвини використали це,і писали (недовго) дешо правди. Напр."На
чотництвом, бездушним повторенням загально відомого знижувалася 
вимогливість до творчої праці; заморожувалася вільна думка. Був 
дуже поширений тип статтей.шо були лише збіркою великої кількости 
цитат.Панувала правдива цитоманія.Автори бо боялися думати само
стійно.Багато часописів, шо видаються в ріжних містах, нашої рес
публіки,подібні одні до інших,як краплини води.Жодний часопис не 
має власного обличчя.Всі передруковують те самісеньке (-н-к-и-).А не
давно перед тим не заляканий немосквин, але імперський міністер 
писав:"Справді вільна наукова творчість існує лише в СССР.Вільна 
критика є основою науки в СССР" (Ц)

У СССР сотки і тисячі визначних людей прилюдно каються і виз
нають помилковість,шкідливість своїх поглядів.Декого з таких уряд 
запроторив до божевільні.Та,нічого нового нема в СССР.- Таке саме 
було і перед 1917 р.Напр. філософ П.Чаадаєф каявся і визнавав по
милковими свої думки. Нікалай І проголосив І8ц6 р. його за боже
вільного. Московська "дємакратія" СССР є "праґрєсівная", отже не 
задовольняється самим визнанням помилковости, вимагає прилюдно 
прославляти те,шо перед тим вони ганили.Але який же "праірєс" ко
ли і перед 1917 р.таке було.Напр.той же П.Чаадаєф хвалив А.Пушкі- 
на за його вірш "Клєвєтнікам Расєі",а сам же П.Чаадаєф перед тим 
написав цілу книжку тих 'клєвєт' (наклепів ) (5).І він же вилаяв 
Н.Гоголя за те,шо той "обкидав брудом Московшину у своїх "Мертвих 
душах" та в "Ревізорі".

Однодумність (партійну лінію) видумав не В.Ленін,але $0 ро
ків перед ним: М.Бакунін, С.Нєчаєф,П.Ткачоф, М.Салтикоф-ЇПєдрін та 
інші.Але дехто з них був прихильником європейських ідей.Як же во
ни погоджували свою ідею 'єдіномислія' з найголовнішою європейсь
кою ідеєю вільної думки? Як погоджували тривимірне (особисте,гро
мадське, державне) європейське життя зодновимірним ( державним ) 
московським? - Дуже просто. Голошения ними європейських ідей було 
у них лише порожньою, їх не забов'язуючою балаканиною. У XIX ст. 
такою балаканиною був московський "лібералізм", а у XX ст. став 
соціалізм,інтернаціоналізм.І всі вони були лише димовою заслоною, 
шо за нею ховався НАЦІОНАЛЬНИЙ ідеал ВСІХ Москвинів. Ідеал і мрія 
поширити свою тиранію(та її невід'ємну половину -рабство)на ввесь 
світ. Герой роману ф.Достоєвскоїо - Шіцальоф пропонував поділити 
все людство на дві нерівні частини:маленьку -панів,і величезну -

-к)Кожний,хто чув її в НКБД ромумів всіма своїми ребрами, зубами 
-к-к) В.Ільєнков.'Бальшая дароґа".
-&кз-)Ю.Лабезник."Творчість і догматизм у пресі".
Ц) "Вєстнік АН СССР".Х-І9^0.
9) див.П.Чаадаев."Сачінєнія і пісьма".
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твбів.Ясна річ,раби не мали би жодних прав,ані нічого особистого, 
пг гамірна отара мала би працювати на панів. Шіральоф не каже,але 

^.Достоєвскій,устами іншого свого героя,каже,шо тою пануючою 
має бути московський НАРОД (нація).

Через всю свою історію дикун-москвин запекло здушував, ни- 
гвалтував кожну думку,то виявляла,хочби й трошечки,якоїсь не- 

ввлвжвости. Московське чаклунське буквоїдство виховувало Москвина 
=  дурновато шелепуватого,карикатурно запеклого 'начотчіка'.В.Ле
вів був зразковим 'начотчіком'.Немосквини (хоч і змосковшені)глу- 
ву=ли (Н.Гоголь,М.Салтиков-Шєдрін),уболювали (П.Чаадаєф),прокли- 
ввли (ф.Достоєвскіи),але нічого так і не змінили.

Інстинктово відчувши,шо європейська думка руйнує основи азій- 
т=^сз московської імперії,московська національна РЕАКЦІЯ 1317 р. 
вввурувала всі свої вікна до Европи (й).А новітніх Гоголів, галти- 
ос^х-шєдрінів,'чаадаєвих,достоєвскіх 'соціалістічєскіє начотчікі' 
убдзають по першій же їхній спробі заговорити.Так знишили напр.Н. 
г:вумовського,М.Ліпшиця,В.Юринця,0.Богданова (^) та інших.

йХЖДХЗ-
досковська "передавая,вєдушая дємакратія" перегнала всі дер- 

заснувала міністерство,якого не має жодний уряд у всьо
му овіті.Це -Міністерство Літератури.Шоправда,так його не назвала 
в тактичних причин (замилити очі чужинцям), проте кожний письменник 
нвае його адресу, бо ж одержує від нього замовлення на твори і 
-— -ню за них.Міністерство Літератури керує виробництвом літера
турних творів.Завдання - далеко тяжче,ніж інших міністерств. Тяж- 
-^,бо інші міністерства керують виробі иптвом річей матеріяльних, 
річей,шо їх можна виробляти машинами.Якшо треба поліпшити якість, 
^  побільшити кількість,то можуть купити ліпші і більше машин.Та- 
всї можливости Міністерство Літератури не має,а шо найголовніше,і 
ніколи не матиме,бо не може мати. Не може,бо ж літературу творить 
ге друкарська машина,але Творчий Дух,шо його за все золото всього 
ізіту ніде не купиш. Не купиш і розстрілом не загрозиш. Навіть сам 
— семенник не має сили його зловити,вдержати,запрягти до творчос
те такої,яку потребує.

Все життя СССР підпорядковане одній,єдиній засаді - політич- 
користи.Міністерство Літератури може підпорядкувати виробниц

тво літератури цій засаді,і підпорядковує. Воно дає письменникам 
'сспіяльне замовлення' довести читачам потрібні урядові СССР ідеї, 
і то у формі дозволеній урядом ( саціалістічєскій реалізм). Воно 
платить (через підпорядковані йому видавництва) письменникові,і в 
вайблищій співпраці з НКВД пильнує, шоб письменники виконували 
замовлення.Ця жандармська (чекістська) література СССР,керуючись 
засадою політичної користи,намагається переробити Людину (з вели
кої букви) на бездушного,безсердечного,бездумного робота (машину), 
ва свійського робочого вола,шо його ідеалом життя є тепла стайня

-а)Навіть ті Українці,які на власній шкірі пізнали реакційність 
'Октябрской рєволюціі',навіть такі називають її революцією. 
Така-то сила духового рабства.

-К-К-) Всі - немосквини
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і повні ясла, або на вірного слугу-пса,що лик:е панську руку,яка 
щойно його била. Глибоко безбожницький Москвин вірить,що може це 
зробити, бо ж його світогляд каже йому, що людина (з малої букви) ] 
є така самісенька тварина як віл чи-пес,і нічим від них не ріж- 
ниться. А якісь там духи,дужі - це ж попівський опіум для народу.

По ДО роках жандармського виробництва 'казьонних' (урядових) 
ідей та ідеалів,Москвини з великим зчудованням і переляком по ба-  ̂
чили.що ту "літературу" спр ймають (і то не цілковито) лише Моск- 
вини,а у немосквинів не дає тої політичної користи,задля якої ту 
"літературу" виробляло Міністерство Літератури.Вона не виховувала 
робота,вола,пса.Ба,гірше! Далеко гірше! Вона викликала і зміцнила 
у немосквинів цілу гору ідей непримиримо ворожих московській 'по
літичній корісті.

Голова Всесоюзного Комсомолу С.Павлоф офіційно визнав,шю ук
раїнські комсомольці цілковито байдужі до комунізму (х).Заступник 
т.зв.Ради Міністрів УРСР П.Тронько у своїй доповіді Верховній Ра
ді казав, що ані КПУ,анІ Комсомол,ані шкільні комуністичні вихо
вателі не мають майже ніякого ідейного впливу на українських ді
тей та молодь,а натомісць серед них щораз більше поширюється іде
ологічні впливи 'буржуазного націоналізму'(хх)."Українська молодь 
разом з комсомольцями щораз більше стає побожною.Ані КПУ,ані Ком
сомолові, ані безбожницьким товариствам, ані школі несила побороти 
цього загрозливого СССР явиша" (Яхх).Московські часописи навіть 
надрукували листи, українських колхозників, які вимагають знищити 
колхози і запровадити приватну власність на землю. Пригадуймо,шо 
жодний часопис СССР не надрукує нічого поважного без наказу імпер
ського уряду.Наколи той уряд наказав таке друкувати,то це вказує 
на всім знане велике поширення таких явиш. Наказав друкувати,щоб 
вказати всім Москвинам на українську загрозу,і тим змобілізувати 
всю Московщину на боротьбу з Україною.

Не виконала та "література" покладеного на неї завдання^ хоч 
уряд платив письменникам більше,як міністрам,хоч повистріляв сот- 
кі старих письменників та професорів, які могли "зіпсувати".моло
дих,народжених по 1917 році і вихованих Комсомолом,письменників. 
Дивне,незрозуміле Москвинам явище. І Москвини не зрозуміють його 
доти,доки не виростуть на людей (Ц).Не зрозуміють,бо двонога тва
рина не має стільки розуму, шоб збагнути - знаний людям - факт,шо 
всі справді мистецькі твори творить не людина своїми руками,але 
творить їх Творчий Дух,шо прилітає в ДУШУ мистця з,незнаних людям, 
Божествених височінь.Це добре знали стародавні Гелени, називаючи 
той Дух музами,що перебувають на Олімпі.Це знає кожний,справжній 
з ласки Божої мистець на власному ДОСВІДІ(5).Знає,шо коли ' нема 
надхнення - даремними є спроби творити. На власному досвіді, а не 
від 'попівського опіуму' дізналися мистці,письменники СССР,що оте 
надхнення,отой Творчий Дух не прилітає до рабських душ,до скова-

х) див."Правда" 29-УІІІ-І9%.
хх) див."Робітнича Газета" ЗО-УІ-1965
ххх) "Радянська Україна" 7-УІІІ-І%5
Ц)Забрало сотки тисяч років часу,шоб мавполюд виріс на людину 
5) див.Т.Шевченко."Муза","Неофіти".
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дхх кайданами політичної користи, до вбганих у Прокрустове ліжко 
партійної лінії,до заляканих Міністерством Літератури.їхній влас
т и  прикрий досвід відкрив їм велику таємницю творчости.Таємницю, 
азз без допомоги Творчого Духа,надхнення не створено в усьому сві
жії ніколи ані одного справді мистецького твору.їхній власний дос
від переконав їх,цю несила їм створити,без допомоги Творчого Духа 
тзссь таке,чого прагне ДУША людини.Душа, а не шлунок і навіть і не
-с-лум.безбожництво спалило 'крила душі' - віру.Безкрилій,зневіре
ній душі несила полинути в небеса до Праджерела творчости всесві
ту. До Праджерела, що його всі народи називають - від народження 
ундини досі - коротеньким, але всеохоплюючим словом - Бог. А це 
візово над словами і все,по Воно дає людській Душі Московшина вит
а л а  з літератури і мистецтва СССР.І та "література" ( в лапках ) 
^  мала сили дати нічого іншого, крім до нудоти, остогидлу людям, 
партійну, відірвану від справжнього життя брехню, тисячократно пере
жовану смердючу,дурну партійну агітку.

З 'савєтской' "літератури" Московшина має не користь (полі
тичну), але навпаки - шкоду .Шкоду дуже небезпечну імперії. Часописи 
СССР вдарили на ґвалт,повідомляючи,шо немосковська молодь випози
чає з книгозбірень твори передреволюційних авторів десятикратно 
більше,ніж твори дореволюційні ( саветскіє ). А надто тривожаться 
тим,шо та пошесть починає захоплювати навіть московську молодь.

Письменники творять свій світогляд переважно у школі. Отже, 
твб писали те,шо хоче уряд, треба відповідно навчати у школах. І 
дйністер освіти Л.Кассо.уневажнив 1910 р.самоуправу аніверситетів; 
закрив всі студентські товариства;повиганяв з університетів усіх 
ліберальних професорів - пише 'савєтская' історична (*). Та,вона 
не пише,шо 'савєтскіє' касси не лише повиганяли ліберальних профе
сорів,але й порозстріляли їх,а їхні книжки попалили. Отже,молодих 
інсьиенників навчали вже 'палітічєскі блаґонадьожниє' (вірні вла
ді) професори.Чому ж не навчили їх писати 'блаґонадьожниє' твори?

Так помстилося на Московскій імперії московське отарне 'єді- 
зсиисліє',отарне рабство.

Та,отара рабів,під проводом деспотичного пастуха,стає небез
печною силою.Вона,зголодніла,насичена жадобою нажертися,впитися 
кров'ю подоланих,відчуває потребу зміцнити свою віру у власні си- 
ли,жчби й знущанням над слабшими,чи безглузним, нищенням всього,шо 
зустріне на своєму шляху.І та стара,орда пре 'очєртя ґолову'заво
йовувати сус&ні землі і народи.Та,втратинни свого провідника, та 
велика,сильна орда вмливіч обертається у безпорадну,безладну ота
ру,юрбу. Тисячі прикладів цього подає московська історія,наро
дознавство ( етнографія ),громадознавство ( соціологія ). Тим-то 
псковський народ надав епітету 'батюшка' дуже великої ваги і Лю
бови.У Москвинів пя прикладка має величезну,не лише психічну, але 
й політичну вартість. Европейці (отже й Українці),втративши свого 
провідника,САМІ знаходять собі нового,бо виховані і звиклі до 
власного почину ( ініціативи).Все ж життя Москвина унапрямлювала

к) А.Панкратова."Історія Расєі".
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влада,і тфагато поколінь. Москвин не лише не має,але й боїться 
власного,особистого почину. Втративши 'батюшку',безпорадно і без
ладно ворохобиться ( бунтується ),аж з'явиться новий 'батюшка',і 
батогом його заспокоїть. Тоді з полекшенням радіє Москвин: маємо 
'баткшку',він охоронить.Москвин сліпо вірив*і вірить у право 'ба
тюшки' наказувати і карати бо у своїй правосвідомості і психіці 
ототожнює царя з державою. Отже,сила царя - це сила держави. Так 
ототожнив Москвин віру у свою власну силу з вірою в силу царя 
(чорного чи червоного).Тим-то кожний вияв сили царя радісно вітав, 
бо ж то зміцнювало його віру у самого себе,у свої сили.А віра на
роду (нації) у свою силу є основою державної незалежности.Ось чо
му всівеликі загарбники чужих земель,як Пьотр І,чи Єкатєріна II 
одержали від московських істориків титул 'Великий'.Александр *11, 
який з&ільнив кріпаків, поліпшив державну управу і поляг жертвою 
скритовбивства титулу 'Великий' не одержав.

Московський філософ пише:"Велика московська держава,з її дес
потичною владою,створилася не лише зусІллям її правителів,але та
кож і піддержкою всього московського народу,шо інстинктово боявся 
безладу" (*). А соціаліст підтверджує: "Ми,Москвини в особі свого 
царя бачимо велич і єдність нашої імперії" ( -к-к- ). А свою імперію 
Москвин завжди утотожкював і тепер у СССР утотожнює з царем (чор
ним чи червоним). Тим-то смерть царя викликала у всіх Москвинів, 
всіх сторіч тривогу, розпуку,страх і ширин жаль та сльози. Напр.

Апрічнікі Івана ІУ надто розпаношилися,і вигубили так багато 
невинних людей, шо послаблялася віра Москвина у божествену нело
яльність їхнього земного бога-царя.Жоб зміцнити свою владу,Іван 
ІУ розіграв комедію,ніби він хоче зректися трону .Перелякані заг
розою безладу, Москвини всіх станів, вся Москва,клячали денно-і
нічно на кремлівській плоші,з плачем благаючи свого ката *нє осі- 
ротєть' їх.Після того Іван міг спокійно катувати їх досхочу, не 
боючись жодного протесту.

Чи ж Нікіта І не рятував віру Москвинів у непомильність тепе
рішнього збірного Івана ІУ - Політбюро ПК КПСС,коли скидав на Іс. 
Сталіна всю провину за вигубу 'савєтскіх' московських вєльмож?-&кж) 

До речі.- Українські невігласи перекладають московський титул 
Івана ІУ - 'Грозний' на український 'лютий'. Московський народ 
словом 'ірозний' висловлює тямку 'строго справедливий",і тому цим 
словом 'ґрозний' виявляє свою пошану,подив,а нішо інше,і в ніяко
му разі - 'лютий'.

Таке самісеньке видовише повторилося на тій самій плоші Д00 
років пізніше.Коли конав І.Сталін,то на кремлівській площі стояли 
від ранього ранку до пізньої ночі,тисячі Москвинів.Чуженецькі до
писувачі свідчать, шо на їхніх обличчях - аж надто виразно,пока
зувався великий сум,тривога,розпука і сльози.Старі люди молилися 
і хрестилися,благаючи свого бора 'нє осіротеть' їх.І це підтверд
жує московський 'савєтскій' письменник у своїй оповідці "Суд і- 
дьот'.Він пише про смерть Іс.Сталіна:"Володар умер.Відразу ж пов-

к) Н.О.Лоській. "Характер рускава народа"..
-к-*) М.Бакунін.'Пісьма о патріатізмє".
-знн<-) Про вигублених невинних невельмож не було мови ані в ХУІ 

ані у XX ст.
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стала в душі порожнеча.Хотілося сісти і,піднести вид до неба,за
нити так, як виють безпритульні пси. Ні,не хочу я волі. Я хочу і 
потребую володаря" (* *).

..."Смерть Іс.Сталіна завдала нашому набоженсько-естетично- 
ну уладові (системі) ненаправну утрату,шоду.І відродження культу 
В.Леніна тої утрати не зрівноважить. В.Ленін бо надто подібний до 
звичайної людини:малого зросту,лисий,пивіль.А І.Сталін був загад-, 
новий,всемогутній,шо бачив все і всіх. Шоб стати богом йому лише 
одного бракувало - безсмертности.О,якби ми були мудрішими,то були 
би оточили його смерть чудесами. Треба було проголосити через ра
діо,що він не вмер, а вознісся живим на небо, і споглядає звідтам 
на нас. Його нетлінні мощі були би виздоровлювали паралітиків і 
пойнятих. А ми дурні,знеславивши (скомпромітувавши) 'культ особи', 
самі висадили у повітря саму основу сили нашої нації" (**).

Так глузував з Москвинів малорос А.Синявський.А чистокровний 
Москвин ген.Н,Сєрпілоф (його Сталін заслав на каторгу) каже: "На
віть ті,які ненавидили Іс.Сталіна, віддали би своє життя,шоб його 
врятувати від смерти.Віддали би,бо ми всі знали,шо його смерть бу
де величезним нещастям Московшини"(хз-м-).І справді,в Московщині не 
було ані одної змови,ані одного замаху на життя Іс.Сталіна. І
ввесь світ тепер бачить,шо по смерти І.Сталіна московська імперія 
почала падати.

Як дуже бояться Москвичи утратити деспотичного царя - бачимо 
на прикладі Пьотра І.

Від XII ст.і по сьогоднішній день,всі Москвини вірили і те
пер вірять,шо всі європейські ідеї та засади згубні Московщині.Не 
лише тепер,але й сотки років тому,Москвини не допускали до своєї 
держави жодної європейської "єресі". Привезені з Києва українські 
знижи вони палили. Перші в Московшині друкарні,шо їх заклали ' Ні
мець Пі.фіголь та Українець 1.Федорович, вони знишили. Засновані у 
Носковшині українськими єпископами, школи закривали, бо Українці 
навчали в них грецької та латинської мов.Навіть харч привезений 
зпоза Московщини,несли до церкви,шоб піп вигнав з його "єрєтічєс- 
кій" дух,диявольську силу. Все,шо походило з Европи Москвини ува
жали у ХУІ-ХІХ ст. і вважають і тепер у XX ст. жахливою єрессю, 
згубну Московшині і московській імперії.

Вихований у 'Немецкой Слабадє'(^),Пьотр І блюзнірськи плюнув 
на ці московські погляди. Він привіз з Европи хмари єретиків:ки
єм загоняв вельможних синків до шкіл, де навчали єретики Німці та 
Українці; сам зголив бороду та одягнувся в німецькі шати і сило
міць голив вельможам бороди (5) та здирав прапрадівські 'кафтани'; 
запровадив єретичний календар та чортівську азбуку; курив дия
вольський тютюн і т.п.сатанське нишення православного народу.

*) A.Terc (A.Syniawskyj).'Sad idzie".
*RR) A.Terc.'Co to jsit socjelizm realistyczny"

Автор таємно переслав рукопис закордон.Покараний за це 7 р.* 
**№) К.Сімонов.'Бойци не родятца".
і;) Передмістя Москви,де жили самі чужинці.Молодий Пьотр там 

днював і ночував.
5)Блюзнірство і ганьба у Москвинів тих часів.
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Москвинів охопив жах. Та, це ж робота антихриста! Це сам антихрист 
прийшов в особі Пьотра! Так думав не лише простий народ,але й ари
стократія.Навіть у хаті митрополита сперечалися на цю тему.

Далеко,далеко менші зміни патріярха Нікона викликали в 
Московщині величезні заворушення,великий розкол Московської Цер
кви. Тисячі Москвинів воліли скінчити своє життя самогубством,ніж 
сприйняти Ніконові зміни. Отже,далеко більші,глибші Пьотрові ма
ли б викликати в усій Московшині всенародню революцію,і Москвини 
мали б убити Пьотра.

Нічого подібного не сталося (-*). Стиснувши зуби,Москвини че
кали на Пьотрову смерть. Аж тоді, коли він помер,понищили його 
зміни,і завернули життя на старий.традиційний шлях відокреми від 
всіляких європейських "єрєсєй.(*х).

По смерти Пьотра II Москвини запросили 1730 р.на московський 
трон герцогіню Анну Курляндську. Канцлер В.Поліцій (білий крук у 
Московшині - за виразом історика В.Ключєвскоґо) був прихильником 
Пьотрових ,змін(-інз-к-),і він іюставив Анні,як передумову до обрання 
її на трон,вісім обмежень царської влади на користь Сенату.Ті об- 
межання були такі малі,шо вихована в Европі,Анна охоче погодилася 
і ті вісім обмежень підписала.Та,коли Анна приїхала до Москвин ко
ронуватися (4),до неї прийшло велике посольство сенаторів,генера
лів,аристократів, дворян,єпископи. Те посольство подало Анні прось
бу зі 15)0 підписами у якій ..."всєпакорнєйші раби всєпакорнєйє 
просять всємілостєвєйшє прінять самодержавство своіх славних,дос
тойних прєдкоф,а нєю подпісаниє пункти унічтожіть". Анна на 
очах посольства подерла на шматки ті,підписані нею,обмежання цар
ської влади. Так скінчилася 10-денна конституційна московська мо
нархія ХУІІІ ст.(5).

Доречно буде тут пригадати,що 20 років перед тим (1710 рзку) 
українська шляхта склала, а Гетьман Пилип Орлик підписав і пропо- 
лосив Конституцію Української Держави (Pacta et Constitutiones 
legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis)3a нею найвиша законо
давча влада України належить Соймові. Голова держави - Гетьман з 
його урядом є лише виконавчою найвищою владою, і відповідальною 
перед Соймом.Суд є незалежний від виконавчої державної влади.Отже, 
сучасна демократична конституція. Як бачимо, Україна випередила в 
цьому Західню Европу (крім Англії).

Друга спроба конституційної монархії за Нікалая II проісну
вала лише 10 років (1906-іріб).В обох випадках влада царя обмежу
валася не на користь ворогів аристократії,дворянства,але навпаки

з-) Стрілецький заколот (бунт) був кириною (інтригою) Софії.
-и-к) В.Ключєвскій.там-же
іШ-х)Він походив зі старого роду київських князів,с.т.був Ук

раїнцем з походження
4) Пєтєрбурї був 'окном в Европу',і тому всі московські ім

ператори їздили коронуватися до національної Москви, де не 
вмирала ніколи ненависть до Европи* і страх перед її віль
нодумством. Саме з цих причин московська "дємакратія" пере
несла імперську столицю до Москви.

5) В.Ключєвскій.там-же
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на користь аристократії,дворянства.Лише дворянам(шляхті) і більше 
нікому, давалося право керувати державними справами. Московська 
жяхта відмовлялася брати більше прав для себе навіть тоді,коли 
:вр наказував їм брати.Напр. Пьотр І наказав 1702 р.дворянам-зем- 
лз власникам вибрати зпоміж себе 2-Ц особи,яким цар давав право 
перевіряти діяльність повітового воєводи ( призначеного урядом),і 
разо* з ним правити повітом.Ані в одному повіті не вибрали. Пьотр 
знову наказав 1713 р.дворянам вибрати в кожній губернії 8-12 дво
рян,то мали б стати 'консіліум' на чолі з губернатором.Всі губер
ніальні справи той'консіліум'мав розв'язувати більшістю голосів, 
дворяни не захотіли вибірати ніяких консіліум,і губерніями прави
ли,як і раніше,самовласно і безконтрольно призначені урядом гу
бернатори.Пьотр дав 1699 р.і містам право вибирати посадників(за- 
жісць призначених урядом).З тодішніх 70 міст,лише II вибрали (-&).

Власновільне рабство створює більшу тиранію,ніж тирани можуть 
створити насильством" - каже Г.Мірабо. Це і бачимо в Москов- 
нвні. Москвини знають, шо без деспотичної влади вони переткнуть 
горлянки один одному. %м-то вони і боятсья зменшити царську 
деспотію.А шо рабство є невід'ємною половиною деспотії,то вони хо
чуть бути рабами свого царя. Вони вважають рабство цілковито при
родним і навіть потрібним станом суспільства.

Кожне послаблення влади своїх королів Европейці використову
вали,щоб обмежати їхню владу .Москвини навпаки,скликали свої Зємс- 
ніє Сабори за часів династичних криз (1608,1773,1825,1917) з ме
тою ЗМІііНПТИ царську владу. Потвора, кат Іван ІУ не захитався на 
троні,а недошлого Івана 111 Москвини задушили,як шура.Пьотр І ду- 
вив кого хотів, а недотепу Пьотра III Москвини самого задушили, 
деспот Нікалай і перевідав 'мятежнікоф', а слабенького п'яничку 
Нікалая II 'мятєжнікі' застрілили в льоху.

Европейці також страчували своїх королів,але завжди після при
людного суду, як напр. Англійці Чарльза І чи французи Люїза ХУІ. 
Москвини ж вбивали своїх царів завжди без жодного суду,скрито,бру
дно,як напр.Івана III,Пьотра III,Павла І,Нікалая II. І прикметно: 
Івана забито на наказ його тітки Єлісавєти,Пьотра - на наказ жін
ки Єкатєріни,Павла за згодою сина Александра І.

Грузин Л.Берія пробував захопити трон свого земляка І.Сталі
на, спираючись на немосковські народи СССР.Та,він хоч і знав, шо 
кожний Москвин є шовініст насамперед,проти звір:вся 2-3 своїм най- 
блишим друзям-москвинам.Вони негаючись виказали його Політбюру КП. 
Політбюро не дозволило жодного слідства чи суду,боячись,шо розго
лос запалить повстання немосковських народів СССР. Застрілили Бе
рім таємно,заманувши на засідання Політбюра.

До речі.Є чимало натяків,шо І.Сталіна вбили самі кремлівські 
вельможі,так,як Пьотра III 1762 р. Отже,традиційно. І знову по
дібність .Пьотр III був чистокровний Німець на ім'я Карл Ульріх, 
народжений в Німеччині. Іс.Сталін був чистокровний Грузин на ім'я 
Coco Джугашвілі,народжений у Грузії.Нічого нового в СССР.

Обмежати царську владу пробував Пьотр двічі: 1702 і 1713 рр.

%-) Ці зміни Пьотр змавпував з ладу у Балтицьких країнах,поба
чивши тамошній добробут і культуру.
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Пробував кн. В.Іалідін 1730 р. Пробував М.Спєранскій 181$ р. 
Пробував Н.Ларіс-Мєльнікоф 1881 р. П.Мілюкоф - 19 0$ р.А.Кєрєнскій 
- 1917 р.Всі ті спроби кінчилися трагічно для їх авторів. В.Талі- 
діна та М.Сперанского заслали на Сибірна П.Мілюкова та А.Кєренс- 
коґо вигнали на чужину. І лише під тиском нёмосковських народів 
часом поступалися ( на час) московські деспоти. Напр.за Кримської 
війни вибухло 1 8 %  р. велике селянське повстання в половині Укра
їни (т.зв.Київська Козаччина ),і Александр II зніс кріпацтво та 
трохи лібералізував уряд. Перелякавшись його лібералізму,Москвини 
вбили його. За японської війни вибухли 1905-06 рр.селянські пов
стання по всій Україні (-*).Перелякавшись,Нікалай II підписав кон
ституцію, дозволив скликати парламент,дав маленьку місцеву самоуп
раву .Москвини його вбили.

Москвини ніколи у своїй історії не повставали проти царя-дес- 
пота.Навпаки, завжди ворохобилися, коли слабла царська влада. При
чиною всіх більших московських заколотів, заворушень була динас
тична криза. Так заколот І.Болотнікова 1$11 року провадився під 
гаслом "За Дімітрія".Повстання Є.Пугачова 1733 року - "За Пьотра 
ІП". Ворохобня'дєкабрістоф' 182$ року - "За Канстантіна". Завжди 
Москвини повставали не проти 'самодержавства' (деспотії), але ЗА 
БІЛШЕ, СИЛЬНІШЕ все влад ство царя, а ніколи за "гнілой" європейсь
кий лібералізм чи сопіялізм.Суспільні ж,клясові гасла С.Разіна чи 
В.Леніна - т було чисте горлопанство (демагогія),яке полегшувало 
захопити владу. С.Разінові не пощастило, бо натрапив на тверду 
Єкатеріну II. А В.Лєнінові пощастило, бо натрапив на м'якень
кого п'яничку Нікалая II та 'бабу балтуху' ( за визначенням К.Во
рошилова) А.Керенского. А захопивши владу,В.Ленін запровадив таку 
деспотію,пю перевищила деспотії всіх Іванів, Пьотрів,Нікалаїв ра
зом.ТСМУ-ТО і підтримала В.Леніна ВСЯ московська нація.Збройна бо
ротьба проти його влади всіляких колч.аків,дєнікіних,юденів 1917 - 
20-х рр.була трагічним непорозумінням,як визнав пізніше А.Дєнікін. 
Та й 90 % вояків т.зв.'белих' ( протилєнінських) військ були не- 
москвини,та донські козаки. А донські козаки,хоч і були московсь
кої народности, проте кількасот років вільного життя навчило їх 
цінити волю. Зрештою,і ті 'бєлие' генерали: А.Колчак,М.Юцєніч,П. 
Врангель також були не Москвини з походження.Натомісць чистокров
ні Москвини: А.Брусілоф,Н.Поліваноф,І.Клємбовскій одразу стали на 
бік В.Леніна. Московські інженери та господарники урухомили гос
подарку ,шо була стала.

В Московпині В. Ленін захопив владу дуже легко .Коли ленінці 
(бальшєвікі) розігнали демократичне 'Учредительное Сабраніє', то 
на його захист не піднялася жодна московська рука. Трохи пізніший 
спротив московських демократів (Омское Правітєльство) за пару мі
сяців сам розвалився,бо не мав підтримки московського народу.

Зрештою війна 1 9 3 9 - рр.показала аж надто переконливо: кого 
і що любить московський народ і його інтелігенція. На учті з при
воду перемоги Іс.Сталін виголосив заздравицю (тост) не за 'савєт-

*к-)У Московшині селянських повстань не було.Заколоти були лише 
у великих містах,та й ті приготёила і керувала інтелігенція.
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озій',але за 'русскій' ( с.т.московський) народ. У тій заздравиці 
віз наголосив,шо будь-який інший народ,використовуючи воєнну за
вірюху, був би скинув таку владу,як 'савєтская'.Московський же на
рід не лише не скинув,але й одностайно, всіма силами її підтримав 
тоді,коли всі інші народи СССР її зрадили.

Московські втікачі, бажаючи врятувати московський народ від 
кари за його злочини 1917-67 рр.запевняють чужинців,шо псковсь
кий народ ніби не хотів 'бальшввізму',а то купка міжнародніх ко
муністів (Жидів) накинули йому силоміць той большевизм.Знаючи не
вігластво чужинців тюдо Східньої Европи, московські втікачі ка
жуть,то сам В.Лєнін є Жид.

Поминаючи запит: як,якою силою могла маленька к.пка (та ше 
z чужинців) накинути 80 мільйонам те,чого ті 80 мільйонів не хоті
ли,подамо офіційні числа виборів у Листопаді 1917 Р* ДО 'Учрєді- 
тєльнава Сабранія'(імперського парламенту).

У тих виборах голосувало 75 міл.люду. Партія ' бальшєвікоф' 
одержала 25 міл.голосів.В Україні голосувало 8.211.000.3а україн
ські партії голосувало 5.933.000.3а 'бальшєвіцкую' - 859.000. Але 
треба пам'ятати, шо в Україні тоді стояло московське військо ( з 
чверть мільйона ),жило понад один мільйон Москвинів, і понад два 
мільйони Жидів.А з трьох жидівських, партій лише одна ( Поалей Сі- 
оз) не була проти державної самостійности України. Та й провідник 
Зоалей Сіону Бер Борохов був москвофіл і україножер.У селах укра
їнські партії одержали пересічно 96% голосів,а в губерніях пере
січно 76 %.'Бальшєвіцкая' ж партія одержала пересічно 2%. Отже,ті
859.000 голосів за 'бальшєвікоф' подали в Україні Москвини і ййди. 
Можна припустити,шо з усіх, шо голосуваали в усій імперії було по
ловина, с.т.38 міл.Москвинів.'Бальшєвіцкая' партія одержала 25 иіл. 
голосів. Отже,70 % Москвинів голосували 1917 р.за 'бальшєвікоф'. 
Голосували,бо В.Лєнін обдурив,обіцяючи золоті гори - вибрехуються 
псковські утікачі. Від 1917 р. до 1939 р. було досить часу,шоби 
побачити ту брехню, і направити помилку можна було легко за війни 
1939-п5 р.А сам Іс.Сталін посвідчив про одностайну підтріику **са- 
вєтскої' влади всіма Москвинами.

На 22-ілу з'їзді КПСС I960 р.Н.Хрушов визнав І.Сталіна за зло
дія,брехуна,душегуба,зарозумілого дурня, деспота і т.п. За. кого ж 
має історія визнати ввесь ЦК КПСС і всю сметанку московського на
роду, оту КПСС, що покірно корилася тому Сталінові,навипередки ви
конували всі його накази без одного словечка протесту,та ше й 
прославляли його, уліплюючись до бридоти? Громадознавство (соці
ологія ) відповідає - такі Сталіни не падають з неба, а їх тво
рить і дає їм владу відповідне суспільство.Вони,Сталіни фактично 
є виконавцями ідей того суспільства. Інакше вони не мали би сили 
наказувати взагалі,а найменше у спосіб диктаторський. Хитрий Гру
зин ше 1917 р.збагнув,шо за московськими комуністично-інтернаціо
нальними словами ховаються московський шовінізм і загарбництво. І 
він одразу,ше 1917 р. показав себе більшим московським шовіністом, 
ніж Москвини.І Москвини підтримали його в його боротьбі за владу. 
Теж і Н.Хрушоф переміг противників і одержав диктаторську владу 
тим,шо дозволив московському шовінізмові вибуяти так,як ніколи ше 
в історії,і подесятерив московшення немосковських народів СССР.



Так! Жодної влади,крім деспотичної,Москвин не визнає за владу. 
Не визнає,бо кожний Москвин - від царя до псаря - відчуває ,шо не- 
деспз тична влада не мала би сили утримати лад і забезпечити життя 
кожного з них (х).Від перших днів своєї державности пз сьогодніш
ній день без перерви Москвина мають азіатсько деспотичних царів. 
Ніколи проти деспотії своїх царів Москвина не повставали. Ніколи 
не показали свого бажання обмежати деспотичну владу. Слушно! Бо ж 
ліпше за* будь-кого знали,що не тошо демократизація, але навіть 
звичайна європейська лібералізація московського уряду,призвела би 
кривавого безладу,гори трупів, моря крови і розвалу імперії. Це 
добре розумів В.Лєнін, і коли почав 1917 року рятувати імперію,то 
пояснив своїм помічникам: "Відмовитися від диктатури та централі
зації в державі і в партії (бальшєвіцкой) - це знишити два,наріж
них камені, то на них стоїть будова СССР" (хх).З ним погодився 
і провідник московських "демократів" А.Керєнскій,кажучи: "Лучше
дєспотічєскій діктатор,нєжєлі распад нашей імперіі" (*x&).

Примусити Москвинів мати демократичний державний і суспіль
ний лад - це те саме, шо примусити їх ходити коміть головою. Чи 
довго ходили б? На цей запит вже відповіла московська історія. За 
майже 1.000 років московської держави,демократичний лад у ній іс
нував всього ПІВ РОКУ (від Березня до Листопада 1917 р.).3а майже
1.000 років московської історії кріпацтва не було лише $7 років 
(1861-1918).факти,шо їх не зітруть зі сторінок історії жодні "по
яс ення".

Московські демократи,паленіючи на закид,шо Москвини не про
бували обмежати царську владу, вказують на т.зв. "повстання" 'дє- 
кабрістоф' 182$ року.Це звичайне московське шахрайство.

Князь Г.Трубецкой та С.Муравйоф,начитавшись європейської лі
беральної літератури,заснували 1816 р.'Саюз істіних і верних си- 
ноф атєчєства'. В його уставі сказано,іію метою Союзу є допомагати 
урядові "в єґо блаґіх начінаніях". Існування того Союзу не було 
великою таємницею.Про нього знав і уряд і цар. Александр І читав 
устав, програму і проекти Союзу; знав особисто членів,і намовив 
письменника І.Турґєнєва вийти з того Союзу. І це товариство Мос
квини називають революційним,шо мало скинути царя.

По смерти Александра І,трон мав би успадкувати його брат Кон
стантин, але він відмовився, і на трон вступив молодший брат Ніка- 
лай.Москвини піділилися на дві партії: одна за Константином,друга 
за Нікалаєм,шо вже обняв владу .Провід Союзу став за Константином. 
Члени Союзу були старшинами столичної гвардії. Вони повели гвар
дійський полк до царського палацу,шоб скинути Нікалая.Вірні Ніка- 
лаєві війська розігнали їх за дві години. Жодного відгуку в Мос
ковщині той вибрик не викликав. Лише в Україні Чернігівський полк 
з полковником Сергієм Апостолом (нащадком гетьмана Д.Апостола ) 
пробував взяти Київ і викликати загальне повстання в Україні.Очо
лювали 'декабрістів' НЕмосквини,а змосковшені: швед П.Пестель та 
Українці:С.Муравйов-Апостол,П.Каховський,яких страчено.

*̂) A.L.D.Custin. "Journey of Our Times", 

хк) В.Лєнін. "Полное сабраніє сачінєній". 
хкх) див."Новий Журнал".У-І9ДЗ



Цю мильну баньку,ью (не персу в московській історії) спробу 
палацового перевороту Москвини охристили гучною назвою 'повстаніє 
рзволюціонероф проти самодєржавія'. Подивимось ближче до тих 
"революціонерів"". _

Один з провідників А.Булатоф після розгону ходив цілу ніч по 
церквах,і молився,каявся.Ранком пішов до царя,і виказав всіх про
відників того вибрику. Нікалай не повірив йому, і збув жартами. З 
розпуки, шо цар не повірив А.Булатоф розбив собі голову. Другий 
іззовідник О.Бєстужєф пізніше писав із сибірського заслання: "Божий 
палець і царській гнів мучить моє сумління. Тепер я бачу, то свої 
здібності я зловжив, замісць шоб жити і вмерти чесно за свого ца
ря". Третій провідник М,Муравйов перед смертю казав:" Я завжди дя
кував і дякую Богові,шо переворот НЕ.вдався, бо той виступ не був 
нашим московським явищем,бо ж конституція взагалі не є щастям для 
народів,а для Московшини є безперечне згубна (х) JA день 14 Грудня 
ж  шанувати, але соромитися треба". Таких людей Москвини назвали 
революціонерами.Хіба на кпини?

Інший московський "революціонер",шо його писання видають у 
СССР великими накладами, і. прославляють - М.Бакунін ( І8і4-і87б) 
перед смертю писав: "Хоч я маю демократичні переконання,проте я в 
глибочині душі шаную свого царя.Я бажав,шоб наша держава була рес
публікою, але без парламенту .Я ніколи не захоплювався європейським 
лібералізмом та конституційним ладом.Навпаки я завжди погорджував 
ними,бо бачив їх наслідки у Франції та в Німеччині.Я твердо вірю, 
зз наша імперія потребує сильної,диктаторської влади,не обмеженої 
будь-чим чи будь-ким" (хх).

Але ж були і справжні революціонери,шо віддали своє життя 
задля революції. Так,були. Та,перше - серед таких багато було не
мо сквинів (хоч і змосковшених),напр.А.Желябов,К.Брешко-Брешковсь- 
ка,А.Колонтай,С.Перовська (Українці),О.Натасон та інші.А по-друге 
- московські революціонери не лише не працювали,шоб поліпшити до
лю народу,але навіть і не думали про поліпшення.Єдине про шо вони 
думали - це як захопити владу.Захопити владу,байдуже якою ціною і 
якими способами.А шо вони зробили з народом,захопивши 1917 р.вла
ду - бачить тепер і дитина.

Московські революціонери-безбожники фактично були набоженсь- 
кими загорільцями.їхнім богом була революція.А революція ж - ни- 
шення,вбивство, грабунок,кров,- те за чим тужить московська душа. 
Поза тим богом вони не визнавали нічого, і все цинічно топтали в 
болото.Вони не визнавали жодних людських вартостей; не визнавали 
жодної моралі; не визнавали жодних особистих прав,жодної особис
тої вільної думки.Вони служили не народові,але своїй богині - ре
волюції, а фактично те зводилося до одної справи - захопити дер
жавну владу. Вони не вагалися приносити своїй богині в жертву на
віть і народ,хоч до безконечности балакали про той народ.В.Бєлін- 
ський писав,шо народ такий дурний,шо не знає де його щасття,отже * *

х) Де правда.Її згубність показала конституція 1906 року.
*к̂ ) за H.Kohn."Panslavism".
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треба його пхати силоміць до шасття (-*). І справді,московські ре
волюціонери показалися кривавими деспотами щодо народу не лиже 
по 1917р.але й перед 1917. Вони,щоб "виховувати в народі револю
ційний дух"; . під'южували, штовхали народ на цілковито непот
рібні,безглузні заколоти,добре знаючи, шо крім кривавих жертв,ні
чого нарід з того не матиме. По 1917 році вони здійснювали свої 
ідеї не вважаючи на мільйони мерців селян,робітників, ані на ціл
ковите їхнє ожебрачення.Взагалі московські революціонери XIX і XX 
ст.- як і всі набоженські сектанти - не визнавали існування ні
чого такого,що не вкладається в рямні їхньої віри,хочби те "неіс
нуюче" торощило б довбнею їхні голови.

Провідник московських революціонерів П.Ткачоф вчив,шо чека
ти на почин народу - це дурнота,або зрада революції.Починати може 
і мусить, хочби й малий,але добре наладнаний гурт революціоне
рів.Народ піде за ник ,якшо побачить його силу .А буде він сильний 
лише тоді,коли складатиметься з загорільців революції,коли буде 
зцементований залізною дисципліною, з диктаторським проводом (*кх). 
В.Лєнін і побудував свою партію на засадах, що їх голосили: П. 
Ткачоф,С.Нєчаєф.А там-ті позичили ті засади у Івана ІУ. Противник 
В.Леніна пише: "Бальшєвікі перемогли у Жовтні 1917 р. не тому,шо 
мали багато членів та прихильників, але тому,шо бальшєвіцкая пар
тія була здисциплінована,мала диктаторський провід,і тому В.Лєнін 
міг тримати почин (ініціативу) ввесь час у своїх руках.Бальшєвікі 
стало,безпереривно нападали і нападали на уряд А.Кєрєнскоґо та на 
інших своїх противників, а ті лише боронилися, лише балакали, а не 
діяли" (-&R-&)

В.Лєнін ше 1903 р.казав на партійному з'їзді: "Нашій москов
ській інтелігенції чужою,незрозумілою є така правосвідомість,що 
дисциплінує членів суспільства зсередини самої людини.Ми,Москви- 
ни не можемо жити без зовнішньої - і то дуже сильної - дисциплі
ни (Д).Відпз відно до цього він і побудував свою партію.

Основні її засади: єрархічна засада партійної будови,фактич
но призначені згори провідники ( про шахрайство "виборів" знає й 
дитина ), рабський послух зверхникам, набоженсько запекла віра 
в догми,проголошені партійним Папою,нагороди і вивищування найжор- 
стокіших катів, стале, безпреривне усунення з партії хитких з люд
ським серцем членів, пильги і велика матеріяльна винагорода вір
ним, запеклим членам, заперечення всього людського в людині, запе
речення Бога і т.п.Докладно на таких засадах створив Іван ІУ свою 
апрічіну.

Відродивши апрічіну Івана ІУ,В.Лєнін відродив й інші Іванові 
ідеї та ідеали.І шоб це зрозуміла Партія ( бальшєвіцкая) і відчув 
народ, він замурував 'вікно в Европу',і повернувся до рідної азі- 
ятської Москви.

-к) Як це вони роблять - бачимо в СССР 
-х*х) П.Ткачов. "Сабраніє сачінєній"
-RR3-) С.Мєльґунов.'Как бальшєвікі захватілі власть". 
4) В.Лєнін."Полное сабраніє сачінєній".
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Вроджений боягуз,Москвин боїться кожної сили.Його дикунський 
інстинкт самоохорони каже йому нищити всяку силу, якщо може,хочби 
вона і не виглядала на ворожу.Його філософія життя -"Хоч ти ще не 
показався моїм ворогом,то не знати, що станеться завтра. Отже,на 
всякий випадак ліпше знишити тебе сьогодня,поки ти в моїх руках,а 
не я у твоїх".І в московський правосвідомості панує засада:- Якшо 
серед сотки підозрілих людей є хочби й один злочинець,а не знати, 
хто саме,то треба вигубити всіх сто,шоб не втік той один злочинець 
Ліпше покарати 99 невинних,як випустити одного винного.А що до зло
чинця найблище стоїть його родина,то треба підозрівати всю родину 
у співучасті чи в допомозі злочинцеві. А логічно далі - всю йо
го рідню,потім сусідів,все село,ввесь його нарід.

Римське право не визнавало засади збірної відповідальности.І 
закони європейських культурних держав не визнають.Цю засаду виз
нають і здійснюють народи дикі і азійські, як напр.московський.Ось 
приклади.- За некорисну угоду з Польшею ІбЗЦ року та марну облогу 
Пскова цар наказав перше катувати, потім повідрубати голови 1$ 
вельможам та воєводам,а їхні родини вивезти до Сибіру на повільну
смерть.те,що не виконали плянів у промисловості,за посухи і не
врожаї соціялістичні царі СССР розстріляли та заслали на каторгу
15.000 інженерів,управителів,а їхні рюдини повигонили з домів,ві
дібрали їм право на працю,засуджуючи та їх на голодову смерть.

ІЗа втечу свого сина Алексея закордон Пьотр І посадив на паль 
50 вельмож.

За вбивство голови Петербурзького Савєта М.Уріцкоґо уряд 
СССР розстріляв 1918 рюку 500 закладників, а за вбивство С.Кірова 
розстріляв І93Ц рюку кілька тисяч,і заслав до Сибіру кількадесят 
тисяч Богові-Духові винних людей.

Син канцлера В.Ордин-Нашокіна Влодар був втік 1660 р. до 
Гданську.За це батька засудили на страту.

Десятки тисяч родичів утікачів (емігрантів) засуджено в СССР 
па тяжки кари за це саме.Та,"дємакратічєская" Московшина удоско
налила кари монархічної.Вона карає 5-річною в'язницею кожного,хто 
одержить листа від родича-утікача.

За повстання 1863 рюку монархічна Московшина повісила кіль
касот, і заслала до Сибіру кількатисяч Поляків.

За творення Союзу Визволення України (СВУ) та Спілки Україн
ської Молоді (СУМ) "дємакратічєская" Московшина рюзстріляла 1930 
року кілька тисяч Українців,і заслала на каторгу кількадесят ти
сяч самої лише інтелігенції ( української) та кількасот тисяч ро
бітників і селян.А це ж лише за творення,не за повстання.Направду, 
монархічна Московшина виглядає янголом,порівнюючи її до Московши- 
ни "дємакратічєской".

За повстання С.Разіна 1668 р.цар Алексей вигубив 100.000 лю
ду. (і одержав титул 'Тішайшій').

Не за повстання, і навіть не за приготовання до повстання,а 
просто 'на всякий випадок', шоб не думали прю ніякий спротив 
"рзабочє-крюстьянскій" уряд СССР вигубив лише за два роки (1937-
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-39)в одній лише Винницькій в'язниці 10.000 звичайних українських 
Богові-Духові винних селян.А таких в'язниц у 'СССР є ІІ.ЦбО. До 
1917 року їх було вдесятеро менше,а в'язнів тисячократно менше(з)

Іван ТУ вигубив j?0 % аристократії.
В.Ленін та І.Сталін вигубили 99 %.Навіть з нової; 'савєтской' 

аристократії ( ЦК КПСС) лишилися живими лише два: Н.Хрушоф та А.
Мікоян,^ непослух,ворохобню Иьотр І вирубав у пень один стрілець
кий полк.

Іосіф І вистріляв 1937 року: 379 генералів,3^.000 старшин,не 
за непослух,не за ворохобню,але так 'на всякий випадок', щоб ко
лись не надумали ворохобитися (зз). Розстріляв навіть начальників 
НКВД: .Яїоду,Н.Єжова,В.Баліцкого.

До речі.Іванові жертви,конаючи в муках,кричали:"!Боже,.царя 
храні'.Так само і Ленінсько-Сталінські жертви конаючи кричали:"Да 
здравствует саветская власть",с.т.В.Ленін та Іс.Сталін.

Завойовуючи у XIX ст. Кавказ,московське військо вбило кілька 
тисяч кавказців.Але ж то війна.І кавказці вбили чимало Москвинів.

За війни 1939-Ш? рр.кількасот кавказців і Татар перейшли до 
Німців,і воювали Московщину.За це Московшина вигубила ВВЕСЬ на- 
рід(жінок і дітей)черкеськи,карачаєвський,татарський (кримський), 
калмицький,вивезти їх до Сибіру,і кинувши голих зимою у сніг.Чи ж 
не заслужила московська "дємакратія" на титул "праґрєсівная"? 
Безперечно заслужила, бо монархічна влада не карала родину війсь
кового утікача (дезертира), а "дємакратічєская" видала 9-УІ-І93ц 
( отже,ще до війни) закон, за яким ВСЯ РОДИНА військового утікача 
карається висилкою до Сибіру на $ років, якщо не знала про втечу, 
і на 10 років,якію знала.

Найлютіші деспоти у світовій історії не доглупалися до тако
го "праґрєсу" московської "дємакратії".

Же перед захопленням влади В.Ленін навчав своїх помічників: 
"Конче треба поширювати і поглиблювати загальний заляк.Інакше на-- 
ші вороги матимуть нас за боягузів,! не боятимуться нас".І Єжовсь- 
кий заляк розпочав сам Сталін,застріливши 1932 р. власноручно у 
своїй хаті власну жінку (Алілуєву).

До речі.- Зверхником НКВД була колегія: К.ВорошілоФ,' h.Налі
ній, .Яґода,Л.Кагановіч,Л.Мєхліс, .Френкель (ззз).Начальники НКВД 
в Україні: В.Баліцкій,М.Жароф,І.Бабін,Й.Поясоф,В.Юровскій,М.Корє- 
єф,І.Турботін,Й.Малкін,Л.фляйшман та інші.

ХХ&Й-&Й-
Зненавидивши працю взагалі,а рільничу і поготів,Москвин во

лів 'брадяжнічать' (волочитися).Не маючи багатої осади України, 
московська держава потребувала хліба прогодувати військо й уряд- 
ництво. Заходила потреба припинити якось те волоцюзтво і примуси
ти волоцюг орати-сіяти. Ці обставини примусили московський уряд

з) В СССР було в'язниць 1930 року 3.4$0,а 19^0 - 11.600' з 15 
мільйонів в'язнів.

-кз-) Справа ген. І. Тухачевского.Жодної змови проти влади не бу
ло. Іс. Сталін "прішіл" (видумав) змову.

ззз) Два Москвини,чотири Жиди,жодного хахла.
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прикріпити своїх волоцюг до землі, до певного сталого місця осід
ку .А щоб вони не порозбігалися і працювали,уряд мусив наставити 
жандармів. Моб ті жандарми виконували свої обов'язки, треба було 
дати їм пайку з урожаю та наділити жорстокою владою над дикими 
волоцюгами,то розуміли єдину мову - кий.Так саме життй запровади
ло в Московшині кріпацтво.

Ми вже казали: як повстала в Московщині їхня абшіна. Вона 
звільняла Москвина від турботи думати,планувати. Вона платила по
датки, збіраючи пайки від абшінників. Якшо який з них не мав чим 
заплатити свою пайку, то її розподіляли поміж решту абшінніків,бо 
ввесь податок абшіна мусить заплатити.

Міщанин не мав абшіни,і мусив сам думати: звідки взяти гроші 
на податок.А податки були,направду,руйнуючі,і кари з несплачення 
задатку були дуже жорстокі. І шоб не платити непосильних податків 
вільні мішани самі продавали себе у кріпацтво, і то дешево (три 
рублі). А щоб відсвяткувати таку велику подію у житті, то гроші 
пропивали. Це так поширилося,шо уряд мусив І6Ц9 р. заборонити таке 
окремим законом (був правосильним аж до 1833 р.),і наклав кару на 
тих,хто відцурався волі (*&). Жодна держава у всьому світі за всю 
історію людства не видавала подібного закону. Отже,чи ж не 'пєрє- 
павой,вєдутій' той московський народ?

У московській імперії (крім Польщі та Фінляндії) 1836 р.було 
50 мільйонів люду. З того було: панських кріпаків 29 міл.царських 
та державних - 20 міл.Решта - 9 міл.було дворянство,духовенство, 
урядовці, торгівці,міщани. Державні та громадські права мали лише 
жні стани: дворянство ( 390.000 ), духовенство (272.000), багаті 
торгівці (128.000).Разом 750.000 півлюдей серед 90 мільйонів дво
ногої худоби.Кажемо півлюдей,бо ж їхня доля могла кожночасно змі
нитися на цілковито інакшу ( аж до жебрацької ) від примхи царя.

Чи ж не така сама пропорція, таких самих станів (під новими 
назвами) існує і в СССР? І чи ж не такі "права" та доля їх і в 
СССР?*До київської імперської доби і по ній у Праукраїні і в Укра
їні рабами були лише чужоземні воєнні бранлі.Та й тих було мало, 
бо звичайно,по якомусь часі,бранців звільняли.Від І69Д р.(Переяс
лавська поразка) до 1783 р.(закріпашення Єкатєріною II) в Україні 
не було кріпаків, а була лише паншина, і то не тяжка, бо лише 2-3 
ані тижнево на весні,вліті.Від 1783 р.до 1861 р.(звільнення з крі- 
їздтва) 80 % людності України були кріпаками. Від 1919-р. досі - 
53 % людности України є вже не звичайними кріпаками, але справжні?-* 
ми РАБАМИ,худобою,шо її перегоняють з місця на місце,продають,ку
пують, убивають коли лише її власник захоче.Напр.

Поділяючи СССР на господарчі області, імперський уряд СССР 
цілковито не вважав на кордони т.зв. "республік" СССР. І Москвини 
перегоняють людей з одної області до іншої,не питаючи. їхньої зго
ли, як худобу.Навіть цілковито відкрито пишуть про це,закриваючись 
личиною соціалістичного пляновання. Напр. пляновик А.Аланоф пише: 
=Сучасна кількість людности південної господарчої області (с.т. 
України П.Ш.) дозволяє без шкоди пересунути частину людности до

*к*)Н.Костомаров."Сабраніє сачіненій".т.ХІХ.
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азійської півночі на видобуття там копалин, бо ж тепер людности 
там -лише одна особа на 100 кв.кілометрів,отже вимагає допомоги 
робітною силою ззовні"(х). Ну,а 'робітній силі',с.т. худобі нема 
ріжниці де працювати і жити:чи в Україні,чи в сибірській тундрі. 
Аби лише корито було повне і стайня тепла (*хх*).

Німецькі націсти були далеко чесніші за московських "дємак- 
ратів",бо явно і славно проголосили ненімців'за худобу,не прикри
ваючись фіговим листочком "рівноправности",як Москвини в СССР.Ба, 
навіть московська аристократія була чесніша за свою дємакратію,бо 
відкрито казала,шо мужик має працювати на 'баріна', і мужикові не 
потрібна ані освіта,ані однакоправність,про шо так кричить на всі 
заставки московська "дємакратія" СССР,шо навіть уряд свій назвала 
'рабочє-крєстьянскім (-̂ и̂ ).

У московській імперії до 1917 р.ніхто не смів вийти з хати 
без паспорта в кишені. По 1917 р. самого паспорта не вистачає, а 
треба мати цілу купу всіляких паперів,щоб не ночувати у в'язниці.

Щоб кріпаки не повтікали зі села, московський монархічний 
уряд не давав їм паспортів аж до звільнення, з кріпацтва 1861 р.

"Рабочє-крєстьянскій" уряд СССР не дає паспортів колхозни
кам з тої самої причини,шо й монархічний.Нічого нового в СССР.

За монархічної паншини кріпаки працювали на пана яких 1$0- 
-200 днів річно. Ніяких 'норм' не було. Працювали скільки могли 
зробити,і то все.

За соціалістичної паншини раби (колхозники) мусять працювати 
600 днів річно.Дурні монархісти навіть і не мріяли розтягнути 36$ 
календарних днів в році на 600 днів у році.Московська "праірєсів- 
ная демократія" розтягла.Як?

Соціалістичне панство платить колхозникам не за день праці, 
(як усюди у світі),але за кількість виробленого.Ту кількість наз
вало 'трудоднем',і її визначає наперед саме те панство. Колхозник 
не може і словечка промимрити, бо помандрує до в'язниці чи на ка-
торгУпрабочє-крєстьянскій" уряд СССР поділив всі рільничі праці 
на 9 гатунків щодо платні колхозникам.За найнижчий гатунок платить 
пів 'трудодня',за найвищий три 'трудодня'. Найвищий гатунок- 
це праця всілякого колхозного начальства, а найнижчий - звичайним 
колхозникам. Отже,за 12 годин праці звичайний колхозник заробляє 
пів ' трудодня'. Кожний колхозник мусить виробити щонайменше 300 
трудоднів річно. Хто не виробить,того карають гривною в ^0% недо
робленого. Отже, шоб виробити ті обов'язкові 300 трудоднів,колхоз
ник мусить працювати 600 днів річно. Про таке навіть і не мріяли 
найдеспотичніші рабовласники в історії. "Праґрєс" московської "дє- 
макратіі" - безперечний.

Монархічна Московпина хоч і була ворогом робітництва, проте 
не видавала "найдємакратічєскаво" 'Закону о трудавой дісціплінє". 
Той закон ( з І9-ХІІ-І932) наказує поліції ув'язнювати на кілька

*) див. "Плановое Хазяйство" УІ-19^6.
-R&) Московщина своїм рабам-немосквинам не дає навіть корита 

ані стайні.
ккх) Назвала 1917 року.Тепер вже так не називає,шоб люди не 

глузували.
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років робітника,що не приходив кілька.день на роботу.Закон 28-УІ- 
19 40 забороняє робітникам змінювати працю без дозволу начальст
ва і НКВД.За порушення -6 місяців 'ісправітєльних работ' і змен
шення платні на 25 /Ь. Закон 19-X-19 40 дає Іоспланові, необмежане 
нічим,право перевозити робітників,разом з родинами, з одного краю 
СССР до іншого, не питаючи їхньої згоди. Закон І0-УІІ-І940 карає 
інженерів в'язницею на 5-8 років за злі вироби. І т.д.і т.п. мос
ковський соціялізм і "демократія".

Монархічна Московщина будувала: перетоки (канали),дороги,ви- 
рібні (фабрики) потом,муками і кров'ю українських кріпаків та ка
торжан. Чи ж не те саме робить і "дємакратічєская" Московщина в 
СССР? Ріжниця лише в розмірі. Монархічна мала тисячі каторжан, а 
кдємакратічєская" - мільйони.І монархічна була чесніша за "дємак- 
ратічєскую",бо не брехала,шо будує рай на землі і шэ ті каторжани 
з власної волі поїхали на північ,як бреше "дємакратічєская".

Ніколи в усій історії цивілізованого людства,в жодній країні 
не було аж так всебічного,всеохоплюючого рабства,як є в СССР. В 
СССР нема ані одної єдиної найменшої царини життя, де б не було 
наказу з Кремля: шо і як думати,говорі ти,писати, робити. Аж до 
дрібниць,як напр. якого крою штани носити. Англійський письменник 
докладно і надзвичайно яскраво намалював карикатуру СССР (*&).

Намагаючись закрити від Европи справжню духовість (аз неї й 
чини) московського народу (нації),московські історики - а за ними 
і наші потакайли - пишуть, шо то Єкатєріна II. запровадила в мос
ковській імперії кріпацтво. Це - звичайне,московське,традиційне 
шахрайство. Модо самої Московшини, то там кріпацтво офіційно (я*) 
запровадив перший же цар Іван ІУ у ХУІ ст. Модо України,то запро
вадили в ній кріпацтво не німкіня Єкатєріна II (ххх),а Москвини. 
Жгляньмо глибше до цієї справи.

Насамперед Єкатєріна II була культурною європейкою. Вона ма
ла європейську (а не азійсько-московську) освіту. Азіятсько-мос- 
ковська деспотія та дикунство московської аристократії приголом
шили її, і вона почала вивчати причини того. Вивчивши московську 
мову та історію,та європейка побачила,шо історія монгольської ім
перії Чингіс-Хана неминуче повториться в історії Московської ім
перії Івана ІУ.І вона взяла за заповіт собі спроби Пьотра І циві
лізувати Москвинів. Задля того вона мала насамперед сама вивчити 
європейські державницькі і поступові ідеї.І вона пильно їх вивча
ла 17 років (4).Цьому сприяло й те,шо вона була осамітнена серед 
московської дикунської аристократії, яка поза пиятикою, розпустою

к)1.Орвел."Колгосп тварин".
я-к-)фактично' ж існувало від першого дня засновання московської 

держави Андрєєм Боґолюбскім 1168 року.
-&кк)її справжнє ім'я - Августа Ангал-Цербст,саксонська прин

цеса.
4) Від одруження з Пьотром III 1745 р.до смерти цариці Еліса- 

вєти 1762 року.
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та кириною,не знала ніяких інших,виших зацікавлень (х). Єкатєріна 
була самітна навіть і в родинному житті, бо її - чоловік був приду
рок (напівідіот).

Єкатєріна пильно читали твори:К.Монтеске, М.Русо,В.Бекарна. 
Вона сама писала кілька років проект змін .. у московській імпе
рії. Той свій проект дала переглянути найвизначнішим московським 
державним мужам,шоб вони повикреслювали з його те, шо в москов
ських обставинах неможливо здійснити.Ті Москвини викреслили поло
вину написаного Єкатєріною.

Тоді вона зробила досить відважний крок, проти московської 
традиції - скликала 'Законодавчу Комісію'і не лише з найблиших до 
трону вельмож, як завжди було, але також і з уповноважених інших 
станів,навіть і з немосковських земель,як напр.з України.Тій 'ко
місії' дала переглянути невикреслену головину свого проекта, шоб 
вона викреслила непридатне московській імперії.'Комісія'викресли
ла половину з тої половини.Напр.М.Панін,І*.Орлоф,І*.Патьомкін і ... 
Кирило Розумовський ( колишній гетьман ) дуже спротивилися будь- 
-якій самоуправі України,відкинули пропозиції Єкатєріни визнати 
за Запорізькою Січчю права на її землі та повернути козакам їхні 
старі права і вольності (хх) .Підкреслюємо - Єкатєріна те пропону
вала,а відкинули Москвини. К.Розумовського на берім на рахубу,бо 
той яничар знав лише танцювати,як пан каже.

Єкатєріна побачила перед собою два шляхи .Перший, Пьотровий - 
- рубати "бороди" (з головами) отих орлових, паніних,патьомкіних, 
і силоміць накидати Москвинам європейську цивілізацію.Вона - як і 
Пьотр І - мала тверду,деспотичну вдачу,отже відваги їй було би не 
забракло.Але їй забракло того,цю врятувало Пьотра від ножаки мос
ковських шовіністів.Вони хоч і ненавидили Пьотра за його європеї
зацію,проте не вбили його,бо він був Москвин,хоч і спантеличений 
клятими Німцями.

Єкатєріна була Німкеня,шо приїхала з тої єретичної,божевіль
ної Европи,де державою править не всевладець-цар, але шевці-крав- 
ці,які не шапкують панам, і навіть самому цареві. Чи ж ті боже
вільні шевці-кравці не завалять свої держави? Москвини казали 
французові:" Европа вступила на шлях, ню ним ішла Польща. Европа 
виснажується через свій згубний лібералізм. Наша ж імперія щораз 
могутнішає,власне тому,шо ми,Москвини,не маємо вашої європейської 
сваволі" (ххх).

Цей погляд московської провідної верстви ( і народу) Єкатє
ріна знала.Знала вона також,шо Москвиии не дозволили Анні ( також 
Німкені) обмежзти царську владу.Єкатєріна побачила,шо Москвини не 
дозволять їй енропейшити їх,і напевно заб'ють, як забили її чоло
віка,Німця Пьотра III (і).); шо упроваджував німецький лад у війсь-

Засмакувавши влади, горда Єкатєріна не захотіла покинути трон 
величезної імперії,і вибрала другий шлях - дати Москвинам те,чого

х) Теперішня московська аристократія СССР також така, 
хх) див."Архів Тасударствєнаво Савєта".т.1.ч.2. 
ххй-) див. A.L.de Custin. Ib.
4) Народжений у Німеччині,на їм'я Карл Ульріх.



вони прагнуть. І вона дала всеохоплюючу деспотію вгорі і всена
родне рабство внизу. Повела московський народ.його традиційним 
шляхом - шляхом загарбань сусідніх земель і народів,а насампе
ред волелюбного українського. Вона знишила оборонця українського 
народу - Запорізький Орден насамперед,а потім могла вже безпечно 
забирати українську землю і роздавати її Москвинам.Знишила рештки 
самоуправи України; обернула вільних козаків у кріпаків.Завоювала: 
Крим,Бесарабію,Польшу.Щасливі Москвини надали їй титул 'Ввлікая'.

І тут бачимо не лише подібність,але й тотожність імперії Єка- 
тєріни II з імперією Владіміра І - СССР (*).Як Єкатєріна II,так і 
Іосіф І не був Москвиной.І не лише кровно .Кинемо оком на це.

Всі Грузини,с.т.простий народ й інтелігенція були національ
но свідомими. Іс.Сталін не був малогрузином,на взірець малороса. 
Пристав же він до московської (соціялістичної) партії,бо бачив,шо 
Грузія замала, щоб боротися з Московшиною фізично. Він вірив, що 
легше вирвати права грузинському народові від московського соці
алістичного уряду,ніж від монархічного.Ані своєї грузинської мови, 
ані свого народу він не цурався.До Грузин завжди говорив грузинсь
кою мовою, чби вони і розуміли московську,і хочби присутні Моск- 
вши}не розуміли, шо говориться. Він не дозволяв ані московшити 
Грузію,ані грабувати* її.Голоду у Грузії не було,хоч там були всі 
передумови до голоду. Деяке московщення в Грузії було поверхове, 
задля заниження московських очей. Найблиша охорона І. Сталіна скла
далася зі самих Грузинів.За першої ж нагоди він поставив на другу 
ію диктаторові,можновладну посаду - на начальника НКВД - Грузина
Л.Берію. , .Засмакувавши імперської влади,І.Сталін вжфе мав бажання^**) 
її відрікатися,але щоб її вдержати, мусив піти шляхом бкатєріни 
II.Як і Німкеня,Грузин мусив дати Москвинам те,чого вони прагнули. 
Гострозорий Грузин Побачив під червоним очипком соціялістич
ної матушкі-Москви вовчі ікли старого московського шовінізму.Хит
рий Грузин розумів,шо очипок є річ тимчасова, що його можна будь 
коли скинути,але вовчі зуби - річ, шо належить самій голові й їх 
не викинеш, хіба хтось зрубає голову. I Coco ДжуГашвілі поставив 
свою карту на московський шовінізм і,похідне від нього - загарб
ництво (імперіалізм).Карту виграв - став новим московським царем, 
всевладдем. Москвини мають 'єдіную нєдєлімую Рассссссею жодної 
України,лише стару Малоросію,з її 'общім дастаянієм': пшеничкою, 
цукром,вугіллям,залізом,що їх безплатні малоросійські кріпаки ви
робляють,і до Московнини висилають.Це все Іс.Сталін їм дав.Ба,дав 
більше t Далеко більше.- Він колишнє посміховисько серед народів 
поставив на чолове місце у світі.Вживаючи червоний очипок,він бо
жевільну московську химеру - Москва III Рим - зробив дійсністю. 
Горді нащадки'1-го Риму навипередки біжать до Москви поцілувати 
смердючий лапоть Ваньки. А Ванька плює їм поміж очі. А вони широ

"*)иіж іншим.Не дрібниця,бо багатомовна.Москвини вкрали,прис
воїли собі нашу Руську (Київську) імперію. Але вони ані од
ного свого царя не назвали: Олегом,Ольгою,Святославом,Воло
димиром,Данилом,Левом.Самі ж кажуть:"На ворє шапка ґаріт".

к-х) ані Глузду задля грузинського патріота.
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дякують за таку їм честь,і підносять йому дари. Самі лише Амери
канці принесли Ваньці дарів на 12 мільярдів добрих американських 
доларів.А ще більше - Німеччина та 'сателіти'.

За таке титул 'великий' вже не вистачає. Треба не менший;як 
титул 'бог'.І справді читаємо:

...У людей Глубокой вєри 
Імєет імя божества.
А било попрасту прівічно 
Иіто он сквозь тру бачний димок 
Всьо в мірє відєл самолічно 
І всєм завєдул как бої*.

Так на земле он жіл і правіл.
Держа бразди крутой рукой.
І кто прі ньом єїо не славіл,
Не вазнасіл?- Найдісь такой!

...Всє,што в чінном зале,
І рота аткріть ему не дав,
Уже,вставая,васкліцалі:
-Ура! Он снова будет прав!
...І пад Масквой і на Уралє- 

В труде,лішеньях і барьбє - 
Ми етой воле давєрялі 
Нікак не мєншє-чєм себе.

Єму,кто вьол нас в бой і ведал,
Какімі бить Грядущім дням,
Ми все абязані пабєдой,
Как ею он абязан нам.

А.Твардовскій.'За далью - даль".
Повторюємо: Москвин своїм - неприглушеним цивілізацією -

інстинктом самозбереження відчував,шо без жорстокого,деспотичного 
царя він загине у московському безладі.А інтелігенція те й знала 
історічні факти,коли за м'яких царів хиталася московська держава. 
Ось у цьому відчутті та знанні і лежать корені справжньої ширости 
московського прославлення їхніх деспотів. Між ними і Німкеню Єка- 
тєріну II та Грузина Іс.Сталіна.

Проте бачимо прикметну Москвинам ріжницю між цьому двома та 
іншими царями.В СССР видано великими накладами чимало книжок про 
Пьотра І,Івана ІУ,шо в них прославляється цих будівничих москов
ської імперії. Про Єкатеріну II підозріла майже мовчанка,хоч вона 
розбудувала імперію не менше за Пьотр І чи Івана ІУ. Чому така 
несправедливість? - Лишфдну знаходимо причину. - Єкатєріна була 
НЕмосковкою.

М.Хрущов знишив Іс.Сталіна подивугідно легко.На захист свого 
божка не став ані один Москвин.Чому? - Тому,шо й забуття Єкатєрі- 
ни.Іосіср Сталін був НЕмосквин.

Так виявляється за першої ж спроби життям московська нена- 
вість до чужинців (ксенофобія).

Московський письменник,некомуніст написав фантастичний роман 
про те, як виглядатиме світ у ХХУІ ст. Він пише,шо У ХХУІ ст.буде
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здна єдина світова держава зі столицею Москвою .Як людство до того 
прийде? Відповідь на цей запит знаходимо у міркуваннях автора. Він 
каже:"Як рух нерозривно пов'язаний зі швидкістю,так і воля ( сво
бода) нерозривно пов'язана зі злочином.Не можна відокремити швид
костей від руху .Щоб зниііи ти швидкість, треба знищити самий рух. Так 
само не можна відокремити злочин від волі.Отже,щоб знишити злочин 
треба знишити волю.Раб,шо лише виконує накази,не зробить злочину. 
Ии,Москвини, вибрали шастя без волі,і тому переможемо. Немосквини 
вибрали волю без шастя, і тому будуть переможені" (*&).

Сказано ясніше ясного: щастя БЕЗ волі,с.т.шастя в РАБСТВІ, 
йосквинові РАБСТВО Є ІНАСТЯМ.

І не лише сказано,але й здійснювано в Московшині від X ст.до 
IX ст.разом. Здійснювано не лише деспотами чорними та червоними, 
але й усією московською нацією. Мужики здійснювали в родині та в 
абшіні; інтелігенція у своєму побуті,літературі і філософії;пану
юча верства - в державній політиці.

З усього вищесказаного бачимо,шо не марксизм,не соціялістич- 
ні ідеї наказали 1917 року В.Лєнінові ПОНОВИТИ деспотичну владу 
та кріпацтво. Наказала йому його московська душа,його національ
ний інстинкт самозбереження імперії і непереможна сила націо
нальних традицій. Непереможна, бо тисячорічні традиції входять - у 
психіку,у кров людей,і передаються з молоком матері з покоління в 
покоління.Це ми й бачимо в усій історії Московщини XII-XX ст.і в 
усіх царинах життя: особистого,громадського,господарчого,культур
ного і політичного.

Всяка мо сковська імперія (ба навіть сама етнографічна Мос
ковщина) не може дозволити жодної волі: ані особистої,ані громад
ської, ані національної ( немосковським народам імперії). Не може 
дозволити приватної власности,вона ж бо є основою волі.Всяка мос
ковська імперія не може існувати без величезної поліції, і то не 
лише,щоб тримати в послуху немосковські народи, але й самий мос
ковський. Всіляка Московщина -монархічна і соціалістична - запере
чує особу.та її права; заперечує ідею приватної власности; запе
речує всіляку волю.

"..Деспотія і рабство,брехня і виказ,злодійство і безбожниц
тво. Московщини без цих властивостей, не було в історії.І досі во
на не паказала, шо може бути інакшою. Отже, як не болюче, мусимо 
визнати,шо і не може бути інакшою.Тому-то вона і не має права іс
нувати взагалі" - визнав московський патріот князь С.Волконський.

йлі/т'я. я
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УІІІ.

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД МОСКВИНА.

Ми, Мо ск вини ,вважаємо великим 
злочином сумніватися у праві 
держави робити з нами все,то 
вона хоче.

монарх.В.Соловйов.190$ 
Ліквідувати диктатуру та цен
тралізацію нашої держави і 
партії -це зліквідувати СССР.

соціял. В. Ленін. 1918 
Воліємо деспота, ніж розвал 
нашої, імперії.

демок.А.Кєрєнскій.19$0
Кожна людська громада обмежує волю і права особи, щоб сама 

громада могла існувати і допомагати своїм членам. Народи, що їх 
культура виросла і основується на вірі в Бога і в Божеську спра
ведливість та кару,виробили свої етичні закони моралі,права,спра
ведливости ,карности,самостриму,поводження,ладу.Справді культурну, 
справді побожну людину стримує від злочину не страх людської ка
ри, але власне сумління, власні етичні засади,власна мораль,само- 
стрим,коротко - культура.

Московська двонога потвора,шо не вірить у Бога,що насолоджу
ється муками катованих жертв,шо кожночасно готова продати за без- 
цінь власну* матір,шо розуміє єдиний стрим - страх перед зовніш
ньою карою переважаючої фізичної сили,така потвора не могла і не 
може створити навіть зародку людської культури. Етика Москвина і. 
тепер є на поземі дикого звіря.

Москвини свідомі своєї-звірячої вдачі.Вони знають,шо - вис
ловлюючись образно - кожний з них носить ножаку за холявою, і не 
завагається його вжити в найменшій суперечці.Москвин зрозумів,шо 
потребує якусь силу,яка не допускала би вживати ножів надто час
то. Такою силою могла бути лише сила жорстокіша за самого Москвина 
- люта деспотія. Пьотр І знав свій нарід ліпше за будь-кого,і він 
казав:"Сія саринь нічєм,кроме жєсточі унята бить нє может" (#).

Духовий син Пьотра І В.Лєнін писав 1917 р.до Наркома Судівни- 
цтва В.Курского:"Суд не сміє уневажнити наш заляк (терор).Навпаки, 
він мусить засадничо обгрунтувати законність, оправданість, вар-

-R) "Пісьма і бумагі Пьотра Вєлікава".
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тість і потребу заляку. Не сміємо виправдуватися, підмальовувати 
ваш заляк. Навпаки,маємо вживати заляк явно і славно і жорстоко, < 
гюб не було ніяких сумнівів ані у наших ворогів, 'ані у нас 
самих" (*).

Всі азіатські держави були деспотіями. Необмежаним всевлад- 
пеи був і хан Золотої Орди.Татари були московськими учителями 300 
років,і татарщина зміцнила у Московщині засаду й ідеал деспотич
ної державної влади.

Азійські деспоти виявляли свій деспотизм лише в царині фі- 
зичній.Москвини - у фізичній а також і в духовій.Ми вже згадували 
про Поґодінський державницький ідеал - однодумність,с.т.деспотію 
думки.Той монархіст лише мріяв про неї,а соціалісти,здійснили.Чи
таємо:".. Окремі гниляки,прикриваючись засудженням культу особи, 
намагаються* піддати сумніву правдивість політики Комуністичної 
Партії.Деякі наші партійні відділи ставляться надто поблажливо до 
тих гниляків,шо виступають з протипартійними заявами.Наші партій
ні відділи мусять завзято боротися зі всілякими ухилами від пар
тійної лінії,від ленінської ідеології. Кожний комуністи має право 
обговорювати,в ряиках уставу КПСС,питання партійної політики.Але 
Партія не дозволить обертати те право у право голосити чужі, во
рожі ленінізмові ідеї. Партія не дозволить протипартійних навіть 
висловів у своїх лавах.Все таке заперечує самі засади КПСС" (**).

За Кримської війни 18^4 р.суспільство нарікало на надто ве
ликі крадіжі обозних (інтендантів).Тоді Нікалай І гаркнув: "А їм. 
какое дєло до етоґо.Заткнуть рати".

Н.Хрущов щоб показати народові,шо він проти бюрократів,скри- 
тикував,нагримав на них.Але коли,наслідуючи його,почали журналіс
ти їх критикувати,то Нікіта гаркнув на журналістів:" Ето нє валіз 
дєло.Замаячать!".Нічого нового в СССР.

Нікалай II розігнав першу,другу,третю 'їасударствениє Думи' 
за критику уряду. Аж четверта стала 'памаґать правітєльству',с.т.
иовчал^д tсъезду Савєтоф СССР' "дємакратічєскіє" Нікалаї вимага
ють не мовчати, але хвалити уряд, і без жодних балачок одностайно 
ухвалювати всі проекти,дії,закони уряду.Як бачимо,не вмилися мос
ковські монархічні Нікалаї до своїх "дємакратічєскіх" близнюків.

Цензура московських монархістів-назадників була аж до сміху 
безглузда, проте вона часом дозволяла кпити з московського життя, 
як напр.кпини М.Салтикова-Шедріна ^Н.Гоголя (-&&*).

Цензура московських поступовців-дємакратів за кпини засилає 
письменників на каторгу,як напр.Остапа Вишню (Павла Губенка),М.Зо- 
шенка,Н.Чаяна (Ц) та інших.

Не гуморист,але науковець-дослідник пише: "Цензор у підручни
ку аритметики заборонив рядок крапок між числами,підозріваючи ли
хий намір.Інший цензор викріслив рядки, де говорилося,шо в Сибіру 
їздять собаками; не дозволив виразу "король помер"; в археологіч-

-&) В.Ленін. "Полное сабраніє сачінєній". 
х-и-) "Правда" $-ЇУ-І9%.
-ккж) Обидва немосквини з походження.
Ц) і ці три - немосквини.
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них працях не дозволялося писати,ню королів убивали. Журнал "Сав- 
рємєнік" написав,жо в Петербурзі стоїть паскудна погода.Міністер 
Л.Дубєльт викликав до себе редактора ф.Булґаріна і нагримав на 
нього: "Ти што там нахрюкал? Клімат царской резіденпіі хуліш? С-м- 
а-т-р-і ! Я тебя с.с.... (*)

Царський міністер лише накричав на редактора та й відпустив 
додому.А соціалістичний міністер гумориста М.Зошенка заслав на 
каторгу за те,то той уклав в уста мавпи речення:"Тут в зоопарку, 
в клітці легше дихати,як на волі серед савєтскіх людей". Чи ж не 
янголи ті монархічні міністри,порівнюючи їх до "дємакратічєскіх"?

За назадницького монархічного уряду письменники мали право 
не писати того,чого не хотіли писати. За поступового "дємакратіч- 
ноґо" в СССР не мають права навіть повчати,а мусять щосили хвали
ти уряд,вождів і шасливе життя в СССР,інакше - С-м-а-т-р-* !!!

Який же 'держіморда'гірший:монархічний чи "дємакратічєскій"?
Ба,гірше!- Монархічному і до голови не приходила "ґзніаль- . 

ная" думка поробити всіх письменників платними державними урядов
цями, і всі видавництва державними установами та давати їм замов
лення на потрібні урядові теми.Московський "дємакратічєскій"'дер- 
жіморда'поробив 'падрядчікамі'(-&з-)не лише письменників, але й на
уковців,мистців,лікарів,музик.акторів,співаків і навіть священни
ків,разом з єпископами та патріархом.

Аж до такого всеохоплюючого (тотального) духового рабства не 
доглупався найлютіший деспот у світовій історії.

-КЯ-ЗШ-&&
СТАНИ.

Европейська шляхта виховувалася на великій культурі старовин
ної Елади та Риму. Вона знала і розуміла ідеї обов'язку,права,во
лі, власної гідности,ідею життєвої мети тошо.На цих ідеях зродило
ся і виросло в Европі лицарство, шо присвячувало своє життя бо
ротьбі за виші ідеї та ідеали,напр. поширення Християнства, визво
лення Христової могили,а насамперед служити своєму народові,своїй 
державі.Один з найкращих представників європейського лицарства, 
високоосвічений (-К-&К-) ттанг князь Дмитро Вишневенький саме на тих 
ідеях заснував у ХУІ ст,наш славний Лицарський Орден Запорізький.

Европейські лицарські ордени,аристократи,шляхта шукали нагод 
послужити своїй державі,своєму народові,і то без жодної заплати(Ц) 
Англійська шляхта за гроші одержані - з землі розбудовувала проми
сел та торгівлю. Вона посилала своїх синів до невідомих, далеких 
країв здобувати (ризикуючи своїм життям) сирівці та ринки для ан-

-к) Д.Мєрежковскій. "Бальная Расєя".
-к-х) 'Падрядчікі' - будівельні підприємці,шо за умовлену ціну 

забов'язувалися щось побудувати..
-RX3-) Він скінчив два европейські університети і був почесним 

членом Малайського Ордену.
4) Ще й тепер члени Палати Лордів в Англії,не одержують ані 

сотика за свою службу державі.
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глійського промислу і торгівлі (^).І маленькі три острови виросли 
на світову імперію,даючи добрий заробіток новим ьсіль нонам людей.

Власний почин (ініціатива),власна воля,власні зусілля вихо
вували у Европейців почуття власної сили,власної гідности,гордий, 
везалежнинький дух. І всі європейські стани: аристократія,шляхта, 
торгівці,ремісники,власними силами і боротьбою здобули свої ста
нові і особисті права та вольності,і навчилися їх боронити.

Український нарід від непроглядних передісторичних часів,тво
рив з іншими Европейцами європейську культуру та цивілізацію (-&&). 
Отже,українська провідна верства жила тими самими ідеями та ідеа
лами, шо й західньо-европейська. У ІХ-ХІІІ ст. український нарід 
створяв найбільшу,наймогутнішу, найбагатшу і найкультурнішу імпе
рію в Европі. Втративыи у ХІУ-ХУ ст.переважаючу більшість старої 
аристократії (-&**),український нарід створив у ХУІ-ХУІІ ст.нову - 
козацьку.А вона мечем і пером боронила свій нарід від поневолен- 
ннАзіятани з півночі, сжду і півдня та Поляками, Мадярами зі за
ходу. І цю боротьбу провадила не сама лише шляхта,але й всі стани 
українського народу. Навіть і стан селянський,бо він сторіччями 
орав степ з мечем при боці,і кількократно за життя одного поколін- 
я,кидав плуг, і хапався за шаблю. Орачі-лицарі - визначили наше 
козацьке селянство європейські історики.

Ця кривава,безупинна БОРОТЬБА кількох поколінь всіх станів 
українського народу за виші національні та людські ідеали зміцни
ла в Українців - успадковану від попередніх поколінь - волелюб
ність, самостійність і критичність думки, національну і особисту 
гідність.Зміцнила так дуже,шо не змогла Московшина змосковшити Ук
раїну, с.т. не змогла знищити національні властивості за 200 
років свого дикого, азійського нищення України. Навіть,московшена 
псковською школою та літературою,українська інтелігенція не мос- 
ковшилася аж до XIX ст. коли яничари-драгоманівці зловили її на 
еопіялістичний гачок.І тепер ніхто інший, лише Україна заб'є оси
ковий кіл у могилу московської імперії. Така-то сила українського 
національного духа.

Ми ухилилися вбік,шоби дати тло до малюнку московської про
відної верстви та станів. Саме московське життя створило їх геть

-к) Московське дворянство не хотіло їхати навіть до недалекого 
Сибіру, і його величезні багатства лежали невжитком кілька 
сторіч. Сибірські багатства почали розробляти українські 
переселенці по знесенні кріпацтва 1861 року.

-""^Відкриття Трипільської культури в Україні тацовійші архео
логічні знахідки цілковито ясно вказують,що колискою євро
пейських- народів була Україна. Іншими словами - європейсь
кі народи походять з праукраїнсь;кого. Отже,і європейська 
культура зародилася з праукраїнської. 

хкх)Більшість найвишої польської аристократії є українського 
походження,як напр.князі:Острозькі,Сангушкі, Чарторійські, 
Збаразьк і,Вишневенькі,Воронецькі ,Курцевині,Четвертинські, 
Ружицькі,Иузинй,Слуцькі,Пронські та інші.
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цілковито противними до європейських.
-SHHHHHf

У Московщині перша провідна верства ІХ-ХІІ ст.походила з Ки
ївських князів та їхнього оточення.Змішуючись кровно з тубільцями 
Угрофінами,ця верства помалу московшилася.До неї влилася ХІІІ-ХУІ 
ст.велика ріка татарської провідної верстви^ Так малий гурт Укра
їнців розчинився в тому фіно-татарському морі. У ХУІІІ ст.доміша
лося багато балтицьких Німців (*%), а в XIX ст. багато інших змос- 
ковшених немосквинів (найбільше малоросів).Ті Европейці домішува
лися лише до аристократії та 'дворянства' (шляхти) (*№). Всі інші 
стани (а це ж понад 90 % людности) лишилися чистокровними Азіята- 
ми. Отже, ця європейська домішка не могла - ясна річ - змінити 
угрофіно-татарської духовости Москвина.

Азійські народи повстали і розвивалися за дуже відмінних він 
європейських географічно-господарських обставинні тому духовість 
азійських народів має дуже мало спільного з європейською, а часто 
є навіть цілковито противна.Духовість же є матір' ю світогляду.Так 
в азійсько-московському світогляді нема ані натяку на ідеї та 
ідеали європейського лицарства.Навпаки - панують цілковито проти
ставні. Тим-то Москвини не могли мати - хочби й хотіли - нічого 
подійі ого на європейську аристократію та шляхту.Навіть сама назва 
московської шляхти - 'дворянін' вказує на це.'Дворянін' - це при- 
дворник, що служить на дворі (царському ),с.т.с луга (х***). Отже, сама 
назва вказує,шо московський 'дворянін' був лише слугою.А в деспо
тичній московській державі - це тотожне з рабом.

Ми вже казали: як московська аристократія противилася змен
шенню деспотії царів, як хотіли лишитися рабами. Наколи найвищий 
стан був і хотів бути рабом, то чого ж можна сподіватися від нижу
чих станів.І справді,в Московщині стани творилися не власними їх
німи зусІллями та боротьбою,як в Европі,але творив їх цар.Цар да
вав їм "права",які сам хотів. А як сам давав,то сам і відбирав за 
своєю примхою, французький посол Демурьє у балачці з Павлом І був 
висловився:"Одна з Ваших визначних осіб..".Павел зауважив йому: 
"Знайте,пане,Що тут ніхто не є визначною особою,крім тої,до якої 
я мовлю,і лише доти, доки я до неї мовлю. Ні слова не були його 
пихою,але докладно висловленими "правами" станів. А життя та доб
робут нижчих станів залежали навіть і не від самого царя, але від 
місцевих урядовців.Навіть дворянський стан був на ласці чи нелас-

#) Рід (династія) Рюриковичів вимер у Московщині І$98 року,ко
ли вмер останній Рюрикович фьодор,син Івана ІУ. Чисто ні
мецький рід Цербст-Ґоторп почався 1762 року,коли вступив 
на трон чистокровний Німець Пьотр ІІі(Голштайн їотторп),що 
одружився з чистокровною Німкенею Анґалт Цербст,яка по ньо- 
м^царювала під іменем Єкатєріни II.

-К-К-) Письменник А.Ірібоєдоф пише: "Якби заблукав до нас чужи
нець ,шо не знає нашої історії,то він був би напевно поду
мав,шо наші пани і наші мужики походять від двох,цілкови
то ріжних народів".

-&кх)Слово 'благородний'Москвини позичили в Українців у XIX ст.
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пі губернаторів.Зрюжгою,як пише московський історик В.Ключєвскій, 
освітній і ъюральний позем московського дворянства ХУІІІ ст. не . 
був вищим за позем московського селянства.Селян же навіть закони 
мали за безправну худобу.І не лише за кріпацтва,але й по знесенні 
його 1861 р. А по 1917 році Москвини не вважали селян навіть і за 
худобу,бо ж худобу господар годує і в теплій стайні тримає взимі, 
а "рабочє-крєстьянскій" уряд СССР вивозив українських селян з 
жінками і дітьми до Сибіру,-не годуючи,і викидав їх, голих-босих, 
там у сніг проти неба.

ия-к-&к̂
Від першепочатків московської історії існували в Московшині 

касти,і то замкнені.Перехі з нижчої до вищої:духовенства,дворян
ства не дозволялося аж до 1865 р. а зі селянства аж до 1906 р.(х), 
хіба винятково за дуже великі заслуги.Таких випадків було мало.

У всій Европі по війні 191^-20 років впали рештки станових 
пільг (привілеїв). У соціалістичній СССР - навпаки: стократно по
більшилися старі дворянські пільги і тисячократно поменшилися ма
лі селянські та робітничі "права".Змінилися лише люди в панських 
покоях та їхні титули.Нове "дємакратічєскоє" дворянство перебрало 
у спадок від старого монархічного всі старі дворянські пільги та 
ще й додало стократно більше нових пільг та прав.Напр.'Дємакраті- 
чєскій" цар Н.Хрушоф казав на зборах своєї "дємакратічєской'арис- 
тократії: "Ми не .визнаємо права нікому зпоэа КПСС керувати будь-: 
-чим у суспільному житті.Це право має лише КПСС,її члени"(**).

За влади монархічного дворянства було чимало ділянок життя, 
so ними керували недворяни.

До 1917 року всі державні посади в московській імперії об
саджувалися лише дворянами. По 1917 році також - новими дворянами 
-членами комуністичної партії.

До 1917 року бути старшиною мав право лише дворянин.Тепер в 
СССР також - старшиною може бути лише член комуністичної партії. 
Міністри в уряді СССР і в урядах "республік" СССР - всі до одного
- нові дворяни - члени КПСС.

У 'Верховному Савете' СССР (парламенті) 1937 р.було: робітни
ків - 4$ %,селян - 2Ц%,Інтелігенції МІ%.А 1950 р.було: робітників
- 35%,селян - 18%,інтелігенції - Д7%. А треба знати,шо багато з 
тих "робітників,селян" ними-не є,бо фактично вони на урядових по
садах, с.т. урядовці, а не робітники чи селяни .Коли це взяти на ува
гу,то з 678 послів 'Вєрховноґо Савзта' 1950 р.робітників та селян 
було лише ІДО,с.т.20%.Та й серед тих 20% робітників-селян були пе
реважно голови колхозів та добре платні підганяйли у вирібнях.Так 
серед 70 послів селян,63 були платними головами колхозів (***).

На з'їзді т.зв.професійних спілок у Москві 27-111-1959 було 
1.275 послів ( делегатів ). З них було: 805 ордєносців (с.т.за
проданців владі,зрадників робітництва), 61 - герої СССР (с.т.лаку-

й-) Ніколи,ніякої касти не існувало в Україні.Перехід з одного 
стану до іншого,вищого був дуже легкий,хоч в українському 
народі глибоко вкорінене розуміння потреби гієрархічности.

-&х) Н.Хрушоф у промові на зборах ЦК КПСС 1963 року.
***) "OstProbleme".31-VIII-1950.
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зи),83 члени Верховного Савєта СССР (урядовці),7$ члени ..єрховних 
Савєтів'"республік'СССР(яничари),25l - члени ВЦСПС,с.т. найвишого 
начальства над професійними союзами.-. Отже, ані одного правдивого 
робітника,с.т.простого, не запроданця, а самі гідганяйли робітник 
ків. Профспілкові ж підганяйли.одержують стДлу платню 1.000 руб. 
місячно,а робітник-майстер - 250 р.чорнороб -7$ руб.Якже ті запро
данці можуть стати проти роботодавця - проти уряду СССР,то пла
тить їм вдесятеро більше,як робітникові.

Лава(комісія),шо мала укласти 1966 року новий устав (статут) 
колхозів, складалася з: 88 високих вельмож (міністри, члени Прези
дії ПК КПСС тошо), 43 голів колхозів (а фактично вони призначають
ся урядом),7 науковців,2 редакторів,2 агрономів, 6 колхозних кни- 
говодів,І тракториста і ...жодного колхозника. З усіх 149 її чле
нів лише 14 мали українське прізвище (і напевно лише прізвише ). 
Москвини називають таке "самая дємакратічєская дємакратія'.Хіба 
на глум?

На ХУІ з'їзді КПУ в Січні 1949 р.було:з вишою освітою 47.4%, 
зі середньою - 37%,з нижчою - І5.5%.0тже,84.5% інтелігенції,а во
на ж вся - державні урядовці.Тож ЧИЯ або Ж0 є ота КПУ? -

На тому ж з'їзді було: Українців $6% (*),Москвинів 42%.А мос- 
квинів т.зв.УРСР є лише 17 % (-кх),а Українців - 80 %.

На УІ з'їзді Профспілки Працівників Культури УРСР були посли 
(делегати):Афанасьева,Балаханова,Бліноф,Волкоф, Волкова,Варвулєф, 
Ґончароф,Зубцоф,Іваноф,Капрєлова,Калмікова,Козлоф,Канєцкій,Кузін, 
Лозін ,Мз сяцєф, Нікалаєф, 0рлоф,Пашкоф, Се ліваноф, філіпава, фіцало віче
ва,Цаплюкова,Шілоф і десятки подібних "украінцоф".

На XXIII з'їзді КПУ 1966 р.у презідії з'їзду були: Андрєєф, 
Ботвін,Вторушкін,ДєГтяроф,Ковпак,Комяхоф, Покрішкін,Кулікоф, фьо- 
дороф,Худосовцєф,Чурсін,У Секретаріаті: Бєдняґін,Васлєєф,Дємідоф, 
Єльноф,фоміна,Халапсін.У Редакційній Колегії: Бєлоґрудоф,Мальпєф, 
Стратоноф, Якубоф. У Мандатній Лаві:Азароф, Бабаджаніян, Бурміс- 
троф,Вєлесоф,Іваноф,Кіслякоф,Пічужкін, Гіапльовкін,Сдєржікоф,Соко- 
лоф,Чебрікоф (ххх).

Часописи СССР визнають, шо робітники та селяни цілковито не- 
цікавляться "виборами" до 'Савєтів'хоч - як самі ж пишуть - працю
вала величезна гурма намовлячів (агітаторів).Вони ж пишуть про ве
ликі шахрайства у голосованні, шо виборчі лави ( комісії) самі за
писували тисячі карток виборців,які ніколи не голосували (4).

Та,часом виборці цікавляться тими "виборами",хоч і не так,як 
бажає нове московське панство.Напр.у "виборах" І4-ПІ-І965 до міс
цевих 'Савєтів'півтора мільйони виборців голосували проти призна
чених кандидатів. У 170 виборчих округах уневажнено голосования 
цілковито (5).Таке пишуть часописи СССР,а знаючи їхню забріханість 
можна напевно припускати, шо було.- щонайменше - вдесятеро 
більше 'проти',бо ж коли б було так мало,то взагалі не писали би.

х) Українців лише кровно,а фактично мзсковських яничар.
хх) До 1917 року було їх лише 2 %.
ххх) "Правда України" 9-Х-І966.
4) "Радянська Україна" 28-1-1962
5) "Правда" 19-111-1965.
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Часописи СССР пишуть (на наказ уряду*СССР) про шось зле в СССР ли
ше тоді,коли кожна дитина знає, отже неможливо мовчати,шоб люди 
не казали,що так робиться на наказ із Москви.

Старе зперед 1917 р. московське дворянство було замкненою 
кастою. З інши^станів до нього не приймали аж до 1906 р.коли ре
золюція відкрила двері до старшинських шкіл недворянам,Бути стар- 
23НОЮ мав право лише дворянин. Тим-то надавали дворянство тим,хто 
скінчив старшинську школу .Щоправда,не спадкове.

В СССР вже видко намір нових вельмож замкнути касту нового 
дворянства. По війні 19Jit-45 рр.сама КПСС перешкоджає вступати до 
неї дітям нечленів КПСС.Такі діти мусять скінчити партійну школу, 
а до неї приймають лише дітей членів КПСС.Тепер в КПСС є: Москви- 
нів 61.8 %,а Українців - 15.7 %.А до Українців зачисляють і неук- 
раїнців,які живуть в УРСР (х).

Кожна провідна верства (вище панство) природно дбає,шоб вла
ду передати своїм нащадкам.Задля того треба нащадків з дитинства 
виховувати на провідників, з почуттям свого права керувати,с.т.з 
почуттям своєї вищости над іншими людьми. Так виховати можна лише 
в окремих,панських школах. І в московській імперії існували окремі, 
лише задля дворянських дітей,школи:'пажєскіє і кадєтскіє корпуси', 
дворянські ліцеї,'інстітути благородних дєвіц' і т.п.

Та,нове московське панство СССР недарма називає себе "прагрє- 
сівним".Старе дворянське панство створило за 300 років яких 50 
панських шкіл.Нове ж соціялістичне панство лише за ЗО років ство
рило понад 300 таки^шкіл,і то більш панських, з більшими пільгами 
та правами,як до 1917 року.

Теперішні московські можновладці гірким досвідом дізналися,Що 
сила провідної верстви є не в кількості,але в якості.За 1930-40 р. 
вступило до КПСС 8$ % її членів. За тодішніх господарчих та,полі
тичних турбот но.було передумов вишколювати їх ідеологічно,і тому 
оцінювали їх за їхніми технічно-керівницькими здібностями.Знижен
ня політичної свідомости членів КПСС і взагалі погіршення якости 
КПСС визнав офіційно Т.Малєнкоф (хх).

Ідеологія та тактика КПСС вимагають всеохоплюючого зосереджен
ня, деспотії, а вони породжують канцелярщину і творчу яловість.Де й 
відбилося бумерангом по самій КПСС, виховуючи в її керівних лавах 
духових і розумових вузькоглядів,нездібних бачити всі боки жит
тя,бездумних рабів,що можуть лише механічно виконувати,без натяку 
на здібність самому шось почати. Такі не можуть не тощо творити, 
але не можуть навіть виконати розумно наказ,а про керівництво нема 
що й згадувати.Жахливо боючись суперників^Іс.Сталін нишив кожну 
більшу особистість серед сметанки КПСС.Залишилися живими малеч, 
боягузи,потакайли,лакузи. Виконавці,а не провідники. А це ж у.про
воді нації.Так московська імперія стала перед смертельною їй заг
розою - опинитися без державницької провідної верстви,без царя,с. 
т.перед розвалом імперії.

Теперішній казково величезний розвиток науки і техніки так ус
кладним все життя, шо керувати ним можуть лише люди з вишою осві-

х) див."Партійная Жізнь"19-Х-І9б7 
-хх) див. "Правда" 6-Х-1952
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тою. І то не лише на вищих посадах, але й на середніх. Шоби не ви
пустити керму життя зі своїх рук,мусило 'савєтскоє' панство СССР 
подесятерити кількість панських шкіл, і значно поліпшити не лише 
навчання,але й насамперед ВИХОВАННЯ .Мусило не допустити до тих 
шкіл 'мужицтва'.Тепер у СССР у 300 панських школах-інтернатах нав
чається понад один мільйон вибраних панських дітей .Школи статко
вані пишно, учителі найліпші^ учні живуть панським життям,але 
й лад ВІЙСЬКОВИЙ з дуже суворою дисципліною. Провадиться дуже 
стислий ДОБІР не лише ліпших розумів,але й провідницьких здібнос
тей .Жодного стику з позашкільним життям, щоб часом не заразилися 
якоюсь єрессю.Так виховується нова,високоосвічена, здисциплінована, 
запекло шовіністична,безоглядно жорстока провідна московська сме
танка (еліта).

Нове московське панство СССР вже цілковито відкрито наслі
дує старе монархічне.Шоб не допустити мужицьких дітей до середньої 
і вищої освіти,царський уряд запровадив високу оплату за навчання. 
Шукаючи підтримки народу, уряд СССР зніс був 1917 р. всі шкальні 
оплати. Коли ж витворилося нове 'савєтскоє' панство,то воно, щоб 
утримати владу у своїх руках, запровадило 2-Х-19ДО р. такі високі 
шкільні оплати,що їх не міг заплатити не тощо селянин чи робіт
ник, але й невисокий урядовець.

Десятки тисяч випусників середніх шкіл УРСР не можуть вступи
ти до ВУЗ-ів з-за браку гроша на оплату навчання (х).

Тепер до ВУЗ-ів приймається не більше,як 25% тих,шо скінчили 
середні школи.Напр.1957 р.не прийняли 7Q0.000. За три роки (1953- 
-57) не прийняли 2.200.000 середнешкільників (хх).

У ВУЗ-ax УРСР дітей робітників було: 1928 р.- 70%, 1933 р.- 
50.3%,1935 р.- Д5%,1938 р.- 33.9%. У технікумах: 1933 р.- Ді.5%,
1935 р.- ЗІ.7%,1938 р.- 27.1% (хх*).

КПСС та Комсомол вже не є згуртованнями голоти(пролетаріату). 
Навпаки.Тепер вони є згуртованнями нового панства.

Це нове панство привернуло і стару ПАНШИНУ зперед 1861 року, 
За законом 27-У-І939 кожний селянин мусить відробити щонайменше 
250 дармоднів річно. Шоб примусити до того, той же закон зменшує 
наполовину ( до 0.15 га) присадибний городець,і водночас збільшує 
податок з його (Д).

Привернули ще отарний.Закон 8-11-1658 прив'язував мішан до 
міст,де вони жили, і забороняв під загрозою смертної кари,міняти 
місце побуту. Закон 27-УІ-І9ДО закрілашує промислових робітників, 
забороняючи їм міняти працю і місце побуту.Нічого нового в СССР.

Як бачимо,всі старі зперед 1917 р.стани існують і по 1917 р. 
в СССР. Московська "демакратія" називає це "безкласовим суспіль
ством".Направду,нема меж московському цинічному забріханству.
ЗОСЕРЕДЖЕННЯ (Централізація).*****

Від першепочатків своєї держави досі Москвини кру-

х) див."Молодь України" 26-11-1965-
хх) Н.Хрушрв.Промова його на XIII з'їзді Комсомолу У-1958. 
ХК-К-) до повідь О.Зінкевича на II з'зді Комсомолу України.
Д) див.'Важнєйшіє рєшєнія па сєльскаму хазяйству". 19 ДЗ
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тяться в зачарованому колі. Звіряча вдача та отарність Москвина 
примусили московську провідну верству запровадити деспотичну дер
жавну владу, шоб врятувати державу від безладу і занику. Деспо
тія ж неможлива без зосередження керівництва.Зосередження ж неу
хильно веде до канцелярщини (бюрократизму).Канцелярщина ж гальмує 
поступ народу і держави. Без того поступу держава стоїть на похи
лій плошині,і котиться до свого упадку.

Єдиним способом знили ти канцелярщину - це передати владу міс
цевій самоуправі,с.т.знишити зосередження ( централізм). Знищивши 
зосередження,упаде деспотія уряду. Недесіютичний же уряд - як по
казала кількакратно московська історія - призводить до безладу,до 
упадку держави,розпаду імперії.Єдиний порятунок - це розірвати те 
коло.Але задля того Москвин мусив би обернутися у свою против
ність - мусив би стати немосквином. Такого чуда не знає світова 
історія. А московська історія показала, шо кожна спроба не тощо 
розірвати,а лишень зробити те коло м'якшим ( еластичним) призво
дило до таких заворушень в імперії,шо загрожували самому її іс-
**Ув^ни]о§зпорадно,безладно борсається в тому колі і теперішня мос
ковська провідна верства.Наш народ глузує:"Хоч верть круть, хоч 
круть верть,а черепочку смерть".

Московське зосередження державної владу походить не з розуму, 
але з почуття. Не розумом,але шостим почуттям - тваринним інстин
ктом самозбереження - відчув Москвин загрозу своєму особистому жи
ттю від державного відосередження (децентралізації).Особистому,бо 
ж жадібного крови, безбожного двоногого звіря - Москвина вдержує 
від убивства,грабунку лише жах перед карою жорстокої влади.А жор
стокою може бути лише влада деспотична. Деспотичною ж'може бути 
лише зосереджена (зцентралізована) влада.

Кожний Москвин - від царя до псаря - не може уявити собі 
якусь владу, но тримає вкупі "імперію без зосередженої деспотії. 
Зрозуміти: чим тримається вкупі Брітанська Спілка Народів (Bri
tish Commonwealth) - це понад розумові сили Москвина,навіть .і з 
університетською освітою.

Убивче зосередження влади (централізм) стало таким наочним 
гальмом розвитку господарства СССР, шо його бачить навіть і шко
ляр.Та,визнати цю правду,відмовитися від зосередження влади - це 
започаткувати розвал імперії СССР.Але й мовчати вже нема як.Отже, 
збір ЦК КПСС ухвалив в Січні 1957 р. "Організаційна будова уп
равління промисловістю і будівництвом повинна основуватися на по
єднанні осередкового державного керівництва з підвищенням ролі 
місцевих господарчих, партійних і профспілкових установ у керуван
ню промисловістю та будівництвом".Отже,"зосереджене відосереджен
ня" (централізована децентралізація). Казав циган: "Ні в кут,ні в
Двері"Схвалений ІО-У-1957 наказ Вєрховноґо Савєта СССР про "Удос
коналення керівництва промисловістю та будівництвом" створив в 
СССР аж 92 ( в УРСР - II) т.зв. 'Совнархозів'. Цей наказ Москвини 
розголосили як відосередковий, бо - мовляв - кожний 'Совнархоз' 
керуватиме сам всією промисловістю своєї округи.Українське припо
відка каже:"Коли москаль каже ''сухо",то залізеш у болото по вуха".
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Цей наказ фактично же більше зосереджує керівництво промисловістю. 
Зосереджує, бо ж ті 'совнархози' призначає уряд СССР, а Ґосплан 
визначає: що і скільки мають вони виробляти. Ті 'совнархози' під
лягають безпосередньо урядові СССР,а місцева (т.зв.республікансь
ка) влада не має права ані муркнути .Москвини називають таке відо- 
середженням.Хіба на глум.

Зосереджена влада московської імперії не могла - хочби й хо
тіла - допильнувати все життя на всьому величезному обширі імпе
рії .Місцева ж московська влада боялася сама шось започаткувати,і 
чекала наказу від імперського уряду. Такий лад не лише гальмував, 
але й мертвив,убивав усе життя країни.І всюди,куди приходила мос
ковська влада - життя країни завмирало.Багатющі країни (як напр. 
Україна),опинившись під московською владою,дуже скоро ожебрачува
лися не лише тому,шо Москвини грабували,але й тому,по вони накла
дали кайдани на всі почини тубільців.У кожному бо почині тубільця 
Москвин підозрівав підступ,зраду.

Московські монархісти до 1917 р. зосередили лише політичну 
владу. За їхньої влади господарче життя було більш-менш вільне.
А про однодумність вони лише мріяли.

Московська ж "дємакратія" зробила великий "праґрєс". Вона 
крім політичного, зосереджило також і господарче життя. Та,й те їй 
було замало - вона зосередила також і думку та слово.Напр.

Все керівництво науково-дослідною працею СССР зосереджево в 
'Ґасударствєном Камітєтє СавєтаМіністроф СССР'. Отже,жодного по
чину на місцях, жодної волі науковій думці на місцях, а лише 'как 
прікажєтє,Ваше Прєвасхадітєльство'. До 1917 р.оте 'как прікажєте' 
панувало лише серед урядовців,а науковці,письменники,мистці мали 
право і можливість,якшо не висловлювати,то принаймі думати не так 
'как прікажєтє'.Тепер в СССР всі мусять неухильно навіть думати, 
'как прікажєтє',інакше бо ...Сибір неісходима.

Уряд СССР наказав І2-Х1-І9$9 закрити спілки журналістів у 
всіх окремих "республіках" СССР,а натомісць створити один 'Саюз 
Савєтскіх Журналістоф' з осередковою управою в Москві.Ясна річ, 
головою призначено "старшого брата" (П.Сатюкова). До управи приз
начено 8 Москвинів,2 Українців і по одному від кожної "республіки" 
Про жалюгідну ролю тих "представників" - нема пз треби тут прига
дувати. Так здійснили московські "дємакрати" мрію своїх монархіс
тів про єдіномисліє'.

Моби не допустити до зосередження всієї влади в уряді,шоб не 
допустити до диктатури уряду,всі Европейці поділили державну вла- 
дуна три окремі: законодавчу (парламент),виконавчу (уряд),судову 
( незалежний Найвищий Суд). Такого поділу ніколи не було в Москов
щині, і тепер нема в СССР.

Деспот,диктатор не може дозволити місцевим провідникам самім 
розв'язувати місцеві справи; не може дозволити нікому ніякого по
чину, бо то було би початком кінця деспотії,диктатури. Тим-то дик
таторський уряд може існувати лише в зосередкованому державному 
ладі.За теперішнього розвитку техніки,всі царини життя так взаємо
пов'язані, шо зміни в одній царині впливають на життя в інших ца- 
ринах. Тим-то державне зосередження мусить охоплювати ВСІ царини 
життя; мусить бути - всеохоплююче ( тотальне). Про таке мріяли всі



Мбсквини: і монархісти кірієвскі,лєонтьєві,паґодіни, і соціалісти 
ткачож,нєчаєви,плеханови.В Ленін ті мрії здійснивша його наступ
ники так удосконалили; що всі деспоти і тирани минулих сторіч 
заздрять в пеклі.

Жоб керувати з одного осередку всіма царинами життя,мусить 
диктаторський зосереджений уряд мати дуже багато міністерств і 
дуже багато урядвців.Навіть у ХУІІ ст.уряд Московщини складався з 
$0 міністерств. Уряд СССР складався 1956 року з 52 міністерств.А 
кожне міністерство має багато відділів. Напр. Міністерство Будів
ництва має їх 514,Міністерство Торгівлі - 669 і т.п.А кожний від
діл має сотки,а то й тисячі урядовців (х).

У своєму культурному та цивілізаційноиу розвитку московська 
імперія відстала від Еврзпи до 1917 року;На 1-2 сторічча.З усієї 
людности(150 міл.)90 міл.(60%) були селяни та рільничі наймити.
У приватному промислі ( великому і малому) і в торгівлі працювало 
яких ЗО міл. (20%); міських робітників було яких 5 міл.державних 
урядовців було з 10 міл.а разом з їхніми жінками та дітьми 25 міл. 
(10%).Понад 85% інтелігенції(с.т.з середньою та вищою освітою) 
були на державній (офіційно чи фактично) службі.

У СССР нема ані одної царини людської діяльности, яка не є 
удержавлена.Все життя удержавлено. Отже,вся людність (230 міл.) є 
на державній службі. Але безправних,нещадно визискуваних робітни
ків та селян не можна назвати державними урядовцями,а лише крі
паками держави.

Московська "дємакратія" так "здемократизувала" нову московсь
ку, імперію - СССР,шо 1967 року в ній було всіляких - від колхозно
го підганйли-виказника до міністрів - яких 70 міл.(ЗО %) держав
них урядовців.Тепер у СССР дівчат та жінок на державній службі є 
більше,ніж мужчин.Майже всі замужні жінки служать.Якшо припустимо, 
що ті 70 міл.урядовців мають ЗО міл.дітей,то маємо 100 міл. (43 % 
всієї людности).А ті 43% лише споживають,нічого не виробляючи.

Так кожний робітник та селянин СССР мусить годувати,напувати, 
одягати, крім своєї родини, шв й родину нового панства. А те нове 
панство хоче жити попанськи.А шо воно ненажерливе і має безмежну 
владу над робітництвом та селянством, то з усього виробленого ли
шає виробникам - селянству та робітництву - лите стільки,июб вони 
не повиздихали і робили на нових панів.

Московські ідеологи,політики,господарники,професори,письмен
ники і поети називають такий лад 'найдемократичнішим у світі со
ціалізмом',і готуються "ощасливити" ним капіталістичний світ (хх).

В окремих "республіках" СССР є "міністерства" тої самої нар
ви шо й у Москві."Міністрів" тих республіканських "міністреств" 
фактично призначає Москва.фактично під владою уряду СССР є навіть 
і ті царини життя,шо за конституцією СССР,є під владою республі
канських "урядів".Здійснюється це в той спосіб,що уряд СССР при-

х) Десь до 1930 р.уряд ЗАО склідався'з.8 міністерств;_ І досі 
а в SAC міністре ст освіти^шляхів,здорв' .

XX) у капіталістичних ЗАС урядовці складали до ..̂ 30 р.лиде 1,л 
всієї людности. По 1930 році почали збільшувати,бо почали 
соціалістичне удержавлення.
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силае з Москви до "республік'! своїх уповноважених керувати окре
мими галузями промисловости чи будівництва, чи навіть і видавниц
твами,науковими дослідами тощо.Ясна річ,ті уповноважені помітують 
місцевою ( республіканською) владою, ж підлягають безпосередн
ю ю  урядові СССР у Москві (-̂ ).0сь один з мільйонів,хоч і малень
кий,проте багатомовний факт. У т.зв.УРСР батьки-українці назвали 
свою дочку-немовля Оксаною.'Загс' записав її Аксєнія.Батькі пода
ли протест міністрові Внутрішніх Справ УРСР .Жодного наслідку (-№̂ ).

КАНЦЕЛЯРЩИНА (Бюрократизм).
ЯК ми вже згадали,Московшина гає першннство в усьому світі 

щодо кількости урядвців.У Карело-фінській ССР збірачів податку є 
стільки,шо зібраного податку не вистачає щоб заплатити їм платню.

У харчовій промисловості на кожних 3 робітників припадає 2 
урядовця. А є й такі установи,що мають на 12 робітників 48 канце
ляристів (-к^). У Кишинівській рибарні на кожних двох рибалок при
падає три канцеляристи.

Що зібрати урожай 1966 року на самій лише Київщині покли
кано понад 100.000 комуністів і комсомольців на дозорців,підганяй- 
лів,сторожів (4)

На самій лише Кубаншині було І9бІ р.понад $0.000 ' партфєль- 
ніків',с.т. вищих начальників. Вони брали собі лише на платню 13% 
колхозник прибутків. Це лише офіційно, а неофіційно, с.т. хабарів 
брали втричі більше.Отже,грабували $0% колхозних прибутків.В кож
ному совхозі є І$0-200 тих 'портфельніків',а в деяких лиц4і в кан
целярії працювало по 2Д0 осіб ($).На Полтавщині самих лише пор- 
тфєльніків' є Іб.000,а крім них є ше виказничих,шпигунських 'пос
тів' комсомольських 887 і піонерських 1.01$ (6).В колхозах і сов
хозах УРСР є 11.000 'ячеек' КПУ, разом $20.000 комуністів (7). 
Отже, пересічно в кожному колхозі з яких 10г1$ галапасів началь
ства та підпанків,які не працюють,а лише підгоняють та пильнують 
'ворогів народу'. І всім їм платить не держава,а колхоз,та ше й 
годує і напуває досхочу. За кривавих же ворогів народу,дуківських 
царів до 1917 р.в селі був лише один помічник жандарма (сотський), 
якому село нічого не платило,бо він був селянином того ж села.

У Харківській машинобудівель ній вирібні на 273 робітника є 
88 канцеляриста (8). Московський інженер,оглядаючи вирібню в ЗАС, 
не вірив своїм очам,коли бачив,шо в її канцелярії працювало лише 6 
осіб,бо ж в канцелярії такої самої вирібні в СССР працює 60.

Державна перевірка (контроля) СССР виявила 19$4 р. що понад 
100.000 витих та середніх урядовців одержували платню,нічого не

-&) Я.Шумелда.'Від Маркса до Маленкова"
**) "Ізвєстія" 20-У-І96Ц.
*-№%-) "Правда України" 6-ХІІ-І9$4.
4) "Радянська Україна" 8-УІІ-І966.
$) "Правда" І6-ІХ-І96І.
6) "Радянська Україна" ІД-УІІІ-І963.
7) П.НІелест.в "Молодь України" 2-11-1966.
8) "Правда" І7-У-І95$.У такій самій у ЗАС - 2-3 канцеляриста.



- 1-Ю 9-

роблячи.Жогірше! Напр. у Киргизькому державному видавництві одер
жували сталу платню давно вже мертві письменники, як напр.арабсь
кий філософ Авіден,шо жив у X ст.або перський поет Омар Хаджан,шо 
жив в XI ст.(-и-). Москвини вказують на Киргизька видавництво, бо 
'нацменське'. А скільки таких випадків є в московських - про це 
мовчать.XX з'їзд КПСС ухвалив зменшити на 700.000 кількість урядов
ців.Шоб їх затримати (рука руку миє) управителі виробень записали 
їх як майстрів,техніків. Таких 'лілових' (підроблених) техніків 
у СССР сотки тисяч.ИЬб люди не підозрівали уряд у тому шахрайстві, 
він наказав часописям писати про це (*-&).

Та,може така неімовірна кількість урядовців у СССП є тому,шр 
все життя під соціалістичним керівництвом?- Ні.Чужинці,які були в 
московській імперії,як напр. Англієць Д.флетчер (1588), австрієць 
Й.Корб (1701),француз А.де Кюстін (1839), американець В.Чемберлен 
(193ц) всі однозгідно свідчать,шо в московських міністерствах бу
ло щонайменше вдесятеро більше урядовців,ніж у таких же міністер
ствах в Европі,хоч Московщина була півдикунська,без промисловос- 
ти,без великої міжнародньої торгівлі, без шляхів,без шкіл,як було 
в Европі.

У московській імперії до 1917 р.з усієї молоді, то скіннила- 
середні і вйші школи, по над 75% ішла на державну службу.По 1917 р. 
йдуть всі 100%,крім Українців(та інших 'інородцоф'),бо молоду ук
раїнську інтелігенцію Московщина посилає до колхозів годувати 
свині,до Сибіру рубати ліс, до копалень довбати вугіль. Москвинів 
же ( навіть з нижчою освітою) наставляє їхніми зверхниками, на
чальниками, бо ж старший надбрат не може бути нижчим за молодшого 
підбрата.

Величезне,іюнад 15-мільйонове військо урядовців СССР фактич
но і переважно є пасожитами,галапасами, шо ссуть животворчу кров 
з усього, життя СССР . Всюди,куди сягає їхня рука -життя завмирає .Ні 
дасожити,складаючи 20% людности, пожирають більше, ніж решта 80%. 
Як би ні?- У тому "безкласовому" СССР напр. міністер В.Молотоф 
одержує 50.000 руб.місячно (*&и*),секретар Обкому - 2.000 р.Райко
му - 1.000 р.А учитель одержує 75 р.служка ЗО р.місячно.Порівняй- 
ио до ЗАС. - Місячна платня була 1935 року пересічно: ________ ,

В СССР в ЗАС
руб. 'проп. % дол. проп. %

інженер .............. 1.744 5 % 2^0 . 100 %
механік..... 5Ьо ЗО % 2Д0 96 %
канцеляриста..... . 319 18 % 100 40 %
робітник промисловий . 213 12 % ібо 64 %
послугач ............ 89 5 % 120 48 %

-к-) "Правда" 8-УІІ-І954 
-к*) див. "Комуніст" 1-1955
кхж) Це - в 55 разів більше,як одержує французький голова мі

ністрів, у ЗО разів більше, ніж англійський, у 15 разів 
більше,ніж президент ЗАС.'Дємакратічєскій" і соціалістич
ний СССР у порівнанні до капіталістичних ЗАС.
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Отже,послугач в капіталістичному "рабстві". ЗАС одержує Ц8% платні 
інженера,а в "найдємакратіческому". СССР такий же послугач одержує 
від уряду "рабочіх і крестьян" лише ^  платні інженера.Московсь- 
кому нахабному глумові нема меж.

Щоби те військо канцеляристів підтримувало уряд,треба пов'я
зати долю того війська з долею уряду. Вона була пов'язана до 
1917 р.і пов'язана по 1917 р.у.СССР.І старі монархічні,і нові'дє- 
макратічні" канцеляристи ( бюрократія ) одержували добру платню і 
мали чимало пільг. Мільйонове військо канцеляристів СССР по
жирає одну третину всіх зисків промиеловоети та рільництва СССР. 
Жоб цю величезну втрату надолужити,уряд СССР збільшує десяти- 
кратне^ціни на промислові і рільничі вироби,і платить робітникові 
одну соту вартости його праці. Те мільйонове військо пасожитів 
СССР жирує на голодних,голих,виснажених,безправних кріпаках.Отже, 
бачимо дакладнісенько те саме,що було і в ХУІ-ХУІІ-ХУІІІ-ХІХ ст.

Від перше^початків своєї, історії і по сьогоднішній день Моск
вин виховувався на засадах своєї абшіни (тепер називається колхоз) 
Абшінні засади опанували не лише сільське життя, але й все - без 
жодного винятку - життя Московщини. Ці засади:не визнавати права 
власности,сліпий,безкритичний послух громаді, шо в житті уособлю
вався в якомусь 'начальніку'. Отже,жодного власного почину,а лише 
виконування наказів зверхників.А звідйі-"повна безправність під
леглих урядовців, мертвяша все життя' канцелярщина і кари за пору
шення усталеного ладу. В московській же деспотії ті кари мусили 
бути дуже жорстокі (*&). Московські урядовці платили за помилки не 
лише посадами,але й головами.За помилки'і хиби в упромисловлені 
Пьотр І власноручно рубав голови своїм вельможамам.За те саме 
заплатили своїми головами тисячі урядовців СССР.

Московський урядовець не хоче ризикувати своєю головою. Щоб 
забезпечити себе від кари за помилкове розв'язання,кожний з них 
вимагає наказу на папері з підписом зверхника,бо знає,шо зверхник, 
рятуючи свої життя,винуватиме своїх підлеглих за помилковість роз
в'язки. Кожний "щасливий" громадянин СССР знає, шо щоб полагоди
ти якусь звичайну малу справу, треба написати купу паперців,одер
жати другу купу папірців в кількох установах, і витратити на це 
кілька тижнів,а то й місяців часу. Кожна людина в СССР завжди но
сить у кишені купу всіляких документів,бо жодний урядовець не по
вірить нікому,ніякій усній заяві,хочби в найпростішій справі.Мос
ковський урядовець боїться розв'язувати навіть і таку справу,яку 
має право розв'язувати.Він завжди питає свого зверхника,і вимагає 
від нього відповіді з підписом і печаткою.

Задля порівняння варто тут згадати,шо в ЗАС розв'язують теле
фонічно за кілька хвилин такі справи,які в СССР забирають місяці 
часу і гори паперу.Ніхто в ЗАС не носить в кишені жодних особистих 
документів. Усного запевнення та підпису вистачає шоб одержати 
якийсь документ. Щоб щось робити в особистому чи громадському 
житті не треба жодних дозволів від жодних устанбв.Кожний може за
кладати своє підприємство, видавати часописи та книжки, закладати

х) Московські закони "Уложєніє царя Алексея Міхайловіча" виз
начають Щ О  провин,шо за них мають карати батогами.
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якесь товариство, не питаючись нікого; ніякої влади,установи.Дер
жавної; урядової цензури в ЗАС ніколи не було і нема.

Така сама 'валакіта' (канцелярщина) була в Московщині в усіх 
сторіччах. Напр.у справі,шо її розглядав уряд кілька років (від 
1828 р.) списали кількасот тисяч аркушів.Перевозилиїх з Москви до 
Петербургу кількадесятьма возами,і в дороці все ...загубили (-*).

Заснований Пьотром І (за європейським зразком) Сенат був най
вищою державною установою. В ній найпекуч&ші справи лежали роками 
не полагоджені. Пьотр І особисто підгоняв сенаторів своєю 'дубіною' 
( києм) і жорстоко карав сенаторів за проволоку. Нічого не вдіяв. 
Та,монархічна влада часом дозволяла глузувати з 'чернільних душ', 
напр .М. Салтикову-Ііієдріну,Н.Гоголеві й іншим.Соціалістична ж влада 
СССР не задовольняється навіть мовчанкою,а наказує хвалити соціа
лістичних 'чєрнільних душ',а надто тих,ша нагорі.

Та,навіть і підписані зверхниками накази не рятували * 'життя 
московських урядовців.Іван ІУ,Пьотр І,Нікалай І,Ленін І,Сталін І, 
Хрущов І вигубили десятки тисяч своїх вірних урядовців власне 
за те,що ті урядвпі виконували химерні ( фантастичні ) накази та 
ПЛЯНИ своїх 3верхників,ш0 ЇХ неможливо було ЗДІЙСНИТИ. Найновішим 
прикладом є катастрофа рільництва в Казахстані й в Україні за пли
ном та наказами 'геніяльного кукурудзяника' Нікіти І.

Та,й якже виконати, наколи напр. вирібня.'Ізґора' одержала 
1962 р. -70 суперечних наказів від 9 відділів того самого То стану 
в Москві? Або коли Ґосплан змінював того ж року пляни виробництва 
Воронізького Совнархозу 133 рази? Наколи самі лише наставления 
(інструкції ) будівельникам Новоліпецької сталеварні складають 90 
книг на*70.000 сторінках? Ленінградські виробні витратили 1964 р. 
$00,000 годин на поїздки до Москви, щоб з'ясувати тисячі супереч
ностей в наказах та наставлениях (жх).

Канцелярщину ( бюрократизм) державних урядовців бачимо і в 
демократичних державах. Але у них власником державної машини є 
суспільство. Европейці сторіччами впертої, кривавої бор.отьби здо
були собі право вибирати і скидати свої уряди.Европеєць є вільний 
громадянин своєї держави,а не 'потданий', як у московській держа
ві. В Европі і ЗАС нема 'державних урядовців',а є 'громадські слу- 
гі ( public servants ).Кілька обоснованих нарікань громадян на 
державного урядовця, і його виганяють з посади, бо ж суспільство 
(парламент) є найвищою владою в державі,отже і зверхником урядові 
ців.Суспільство є зверхником і найвищих урядовців - міністрів. У 
демократичних державах міністри є слугами суспільсва (а не началь
никами,як в Московщині та СССР).Тим-то суспільство виганяє з посад 
і міністрів,коли суспільство (парламент) незадоволено ними.

У ЗАС і в Канаді ця зверхність суспільства виявляється і в 
способу найму державних урядовців.їх не має права наймати навіть 
иіністер.Задля того існує Державна Лава ( комісія.).Вона оголошує 
прилюдно змаг кандидатів на вільну державну посаду.В оголошенні 
подає: яку освіту,довсвід, вік мусить кандидат мати. Ті,шо зголо
сяться мусять скласти іспит у тій лаві.Тих,хто найліпше виказався.

х) В.Ключєвскій.там-же 
-кх) "Правда" 7-ІУ-І965
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Лава радить міністерствам. Хоч і бувають випадки; шо на вибір мі
ністерства впливають особисті знайомства,проте іюкривджені мають-
- нічим не обмежану - можливість відкрити зловживання через пар
ламент,місцеву самоуправу та вільні часописи.

У московській імперії до 1917 р. і по 1917 р.наймає на дер
жавну службу кожний начальник.Цар -чорний чи червоний - призначає 
міністрів; міністри - виших урядовців; виші - середніх; середні
- нижчих .Московське суспільство саме воліло рабство.У десіютичній 
московській державі рабське суспільство.і не могло і не хотіло 
мати нагляд (контролю) над урядом.Так,доля (а часто і життя) уря
довця опинилася в руках його зверхника.ИІоби втриматися на посаді, 
шоби одержати підвищення,урядовець мусив* насамперед здобути при
хильність до себе свого зверхника. Дикун же знає лише дикунсь
кий спосіб - підлабузнитися, дати хабара. Всі чужинці, шо були в 
Московщині свідчать, шо ніде у світі нема такого огидного підла
бузництва,лакузництва, самопониження-нижчих перед вищими, як саме 
в Московшині.Всі московські вельможі,пишучи до царя,завжди підпи
сувалися 'твой раб Івашка чи Пєтька' і т.п. (-%).

Англійський професор пише:"Досвідчені чужоземні подорожні в 
Московщині додають до своїх прізвищ у паспортах всілякі високі, 
видумані титули,напр. герцог,барон,граф,генерал, професор тоню,бо 
Москвини мають нетитульованих за таких же рабів,як і вони,і тому 
не бояться їх,помітують ними, ображають,знущаються,не дають коней 
на поштових стаціях, навмисно затримують, часом навіть і біють. 
Високий урядовець у Москві попереджував нас, шо ми матимем ба
гато клопоту і перешкод, бо хочемо подорожувати без титулів. І 
справді, подорожуючи ми мали аж забагато причин жалувати; шо не 
послухали його поради: не додали якихось титулів (*&*).

Так було в монархічній Московшині. А ось в "дємакратичій". 
французький соціаліст проф. А.Жід подорожував ( перед 1939 р.) по 
СССР.Він пише:"Перебуваючи на Кавказі,я хотів був післати телег
раму І.Сталінові,шо в ній було речення:"...почуваю потребу піс
лати Вам своє найсердечніше...".Телеграфіст відмовився прийняти 
цю телеграму, пояснюючи мені, шо до Сталіна не можна звертатися, 
кажучи йому лише 'Ви',а треба конче додавати титули напр.великий, 
вождь.геніяльний тощо (-кхх).

Підлабузнюючись вищому,московський урядовець водночас знуща
ється з нижчого. ІИоб не помилитися Московщина запровадила строї 
(уніформи) не лише державним урядовцям, але й громадським,міським, 
шкільним тошо.А шо і до 1917 р.90 % інтелігенції були урядовцями, 
то в містах на вулицях аж мерехтіло в очах від преріжних строїв. 
Така їх кількість дуже дивувала чужинців. Та,найголовніше - на кож
ному строї (мундіре) кїлькократно показано 'чін'(ступень) урядов
ця.Отже,урядовець,глипнувши оком на стрій іншого урядвця,знав: чи

-и-) Одразу ж по Передслові Московщина вимагала від гетьмана Б. 
Хмельницького, щоб він у своїх листах до царя підписувався 
'вірний підданий')а не* 'вільний підданий',як він підписував
ся.Самозрозуміло,гетьман і далі підписувався 'вільний'.

*&%) E.D.Clarke."Travels in Russia".
***) A.Gide."Return From the USSR'i "A Sequel to Return".



треба йому лакузити,чи навпаки можно з нього знущатися.
УпиЕшись волею,шо впала 1917 р.з неба,московський Ванька так 

'разґулялса', що зп'яна.поздирав з 'враґоф народа' царські строї, 
разом зі шкірою (часто і з життям) власника. Кілька років по 1917 
ропі всі урядовці - від найнижчих до' найвищих - носили звичайні 
московські 'рубашкі' та 'піджаки'. Навіть військо не мало строїв, 
а мало скромні 'ромби',шо показували посаду,а не ступень.

Та,протверезившись,Москвини переконалися на гірькому досвіді, 
шо без 'чінопачітанія' ( єрархічного страху) може розвалитися їхня 
імперія.І негаючись вони повернули 1939 р.всі царські 'чіни' та 
відзнаки, разом з 'чінопачітаніем'.Тепер урядовець СССР тремтить 
перед своїм зверхником десятикратно більше,ніж перед 1917 р.бо ж 
кари десятикратно жорстокіші. Чужинці оповідають ,шо коли їхню роз
мову з урядовцем переривав дзвінок телефону,то урядовець умливіч 
перероджувався. Якщо то дзвонив його підлеглий,то обличча урядовця 
набирало суворого вигляду,голос грубшав, тон наказуючий, загрожу
ючий. Якщо ж дзвонив його зверхник,то переродження було цілковито 
противне. Обличча ставало ласкавеньке,він ухмилявся, голосок тон
шав,тон згідний,лакузний.

Американець,шо подорожував по СССР,пише:''У британському чи 
американському війську тяжко відрі жнити вояка від старшини: 
треба придивлятися відзнаказ зблизька. У війську СССР можна від- 
ріжнити їх на віддалі чверть кілометра"(*).Образи вельмож СССР 
з великим іконостасом бляшанок на грудях - кожний бачив.

Кар'єра та добробут московського урядовця до 1917 р.і по 1917
р. залежали лише від уряду, і більше не від нікого. Самозрозуміло, 
урядовці були слухняними і вірними слугами уряду, а поготів що 
урядовці походили і до 1917 р.і по 1917 р.з пануючого стану- дво
рянського (чорного чи червоного).Цей дворянсько-урядовецький стан 
правив імперією до 1917 р.і по 1917 р.править досі. Самозрозуміло 
він почувався -і ^почувається 'начальством' і відповідно пово
диться з 'мужиками'.Цей стан дбав до 1917 р.і дбає досі в ССС?,шоб 
не випустити влади з рук свого стану, передаючи її у спадок своїм 
дітям .Шкільні закони: старі монархічні і нові сопіялістичні пере
шкоджають селянам та робітникам одержувати середню, а понадто вищу 
освіту.

Шоби не допустити до шкіл небажаних дворянству людей, монар
хічний уряд наказав не приймати до Вищих Шкіл без жандармської 
посвідки про 'палітічєскую блаґонадьожность'( політичну вірність 
владі).Тоді московська "дємакратія" ганила уряд за той закон.

Захопивши 1917 р.державну владу,та сама "дємакратія" своїм 
законом з Ір-УІІІ-1932 підтвердила той самий закон.А та "дємак
ратія постйова,отже і тут зробила "прапрєс": поширила той закон 
не лише на середні,але й на нижчі школи, вимагаючи 'палажітєльной 
характєрістікі' батьків,і то не одної,але кількох.А водночас вона 
ж видала закон,за яким діти не відповідають за провини батьків.Чи 
є в якійсь мові слово на означення цього ...?

Так само своїм законом з 2-УІІ-І937 уряд СССР пригадав під-

..'-1 1 3 -

-&) W.L.White."Report on the Russians".
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леглим, пю старий монархічний закон про політичну вірність профе
сорів,уряд СССР ніколи не уневажнював. Отже, добір студентів до 
підготовки на професорів та науковців ( т.зв.аспірантів) мусять 
провадити насамперед за політичною вірністю владі, а вже потім за 
здібностями та знанням.

Та,монархічний уряд задовольнявся лише одною перевіркою тої 
вірности.'Дємакратічний" же перевіряє в СССР щороку,щотижня,щого
дини; денно і нічно,у школі і вдома. Ось секретар 'комячєйкі'у Ки
ївському університеті, Москвин питає студента Українця:"А пачєму 
ти разґаваріваєш дома па украінскі?".

Монархічний уряд давав державні посади лише тому немосквино- 
ві,який відцурався свого народу, показав себе московським патріо
том, змосковшився. А коли такий перекінчик ставав чинним (активним) 
яничаром,то уряд шедро його нагороджував.Монархічний московський 
уряд не дозволяв немосквинам розбудовувати культуру їхніх;наро
дів, і водночас шедро нагороджував тих немосквинів, які розбудову
вали московську. Так десятки тисяч розумних, обдарованих, здібних 
немосквинів розбудували московську мову, літературу,музику,маляр
ство,мистецтво,культуру,господарку,військо,державу.Всі вони хоч і 
змосковшені мовно і почасти культурно, хоч і називали себе 'русс- 
кімі', проте з якоюсь неусвідомленою гордістю називали себе 'ма
лоросами', і тим хоч і не усвідомлено,проте не визнавали себе 'вє- 
лікоросамі',с.т.Москвинами. Іншими словами - ці змосковшені мало
роси цілковито не змосковшилися.Десь на дні їхньої душі Ще жеврі
ла малюсінька українська національна іскорка у московському попі-
^  Національний буревій 1917 і дальших кількох років роздмухав 
у багатьох малоросів великий національний душевний вогонь.Десятки 
тисяч таких кинулися у вир боротьби з Московщиною за державну не
залежність України.

Така "зрада" 'вєрних малорософ' переконала московську "дємак- 
ратію" СССР,що політика їхньої аристократії - підкупство .немоскви
нів не є певним засобом утримати імперію від розпаду. Далеко пев
нішим було би взагалі не допускати немосквинів - а насамперед Ук
раїнців - до освіти. Це і є метою шкільних законів СССР 19ДО та 
1952 рр.По проголошенні першого,число середньошкільників в Украї
ні зменшилося на 27%,а студентів Українців у ВУЗ-ax УРСР - на 31%. 
По проголошенні другого,закрили в УРСР 15 ВУЗ-ів (-к).Направду,не 
вмилася московська аристократія до своєї "дємакратіі".

Року 1905 захиталася влада монархічного дворянства.Жоб її ря
тувати дворяни ( московські) створили - з допомогою уряду - т.зв. 
'Савєт Обьедіньонава Дварянства'-широко знаний під назвою 'Чорная 
Сотня' -чєрносотєнци.Той Савєт потворив т.зв.'Народниє Дружінр', 
ію їх завданням було допомагати урядові нишити 'бунтовшікоф' (ре
волюціонерів) .

Теперішній Савєт Обьедіньонава Соціалістичєскаво Дварянства - 
ЦК КПСС,відчувши, що його влада починає хитатися, наказав 1959 р.
творити такі самісінькі'Народниє Дружіни', з таким самісіньким 
завданням - вигублювати 'бунтовшікоф' (революціонерів).

з-) А в Московшині тоді ж відкрили нових 9.
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Що ж нового в СССР? - Нове те,шо монархічне дворянство було 
далеко чесніше за теперішнє соціалістичне.Називало себе тим,' чим 
воно справді було -Чорною Сотнею,с.т.назадниками (реакціонерами). 
Соціалістичне ж дворянство СССР (КПСС) бреше, ню воно є ніби Чер
вона Сотня,хоч воно,соціалістичне безмірно чорніше за монархічне
с.т.далеко назадніше (реакціоніше).

В.Лєнін також нічого нового не запровадив,коли створив 1917 р. 
свою ЧЕКа (пізніше перезвану на ЇПУ,НКВД й інше),якій дав право і 
обов'язок засилати до Сибіру і навіть розстрілювати людей БЕЗ СУ
ДУ.В.Ленін лише пригадав ( не унёважнений) закон Александра III з 
1881 р. шо давав право начальникові жандармів виселяти до Сибіру 
'палітічєскі нєблаґонадьожних',с.т. тих,хто ше не зробив жодного 
політичного злочину, але можна сподіватися ,ию колись зробить (* *&). 
Зрештою, і закон 1881 р. не був новиною.Аж до 1861 р.кожний влас
ник кріпаків мав право вислати свого кріпака до Сибіру на каторгу' 
без жодного суду.Ба,навіть і без жодної провини,а лише з примхи.

Уряд СССР натворив т.зв.Народниє Суди' ,шо мали таке саме 
право,шо й старі власники кріпаків. З тою ріжницею, то і тут мос
ковська "дєиакратія" збрехала,бо фактичними "суддями" тих "народ- 
нихних судів" е жандарми (НКВД).А то вони висилали до Сибіру лю- 
деі^іише за оту 'палітічєскую нєблаґанадьожность' ,с. т.невинних-про 
те чимало писали часописи СССР після смерти Іс.Сталіна. Московсь
кий губернатор України М.Подгорний казав на з'їзді КПУ 1-1960 ро
ку ,шо а Україні створено 20.000 лав (комісій)московського догляду 
(контролі),в яких працювало 100.000 комуністів.Додатково створено 
ше 30.000 "народних судів" та 27.000 'народних дружин". Казав та
кож,шо до ПК КПУ надходять щодня понад 200 скарг на зловживання 
владою тих московських^- галапасів. Лише за два місяця надійшло до 
часописів 33.000 таких скарг.Він лише не сказав,шо без жодних нас-
-чдкі^.щевченко у своїй поемі "Сон" геніяльно намалював державний 
лад ... СССР.Як за Шевченкового часу цар Нікалай дав по пиці ге
нералові, генерал - полковникові, полковник далі аж до найнижчого 
прошака на вулиці,так і цар Нікіта дав по пилі генерал-губернато
рові України М.Подгорному, Подгорний міністрові УРСР М.Співакові, 
Співак - президентові Академії С.-Г.Наук проф.П.Власникові,Власюк 
-агрономам,агрономи - колгоспникам,колгоспники - худобі.Бідолашна 
худоба вже не мала кому передавати далі премудрість найвищого ку- 
курудзяника.А він матюкав П.Власюка: "Тов.Власюк каже,шо пропагуючи 
травопільний уклад,він лише,виконував накази ЦК КПСС ( с.т.Нікіти 
П.Ш.).0тже не він помилився,а Партія. Це - ніяке виправдання.Це - 
крутійство" (я-к).А шоби:найпереконливіше довести,шо то крутійство 
Власюка,а не Нікіти,то Нікіта нагнав П.Власюка з посади,а на його 
місце призначив В.Пзрєсіпкіна.Знай,дурний хахле,байку про вовка й 
ягня.Пай'ятай,шо панами в Україні е пєрєсіпкіни,а не власюки.

-к-)Таке розуміння "провини" мають лише дикунські (переважно 
азійські) народи. Всі європейські народи - отже і українсь
кий - визнають провиною лише те,ню доведено судово.

*х) "Радянська Україна" 26-ХІІ-І96І.
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ХАБАРНИЦТВО.
Поперед ми згадували про велику розпусту Москвинів.Роз- 

пусті ж завжди товаришить пияцтво. Пияцтву товаришить крадіж,зло
дійство.Злодійству товаришить хабарництво.Хабарництво взагалі по
ширене в азійських народів,зокрема в московському. Данський посол 
И.Юст пише (і7І2):!'Московські суди можна'підкупити дуже легко.На- 
віть Байвиший Суд можна,даний канцлерові яких 20.000 руб.хабара.І 
сам цар бере з того хабара свою пайку" (-&). Про це Москвини зна
ють.Якщо ж сам цар бере хабара,то чи ж не є обов'язком кожного 
Москвина наслідувати свого земного бога.

Австрійський посол Й.Корб пише (1701),то нема такого Москви
на,що його не можна підкупити. Кожний з них за пару рублів складе 
яку хочете кривоприсягу в церкві на св.Євангелію та хрест (&&). 
'Те саме кажуть усі чужинці,що були в Московшині у ХУ-ХХ ст.

Пьотр І наказав 'сєч розґамі' прилюдно сенаторів: князів Т. 
Волконскаво й А.Апухтіна за те,шо крали державні гроші та брали 
хабари. Сенатор А.Мєншікоф нажив мільйони рублів хабарами та кра
діжками державних грошей (хх-к-).

Московські соиіялісти в СССР соціалізували все,навіть і ха
бари. Стала місячна платня, високі заплати та нагороди своїм і 
чужим письменникам, що їх платить уряд СССР, - це нішо інше,лише 
хабари.Хабари,бо ж платить лише тим,які хвалять,прославляють 'вє- 
лікава, ґєніальнова вождя',премудру непомильну Партію ( кому
ністичну), "щасливе життй",'пєрєдавой вє дужій' московський народ і
т.п. Величезна, нечувана ніде у світі, платня московським панам і 
підпанкам - це узаконений,відкритий хабар. Хабарництво в СССР так 
поширено -від найвишого царя до найнижчого наганяйла в колхозі - 
шо його всі вважають за цілковито природне і навіть корисне.І там 
хабарництво насправді корисне,бо врятувало мільйони людей від го
лоду і смерти, бо рятує промисловість СССР від безладу. Уряд СССР 
знає ліпше за будь-кого, шо він не лише не має сили винищити ха
барництво, але й не хоче, бо історичний досвід показав, шо кожний 
хто підносить руку на московські історичні традиції - губит свою 
голову.Зрештою і сам уряд бере і дає хабари,і знає,шо вони повер
нуться мільйонократно,як напр.за війни І939-Й5 рр.коли підкуплені 
американські міністри подарували Московшині всілякого майна на 
понад одинадцять мільярдів долярів.
ВИКАЗ. -х-х-кх-к-и-

Жйття у багнистому пралісі,переповнено закритими небезпека
ми ,людині. Гарний,зелений килим, шо вкриває землю, може вкривати 
також і бездонну драговину. За деревами і на деревах повно хижого 
звіря, готового кожної хвилини стрибнути на людину.І ця захована 
небезпека є близько,бо за деревами неможна побачити далеко (4). І

-к) J.Just.'Memoires". - ,
-к-к) J.&.Korb.'Diariuia initeris in HoscoviamPerillustri's".
х-к-х) в . Ключє вскій. там-же.
Й)У степу видко на кілометри навколо,і нема схованих багон.Пі 

(поруч із іншими) обставини виплекали в Українців довірли
вість, легковірність,щирість.
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тваринний інстинкт самозбереження виплекав у Москвинів звичку 
всюди і завжди сподіватися схованої небезпеки,загрози його життю. 
Через кількадесят поколінь це зрадливе оточення.зміцнило-у-психі
ці Москвина підозрілість,недовір'я і до речей безпечних,до найши- 
ріших слів.МОСКВИН НІКОМУ НЕ ВІРИТЬ. Не вірить сусідові, братові, 
батькам,власним дітям.Не вірячи нікому,Москвин кожного підозріває 
в підступі,у зраді,і тому сам повсякчас готовий зрадити,обмовити, 
підступом знишити будь-кого,шоб рятувати себе. Готовий кожночасно 
виказати. Ніде у світі виказ не розповсюджений так широко, як у 
Московшйні: до 1917 р.і по 1917 р. Ніякий уряд у світі,крім мос
ковського, (монархічного і соціалістичного ) не узаконив офіцйно
виказу^ згадували: чому Москвин боїться ослаблення державної 
влади і саідої держави.Боючись ослаблення держави, він логічно не
навидить всіх, хто її ослаблює, а насамперед - 'расчлєнітєлєй'., і 
понадто наисильнішого з них - національну Україну. З цілковитою 
певністю можна твердити,що не народився ще такий Москвин,який не 
виказав би владі:'мазєпінца','пєтлюравца',бандєровца'.В історії - 
- від Переяслова по сьогоднішній день - можна назбирати не тися - 
чі,а мільйони прикладів московського виказництва в самій лише Ук
раїні.. . "У ХУІІ ст. виказ в Московщині поширився на всі стани, на 
родину,на Церкву. Виказували бояри і жебраки,священники і черні, 
виказували батьків їхні діти, чоловіків - їхні жінки. Було багато 
виказників, що зробили виказ ремеслом, і лише з нього жили. Вони 
пролазили на весілля і похорони, на учти і в приватне життя; під
слухували і виказували. Багато тисяч невинних людей вигубив уряд 
на брехливий виказ,бо виказникам добре платив (х-) .Чи ж не те саме 
і в СССР,та ще й тисячократно посилене і поширене?

"..У Московщині існує закон,за яким половину майна злочинця 
одержує той,хто виказав владі того злочинця. Ніяких свідчень,крім 
виказу, не вимагається. За брехливий виказ не карається. Охочих 
одержати половину маєтку жертви,ніколи не бракувало. Коли ж нема 
злочину, то його видумують ('прішівают' ,як кажуть в СССР П.Ш.'). 
Ув'язнюють невинну людину,катують її у в'язниці, і за ціну звіль
нення вимагають,люб та людина посвідчила проти небажаної урядові 
особи.Москвини охоче це роблять,бо здатність брехати у них у кро
ві, а про сумління вони 'не мають жодного уявлення. Навіть за малі 
гроші Москвин складе кривоприсягу" (х-х).

Це писав англійський посол у Москві 1588 року. Про не саме в 
СССР ми тут не пишемо, бо вже написано сотки книжок, з тисячами 
фактів про брехливі викази, про 'прішіваніє' провин,про катовання 
в'язнів, шоб посвідчили проти небажаної урядові СССР людини, про 
і т,п.Найбільший знавець цього всього - уряд СССР сам офіційно це 
визнав по смерти Іс.Сталіна.

"..Виказ був головним способом державного нагляду(контролі), 
і уряд всіма способами його розбудовував в широчину і глибочину 
по всіх землях імперії і в усіх установах.'фіскал'(виказникОдер
жував половину гривни провинця.Пьотр І наказав всім людям, всіх

-к)Н.Арцібашєв."Павєтствованіє ..... т.У.
-кх) G.Fletcher."Of the Russe Common Wealth".



.-118-
станів виказувати державних ворогів, зрадників,шкідників. Так зро
бив виказ патріотичним обов'язком. Задля заохоти виказникові 
віддавали половину майна злочинця та всі його титули і права. 
Пьотр запровадив виказників навіть і в Церкві, назвавши їх не 
'фіскалами',а 'інквізіторами'.Пьотр наказав поліпи тж на зовнішніх 
дверях кожної державної установи скриньку на листи, шоб виказники 
могли вільно кидати до них викази.Підпису й адреси не вимагалося, 
хібащо виказник хотів одержати нагороду.Павел І своїм указом 1798 
р.наказав зробити те саме (я).І.Сталін своїм указом 19 Ц4 р.нака
зав зробити те саме.Тепер у СССР замісць скриньок запроваджені 
'кнігі жалоб' та сторінки 'Голоси читачів' у часописах.

Нікалай І нагородив срібляною відзнакою з написом " За 
усєрдіе" одну селянку за те,то вона виказала свого сина,який втік 
був із війська (**).Тепер в СССР крім таких відзнак,ставлять ше й 
пам'ятники,як напр. хлопчикові Павлікові Морозову, який виказав 
свого батька,шо був сховав трохи борошна голодного 1933 року.

Московська інтелігенція,т.зв.'народовці' визнавали за обов'я
зок кожного члена їхнього товариства стежити за іншими членами,і 
виказувати проводові їхні підозрілі рухи.І вони визнавали і здій
снювали це без примусу,охоче,вважаючи той виказ за чесноту (яяя).

Перебравши 1917 р.державну владу,московська "дємакратія" пе
ребрала і всі старі московські традиції та установи. Перебрала і 
установу виказництва, значно її удосконаливши. Напр. монархічний 
уряд не карав тих,хто не виказував. "Дємакратічєскій" же уряд'.СССР 
карає і тих,хто НЕ виказує. Навіть видав закон, шо визначає кари 
за НЕвиказ (Ц). Аж до такої "досконалости" заляку не доглупалися 
найлютіші деспоти в історії людства.

Від часів Івана ІУ й досі в кожному московському посольстві 
закордоном (амбасаді) є кілька урядовців тайної поліції.Вони сте
жать за-кожним рухом і словом членів посольства, разом з послом. 
Навіть всередині найвищої імперської влади - в Політбюро ЦК КПСС 
є виказники, а докладніше висловлюючись - кожний член Політбюра є 
виказником, бо ж в уставі КПСС написано, ію виказ є неухильним 
обов'язком кожного члена КПСС.

Кожний Москвин охоче,з власного почину виказує владі ворогів 
Московиини,бо ж кожний з них має в тому особисту користь. Але не- 
москвин не хоче виказувати, бо бридиться виказом і не є московсь
ким патріотом.І від нашої поразки в Переяслові І6$Ц р. досі Мос
ковщина привозить в Україну шороку тисячі своїх кацапів. Тепер в 
Україні живе майже 8 мільйонів (18%) Москвинів.Всі і кожний в них 
- це ж 'око і ухо ґасударєве',шо вважає своїм святим ,патріотичним 
обов'язком безупинно шукати 'сєпаратістоф-ізмєннікоф',і виказува
ти їх владі.

Але навіть і ці мільйони московських очей та вух в Україні 
не зможуть відкрити всіх ворогів, бо Українці поміж себе їх не

я) В.Ключєвскій.там-же.
яя) "Пєтєрбургскіє Вєдємості" Ц-111-1837.
яяж) Всі європейські народи гидяться виказом і виказниками. 
Ц) див.Ґ.А.Бушуєв.'Атвєтственость за укріватєльство прєступ

леній і за недоносітєльство".
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пускають.Отже,треба знайти виказників зпоміж Українців.Так ув'яз
нюють Українця, і катують доти,доки він не згодиться бути 'сєксо- 
том' ( секретний сатруднік НКВД). Тепер в Україні нема ані одної 
найменшої установи,вирібні де не було би виказника. Навіть в кож
ному маленькому селі є вони.Аж про таку досконалу мережу виказни
ків монархічний уряд навіть і не снив. "Праґрєс" московської "дє- 
иакратії" - наочний. -

Хоч.як гидиться Українець виказом, проте може погодитися 
стати виказником, якщо його добре припекти вогнем,поломити ребра, 
вбити цвяхи в голову,загнати голки під нігті і т.п. ' старіїебратсь- 
ке переконування'. Та,Москвини не дуже пінять таких слабодухів,бо 
знають,що він може зрадити їх,якщо українські революціонери наля
кають його своєю карою більше, ніж Москвини. Московщина потребує 
таких українських виказників, що їх жодні . загрози не залякають. 
Потребує Українців твердої вдачі. Але людину твердої вдачі не 
зломиш,катуючи її фізично. У спогадах і оповіданнях недокатованих 
Українців та чужинців знаходимо тисячі українських імен, що їх не 
зломило фізичне катовання, і вони гинули, а виказниками не стали. 
Московщина мусила шукати і на них якогось способу зломити. Той 
спосіб знайшли московські науковці-психологи на чолі з академіком 
І.Павловим. -

Хоч Москвини і заперечують існування душі,проте у своїх шко
лах НКВД-істів дуже пильно і глибоко вивчають науку власне про 
душу людини.Найліпші їхні науковці викладають там психологію.Мос- 
ковський допитувйчНКВД-іст мусить бути добрим психологом. Мусить 
знати: як і чим вплинути,переконати, примусити людину зробити те,
що хоче допитувач.  ̂перший крок - розхитати нерви фізичним 
катованням. Але це лише приготований до катовання душевного.Чима
ло Українців витримали катовання фізичне, але не витримали като
вання душевного, і заломилися. Висока мораль Українця, його іде
алістичний світогляд,його побожність,тверда віра в Найвишу Спра
ведливість - Бога давали йому силу жертвувати життям своїм,але не 
життям інших людей, а близьких і поготів. Шоб їх врятувати Украї
нець погоджувався на свою духову смерть: погоджувався бути ви
казником,чи взагалі на на службі ворогові. - Московшині.А вже пого
дившись, ставав, у своїх власних очах,мертв'яком. Він байдужав до 
життя. У сильніших з них свідомість своєї моральної смерти то
чила - як трупний гробак - його душу, фізичної смерти він вже не 
боявся,радше вітав її,як визволительку з душевних мук. Звичайно 
довго по тому не жив:або божеволів,або * накладав на себе руки.Так 
сильнішої вдачі.А слабшої,хоч і поволі,хоч і з великими душевними 
муками,проте спускалися.по похилій площині морального зігниття 
до безодні.Напр.П.-Тичина,М.Рильський,М.Бажан,0.Корнійчук та інші. 
Московшина доп'яла свого. Свідомість своєї духової смерти вбила 
творчий дух багатьох тичин.Так "дємакратічєская" Московшина вигуб
лювала в зародку можливих ворогів Московшини та її імперії.

Виказ є одним з найголовніших московських засобів утримати 
їхню імперію від розвалу.Без виказу Москвини ніколи не створили б 
ані вдержали б своєї імперії. Москвини.знають це ліпше за будь- 
кого,і тим-то інстинктово передчуваючи розвал СССР, в розпуці ще
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більше поглиблюють та поширюють виказ,перевірку,нагляд і кари.Від 
19б2 р. стежать вже не окремі 'контрольори',а 'контрольні каман- 
ди' (х); і не час від часу, але буквально шоднини, щогодини. І то 
всюди,від самої гори - Ж  КПСС до найменшого,задріпаного колхозу. 
Військова назва ('команда') вказує на єство тої перевірки.

Московська монархічна імперія мала жандармів вдесятеро біль
ше,ніж всі європейські держави разом.Москбвська "дємакратічєская" 
імперія СССР тисячократно побільшила кількість їх. За підрахунком 
'Інтерполя'(Міжнародя Полілійна Організація) один поліцай припа
даєм Англії на 400 громадян, у франції - на 347зУ ЗАО - на 340,у 
Західній Німеччині - на 294, в Італії - на 238,в Австрії - на 220, 
Міністер поліції в СССР І.ПІолоков писав у "Правді",шо в СССР один 
поліцай припадає на кожні 40 громадян СССР.

Як бачимо,московська "дємакраїія" заслужила на титул "пере
давая,ведущая".

Раб і деспот в одній особі -так визначають Москвина чужинці. 
Найвищий деспот - цар,диктатор має величезні можливості показува
ти свою владу. Шо менший урядовець, то менше мав до того можли
востей. Та в засязі своєї влади,московський урядовець любив показу
вати,що він є 'начальство'.Дикун може придумати .'лише дикунські 
форми вияву своєї влади. Московські письменники А.Островскій, М. 
Салтикоф-Шєдрін та інші дали довгий шерег московських урядовців 
т.зв.'самодуроф'.Нема тут місця наводити їх,хіба пару прикладів.
' Начальник Толстолобий наказав щось "реформувати". Підлеглий 
урядовець почав говорити про перешкоди тій "реформі".Толстолобий 
гримнув на нього: "А хіба я наказував тобі вважати на перешкоди?" 
Переляканий підлеглий - Простіть Вашє Прєвосходітєлство,але ж 
це те саме,як на камні жито сіяти". Начальник - "Ну й що ж? І по
сіємо". -"Таж не вродить".-"Вродить.А.не вродить,то камінь виба- 
тожемо" - присудив Толстолобий.

Чи М.Салтикоф-Шєдрін писав це сто років тому про Хрущове ос
воєння Казахстанської цілини? Агрономи попереджували Нікіту про 
катастрофальні наслідки того 'освоєння'.Скільки підлеглих він ви
батожив? Герой "Історіі їорада Ілупаґо" М.Салтикова-Шєдріна - це 
докладна фотографія Н.Хрущова.

М.Салтикоф-Шєдрін пише: "Самодури дуже любили наводити всюди 
'порядок'.Так,аю там,де колись росло жито - залишився лише 'поря
док'; де ходила всіляка худоба - лишився самий 'порядок';де росли 
колись гаї - лишився лише самий 'порядок'.

Чи ж це не малюнок теперішнього українського села в УРСР?
Салтикоф-Шєдрін пише,що ті 'самодури' "реформували" жандарм

ськими батогами. Дурненькі дітваки! "Дємакратічєскіє" самодури 
СССР "реформували" огнем і мечем,голодонорами,каторгою,катованням 
мільйонів людей з жінками і дітьми.Вчив бо їхній божок,шо...."на
род є такий дурний,що сам не знає,де його щастя,і тому треба жи
восилом загонити його до його ж щастя (хх).

х )  Г у р т о к  ( т а  ш е  й  в и к а з н и к і в )  т я ж ч е  п і д к у п и т и , я к  о д н о г о ,
х х )  В . Б є л і н с к і й . ' П о л н о є  с а б р а н і є  с а ч і н е н і й " .
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СССР "реформували" огнем і мечем,голодонорами,каторгою,катованням 
мільйонів людей з жінками і дітьми.Вчив бо їхній божок,шо...."на
род є такий дурний,що сам не знає,де його щастя,і тому треба жи
восилом загонити його до його ж щастя (хх).

х )  Г у р т о к  ( т а  ш е  й  в и к а з н и к і в )  т я ж ч е  п і д к у п и т и , я к  о д н о г о ,
х х )  В . Б є л і н с к і й . ' П о л н о є  с а б р а н і є  с а ч і н е н і й " .



.- 1 2 1 -

До 1917 р.не все життя було удержавлене в московській імпеу 
рії,і тому державні урядовці могли спричинити лише часткову шко
ду .Пьотр І наказав вести до Петєрбурґу Вишнєволодьким водним шля
хом дубове дерево на Балтиньку фльоту. Гори того дерева гнили і 
засипалися піском на березі Ладозького озера, бо Пьотр був тоді 
закордоном,і тому не дав наказу: шо з того дерева виробляти. Коли 
ж навколишні селяни викопували з-під піску те напівзігниле дерево 
на свої будови,то місцева влада карала їх на горло (х).

В Карпатах зогнило 30% зрубаного дерева,бо не вивезли (хх).
В СССР на залізничих стадіях гниють у купах проти неба щороку 

мільйони тон збіжжя,бараболі,буряків,городовини тошо з тої самої 
причини,шо й за Пьотра,с.т.начальство у Москві не наказало прис
лати до тих сталій порожні вози. Навіть уряд СССР примушений 
був визнати,шо гине І5%(хкх),а коли він пише Іі%,то читай ЗО %.
1 так само,як і за Пьотра, коли голодні люди вибирали з погнилих 
жуп напівзігнилу барабою чи пшеницю,то їх засилали на кілька ро
ків на сибірську каторгу за 'расхішеніє саціалістічєскава імущзс- 
тва'.Нічого нового в СССР.

У часописях СССР за часів т.зв."взллиги",коли уряд наказав 
редакторам критикувати малих начальників,читаємо напр. про таке.
- Великі купи "пшениці та бараболі лежать на стадії проти неба,бо 
нема возів. На тій же стації лежить у складі купа непромокальних 
верет (брезентів).Ті верети належать Міністерству Промислу.Стадія 
10 кілометрів від Полтави.Надходить осінь - дошлива пора.Місцевий 
урядовець просить телеграфом у своголзверхника в Полтаві дозволу 
накрити ті купи тими веретами.Той зверхник пише до свого зверхни- 
жа в Києві. Київський тише до Міністерства Харчів у Москві. Воно 
пзше до власника верет - Міністерства Промислу (в тій же Москві), 
гвтаючи дозволу вжити їхні верета. Те міністерство відповідає ,шо 
потребує забезпечення,шо верет не пірвуть .Міністерство Харчів ли
ше до Києва,шоб дізнатися: чи ті верета не є вже гнилі. Київ пише 
до Полтави; Полтава до стадії (10 кіл.); стація до.Полтави,а далі 
.. по єрархічній лінії до Москви.У Москві Міністерство Харчів дає 
Міністерству Промрслу забезпечення, що не пірвуть верет. Останнє 
пшпе^ до Києва свій дозвіл вжити верета; Київ пише до Полтави,і 
нарешто по 2-3 місяцях писанини місцевий урядовець одержує з Пол
тави телеграму:"Негайно накрити веретами купи" ...гною.

Та,це не не кінець.Місцевий урядовець питає свого зверхника: 
чи той півгній наладовувати у потяг.Одержує наказ - наладовувати, 
бо ж за державним плином мають відвезти до Московшини. Привозять 
той півгній до Московшини, але там його не хотять приймати, бо ж 
гній, а не пшениця чи бараболя. Призначають розшук знайти: коли 
зогнило. Він виявляє,шо погнило не в дорозі,а ще перед наладован
ним .Полтавське НКВД одержує з Москви (Д) телеграфічний наказ зас
илати місцевого урядовця на каторгу.Даремно той показує свою першу 
телеграму зперед трьох місяців.Наказ вищого начальства мусить ви-

х) В.Ключєвскій.там-же.
хх) "Ізвєстія" І7-ІХ-І958.
хкх) "СаветскаяРасєя" Іб-У111-І9б3.
Д) НКВД в Україні підлягає не урядові УРСР,але урядові СССР.
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конувати нижче без жодних балачок. А покарати треба ж когось на 
пострах іншим.

Це є зміст багатьох статтей у часописах СССР. Ми ж тут зза 
браку місця звели їх до одного оповідання.

Критика та кпини (сатира) на урядовців,шо часом з'являються 
в часописах СССР чіпає лише дрібних урядовців.Та,навіть і те дру
кується на наказ уряду,щоб спрямувати ненависть народу на підпан
ків,а не на панів.

І "щасливі" раби московської монархічної імперії, і ще "щас
ливіші соціалістичної не мали і не мають ніякої можливости боро
нитися проти сваволі урядовців (х).Рабам залишилося лише дві мож
ливості боронитися.Це - хабар і брехня.

-К-ІЬХ-К-К-й-
БРЕХНЯ.

Сам цар Алєксанд І казав: "Хто не бреше і не краде,той' * - не 
Москвин". Але ж таке каже ворог народу. А ось приятель наро
ду, народовець і демократ каже:"Москвин є найбільшим і найнахабні- 
шим брехуном у всьому світі" (хх-). Напр. за часу коли в Україні 
мільйони вмерлих з голоду мерців не встигали забирати з вулиць, 
Москвини писали:"СССР - це єдина країна в усьому світі,де люди не 
знають,що то є бідність чи брак харчів"(ххх).у словниках найбагат- 
ших мов не знайдеться слово визначити таке.....

Навчений сторічним досвідом,український нарід каже:"Бреше,як 
москаль","їй,москалю,добрий чоловік, та руки твої злодійські", 
"Москаль мабуть тоді красти перестане, коли чорт молитися Богові 
стане","Москаль тоді правду скаже, коли вмиється свиня в сажі", 
"Коли москаль каже 'сухо', то залізеш в болото по вуха", "Хочби 
москаль з неба - вірити йому не треба","Варив чорт з москалем пи
во, та й солоду зрікся","З москалем дружи,а за пазухою камінь дер
жи","Москаль ликом в'язаний,у ликах ходить, та й усіх у ликах во
дит", "Від чорта відхрестишся,а від москаля не відмолишся", "Мос- 
колики поїли наші волики,як вернуться здорові, поїдять і корови", 
"Тату,лізе чорт у хату? -Дарма, дочк^аби не москаль","На базарі 
не було людей, а самі жиди та кацапи". Сотки таких приказок про 
Москвина має український нарід (4 ). Велику збірку українських 
ніби-то "народніх" приказок видано в УРС. У ній нема ані одної 
справжньої народньої про Москвина, а натомісць є велика купа мос- 
кволюбних, видуманих яничарами, чи просто перекладених з москов
ської мови московських приказок (5).

В українських селах молодь мала таку забаву.Хлопці переодя
галися на цигана, жида та Москвина, і ходили по хатах та просили 
дати їм щось на вечерниці,жартом погрожуючи, що вкрадуть з городу

— - - - - - - 4 .    ' - І ------------ ---------- - ...............' 

х) Аж до 1905 року Москвини не мали права писати безпосеред
ньо просьб не лише до царя,а навіть і до міністрів. Писати 
до них в СССР - це марнувати папір.

хх) І.турґєнєв.'Новь".
ххх) "Правда" 28-УІІ-І933.
Ц) див.М.Номис."Українські приказки,прислів'я".
5) В.Бобкова."Українські народні прислів'я і приказки".
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пибулі чи бараболі.У тому жарті ролю злодіїв грали москвин та ци
ганка жид грав ролю перекупшика (х).Як бачимо,наш нарід, знав вда
чу і природу Москвина далеко ліпше,ніж наша інтелігенція,шо широ
ко відкрила 1$17 року Московшині двері в Україну.

Крім підкуплених московським урядом, всі чужинці, шо були в 
Московшині у ХУІ-ХХ ст. пишуть про неімовірну забріханість всіх 
Москвичів: від царя до псяра. З багатьох наведім тут лише кілька. 
Напр. "Москвини брешуть з неімовірною безсоромністю і нахабством. 
Ані трохи не спаленіють,коли зловите їх на брехні.Підліших крутіїв 
за московських міністрів,ледве-чи знайдете десь у с в іт і" (хх).'

"Московські торгівці та ремісники найбезсоромніші ошуканці і 
шахраї.У Москві злодіїв та ошуканців -юрби на кожній вулиці" (-sum-)

"Москвин у брехливості не знає ані меж,ані сорому.Ошуканство 
він уважав за мудрість, с притних ошуканців подивляє. Москвин 
складе в церкві на хресті кривоприсягу за.пару рублів" (4).

"Я бачив у кожного Москвина назовні бундючу пиху,а всередині 
перелякане рабство. Взагалі зовнішність Москвина найоблудніша за 
всі його властивості.Тому-то Москвини вважають своїм найгіршим во
рогом того,хто відкриє личину їхньої зовнішности (9).Навіть істо
рія є власністю царя, і він її змінює за своєю примхою. Він малошо 
не щодня подає своєму народові історичну "правду",оброблену відпо
відно до вимог того дня" (6).Чи не про СССР писав це А.де Кюстін 
сто років тому? - Так! - У СССР по кожній 'чистці' викидаються 
старі учебники історії, і видаються нові,без прізвищ 'вичищених' 
вельмож.Кількократно вже міняли зміст "Історії Комуністичної Пар
тії". Твори вичишених письменників нишили. Навіть перемальовували 
наново великі образи,шо на них були намальовані "єретики". Навіть 
своїх - знаних усьому світові - "дємакратічєскіх" царів викидали 
з історії.По розвінчанні' Іс.Сталіна,не згадують в історичних пра
цях про його "ґєніальность'.По 'розвінчанні* Н.Хрущова, не зга
дують його ані словом.Напр. АН УРСР видала I960 р. "Історію УРСР!' 
О.Касименка.В ній прославляється Н.Хрущова понад небо,малошо не на 
кожній сторінці.Подано кілька його образів у генеральському строю, 
і т.п.Та ж АН УРСР видала 1965 р. друге видання цієї самої книжки 
і за^редакцією того самого О.Касименка. У цьому другому виданні 
нема ані слова про Н.Хрущова. Не згадано навіть факту,шо він був 
10 років губернатором України,чи головою уряду УРСР. Така-то "Іс
торія УРСР". Хахлацькі ж яничари не мають ані на макове зернятко 
почуття звичайної людсьшої гідности. А московському глумові з хах- 
лів також нема меж. Московщина ж могла доручити редагувати 2-е 
видання комусь іншому,як О.Касименкові.Ні!- Плюй,хахле,сам собі в

х)ф.Вовк."Студії з української етнографії та антропології", 
хх) Навіть' дурні Янкі почали по 19й5 р.протестувати проти брех- 

ливости та крутійства міністрів СССР.
RRX) A.Meyerberg."Relazione".1661.
4 ) J.G.Korb."Diarium".1701.*
5 ) Сотки прикладів скаженої люті Москвинів в СССР і на виг

нанні,коли хтось здирав з них личину,знайдете в українсь
ких (закордонних) ,і чуженецьких часописах та журналах.

6) A.L.de Custin."Journey о? Our Times' 1841.
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обличчя.А яничар - "рад старатна'.Може (?) цар нагородить бодай 
півдулех?,за виразом Великого Ihpaca.

Московська "демократія" показала всьому світові своє дикун
ство ̂навіть не розу:^ію'ж, то вона сама виставляє себе на кпини. 
Деякі чужоземні книгозбірні ( університетські,громадські ) перед
платили "Бальшую Савзтскую Енпіклопєдію'.По кожній чистці Москов
щина присилає всім передплатникам нововидані сторінки з вимогою 
видерти з тої енциклопедії старі сторінки,а на їхнє місце встави
ти прислані нові.Не тяжко уявити обличчя культурних книгарів.

Мудрії:ть московського народу каже:" Нє абманєш - не прадапґ', 
"С трудоф праведних нє нажівьош палат камяних", "Ham чєлавєк сеєт 
ніву рожью,а жівьот ложью" і сотки подібних.

БРЕХЛИВІСТЬ Є НАЦІОНАЛЬНОЮ ВЛАСТИВІСТЮ МОСКВИНА І СПАДКОВА.
Московський монархічний уряд не удержавлював і. не планував 

все життя,а лише частину."Дємакратічєскій" же уряд удержавив і 
планує ВСЕ життя. Отже,удержавив та планує і брехню в личині ста
тистики. Т.зв. статистика" СССР служить не господарці,але політиці. 
В українській сміховисці ( анекдоті ) питають цигана: якої він 
віри.Він відповідає:"А якої вам треба?".Докладнісенько так відпо
відає "статистика" СССР своєму урядові.Напр.статистичні ціни'не 
мають нічого спільного з вартістю речей. Той самий предмет має 
кілька ріжних цін в статистиці СССР, відповідно до "А якої вам 
треба".Отже,не лише статистична кількість брехлива,але й грошева 
вартість брехлива. Всі ціни в СССР встановлює " не вартість речі і 
не вільний торговельний змаг,не самодіючий(автоматичний)закон по- 
питу-подачі,як у вільному світі, але встановлюють політичні мір
кування імперської влади,а часом навіть і дурнота чи примха само
дурів у столиці і на місцях.Всі господарчі явища та заходи в СССР 
Москвини міряють гумовою політичною мірою,яку розтягають відповід
но до політичних потреб дня,як казав 100 років тому А.де Кюстін. 
Тому-то Московшина змогла обдурити своїми статистичними 'дастіжє- 
ніямі' тисячі чужоземних господарників і політиків.У- самому.СССР 
нікого не обдурили, бо ж люди на власній шкірі перевірили ті 'дас- 
тіжєнія' .Напр.

Усюди у світі врожай підраховують ПО жнивах.Геніяльні ж про
видці, пляновики в Москві підраховують урожай же перед сівбою. А 
щоб діти не глузували, то надали тому підрахункові велику наукову 
назву - 'біолоґічєскій урожай'. Вирахуваний так "урожай",визнача
ють у Москві висоту податку та "добровольной" здачі державі. У 
пляновій господарці не може бути помилок.Отже,не може бути невро- 
жаю.Монархічний пляновик XIX ст.ТолСтолобий погрожував,шо вибато
жить землю,якщо вона не вродить.Пляновики XX ст.зробили "праґрєс"
- батожать не землю,а селян за те,.жо не вродило отого 'біолоґі- 
чєскаво', наперед установленого в Москві, статистичного врожаю.І 
батожать так добре,шо мільйони селян повмирали з голоду,холоду і 
хвороб.Посухи,граду,морозу не існує у московському плянованні.Не 
вмився монархічний Толстолобий до "дємакратічєскава".

В СССР виробнича статистика підпорядкована не статистичним 
установам,а управителям виробень.Отже,статистики мусять виконува
ти накази управителів. Щоб не помандрувати до Сибіру, управитель 
мусить виробити накладену урядом кількість. Та,загальний безлад,
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канцелярська ' валакіта' числених плановиків ставлять управителеві 
тисячі перешкод виконати плян. Рятуючи свою шкіру,управитель при
мушений підробляти (фальшувати) статистичні звіти.І про це уряд 
СССР знає дуже добре,але вдае,шо не знає,бо ж інакше мусив би сам 
підроблювати,щоб не виявилася правда про "вищість" соціалістично
го планований над капіталістичним "безладом".Коли ж якогось упра
вителя покарають ніби за підробку звітів, то справді карають за 
шось інше,а закид у підробці служить як фіговий листок.

Кількість показує аритметичний підрахунок,а якости він не мо
же показати.Отже,можна побільшити кількість за рахунок якости.Ма- 
лошо не у кожному числі часописів СССР читаємо про дуже низьку 
якість 'савєтскіх' виробів. Всі московські вельможі,коли бувають 
у "гнилому" капіталістичному краю,накуповують купу всіляких речей.

Але навіть і низькоякісну кількість тяжко виробити,бо ніхто 
інший лише сам Ґосплан тому перешкоджає. Налр. за його пляном ви- 
рібня має одержувати потрібні їй сирівці,частини з місцевості за 
тисячі кілометрів від тої вирібні,хоч ті самі сирівці та частини 
є в місцевості кількадесят.кілометрів від вирібні. Коли сирівці 
не прислали начас,треба писати до Москви,щоб там відповідна імпе
рська установа наказала приспішити доставу.Це листування тягнеть
ся місяцями.Так створюється самособсю (автоматично) дивовижна су
перечність (парадокс). - Шоб виконати плян,управитель вирібні му
сить його НЕ виконувати.- Всупереч плянові,він купує там, де може 
(у найблишій околиці),а не там де наказав Ґосплан.

Але ж і ті,що мають сирівці мусять продавати лише тим, кому 
наказав. Ґосплан,іншим не сміють продати.Всю справу рятує хабар.За 
доброго хабара,за подвійну-потрійну ціну управитель сирівців про
дає,кладучи до своєї кишені ріжницю в ціні.Але йому забракне виси
лати тим,кому Ґосплан наказав. Ті,шо не одержали,скаржаться Моск
ві, і мусять також шукати тих сирівців деінде. Так увесь плян Гос
плана йде шкереберть. У такий спосіб управителі промислових під
приємств якось ше пхають промисловість СССР.Без тих крутійств во
на давно зупинилася би, або не давала би й чверти того,шо дає. 
Якість? Члени приймальної лави знають,шо "Рука руку миє".

Зчиєї кишені платиться оті хабари та подвійні ціни? Не з 
Ґосдданової,бо він визначив свої.- Платиться з кишені робітників. 
Ніде у світі не. визискують робітників так жорстоко,як саме у кра
їні здійсненого соціалізму,в СССР. З усіх народів линв китайські 
'кулі' та африканські дикуни одержують меншу за робітників СССР 
платню. У кожній країні упромисловлення завжди збагачувало всіх 
людей,бо зростала їхня купча спроможність. Лише в одному СССР 
упромисловлення ожебрачило.робітників і селян до позему далеко 
нижчого,як був до 1917 року.Напр.

До 1917 р.люди в московській імперії не ходили босі, голі і 
стало' голодні.По 1917 р.набудували чимало великих взуттєвих виро- 
бень і ткалень, а люди в СССР ходять голі,босі,голодні. Чому?- Бо 
до 1917 р.60 % селянської потреби на взуття і тканини задовольня
ли малі майстерні, окремі шевці,кравці. А селяни ж складали 80 % 
людности імперії.По 1917 році уряд "рабочіх і крестьян" заборонив 
їм виробляти; забрав у них знадоб'я; загнав їх до удержавлених 
'артелей' чи до виробень,платючи їм стільки, або не мерли. А люди
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ходять голі,босі і голодні.
-R3-&K-KR

ОКОЗАМИЛЮВАННЯ.
Не ворог СССР,якийсь капіталіст,контреволюціонер, 

запроданець і т.п.,а найліпший знавець і найвища влада СССР -Вер
ховний Савєт СССР своїм законом з 2Д-У-І96І визнав,і офіційно по
відомив увесь світ,що всі звіти,вся статистика СССР і навіть всі 
офіційні промови найвиших вельмож СССР, навіть ухвали найвищої 
влади СССР - все те було величезною,суцільною БРЕХНЕЮ, окозамилен- 
ням.Напр.плян розбудови госп; дарки СССР Іосплан уклав 1957 року 
не июб його здійснювати, а щоб показати світові 'грандіозниє мас
штаби' досягнень соціялістичного ладу на гучному святкуванні 40-ї 
річниці СССР.Відсвяткувавши ту річницю,викинули ( в  Березні 1959) 
той "Грандіозний" плян на смітник. .

Плин господарської розбудови ухвалений 1961 року на XXII 
з'їзді КПСС був нахабним окозамилюванням, бо ж планував побільшу
вати промисловість на 15 % річно, а за 10 років - на 150 %. А на
віть за брехливою,переборщзною московською "статистикою" промис
ловість СССР збільшувалася річно на лише 6 (^).Плянував збіль
шити на 15% річно збір збіжжя та інших рільничих виробів.А за по
передніх,найурожайніших років,збільшувалося лише на 5 &,і то лише 
у звітах.

Окозамилювання того пляну виявилося за два роки.Уряд СССР купив 
1963 р.у Канаді 6.8 міл.тон пшениці,в Австралії - 1.8 міл.тон,на
віть у бідній Румунії - ij.00.000 тон. У франції купив 80.000 тон 
борошна,а в Західній Німеччині - 35.000 тон борсшна.Крім того,ку=- 
пив у ЗАС 2.7 міл.тон.Разом -II.800.000 тон(-кх).А перед 1917 ' ро
ком Україна сама продавала 8.6 мільйонів тон річно.

Купували закордоном мільйони тон,а за тим пляном збір Збіжжя 
мав збільшитися за ті два роки на ЗО у? .Щоб якось вибрехатися уряд 
СССР наказав своїй "статистиці" показати великий неврожай (х-к-к-) .У 
листах же з СССР до родичів закордоном нема натяків на неврожай.

Визнавши офіційно,шо було (і є) окоэамилення,уряд СССР му
сив наказати часописям писати про окремі його вияви, щоб тим за
вернути обурення людей з уряду на окремих окозамилювачів. І в ча
сописах СССР аж зароїлося від таких фактів,як напр.

"Дехто (Д) з керівників прикривав хиби та нестачі в ріль
ництві та у промисловості гучними словами,обіцянками,шо їх ніколи 
не здійснюють, окозамиленням, нереально високими забов'язаннями і 
т.п.шахрайством" (5). -

Х-) Европейські та американські знавці вирахували (на підставі 
московських же чисел),шо збільшувалося не більше,як на 3 %.

**) "Правда" 2-Х-І963
-К-К-И-) Московшина зробила в Україні кілька голодоморів.Кожний 

з них заперечила,щоб у чужоземних комуністів не захита
лася віра в 'саветскій рай'.

Д) Московське 'дехто' в перекладі на людську мову означає 
більшість,а 'хиби' - упадок.

5) "Радянська Україна" 21-111-1961. '
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"Голова колгоспу Сорокін записував до прибуткових книжок мо
л о к о й о г о  не мав,а потім виписував те молоко на годівлю телят, 
поросят,яких не було взагалі в колгоспі. Навіть записував, то 2.% 
молока випили доярки та скотарі.Голова райвиконкому Брізґалоф дав 
нагороду цьому колхозові за збільшення надою молока.Інший колхоз 
звітував,що засіяно 100 га кукурудзи,а перед жнивами одержав пос
відку,шо та кукурудза загинула" (з-).

Голови колхозів,районів,областей. СССР окозамилюють,подаючи у 
своїх річних звітах мільйони сотнарів збіжжя,городовини, мільйони 
голів худоби,свиней,курей,шо їх виростили,виплекали колхози...ли
ше в рахункових книжках .Мільйони сотнарів збіжжя,городовини,м'яса, 
молока, яєць доставлено державі ...лише у "статистиці". Мільярди 
квадратових метрів новозбудованих домів побудовано... лише у зві- 
тух. А їхня якість? - У часописях СССР можна назбирати тисячі 
скарг на те,шо у новозбудованому домі завалився дах,чи стеля, по
падав тинк,не тече вода,не світить електрика тощо. Мільйони таких 
випадків не оприлюднюється, а навики око замилюється допитувачами, 
лавами, судами і самим урядом СССР на чолі з царем. "Статистика" 
СССР все подає у %ь.Скажім,подає,шо черевиків виробили цього ро
ку на 800% більше,ніж минулого.Лише не подає,шо минулого року ви
робили 20.000, а цього року 160.000 ( на 200 міл.люду). Хіба ж не 
800 % збільшення?

Окозапилення бачимо у всіх - без єдиного винятку - царинах 
життя СССР:у літературі,мистецтві,науці,політиці,господарці,зако
нах,наказах,з'їздах.Всі замилюють. Від раба-в'язня до царя СССР. 
Поруч із хабаром, окозамилення стало головним способом врятувати 
голову в тому звірячему безладі,цю називається 'плянове господар
ство СССР'.Тим-то окозамилення охопило ВСЕ життя,і стало непере
можною СИЛОЮ,бо посилення заляку (терору) посилює окозамилювання. 
А крім заляку,уряд СССР не має і не знає іншої сили поборювати 
силу окозамилення та хабарництва.

Та,нічого нового в СССР .Московська "дємакратія" лише наслідує 
свою аристократію і в окозамиленні.Напр. У Московшині був 1603 р. 
великий голод.Цар Борис Ґодуноф не хотів, июб про нього дізналася 
Европа. І він заборонив голодним та голодранцям виходити вдень на 
вулиці в тих містах, де жили чужинці. В Москві ж, крім того,вій 
влаштовував походи добре зодягнутих,здорових людей попри вікна чу- 
женецьких посольств.Заборонив розмовляти з чужинцями, шоб ненаро
ком не сказали про голод.

За часів голодомору України 1933 року у Москві був фран
цузький перший міністер Е.Еріо. Тому,шо в Европі ширилися чутки 
про голод в Україні,Москвини хотіли,щоб він на власні очі переко
нався,шо ніякого голоду в Україні нема.Поки вони розважали його у 
Москві учтами,безупинно літали з Москви до Києва літаки з крамом, 
одягом,фарбами,а в Києві 2b години на добу тисячка людей чистила, 
малювала передні стіни домів на головній вулиці ( Хрешатнику) та 
укладала на виставочних вікнах крамниць всілякий крам.У день при
їзду Е.Еріо влада видала комсомольцям,комуністам новенький одяг,і 
вивела їх на Хрешатник вітати гостя .Переїхавши автом Хрешатник та

х) "Молодь України" 27-1-1961.
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поївши-попивши на багатій учті; Е.Еріо повернувся до франції,і 
офіційно казав,то жодних познак голоду в Україні він не бачив.

За часів голодомору 1933 року Московщина не дозволяла поїха
ти до України жодному чуженецькому часописному дописувачеві (ко- 
респодентові),крім трьох,які ше раніш продали своє перо Мбсковши- 
ні.А ті писали до своїх великих Нью-Йоркських часописів,що ніяко
го голоду нема в Україні.

Єкатєріна II захотіла подивитися на Україну.Губернатор Укра
їни І.Патьомкін мав нагоду показати їй наочно свої 'дастіжєнія'. 
Єкатєріна мала подорожувати Дніпром.Отже,І.Патьомкін набудував на 
Дніпрових берегах театральні лаштунки гарних сіл,великих мостів 
тощо.Єкатєріна була дуже задоволена "дастіжєніямі",і.дала в наго
роду йому Д2.000 десятин козацької землі, обернувші козаків,що на 
ній жили,у Патьомкіних кріпаків.

-К4ЯНШ-К-
У всьому культурному світі но во ухвалений закон стає право- 

сильним і обов'язковим лише по його оприлюдненні,проголошенні. Із 
7.000 законів,ухвалених Верховним Савєтом СССР, оприлюднено лише 
кількасот.Із 390.000 наказів (указів) уряду СССР оприлюднено лише 
кілька тисяч (-к).Чому? - У московських державних архівах половина 
важливіших документів зперед 1917 р.має печатку 'секретно'.3 ви
ще наведених чисел бачимо,шо цю печатку мають 95 % документів 
по 1917 р.За московськими законами зперед 1917 р. і по 1917 р. ті 
'сєкрєтниє',с.т.НЕ оприлюднені закони та накази є право-сильні й 
обов'язкові.Така-то московська "правосвідомість".

Москвини від першепочатків своєї держави замкнули на десять 
колодок кордони своєї Московшини, щоб Европейці не дізналися про 
слабі боки Московшини,про справжню Московшину. Через всю свою іс
торію Москвини замилювали очі чужинцям. І оприлюднювали Москвини 
свої закони власне,щоб замилити очі чужинцям.Ці оприлюднені зако
ни фактично НЕ є правосильниии й обов'язковими, і навпаки - ті НЕ- 
оприлюднені Є правосильниии й обов'язковими.Найліпшим прикладом є 
оприлюднена "Конституція СССР".У ній нема ані одного слова правди. 
Кожне її слово треба читати 'навпаки': якщо написано 'має право', 
треба читати 'НЕ має права'. Напр.про право народів СССР вийти зі 
Союзу.Або про право вільного слова,зборів,молитви, відкритого су
ду і тисячі інших "прав".

Европейські та американські науковці,історики, господарни
ки, громадознавці ( соціологи ) написали тисячі грубих книжок про 
СССР,основуючись на документах,цю їх Московщина навмисно оприлюд
нила,щоб обдурити,замилити очі чужинцям.

І справді обдурила.- Кожного разу,коли падала московська ім
перія,рятували її московські....вороги.Так урятували її 1917-20 р. 
Франція та Англія,ставши проти визвольної війни України. Так уря
тувала її Німеччина І939-Ц5 рр. своєю самогубною україножерсь- 
кою політикою.Так ЗАС урятували 19^1-50 рр.і рятують досі її сво
єю самовбивчою москволюбською політикою.

Московська аристократія зперед 191? р.змогла обдурити і на-

*) H.J.Eerman.'The Dilemma of Soviet Law Reform".
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робїти малоросів лише з рабів своєї імперії отих: брюховецьких, 
кочубеїв,ґалаґанів,яворських,ягужинських,розумовських,безбородь- 
ків,гоголів,драгоманових,винниченків,Скоропадських,скрипників,чу
барів,любчинків,тичин,Корнійчуків,шелестів,кириченків і т.п.

Московська ж "дємакратія" є направду геніяльна,бо ж зробила 
чудо - наробила мільйони:малополяків,малочехів, малоболгар, мало- 
мадяр,малонімців,малофранпузів, малоіталійпів,малоанглійців,мало- 
американдів,мало... всіх народів,всіх отих:піків,терезів,кадарів, 
Гомулок,толіятів,дмітриєвих, берутів,фостерів,косійорів,гісів,ке- 
нанів,фуксів.латіморів,гопкінсів,расків і навіть Рузвельтів.

Всі оті малороси:брюховецькі,безбородькі,драгоманови,Скоро
падські, скрипники,шелести є лише мікроскопійні нулі,порівнюючи до 
малоамериканців:ф.Рузвельта з жінкою,Г.Трумана,Алджера Гіса (х), 
Г.Гопкінса, Г.Д.Гвайта, ф.франкфуртера,О.Латімора, Дж.Кенана,Діна 
Раска та інших міністрів ЗАС.

Маленькі брюховепькі,скрипники допомогли Московшині затягну
ти до 'вязниці народів' лише Україну,Кавказ,Туркестан,а це ж лише 
^0 мільйонів рабів. А один лише ф.Рузвельт подарував Московшині 
крім України,Кавказу, Туркестану,ше й Естонію,Латвію,Литву,Польшу, 
Румунію,Болгарію ,Мадяршину, Чехію, Словакію ,Манджурію ,Монголію,Ку- 
рильські острови, половину Сахаліну,порти на Тихому океані.А,це ж 
2$0 мільйонів нових рабів.

Найголовніше ж,шо подарував він то все зі своєї доброї волі, 
ніким і нічим не примушений.ЗАС мали 19^5 р.таку величезну війсь
кову та господарчу могутність, шо могли накинути свою волю всьому 
світові.А сам Іс.Сталін пізніше признався,що тоді 'савєтская'вла- 
да висіла на волоску.Жахливу силу атомової бомби Москвини бачили 
в Японії,а її мали тоді лише ЗАС. Отже,шоб Московщина виконала 
будь-який наказ ф.Рузвельта,вистачило би післати американську Се- 
реднеземноморську фльоту до Чорного моря.Таке кажуть американські 
генерали: Д.МекАртур,Г. Арнолд ,М.Кларк,М.Ріджвей,Дж.Медаріс,В. Леґі, 
М.Тейлор та інші.

Президент ЗАС Г.Трумен подарував Московшині Китай,пів Кореї, 
пів Вьєтаму, пів десяток народів. Навіть таємницю атомової бомби 
подарував,бо ж призначав до атомових таємних лабораторій москов
ських шпигунів,як напр. Ф.Морісона,К.Гіскея, Д.Говкінса,Г.Ландау, 
ф.Опенгаймера,Д.Вейберґа,К.фоха,І.Вайнтбаума,Г.Толда,Д.І'рінґласа, 
А.Брбтиана, М.Собеля, М.Московіча, Д.Розенберґа, Е.Розенберг(хх). 
Служба Безпеки попереджувала Г. Трумена, шо вони комуністи,а тим 
самим і московські шпигуни.Пізніше іх зловлено на горячому.

Московський монархічний уряд мав у світі лише кількасот чу
жинців (не рахуючи,Чехів,Сербів,Болгар), шо служили Московшині,та 
й тим Московщина мусила платити.

Московський соціалістичний уряд СССР має у світі десятки 
мільйонів своїх п'ятих та шостих колодників, і не платить їм ані 
сотика.Щобільше! - Вони платять Московшині,і не тисячі,а МІЛЬЯРДИ.

х) На нараді в Ялті І9ДД р.А.Гіс був головним дорадником ^.Ру
звельта.А.Гіса зловлено на горячому і засуджено 19^9 р. на 
ув'язнення за шпигунство задля СССР, 

хх) Переважаюча більшість їх - Жиди.
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Напр.лише чотири з - них: фелікс франкг)уртер,Гері Докстец Гвайт,Гері 
Гопкінс,Гері Морґентав ( ^ ) поклали до московської кишені IT.Я 
мільярдів долярів.Мусили,бо війна?

По війні 1945 року уряд ЗАС наказав своїй займанській (оку
паційній) владі в Німеччині передати Московщині всю німецьку ма
шинерію, то була в американській займаншині.Так передали всю виріб- 
ню оптичного знадоб' я ̂ .інструментів) Пайса в Єні,ракетну вирібню у 
Нордгавзені,досвідну летунську установу в Оберамергау й інші(-^). 
У тих вирібнях та установах Москвини знайшли незнані ше винаходи 
величезної наукової та військової вартости. Разом з машинами та 
рисунками, Москвини вивезли до Московшини також і німецьких нау
ковців,інженерів,знавців,майстрів^ Бони побудували Московщині ра
кети,і тим випередили Американців, бо заощадили Московшині роки 
часу на досліди ( і мільйони руб.видатків). А ці ж установи;^ ви- 
рібні з їхніми винаходами та рисунками були в американській зай
маншині, й американські знавці бачили ті рисунки та прилади,і 'хо
тіли їх забрати до ЗАС,'але американський уряд.наказав їм віддати 
їх Московшині. Уряд ЗАС дозволив Московшині пограбувати подолану 
Німеччину на мільярди долярів.А крім неї,ше й 'сателітів'.

Всі брюховецькі,драгоманови,.скрипники разом не варті Москов
шині й одної мільйонової частини такого малоамериканця,як мініс- 
тер Закордонних Справ ЗАС Dean Rusk, з його політикою 'єдіной,нє- 
дєлімой Расєі'. А таких більших і менших Rusk-ix в уряді ЗАС є 
сотки на найвиших посадах і тисячі на високих. А до них ше тисячі 
Rusk-ix журналістів,редакторів,професорів,радіотлумачіз,письмен
ників, ба навіть святенників разо#\з єпископами. Всі вони служать 
'матушке Расєі' далеко ліпше, ніж самі Москвини. І Московшина не 
платить їм ані сотика. Навпаки,вони платять Московшині. Уряд ЗАС 
дав московським утікачам один мільйон долярів на московське 
окозамилення (московським видавництвам у ЗАС).У 200 університетах 
ЗАС на катедрах "Слов'янознавства" Москвини та москволюби замилю
ють очі десяткам тисяч американських студентів ( завтрішніх полі
тиків) .Перебравши владу президент Дж.Кенеді(-к^) одразу зняв за
борону ввозити до ЗАС книжки,журнали,часописи зі СССР. По кількох 
місяцях Московшина подесятерила висилку до ЗАС свого окозамилюван
ня. Американські університети та* * міські книгозбірні купують оте 
окозамилення на мільйони долярів. Отже,нема чого дивуватися, шо 
Московшина так легко обдурила Американців своїми 'спутніками'.

Але Московшина не каже: чому раніше загинули летучи: Алексей 
Лєдовскій (1957),Андрей Міткоф (!959),Тєрєнтій Жєборін (11-1959),

**) Комунолюб ф.франкфуртер - син рабіна,народився у Відні. За 
ф.Рузвельта фактично керував політикою ЗАС.Г.Д.Гвайт(пріз- 
више змінене) син жидівських переселенців-з України.Підмі- 
ністер Скарбу. Московський шпигун, шо його чинники НКЕД у 
ЗАС убили перед судом.Г.Морґентав - міністер Скарбу.^ид.

*R&) A.P.de Seversky."America Too Young to Die".
-ззн^Він скінчив Гарвардський університет, шо є найбільшим роз

садником соціалістичних ідей у ЗАС,Він скінчив також Лон
донську Вишу Школу Економічних Наук,засновану і утримова- 
ну англійськими соціялістами-фабіянцями.
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Марія промова (І9$9), Пьотр Долґоф (ІІ-Х-І96І),.невідомий на ім'я 
(28-ХІ-І960),другий невідомий (2-11-1961) ,В.Завадовскій (7-ІУ-бі), 
жінка і мужчина (І7-У-І96І), В.Андрєєф (1962), Алексей Бєлоконеф, 
Іван Нашій,Ієнадій Міхайлоф,П.федосенко,А.ВасиленкоЙ.Усінкін(-к) і 
мабуть багато більше,про яких не дізналася чужоземна розвідка.

Ніби-то літали: Юрій їаі=арін,1єрман Тітоф, Андріан Нікалаєф, 
Валерія Терешкова,Валеріан Биковскій,Павел Беляєф,Алексей Лєоноф. 
Про них писали часописи СССР вже тоді, коли вони ніби повернулися 
на землю.А коли і звідки вони вилітали ніхто,крім уряду,не знав.

Всі часописи,радіо,телебачні стадії заздалегідь повідомляли 
ввесь світ про місце,день і годину виліту американських летунів. 
Десятки дописувачів, фотографів були свідками виліту і повороту. 
Мільйони людей бачили все на телебачді. ТЬж направду літали: 
Malcolm Carpenter ( 24-V-62 0,Gordon Cooper і Charles Condrat 
(23/30-VIII-196 )'. Allen Shepard і John Glem ( 20-11-62), Valter 
Shirra (З-Х-62),James HcDivitt i Edward White (з/7**УІ"бЗ),Virgil 
Grisson і John Young (23-III-6 3 ),Thomas Stafford (4/18-ХІІ-бЗ) 
Franc Borman і Jemes Lawell та чимало інших.Ані одного не загину
ло .Про всі невдачні спроби часописи ЗСА повідомляли.

-KKKRXR

У Жовтні 1917 року відродилася,по короткому занепаді ( І8$9- 
-1917) стара НАЦІОНАЛІСТИЧНА Московщина з її старою історично 
традиційною державою. Це й підтверджує визначний Москвин, кажучи: 
"Бальшєвицька реакція є закінченням доби європеїзації Москов
щини" (з**).Національний інстинкт Москвинів нехибно вказав їм на 
джерело їхньої слабости, на їхню найбільшу державнгадьку помилку - 
Пьотрове 'вікно в Европу'. І негаючись, вони замурували 1917 року 
те вікно..."Московщина повернулася назад до ХУІ ст. до Питочноїо 
Пріказа, до Апрічіни,до Соловок, до шукання 'ізмєни і паднаґотной 
правди'.Кремль, шо пам'ятав Іванів,Малютіних, Тодунових і 'тішай- 
шех',знову вступив на історичний кін у знаних візантійсько-азій
ських шатах соціального православ'я - бальшввізму.І сучасні князі 
московські СССР,шукаючи нових форм старого московського імперіа
лізму, старанно відбудовують ідеї Івана ІУ про III Рим та всілякі 
'електрифікації' Пьотра 1-го" (*зз-).

' Наріжними камінями в будові московської іьшерії були і е: 
і) кріпацтво,2 ) деспотія влади,3) виказуЦ) державне зосередження.

Вся земля,всі маєтки і все життя всій 'подданих' московської 
імперії належали - правно і фактично - цареві аж до ХУІІІ ст. Цар 
'жалував', с.т.давав право особам вживати, користуватися певним 
куснем землі,маєтком,кріпаками. Давав кому хотів, і міг відібрати 
коли хотів. Це відзеркалилося і в московській мові.І досі платня 
урядовцям (, і недержавним ) називається в Московшині 'жалованіє'. 
с.т.ласка того,хто дає.А ця ласка-примха дуже часто оберталася до 
1917 р.і по 1917 р. досі, в 'опалу' (неласку,кару).В СССР часто - 
вчора на високій посаді з великим 'жалованієм',а сьогодня у в'яз- ***)

***) "New York Journal".V-1964.
-ax) П.Струве."Соціальная і економічєская історія Расєі". 
-кк-к)Є.Маланюк. "Пєтєрбурї" ("Літ, -Наук.Вістник" .Х-1931.
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ниці чи на каторзі."Судьба іґраєт чєлавеком". То вазнєсьот єґо ви
соко, то в бездну броріт без.следа" безпорадно філософствує Мос
квин.

Тою 'судьбою' (долею) - ВЛАСНИКОМ всього мертвого, живого і 
ненародженого в московській імперії була і досі є ДЕРЖАВА. До 
1917 р.Москвини називали її 'матушка Расєя'.*

По 1917 ропі немосковські народи імперії,звільнившись з обій
мів тої 'матушки',БИЛИ її,поки стало сили.Вогонь ненависти до ма
тушки' ,що горів у їхніх душах, спалахнув таким величезним полу
м'ям,Що спалив те зненавиджене.ім'я на немосковських землях імпе
рії. Не маючи сили спалити ті немосковські землі, примушені були 
Москвини сховати ту назву від очей немосквинів за 'Якоюсь личиною 
(маскою).Сховали за найбрехливішою з усіх найбрехливіших - за ли
чиною СССР.Алера личина лише задля немосквинів. Кожне московське 
немовля знае,шо то є лише личина, бо ж у душі кожного Москвина та 
'матушка Расєя' лишилася непорушною,незмінною,несмертельною свя
тошу над святошами. По Жидах Москвини є найзапеклішими ( найфана- 
тичнішими) націоналістами (шовіністами) з усіх народів.

У Москвинів всіх політичних барв, всіх громадських станів, 
і 'матушка' Андрея Боґолюбскаво XII ст.і 'матушка' такого ж 'боґо- 
любскаво' Нікіти XX ст. була ВЛАСНИЦЕЮ не лише їхнього тіла,але й 
ДУШІ.Була їхньою богинею.Москвини приносили тій своїй богині жер
тви людською кров'ю,муками'(чужими*і'навіть своїг.ги) у всіх сто
річчях московської історії аж по сьогодня.

Самі Москвини кажуть: "Ми,Москвини віримо в державу,як у Бога, 
і тому вважаємо великим злочином сумніватися у праві держави ро
бити з нами все,шо вона захоче" (*).

*к) В.Соловйов."Національний вапрос в Расеі".
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IX.

ТВОРЧА. ЯЛОВІСТЬ МОСКВИНА.

ТВОРЧИЙ ДУХ.

Масковскій чєлавєк імєєт 
слабую мазґовую сістему.

акад.І.Павлов 
Московський народ не має 
ані натяку на творчу
здібність. Г.УСП6НСКІЯ
Московська нація не 
створила ані одної твор-
чоїідеї. п.Чаадаєв

Чому не кожна освічена людина може написати бодай сла
бенький вірш, чи створити бодай слабеньку мелодію? Чому з тисяч 
людей, шо скінчили музичні консерваторії, лише десятки є великими 
композиторами? Чому серед десяток .тисяч вчених професорів є лише 
сотки великих науковців,дослідників, винахідників? Чому серед со
ток тисяч політиків є лише сотки великих державних мужів? Чому з 
мільйонів людей з університетською освітою є лише тисячі добрих 
письменників? І навпаки. - Чому багато геніяльних творців.світо
вої культури вийшли з найнижчих верств суспільства,часто не маючи 
освіти,не маючи грошей ані допомоги?

Звідки творці світової культури одержували свою силу творити? 
Не успадкували від батьків, бо ті не мали тої сили. Не з освіти, 
бо 99% освічених людей тої сили не мають.Не з розуму,бо ж е  у 
світі сотки тисяч дуже розумних людей,які тої сили не мають.

Творча сила виявляється вже в дитинстві.Леся Українка почала 
віршувати на сьомім році життя. Маленький Тарасик розмальовував 
кусничок папіру_везерунками. Голодна,холодна, кріпацька сирота. 
Мільйони розумних, спостережливих людей щодня бачили, як 'танцює' 
накривка на посудині,коли в ній кипить вода.А лише в голові хлоп
ця Джіма Ватта зродилася думка:"Та це ж - сила". У цю хвилину на
родилася парова машина. Власне в цю хвилину, бо ж народилася сама 
ідея парової сили,а з неї й ідея запрягти ту силу. Дальші кроки - 
то вже справа здібних механіків здійснити технічно вже готову 
ідею,отже виконання,а не створення.

Чому ж ця ідея не зародилася в головах тисяч розумніших,спо
стережливих за хлопця,дорослих людей? Звідки Лесі, Тарасики^Джіми 
одержували ту силу ТВОРИТИ нові ідеї? Чому інші,розумніші,здібні
ші люди не мають тої сили? Хто чи що дав ту силу людям? І чому не 
всім людям,а лише вибрациям? І хто вибирає тих вибранців?
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Найвченіші визнавці матеріялістичного світогляду не мають на 
це відповіді.Як пояснює де світогляд ідеалістичний?

-&Х-К-К-Х-Х-
Кожний дослідник природи бачить,то ^:е в природі відбуваєть

ся у неімовірно досконалій гармонії. У природі всі істоти - від 
бактерії до людини - виконують свою,корисну всім, пралю,завдання.
І кожне сотворіння та кожний орган сотворіння збудований доскона
ло саме до того завдання.

Мільярди планет летять несамовито швидко, колують, і нема 
зударів,нема безладу;кожна тримається свого шляху.

Дослідник природи та її законів - хочби й найбільший недові
рок - переконується, ію аж таку досконалу гармонію мільярдів іс
тот, від бактерії до планети,- могла створити ліспе якась,Найпре- 
мудріша Премудрість.Ідеалістичний світогляд називає її ̂ Бог.

У тій досконалій,всесвітній гармонії її Творець дав кожному 
сотворінню завдання. Гнилосна бактерія має перероблювати мертвяки 
тварин і рослин на перегній,шоб мерці не вкрили грубим шаром зем
лю, і не заглушили життя на ній, іюб на тому перегноєві виростали 
нові рослини,нове ЖИТТЯ. Людина має розбудовувати свою культуру і 
цивілізацію,шоби пізнати і ліпше зрозуміти закони свого Творця,і 
жити так,пюб не порушувати всесвітньої гармонії. Шоб" істоти вико
нували свої завдання, Творець дав їм відповідні до завдання орга
ни,засоби, змисли, силу виконувати саме ті, а не інакші завдання^ 
Задля менших завдань дав силу меншу; задля більших - більшу. І всі 
згармонізував у Всесвітню Гармонію Божественої Краси.

Кожний з нас знає,шо два рідні брати не є однакові. Вже у 
раньому дитинстві видко ріжницю у вдачі,розумі, здібностях,нахи
лах. Отже, діти тої самої матері, того самого батька народжуються 
неоднакові. Причини тої неоднаковости рідних братів не можуть по
яснити визнавці матеріалістичного світогляду.Ідеалістичний світо-, 
гляд пояснює цілковито вичерпуюче.Саме.

Вже при народженні Бог дає новонародженій людині завдання і, 
відповідну до того завдання,силу виконати. Отже,вираз 'вроджені 
здібності' є глибоко правдивим.

Та,Бог дав людині і вільну волю.Людина вже сама визначає,як ті 
вроджені здібності вжити: на добро людям і собі, чи на зло,а 
може і не вживати цілковито, занедбати свої - данні ій Богом - 
здібності.Але - як пояснив нам Син Божий - за зловжиток і навіть 
за занедбання Богом данних здібностей - Бог карає.."Кому більше 
дано,з того більше й вимагатиметься" - каже закон Божий.І не на 
зле,а на добре дав Бог людині здібності.

Великі кебети,здібності виконувати Бог дає багатьспк людям. 
Такі люди стають великими будівничими цивілізації.Але силу ТВОРИ
ТИ культуру Бог дає лише небагатьом своїм вибранцям.Чому?

Тямка 'творити' НЕ означає: будувати,робити,працювати,здій
снювати,виконувати і т.п.Сутямкою ( синонімом ) 'творити' є 'зрод
жувати'.Тим-то й маємо вирази:"зродилася ідея','народилася думка'. 
Отже,творити - це зродити шось т ке,чого шз не існувало.Будівничі 
цивілізації будують з матеріялу, шо вже існує. Творці ж культури
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ыають створити з нічого нову ІДЕЮ,с.т.те,шо те не існувало (*&).
Де - чудо.А чудо може робити якась НАДЛЮДСЬКА сила.Мікроскопійній 
порошиночді у всесвіті - людині несила творити чуда. І справді, 
всі великі творці світової культури: поети, письменники,музи
ки,маляри, різьбарі, наукові дослідники, винахідники - всі вони 
свідчать у своїх життєписах,що творили вони ЛИШЕ тоді,коли прихо
дило до них НАДХНЕННЯ.Тоді - не знати звідки -прилітали до їхньої 
свідомости нові ідеї,нові думки,нові великі прекрасні образи, не 
чувана ще мелодія.Так,ніби хтось незримий стояв поза плечима,і 
підсказував їм у вухо.За таких хвилин письменник чи композитор,НЕ 
ДУМАЮЧИ,записував те,шо "чув". Його рука ледве встигала записува
ти. І всі вони свідчать також,що коли не було надхнення,а вони на
магалися творити,то лише марнували години,дні,тижні,місяці,нічого 
не створивши,хоч напружували ввесь свій РОЗУМ. Науковці-дослідни- 
ки,винахідники, будівничі також свідчать, що вони часом намарно 
витрачали тижні і.місяці ДУМАЮЧИ,як розв'язати якесь завдання,а 
потім раптово ( часом у сні ), без ніякої причини, розв'язка сама 
приходила до голови. І вони кидалися її записати, поки вона не 
"відлетіла".

Отого незримого,шо стояв за плечима творця,багатюща грецька 
мітологія назвала 'Музою',і мала її за богиню.Слушно! Вона ж бо 
справді була тою божеською силою, пю прилітала з "неба",с.т. з 
безмежного,позаматеріяльного світу,від самого Праджерела всесвіт
ньої творчости,від Творця всього озорого і неозорого, шо його.все 
людство - від первісної людини до сучасного науковця разом - нази
вали,називають і називатимуть поки людство існує,коротеньким, але 
всеохоплюючим словом - БОГ.

Муза приносила часточку Творчого Духа Творця"Всесвіту поето
ві,композиторові,мистцеві,науковцеві,і він творив.Творив,бо вірив 
у ту Божу допомогу (у Музу).Тарас Шевченко.- це втілення ( інкар- 
нація ) української національної духовости і культури. Він - як і 
його нарід - непохитно,глибоко вірив у Бога (*&&).Вірив,шо Бог дав 
йому призначення бути українським 'апостолом святої волі'. І він 
молився: .. Святая праведная Мати

Святого Сина на землі 
..Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий.

..Подай душі убогій силу,
Шоб огненно.заговорила 
Шоб слово пламенем взялося,
Шоб людям серце розтопило.

..Те слово - Божеє кадило.
Кожний,справжній,з ласки Божої.поет,письменник,мистець,нау

ковець знає з власного досвіду,шо Муза.не є міт,але реальна сила. 
Великий Тарас просив Музу:

-к-)Українська мова словом 'культура' визначає духові надбання 
(філософія,мистецтво,література тоїмо-), а словом 'нивіліза- 
ція' - матеріальні (до:зі,нашими тощо).

-к-к-)У "Кобзарі" слова:Бог,Господь,Божий згадано понад Д50 разів.
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.. А тИ;пречистая,святая 

Ти,сестро феба молодая 
.. Не покидай мене.Вночі 

І вдеь, і ввечері,! рано 
Витай за мною і учи,
Учи неложними устами 
Сказати правду.Поможи 
Молитву діяти до краю.

І це є твердий, незбитий історичний факт, ню ВСІ великі творці 
культури були глибоко побожними людьми (з*). Тепер панує матеріа
лістичний світогляд, і література не згадує про їхню побожність. 
Тому доречно буде згадати тут найвизначніших. Так були побожними: 
поети: *Вирас Шевченко,Аліґіере Данте,Іван Мільтон, Іван Тете,Іван 
Шілер,Генріх Гайне, Альфред Тенісон, Роберт Бравнінґ.Письменники: 
Василь Шекспір,Карло Дікенс,1ван Русо, Віктор Гюґо,Альфонс Лямар- 
тін,Вольфранґ Менцель,Віньямін Франклін .Композитори: Дмитро Борт
нянський,Максим Березовський,Артем Ведель,Кирило Стеценко, Микола 
Леонтович,Людвіі* Бетовен,фелікс Мендельсон, Юрій Гендель, Малярі: 
Дмитро Левицький,Володимир Боровиковський,Антін Лосенко, Расраель, 
Леонардо де Вінчі,Петро Рубенс,Андрій Дере,Альбрехт Дюрер,Різьба
рі: Іван Мартос,Мікельанджело,Донательо, ЇЛикола Пізано. філософи: 
Григорий Сковорода,Плато,Сократ,Аристотель,Бару: Спіноза,Рене Де
карт,Емануїл Кант,Густав фіхтер,1ван Гердер,Юрій Томсон,Математи
ки: Пітагор,Ґотфрід Ляйбніп,Блез Паскаль,Алберт Аиштайн, Астроно
ми: Галілей,1ван Кеплер, ІЛикола Коперник, Каміль флямаріон, Ісаак 
Ньютон,Густав Стромбері*,Іван Медлер, Джеме Джінс, Кароль Гершель, 
Василь Гюґенс,Геологи: Геєр Тернер,Марсель Серре,Роберт Морчисон, 
Барлі Віліс,Кіртлі Матер,Карло Лаель.Біологи,природознавці: Карло 
Дарвін,фред Чарльз,Рудольф Вірхов,Генрі Дромонд,Карло Ліней, Гер
ман Гельмольц,Еріх Васман,1ван Ранке,Рудольф Варнер,Едвард ІНтрас- 
бурґер,Луї Пастер,Юрій Кювьє.фізики: Андрій Ампер, француа Араґо, 
Транціс Бейкон,Роберт Бойл,Петро Берпельт,Олександер Вольт,Віктор 
Гес,Луіс Гальвані,Карло Кулон,Джемс Маквел,Ґурлельмо Марконі,Іван 
№олер,Едм Маріот,Юрій Ом,Василь Полард,Василь Томсон, Еванрел То- 
річелі,Михайло фарадей,Ернст Гаувер, Винахідники: Роберт фультон, 
Самуїл Морзе,Юрій Стефенсон, Тома Едісон, Президенти: Аврам Лін
кольн,Юрій Вашінртон,Теодор Рузвельт,Гровер Клівленд, Василь Гарі- 
сон,Вудро Вільсон.

Св.Письмо каже,шо Бог сотворив людину з зімлі,і вдохнувши в 
неї частинку свого Творчого Духа, дав людині Душу.Дав смертельно
му тілові несмертельну душу.Духом оживив тіло.*

Це - не 'попівський міт',але така тверда дійсність, з якою 
зустрічаються щодня лікарі душевних і розумових хвороб. Світової 
слави лікар-психіятр,на основі свого кількадесятрічного ДОСВІДУ,

-к) Побожність - це не є пильне виконування церковних обрядів. 
Побожність - це є той стан душі, шо зроджує непереборний 
потяг до всього того взнеслого,великого,красного,шо охоп
лює всеохоплююче слово 'Бог' .Шира (хочби й не висловлена) 
молитва - це ЄДНАННЯ людської душі з тим великим,узнеслим.



,-1 3 7 -

пише:"Глибока віра в Бога і шира молитва заспокоює нерви і триво
гу з проганяє страх і журбу, поборює все те, що спричиняє половину 
всіх хвороб тіла,ро зуму і душі.Глибоко шира побожна людина ніколи 
не мала нервових чи розумових-хвороб.Всі мої,понад 3$-річні,паці
єнти захворили лише тому,шо загубили віру в Бога.Ті,шо повернули
ся до Бога - вилікувалися. Ті., шо не повернулися - не вилікува
лися"^). *

Інший лікар пише; "Молитва - це сила така ж реальна,як і зем
ний магнетизм. У своєму лікарському досвіді я бачив чимало людей) 
яким не помогли жодні лікі,а вилікувала шира молитва. Подібно до 
радія,молитва є джерелом снаги (енергії). Побожна людина,молячись 
звертається до невичерпного джерела снаги - до Бога, щоб посилити 
свою ослаблу.Вірючи в те джерело - в Бога,людина по ширій молитві 
справді почувається сильнішою,здоровішою і то не лише душевно,але 
й фізично.Так молитва може вилікувати ( і часом вилікує ) навіть і 
фізичні хвороби,а душевні та розумові - напевно.Самозрозуміло,ви
лікує лише дуже ЖИРА молитва.Ми,лікарі,не вважаємо вилікування мо
литвою за чудо" (-Н-К-).

Творення великих культурних скарбів,клейнот - Це нішо інше, 
лише молитва,с.т. узлет творцевої душі до Праджерела її сили - до 
її Творця. Скинужи пута обмежаного матеріального світу, творцева 
душа летить у безмежний духовий світ,і там,запричастившись Божесь
кого Творчого Духа,набуває силу бачити-чути те,чого не може ба
чити- чути мозок людини.Одержує силу бачити майбутнє.У світовій лі
тературі та історії можна назбирати тисячі ПРОРОЦТВ поетів,місти
ків,шо пізніше здійснилися.У нашій літературі такими були Великий 
Тарас та українська Касандра - Леся Українка,крім містиків Серед- 
невіччя.Доречно буде тут згадати про нерозуміння їх нашим суспіль
ством, т.зв.'Шевченкознавці',як напр.П.Зайцев властиво НЕ зна
ли Т.Шевченка.Вони роками досліджували все в житті пророка, аж до 
дрібниць його спроб женитися, але ДЖЕРЕЛА його пророчої сили не 
змогли збагнути,бо самі живилися ідеями матеріялістичного світо
гляду .Глибочину Шевченкової побожности простацько пояснювали впли
вом села,читанням церковних книжок тошо.Шойно Д.Донцов показав нам 
справжнього Тараса-Пророка, вказавши на саме джерело несмертельної 
його сили в нашому народі (к-кх) .Про Лесю Українку ми ще не маємо 
такої праці.Є,хоч і глибока,але маленька Д.Донцова (Д).

Той,хто відкидає Бога,викидає зі своєї душі все те Божествене 
чим людина відріжняється від худобини,а насамперед - ВІРУ. А віра 
ж - це крила душі. Обезкрилена душа не може полинути в небо,в 
безмежне царство Духа;лишається на землі,обмежана п'ятьма теліс- 
ними змислами.Вона жалюгідно борсається,намагаючись творипі по
рожньою душею.А з порожнього не наллєш.Порожня,БЕЗБОЖНА ДуША - 
ЯЛОВА.Це і бачимо у Москвинів.Наведім кілька прикладів.

. Московські переселенці та наші' недолуги пояснюють творчу

х) C.Young."Modern Man in Search of Soul".
xx) A.Carrel."Man the Unknown".
xxx) див.Д.Донцов."Незримі скрижалі Кобзаря"."
Д) Д.Донцов."Поетка українського рісорджемента".
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яловість у СССР браком волі творцям.Це - звичайна московська брех
ня та дурнота наших невігласів.Московські (лише московські) пись
менники, мистці,-науковці мають у СССР найліпші у світі обстави
ни задля московської ( лише московської) творчости.Вони одержують 
сталу платню,більшу за міністерську. Всі видавництва СССР є дер
жавні,отже фактично платить їм держава. Існує т.зв.'Літературний 
фонд'.Лише за три роки ( 1955-58 ) держава дала до того фонду 237 
иіл.руб.За гроші того фонду збудовано 15 'Домов Творчості', шо на 
їх лише утримання витрачають річно 4 кіл.руб.На 25 письменницьких 
клюбів витрачено 15 міл.руб.Початкуючин письменникам заплатив той 
фонд три і пів мілйони рублів.'Творче відрядження' одержали 4.200 
письменників.А те 'відрядження' оплачується 50 руб.денно.Письмен
ники мають власні (лише задля них) кілька поліклінік,де лікуються 
безплатно .Щорічний відпочинок у літниськах (курортах) маюті/ також 
безплатно. Сотки московських письменників у СССР мають власні до
ми,авта,великі гроші в банку.їхнім учтам (бенкетам) може позазд
рити американський мільйонер (х).Мають інші великі пільги. Мають 
все потрібне задля творчости. Єдине обмежання - не критикувати 
уряд СССР,КПСС,взагалі лад у СССР.Одну-єдину вимогу ставить уряд 
СССР до творців (письменників,мистців,науковців).Це - творити ЛИ
ШЕ МОСКОВСЬКУ культуру.І справді,вСССР видано і перевидано тво
рів старих і нових письменників, перекладено з чужих мов, видано 
чужемовних словників,написано наукових праць про московську мову, 
переведено наукових дослідів з московської історії,господарки і 
т.п.за останні 50 років більше,ніж за попередні 500 років.

За таких,казково сприятливих,обставин московські письменники 
мистці,науковці не створили нічого понад пересічну вартість. Ба, 
гірше!- Переважаюча більшість - за оцінкою самих же Москвинів -це 
цілковито безвартісний мотлох,сміття. Навіть у техніці не дали 
жодної нової більшої ідеї.Те,шо мають-або викрали у чужинців, або 
його створі ли полонені німецькі науковці і грогадяни СССР немос- 
квини,як напр.Петро Капиця,шо збудував перший у СССР атомовий ре
актор.Навіть не в СССР збудував,але в Англії,звідки Москвини при
везли до Московщини,разом з П.Капицею.Перший ракетний літак у СССР 
збудував 1957 року Українець (з Житомирщини)Сергій Король (хх).

Автобудівельну промисловість у СССР розбудували чужинці.Напр. 
німецькі інженери та майстри почали 1921 року виробляти в СССР 
броневі авта.Італійські -1928 року - вантажні авта.Американський 
Г.форд почав 1929 року будувати свої авта в Новгороді.

Хоч Московщина дуже потребує своє золото на політичну діяль
ність у світі,проте вона витрачає мільйони золотих рублів на куп
но машинерії закордоном. Напр.купила в Англії самих електронічних 
приладів до .ракет на 6 мільйонів фунтів стерлінґів. Купила все 
устатковання до великих виробень.Лише за три роки (І9бі-63)вивез- 
ла Московшина до Европи золота на 885 мільйонів долярів.

Творчу яловість Москвинів бачимо й у вільному світі.Уряд ЗАС 
дав московським переселенцям один мільйон долярів на їхню,москов
ську культурну творчість у ЗАС..Московських письменників, мистців,

х) Числа взяті з "Ізвєстія" 2-ХІІ-І959*
хх) Московшина додала до його прізвища кінцівку 'оф' і тим 

зробила його 'істіно русссскім'.
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науко вдів є чимало закордоном. Ані вони, ані їхні діти не створили 
нічого понад пересічну вартість.І це не тому,то вони переселенці, 
відірвані від свого нараду.Икраїнці-переселенці, без нічиєї допо
моги, лиик на пожертви малоплатних.робітників та фармерів,створили 
у ЗАС більше,ніж Москвини з американською допомогою.Згадати хочби 
один Український Народній Союз з його культурною діяльністю. А це 
ж мільйонове товариство створили і розбудували навіть не інтелі
генти, а звичайні прості робітники та селяни (я).Українці-пересег 
ленці,без жодної.чужої допомоги,створили власні видавництва,часо
писи,школи,культурні товариства; набудували вже на сотки мільйо
нів долярів своїх церков,домівок тошо.Українських дітей,які одер
жують в американських школах найвищі нагороди та стипендії, можемо 
числити не на сотки,а на тисячі. Міністрів в американських уря
дах, професорів у американських університетах, науковців у амери
канських дослідних установах та інших визначних осіб українського 
походження в Америці ( північній і південній ) треба числити на 
сотки.А українолюбів (українофілів) серед Американців тисячократ
но менше,як москволюбів (москвофілів).

Ще - один з мільйонів - приклад московської творчої яловости.
- Головним прибутком одного московського села був продаж сіна. 
Продавали його до міста.Але по дорозі було невелике багно,і вози
ти сіно на продаж можно було лише взимі, коли те болото замерзне. 
Та,селяни потребували грошей ше перед зимою,і тому продавали своє 
сіно місцевим глитаям за 5-10 коп.пуд.Глитаї продавали його взимі 
у місті за 30-40 коп.пуд.Село могло насипати дорогу через те баг^ 
но спільними силами за 2-3 дні нетяжкої праці.Не насипало десятки 
років,а віддавали своє сіно глитаям за півдарма.Аж якийсь началь
ник, їдучи, застряг на тому болоті,а розгнівавшись наказав селові 
насипати дорогу .Аж тоді насипало (-&*).

Московський інтелігент пише: "Я дуже сподобав начальника по
ліції за те, шо під час пожежі він дав мені доброго стусана в по
тилицю,щоб я не стояв,а помагав гасити"(*хх).Чи треба шо додати?

Ніякими перехвалками,ніякими блахианами не закриють Москвини 
творчої яловости московської нації. Глибоко безбожницький москов
ський народ ніколи не мав і не має творчого духа.Все,у всіх цари- 
нах^культури і цивілізації створено в московській імперії НЕмос- 
квинами.У старому (Брокгауза-Єфрона ) і навіть у вкрай забріканр- 
:у новому (савєтскоиу) Азбуковнику (енциклопедії) знайдете тисячі 
прізвищ'творців московської культури.Серед них переважаюча біль
шість - нембсковські.Навіть і особи з московськими прізвищами по
кажуться немосквинами чи не чистокровними москвинами,коли досліди
ти їхній родовід.Тисячі більших і менших:Пушкіних,гоголів,Лєрмон
тових, бортнянских ,чайковских,глинок,брюлових,боровиковских, BSHS- 
ціанових і т.п.створили і ше творять досі т.зв."русскую'культуру. 
Вони творили і тепер творять навіть і саму московську мову. Мос
ковська мова - це якась жахлива мішанина фінських,татарських, ук-

-5г) Більша кількість інтелігенції прийшла до Союзу аж по 1948 р.
я*) Т.Успєнскій.'Обшія взґляд на крестьянскую жізнь".
як*) К.Леонтьев."Васток,Расєя і Славянство".
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раїнських,німецьких, французьких мовних первнів (елементів) .Кажемо 
НЕ про міжнародне технічне та чисто наукове назовниптво (терміно
логію).Говоримо про словник звичайних,щоденних слів (х), про гра
матику та словолад (синтаксу),про дух і душу мови.

Самі Москвини визнають ,шо ..."Всю московську державність і 
культуру,від Рюрика починаючи,творили немосквини.Вся наша москов
ська історія - це ж суцільне 'кликання варягів'. А ми, Москвини, 
знаємо лише руйнувати" (х).

"Суспільство,шо засновано лише на господарчих (економічних) і 
технічних ідеях та засадах не має творчої духової сили творити 
безсмертні духові вартості.Таке суспільство не може - хочби і на
магалося - знайти: правду,красу,радість в ідеалах і в ж итті"(хх).

жжххжх ^ 1
, Ми вже згадували: чому Москвини обожнювали своїх царів. З 

тих же причин вони - всіма засобами і способами - роздмухують 
міт про "геніяльність" В .Лєніна.Пишуть,то він був найгеніяльніший 
у всьому світі творець нових ідей, нового ладу,нового життя.Став
лять В.Лєніна вишв навіть за свого божка К .Маркса.Навіть історію 
поділили на дві доби (епохи):долєнінську і полєнінську (доноябрс- 
кую і поноябрскую). До 1917 року поділяли на:до-Пьотровську і по- 
Пьотровську.Те його звеличення (гльорифікацію) вони зробили таким 
приголомшуючим,шо навіть немосквини повірили в "геніяльність" то
го маленького літературного злодія (плягіятора).

Навіть побіжний* перегляд писань В.Лєніна показує його літе
ратурні крадіжі.Глибша аналіза його писань напевно показали би,шо 
його власних ідей там є менше,як 10 &. Тема "В.Лєнін-плягіятор" - 
дуже легка на докторську дисертацію,бо доводів є велика купа. Вже 
скрайній час Українцям написати таку дисертацію, щоб убити у Мос- 
квинів віру в їхнього царя і пророка. А шо приносить Московшині 
смерть любого царя - ми вже згадували.

Культурно В.Ленін був дикуном (примітивом),про шо свідчить 
його власна жінка.Напр. роман Н.Чєрнішєвскоґо - цей скрайне примі
тивний,вузькоглядний,безвартісний мотлох - В.Лєнін уважав за пер
линку (шедевр) світової літератури,з такими глибокими думками,шо 
їм не дорівнюються думки найбільших світових філософів (ххх).

"Геніяльність" В.Лєніна можна побачити в його книжечці:"їа- 
сударство і революція". В ній він пише про соціалістичну державу 
таке:...."Робітнича держава запровадить збройною силою залізний 
послух (дисципліну). Сприраючись на нім,ми,робітники,обернемо дер
жавних урядовців, інженерів у виконавців наших наказів. Робітники 
будуть їхніми начальниками,і будуть їх наймати і виганяти.за сво
єю вподобою. Всі вони одержуватимуть таку саму платню,що й прості 
робітники (4).Такий лад призведе до того,шз ступнево щезнуть всі

х) А.Салтиков.'Двє Расєі".
хх) В.Russell."History of Western Philosophy".
ххх) див.Н.К.Крупская.'Васпамінанія о В.І.Ленінє".
4)Таке запроваджували Москвини 1918 р.По кількох місяцях дос
віду, повернулися до найгіршого капіталістичного ладу,платю- 
чи інженерам, урядовцям не втричі більше,ніж робітникові, 
як було тоді в Европі,але вдесятеро більше.
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урядовці,всі інженери,а їхні обов'язки виконуватимуть самі робіт
ники за чергою" (*).Чи ж не "геніальні" нові ідеї?

. Та,навіть і це дикунське горлопанство (демагогія ) В.Леніна 
з літературною крадіжкою.Таке саме писав кількадесят років перед 
ним П.Ткачов у своїх відозвах до народу (зх).

Московство убралося в шати марксистської балаканини більшуяк 
сто років тому, ДО появи "Капіталу" К.Маркса. І не В.Ленін переро
бив марксизм на московство, але численні його попередники.В.Лєнін 
лише позбирав докупи московські ідеї з усіх століть, разом з мо
нархічними. Ставши царем,він мав необмежені можливості поширювати 
свої крадіжі ( плягіяти) під своїм іменем. А за 'своєю історичною 
традицією раби Москвини вважають гріхом і злочином принижувати 
повагу (авторитет) царя. Відчуваючи і розуміючи політично-держав
ницьку конечність цього,московська провідна верства роздмухувує _ 
всіма силами міт про премудрість царя Леніна всіма шахрайськими 
способами.Отже,замовчують його літературні крадіжки. №  тут наве
демо лиши кілька прикладів.Напр.

П.Ткачов писав:"Т.зв.шлях мирних реформ, мирного поступу є 
найнездійсніміша омана (утопія),що її люди видумали,щоб заспокої-. 
ти своє сумління,і приспати справу визволення робітництва з капі
талістичного ярма"(хзх).Таке - слово в слово - писав В.Ленін.

П.Ткачов казав революціонерам погіршувати життя робітників^ 
поб їм урвався терпець, і вони робили б революцію. В.Ленін писав: 
"У що гіршому стані опиниться робітництво,то ліпше для революції". 
П.Ткачов ненавидив селянство; вважав селянство за худобу, ію далі 
своєї стайні не .може і не хоче бачити світу.В.Лєнін називав селян 
баранами,а тхне життя ідіотським.П.Ткачов мріяв вигубити всіх лю.- 
дей,старших за 2$ років (4).В.Лєнін те робив,коли став 191? року 
царем."Розумна людина не знайде в марксизмі нічого,шо може запе
речити" - писав П.Ткачов.В.Ленін повторив те слово у слово.

С.Нєчаєф писав:"Моральним є все,шо допомагає революції" (5).В. 
Лєнін повторив це десятикратно.Також у нього (Нечаева) позичив В. 
Л$нін й ідею 'диктатури пролетаріату'.

Удержавлення землі і промислу,грабунок церков,глумливе смі
ховисько (пародію) виборів, деспотичний,жорстокий, зосереджений 
уряд,самовладно (автократично ) ведена вождем партія-орден і т,п. 
ідеї голосив (пропагував) Н.Чєрнішевскій 1862 року (6 )

Духовими.предками В.Леніна були не лише: П.Ткачов, С.Нєчаєф, 
Н.Чєрнішевскій ,М.БакуНін та інші революціонери, але також і реак
ціонери: Іван ІУ,Пьот І, Єкатєріна ІІ,Нікалай І,А.Аракчєєф,Ї.Па- 
тьомкін,А.Хомякоф, Ю.Кірієвскій,ф.Тютчєф, М.Каткоф і т.п.Від них 
В.Ленін успадкував УВЕСЬ їхній духовий,ідеологічний і політичний 
капітал. І треба визнати, шо тим капіталом так добре орудував, шо 
він приніс Московшині неімовірно казковий зиск (девіденду). Лише

х) Н.ЛєНін.'Іасударство і революція" (скорочений переказ).
хх) П.Ткачов."Сабраніє сачінєній",
ххх) П.Ткачов.там-же
4) П. Ткачов.там-же
5) С.Нечаев."Катєхізіс революціонера".
6 ) див.Н.Чєрнішевскій.'Маладая Расєя".
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самі мільйони московських патріотів-немосквинів у всьому світі 
- варті Московшині далеко більше,як Гімалаї золота.

Ми,Москвичи, знаємо лише руйнувати" - казав А.Салтикоф.І 
справді, захопивши 1917 р.державну владу, московська "демакратія" 
понищила була старі установи,форми,улади (системи).Та,на їх місце 
треба було будувати нові, а Москвичи - як свідчать чужинці А.де 
Кюстін (і8і)3),В.Чемберлен (І9І{3) та інші - можуть лише мавпувати 
і то спотворюючи до непізнання, як свідчить П.Чаадаєф,А.Салтикоф 
та інші. Яскравим прикладом цього є московські шкільні "реформи".

Зруйнувавши,сторіччами випробуваний,улад (систему) викладів, 
Москвичи змавпували улад англійського професора Роберта Овна -за
провадили т.зв.'комплексний* улад.За ним учні мали вивчати навко
лишнє життя,самі його спостерегаючи.А це призводило до занедбання 
викладів,і школа випускала недоуків. Иоб направити цю хибу,Дємак- 
ратичні 'самодури' запровадили 1929 р. т.зв.'комплексно-проектний' 
улад.За ним учні мали не лише спостерегати життя,але й брати чин
ну участь; мали самі працювати, виконувати громадські обов'язки 
тошо. фактично діти не мали часу вчитися у школі за тими обов'яз
ками. А серед тих обов'язків були і такі,як напр. стежити за воро
гами влади,виказувати їх. Діти морально псувалися, розбещувалися 
так шо залякували вчителів, не бажаючи вчитися.Навіть дурні "рє- 
фарматори" перелякалися,і 1931 р.уряд заборонив цей улад,а на йо
го місце запровадив американської професорки Олени Поргерстової, 
спотворивши його на московський 'лабороторно-брітадний' улад. За 
ним учні гуртувалися по 6-8 у 'бріґади' ( ватаги ). Учитель давав 
ватазі тему, і ватага розробляла її сама без учителя. Наслідки - 
шола-випускала невігласів, і уряд заборонив 1932 р. і цей уклад.

Москвини не мали навіть стільки розуму,щоб ті улади випробо
вувати перше на малій кількости шкіл, а потім запроваджувати в 
усіх,якщо наслідки покажуться добрими.

В СССР за найменший непослух, навіть за сумнів у мудрости 
кремлівських соломонів,найвищі урядовці СССР платили головою. Всі 
ті шкільні "реформи" наказувала жінка самого царя В.Леніна -Н. 
Крупская, а залякані вчителі боялися і пискнути.Та,урядові тре
ба ж було якось виправдати себе,щоб не захитався міт,віра в непо
мильність "геніальних важдєй'.І уряд покарав за 'буржуазний сабо
таж' тисячі учителів. : -

Вигубивши тисячі учителів,скалічивши все життя мільйонів ді
тей,привернули 'самодури' старий монархічний шкільний улад і про
грами навчання.Привернули вчителям владу карати учнів; привернули 
і навіть посилили іспити та оцінки знання,"забути", що лише пару 
років тому голосили,шо такий улад мали пани,шоб не допускати го
лоти до освіти.Та,так скоро не привернули би, якби не пекуча пот
реба розбудовувати військову промисловість.Та розбудова вимагала 
інженерів,майстрів,а не балакунів-невігласів.

Люди,шо були дорослими 1917р.пам'ятали життя зперед 1917 
р.і оповідали про нього своїм дітям. Діти порівнювали з.життям по 
1917 р.і бачили,що воно гірше за старе. Шоби діти не вірили бать
кам треба було знищити пошану до батьків. І московська "дємакра- 
тія" робила це неполягливо і планово до 1938 року. Та,непошана, а 
з неї і непослух батькам поширилися самособою (автоматично) і по-



за родину в усе життя .Падав послух (дисципліна) у школах,у виріб- 
нях (фабр*ках),у колхозах і ( а це найбільше перелякало Мбсковшиь 
ну) також і у війську.Це примусило Московиину завернути 1938 року 
у цілковито противний напрям - привернути виховання "буржуазной'* 
пошани до батьків .Московським нездарам забрало 20 років часу зро
зуміти згубність їхньої "реформи".Звичайно,їм байдуже,що скалічи
ли життя мільйонам молоді. Людське ж бо життя Москвин цінить не 
більше за мушине.

Московський гуморист М.Салтикоф-Шєдрін сто років тому писав 
про московських монархічних "реформаторів",шо планували запровади
ти 'фаланстери'(комуни) твердою рукою царя (-&).Писав про губерна
тора Толстолобого,який хотів заборонити святкувати неділю,а нато- 
хісць хотів запровадити 'клбповодство' ( розмножувати блошиці ).С. 
Салтикоф-Шєдрін додає,шо то не карикатуру він малює,але майбутню 
ДІЙСНІСТЬ; таку саму справжню (реальну), як майбутній дуб у жолу
ді. Він попереджував, шо коли обставини сприятимуть 'самодурам', 
то вони здійснять свої божевільні "реформи",і обернуть імперію в 
пустелю (хз-).

Чи ж не здійснилося це пророцтво в СССР? Чи ж не заборонено в 
СССР святкувати неділю? Чи ж не запроваджено (докладніше -побіль
шено старе) 'клоповодство'?1ііоправда,в Московщині -як свідчать чу
жинці - не було ніколи ані одної хати,де б не було 'клопоф' (бло
щиць). Мільйони їх були в хатах московської аристократії і навіть 
у царському палаці .Москвини вважали такий стан природним,і на во
ші та блошиці звертали менше уваги,як на горобців. І лише тому,шо. . 
воші розносять тиф,Московшина позакладала 'відвошільні' стадії,де 
парою вбивають воші. Таких стадій нема ніде в усьому світі. Чи не 
току,шо там нема ані монархічних, ані соціалістичних ТЬлстолобових?

Тепер увесь світ є свідком,а ми,Українці,і жертвою вже здій
снених "реформ" Іііє арійських ' самодурів'. І тут бачими величезний 
"праґрес" московської "демакратіі'.У XIX ст.^реформували" окремі 
самодури,як надр.Александр І з А.Аракчєєвим,і то лише в маленько
му розмірі,шо захопив лише кількадесят тисяч люду і пару губерній. 
5 XX ст. Москвини "реформують" у всеімперському розмірі, та ше й 
^науково" величезною установою - Ґоспланом.Як?

Той Іосплан уДстолиці укладає календар польових прац. Виз
начає: скільки і які рослини сіяти, як і коли орати,жати,молотити.
І визначає те кожному найменшому господарству (колхозу) СССР.Виз
начає навіть:скільки вродить.Чи ґрунт у якомусь колхозі надається 
на ту рослину - Ґосплан дізнається з мали СССР. Коли ж та рослина 
там не вродить, то Іосплан ... батожить мапу,с.т. засилає голову 
колхозу до сибірського каторжного табору (з*й-&). Колхоз всі роботи 
мусить починати і кінчати за 'Графіком',с.т.докладно у визначені , 
Госпланом (ше минулого року) дні. У  нього не існуя дощливих днів.

-х)Не лише планували, але й запроваджували 181$ р. Александр І 
наказав ген.А.Аракчееву заклада.и'воєнниє пасєлєнія' на со
ціалістичних засадах. ___

-К-К-) див.М.Салтиков-Шєдрін.'Пампадури і пампадурші".
-&&К-) Коли буревії розвіяли в Казахстані- землю разом з урожа

єм,Н.Хрушоф покарав вищих урядовців в Казахстані.



- І І А -

Не існує також і хвороб людей,тварин,рослин.Якню захворюють,то .. 
вибатожити лікаря,ветеринара,агронома,то й'не буде ніяких хвороб. 
Іосплан не визнає жодних посух, граду,буревію. Вродити мусить за, 
'Графіком',с.т.скільки визначив Іосплан.Не зродить стільки,то ба
тожить всіХколхозників, разом з немовлятами, с.т.відбирає у них 
все до останьої зернинки, засуджуючи тим на голодову смерть, як 
зробив І92І,І933,І9Д6,І956,І963 у великому розмірі,а в меншому ро
бить шороку. Чи ж не пророкував С.Мєдрін сто років тому, пю: 
"Там-де були веселі села та лани пшениці,- залишився самий 'поря
док', с.т. за теперішнім назовництвом - 'ґрафік'.

Трафік работ нєукоснітєльно іспалнять і трепетать за атвлє- 
чєніє от оноґо" - це загрозливий наказ Тосплану,висловлюючись мо
вою М.Салтикова-Шєдріна. *

І справді,колхозники 'трєпєшуть' (тремтять-рзі страху) і той 
ґрафіл 'іспалняют' (виконують) .Напр.' Графік' наказує жатижатомо- 
лотаркою(комбайном) .Ыось у ній поломилося.Колхоз має жниварки,ко
сарки, коси,серпи. Отже,поки направлять жатомолотарку, треба жати 
всіма можливими способами,бо ж перестигле зерно висиниться.Ні! за 
'атвлєчєніє от Графіка' помандруєш До Сибіру на каторгу.Хай виси
пається (однак не нам його їсти). Своя голова дорожча."На жнивах 
1931 р.пропало 40% врожаю"(*к*). Року 1963 жнива запізнилися на три 
тижні із-за безладу в керівництві.

"Почалася сівба,а на поле не вивезли й половини запляновано- 
го угноєння. Треба сіяти,а насіння нема,бо в осінніх звітах зазна
чено,^ є насіння, а на весні виявилося,шо воно погнило.Треба вез
ти на поле гній,треба орати,сіяти,треба жати,а сіварки,жниварки 
жатомолотарки, трактори стоять розібрані в майстернях, чекаючи на 
направу, бо частин не прислали. А вже направлені стоять у полі не
рухомі, бо знову поломилися. В одній лише Полтавській області сто
ять понад тисячу ненаправлених тракторів" (ж*).

Український нарід започаткував рільництво щонайменше 5.000 
років тому. Московський нарід започаткував іюйно у IX ст. коли до 
Московшини прийшли українські цивілізатори з Києва. Українці вжи
вали плуга шв перед IX ст. Московський уряд оселив у ХУІІІ ст. на 
Харківщині кілька сіл своїх кацапів. Вони дряпали землю своєю со
хою і у XX ст. За 1$0 років не навчилися від Українців вживати 
плуга.У Московщині ж плуга вживали лише великі землевласники.

Плуг - досить проста машина.Жниварка,молотарка,трактор - ду
же складні.Наколи Москвини за 150 років не могли навчитися вжива
ти плуга,то якже вони могли навчитися за 15 років вживати жнивар
ку,молотарку, а про трактор та жатомолотарку і згадувати нема по. 
Часописи СССР пишуть,шо в самій лише РфССР стоять 400.000 непри
датних до роботи рільничих машин.

Мільйони селян у СССР марнують мільярди робітних днів річно 
лише із-за безладу та канцелярщини керівництва. До 1917 р. видат
ність селянської праці була 32 клґр.збіжжя за один робітний день.
У СССР - навіть у механізованих колхозах - 12 клґр. с.т.на 266 %

-К-) В.Голуб.'Конспектний нарис історії КПУ". 
**) "Правда" 12-111-1959-



менша,хоч селяни СССР працюють на 80% довше,як працювали до 1917. 
Українці влучно глузують: "У колхозі добре жить: один робить, сім 
лежить"- тт-? - ^До 1917 р.ніхто не забороняв селянам шукати праці у містах, 
чи взагалі поза селом. І вони доробляли ( понадто взимі) чимало 
гроша на тимчасових роботах поза селом. Тепер "рабочє-крєстьянсь- 
кая" влада заборонила селянам шукати праці поза селом, навіть і 
тимчасової.Слушно!-Якби дозволила,то всі повтікали би з колхозов, 
а міста переповнилися би безробітними, голодними і озлобленими. А 
саме такі міста ( ніколи села ) починали революції. Кремлівські 
можновладці СССР знають це дуже добре, бо ж самі захопили 1917 р. 
владу руками таких голодних,озлоблених міщан.

Тосплан визнав найліпшим рільничим уладом травопільний улад 
проф.В.Вільямса.Проф.Д.Прянішнікоф скритикував травопільний улад, 
науково довівши, шо не травопільний, але просапний улад подвоїв 
урожаї в Европі. В.Вільямс був членом КПСС, а Д.Прянішнікоф - без
партійний. Д.Прянішнікова усунули з посади, позбавили права на 
будь-яку платну пралю,і він умер з голоду-холоду.

Уряд СССР був вигубив за 1930-х років.тих рільничих знавців, 
які поділяли погляди Д.Прянішнікова,які радили просапний улад.Та, 
понаЛЮ-річне зменшення достави: збіжжя,м'яса,молока, яєць тощо 
нарешті примусило уряд СССР перейти на просапний улад.Він наказав 
зорати і засіяти пасовиська та сіножаті. А їх було 60 мільйонів 
гектарів.Наказ той не виконано, і тисячі "саботажників" помандру
вали на сибірську каторгу. А кілька років пізніше (на XXII з'їзді 
МІСС І9бІ р.) цар-агроном Нікіта (той самий,ию наказав зорати і 
засіяти) признався,шо не виконали наказу,бо забракло: 2.500 трак
торів,!. 200 плугів,І.000 сівалок,І.000 тягарбвих авт.

Пар Нікіта наказав 195ц року зорати 42 мільйони гектарів ці
линних земель,не турбуючись тим,чи можливо те зробити. Москвини з 
кривавого кількасотрічного досвіду знають, що сумніватися в доціль- 
ности царського наказу - це втратити життя. Наказ мовчки викону
вали. Та,плугів не вистачало,і шоб викнати наказ орали дуже плитко 
і орали навіть чистий,яловий пісок. Забракло погноїв, жниварок, 
возів.Наслідок - зібрали лише ЗО % від запланованого. Так $72 ка
захстанських сонхозів утратили 1962 року 250.000.000 рублів з тих 
причин. Та,то була лише ^ала біда. Велика ж прийшла, коли буревії 
забрали зорану землю.залишаючи яловий пісок. Наступні буревії за
сипали тим піском нові'будови аж по дах,разом: з машинами й усім 
добром.

У СССР все робиться за укладеним у Москві пляном.Тож наказу
ючи зорати,мали б спланувати і ЧИМ зорати,посіяти,зібрати і пере
везти. Москвини і спланували докладно так,як писав 100 років тому 
М.Салтикоф-Жєдрін. Знавці попереджували уряд, шо в Казахстані не 
можна багато'орати,бо вітер забере зорану землю. Таких зухвальців 
уряд вислав на сибірську каторгу. '*

Зорали в Казахстані пасовиська та сіножаті, і лише в одній 
області (Павлодарській) згинуло 1962 р.з голоду: 18.000 худоби і 
132.000 овець,1963 р.ше 26.000 худоби і 102.000 овець (*&). За це 
уряд покарав парудесят урядовців та парусот пастухів. Таке самі

-R i5 -

*) "Казахстанская Правда" 2-ХІ-І963.
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сіньке сталося і у ХУІІІ ст.Тоді Пьотр І наказав привезти до Мос
ковщини кількадесят тисяч тонкововних овепь з Бухари на розплід. 
Ті вівці - незвиклі до морозів - повиздихали в Московщині. Пьотр 
покарав не лише урядовців,але й пастухів.Нічого нового в СССР.

Московщина почала розорювати цілинні землі в Сибіру та в Ка
захстані 1954 р.Розорала в Сибіру 22 міл.га, в Казахстані 20 міл. 
га."Статистика" подає, що за 10 років зібрано на цілинних зем
лях 8.2 мільярдів пуд.збіжжя (у Казахстані 3.8 мільярда пуд.).Але 
треба пам'ятати,що "статистика" СССР подає стільки,скільки накаже 
подати уряд. До 1917 року на тих землях сіяли 6 міл.га. збіжжя і 
збирали з них 9.9 міл.пудів (у Казахстані - 1 .8 міл.пуд.).

Як завжди на кожній цілині,врожаї спочатку були великі,а да
лі люроку меншати. Так 1956 р.зібрали 18̂ .5 сотнарів з І га.І957 - 
- зібрали 13.6 сот.1959 - 9.7 сот.І9б2^г 4.7 сот.з І га.

Перлий секретар КП Казахстану Н.Бєляєф пояснював на зборах 
ЦК КПСС у Грудні 1959 р.великі неврожаї в Казахстані тим,шо прис
лані поселенці тікають з Казахстану,бо нема хатів,води,харчів. Ча
сом тікають всі до одного. А низькі врожаї пояснював тим, шо не 
привезли досить погноїв. Багато збіжжя зимує на корні, бо бракує 
тягарових авт, а до складів треба везти далеко. Розлючений Нікіта 
кричав йому: "Ні,врожай був добрий, але половину зораної землі не 
засіяли.Під снігом лишили на корні 1 .618.000 га,бо 18.000 тракто
рів стояли ненаправлені.На жнивах стояли нечинні 32.000 жатомоло- 
тарок,21.000 тягарових авт,II. 000 жниварок,а місцева влада нічого 
не зробила,люб не допустити до того" (х).

Московщина визнала,лю не доплачується сіяти збіжжя в Казах
стані навіть .за урожайних років, бо 80 % казахстанської землі так 
засмічені вівсюгом та осотом,шо не повертається насіння (хх).Іа 
засміченість така велика, що хліб із казахстанської пшениці ду
же гіркий, і тому хліба з неї не випікають,а лише додають 5 % її 
до української пшениці.Тепер понад25% цілинної землі - це пусте
лі зі хмарами піску. Ійогірше!- Ті 20 міл. га зораної цілини - це 
величезне джерело піскових буревіїв,лю засипають родючий чорнозем 
в Україні.Вони вже спричинили шкоду Україні на величезні мільярди 
рублів.На рільництво на цілинних землях видано о.7 мільярди руб.до
датно во, крім звичайних витрат.Це - 160 руб.додатково на І га.Таке 
подає навіть брехлива московська "статистика".А вона.не подає кош
ту переселення на ті землі (переважно Українців) 5 міл.рабів.Лише 
за два роки ( 1954-55 ) Московшина вивезла до Казахстану з УРСР 
200.000 молоді (60% випусників ВУЗ-ів),80.000 жатомолотарок,б0.000 
тягарових авт,200.000 тракторів та десятки тисяч всілякої машине
рії (хх-к).Та "статистика" не подає і тих великих мільйонів рублів, 
лю змарнувалися.Привезену машинерію і людей залишали проти нёба. 
Люди хворили,і марнували робітні дні; машинерія ржавіла,і так псу
валася,шо вже на другий рік треба було привозити нову. І люди ті

х) " Стєноґрафічєскіє атчоти пленума ЦК KnCCJ .26-ХІІ-І959. 
хх) "Партійная Жізнь" ч.22.1963.
ххх)в.фініков. "Україна цілині" і "Правда" 7-ІН-І964.



кали, і треба було привозити нових (з-).
Враховуючи ті,додатково витрачені 6.7 мільярдів руб.кошти пе

ревозу, мільйонові втрати від безладу, було би далеко дешевше ку
пити закордоном удвічі більше (хи-).Московшина знала це, проте 10 
років викидала мільйони рублів на вітер.Чому? Недолуги пояснюють 
впертістю Нікіти.Справжня ж причина - далеко глибша.

Ті цілинні землі,зокрема Казахстан,мають багатюші поклади 
копалин і нафти,а також мають велику вагу у військовій стратегії. 
Заселені вони малокультурними і маленькими народами. Отже,їх не 
тяжко змосковшити. Водночас треба московшити й Україну. Звідці і 
московський плян заселювати цілинні землі молодими Українцями,не 
давати їм там не тощо української школи, але навіть і маленького 
українського часопису,і сприяти шоб вони там одружувалися з тубіль
ними дівчатами.Пошта в Казахстані не доручає тамошнім Українцям, 
прислані з України українські часописи,журнали,книжки.Навіть зви
чайного сільського театру українського не дозволяють(-к-к-к).Самозро
зуміло,на всі командні посади привозять своїх кацапів.

х з -к -к з -к

Мрії московських 'самодурів' XIX ст.здійснила московська не
здарна "дємакратія" в СССР не на 10%,а на І.000%.За їх здійснен
ня та за московську нездарність заплатили немосквини несамовито 
жахливу ціну*. З московських же джерел можна назбирати мільйони 
фактів московської творчої яловости, нездарности. Тут їли наведім 
лише кілька задля прикладу.Напр.

Московські язикаті "будівничі" світового СССР,устами свого 
непомильного божка,пророкували ще 192? року:"Нема сумніву,то СССР 
за яких три роки стане одною з найхлібніших,якшо не найхлібнішою, 
країною у світі" (4). Ті самі "будівничі",устами наступного не
помильного бога,24 роки пізніше (1953) запевняли всіх,що ....."За 
три роки вся людність СССР буде забезпечена харчами повністю''(5).
А за 10 років (1963 р.)мусив той самий Н.Хрушоф.купувати закордо
ном 14 .5 мільйонів тон пшениці.

Порівнюючи до 1913 р.у СССР збільшилося 1954 р.виріб ріль
ництва лише на І5%,с.т. на 0.4% річно (6 ). Але ж за ті 40 років 
рільництво СССР одержало новенької машинерії на мільярди рублів. 
Кількість агрономів/ Ветеринарів подесятериласа. Подесятерилося 
кількість штучних погноїв. Виплекано врожайніші гатунки і т.п. А 
порівнюючи до 1913 р.урожайність землі в СССР ЗМЕНШИЛАСЯ на 5.5%.
У розрахунку на одну особу людности,було 1952 р.рільничих виробів 
у СССР на 16 % МЕНШЕ,ніж було 1913 р.(7).

х) Московшина привозила на жнива в Казахстані з Україні стіль
ки людей,шо в Україні бракувало людей зібрати врожай,і ба
гато пропадало на полі.Чи ж не "ґєніальні" пляновики?

хк) Купили І9бЗ р.14.5 мільйонів тон.
хкх) Навіть монархічний уряд дозволяв до 1917 року.
4) Іс.Сталін."Вапроси лєнінізма"
5) Н.Хрушоф.'Стєноґраф.атчот пленума ЦК КПСС.".IX-1953.
6 ) Л.Лисенко.'Сітьське господарство України".
7) Л.Лисенко.там-же
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Хоч війна 1914 р.а потім-московсько-українська,а потім безо
глядний грабунок Москвинами забрали мільйони голів худоби в Укра
їні,проте 1928р.(за НЕПа),порівнюючи до 1913 р.збільшилося худоби 
в Україні на 14.4%,корів на 15.3%,свиней на 20.4%,овець на 19%. А 
перераховуючи за умовним мірилом на худобу, було того всього в 
СССР 1995 р.на 9-3 мільйони голів МЕНШЕ,ніж 1928 р.Самих лише ко
рів було на 28.4 % менше. Порівнюючи до I960 р. зменшився 1962 р. 
виріб: збіжжя на 18%,м'яса на 27%,бараболі на $0% (*J.

Року 1955 мали в СССР-менше від заплянованого: бавовни на 
56 % менше,цукрового буряку на 23 % менше,бараболі на 80 % менше, 
м'яса на 60%,молока на 31%,вовни;на 108%,збіжжя на 21% (ха).

Госплан спланував збільшити у 3-ій п'ятирічці рільничих ви
робів на 10.4% річно, а збільшилося 1938-40 рр. на 2.3 % річно,а 
1941-52 рр.лише на 0.8% річної У 5-ій п'ятирічці сплинував збіль
шити на 12 % річно, а збільшилося на 1.5 %- За 6-ої п'ятирички 
(1956-60) ЦК КПСС наказав збільшити на 70%. А 1963 р.купив закор
доном 14.5 мільйонів тон пшениці.

Секретар ПК КПСС Л.Брєжньоф на зборах UK 26-111-1965 казав:
" За останні роки наші пляни піднести рільництво не виконано.* За 
пляном рільниче виробництво мало збільшитися за 1959-65 рр.на 70%, 
а фактично збільшилося на 10 %. За ці ж роки приріст худоби змен
шився удвічі, порівнюючи з попередніми роками. Приріст свиней,ку
рей земншився-більше як удвічі.Бракує дуже багато рільничої маши
нерії.Жнива тягнуться 30-40 днів. Майстерні направляють лише 60 % 
поломаних машин, а 13.000 колхозів не мають майстерень. Села вжи
вають лише 2 % електрічного струму СССР. У багатьох колхозах кол
хозники не мають ніякого голосу в розв'язанні колхозник справ. їм 
не виплачують повного їхнього заробітку.Колхози одержують за своє 
збіжжя ціну,яка не повертає навіть видатків" (-ахх).

Московщина має величезні.простори добрих пасовиськ.А 1961 р. 
привезли до Московщини з інших "республік" СССР 209.000 тон м'яса 
і 639.000 тон молочних виробів (4)

Худоба в колхозах гуртово здихала,а у приватних господарів 
навпаки розплоджувалася, хоч уряд всіма способами перешкоджав 
приватним господарям.Шоб показати перевагу (поступовість) соціа
лізованої господарки супроти приватної,уряд знайшов дуже перекон
ливий спосіб.Він відібрав І8-У-І949 худобу від приватників-селян, 
а 27-УІІІ-І950 з. від приватників-мішан, заплативши четвертину їх
ньої вартости. І "статистика" показала зріст худоби в колхозах 
і упадок її у приватників.Перевагу соціалістичного ладу доведено.

До 1917 р. У московській імперії майже не було рільничої ма
шинерії, ані штучних погноїв. Тоді збирали,з І га 16.4 сотнари 
збіжжя, 152 сотн.бараболі. А 1959 р.збирають: 18.4 сот.збіжжя, 180 
сот.бараболі.У Німеччині ж збирають: 52.8 сот. збіжжя,450 сот.ба
раболі (5).На зборах ЦК КПСС у Грудні 1959 р.нар Нікіта офіційно

х) Л.Лисенко.там-же
ха) Л.Лисенко.там-же
-к-кх) "Радянська Україна" 27-111-1965.
4) Н.Хрущов.див."Радянська Україна" 6-111-1962
5) Е.Berg."Hamburger Abenblett".15-111-196$.



-I it9 -

визнав, що врожаї в СССР є значно нижчі за врожаї зперед 1917 р. 
Казав, по рільництво дао лише дві третини від запланованого, що 
худоби та свиней не лише не збільшується,як заплановано,а навпаки 
зменшується, бо багато дохне із-за недогляду (х).

Та,"пєрєдавой,ґєніальний""старший брат'знайшов спосіб все те 
направити одним махом.LK КПСС ухвалив збільшити виріб штучних 
погноїв з 20 міл'.сотн.річно до 100 міл.сот,і задля того побудува
ти ( аж 1970 року ) кілька великих виробень тих погноїв. Але, 
хоч промисловість і техніка СССР перегнала капіталістичні країни, 
'спутнікамі' і 'лунікамі',проте ті вирібні уряд СССР...замовив в 
Англії, платючи золотом, якого так дуже потребує до 'холодної' 
війни. А поки Англійці побудують ті вирібні,то ...."Гори штучних 
погноїв марнуються на стаціях" (хх). "На стаціях: Березань,Свіса, 
Турка,Рухівка,Буялик та на багатьох інших височіють кам'яні гори. 
Вони утворилися зі соток тисяч ( а може й мільйонів ) сотнарів 
штучних погноїв, ию їх минулими роками висипали з возів на землю 
проти неба. Доші та вітри обернули їх у камінь ні до чого не при
датний. Так кожна третя вирібня штучних погноїв працює у нас на 
вітер" (ххх). Скільки мільйонів сотнарів з тих запроектованих ви
сиплють (якшз їх вироблять колись) на дощ та вітер - колись діз
наємось .

Великі землевласники у Московсьій імперії платили до 1917 р. 
управителям своїх маєтків певний відсоток від чистого річного при
бутку. Управитель ,хоч як визискував сільських робітників,проте щось 
їм платив.І тоді заробляли власник,управитель і рільничі робітни
ки далеко більше,як тепер колхозники.Більше, бо ж тоді не було 
державних пляновиків, наглядачів, МКВД-істів, отже не треба було 
брати з маєткового прибутку мільярдів рублів на платню тим гала- 
пасам,як тепер у СССР.

Переконавшись,шо ніякими соціялістичними способами (розстрі
лами,голодомором,каторгою тошо) не збільшити рільничого виробниц
тва, соціалістичний,імперський уряд СССР надумав ужити капіталіс
тичного способу - матеріально заохотити збільшувати виріб і при
бутки колхозів.Матеріяльно спонукати кого? Колхозників? - Ні.Спо
нукати матеріально .... отих галапасів. Отже той уряд вислав із- 
міст до колхозів УРСР 130.000 твердих,московських комуністів,по
передивши їх, шо поїдуть до Сибіру білих ведмідів годувати своїми 
тілами,якшз колхози не збільшать виробництва.

А щоб матеріально спонукати також і колхозників в Україні, 
московський імперський уряд: І) Зменшив їхній присадибний городець 
з 0.2$ га до 0.1$ га (it), 2) Відібрав від українських ($) колхоз
ників їхню власну худобу, 3) Збільшив українським колхозникам (6 ) 
обов'язкову 'кількість дармвднів до 300. річно. Якпю і після такої

х) "Стєнаґрафіческіє атчоти пленума ПК КПСС. Х-І95&.
хх) "Радянська Україна" 13-Х-1963.
ХХ&) "Радянська Україна" 27-Х-І963.
it) У Московщині колхозники мали 0 .$ 0 га,і їм не зменшив.
$) Від московських не відбирав.
6 ) Московським не збільшував.
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матеріяльної "спонуки" українські колхозники не збільшать виробу, 
то Московщина пригадає їм 1933 рік.А "людей хватіт".

дхккхх

Перебравши 1917 року імперську владу,московська "дємакратія" 
почала здійснювати свій соціалізм - московські,національні, старі 
ідеї: безвлаництва, безбожництва, виказництва, 'уравніловкі',дес
потії і рабства (к). І за коротенькі чотири роки імперія опинила
ся на порозі загального голоду-холоду,безладу,с.т.напередодні роз
валу .Перелякана такою можливістю, Московщина плюнула (покищо ) на 
свій соціалізм, і привернула 1921 року приватно-власницький лад, 
брехливо назвавши його НЕП (Новая Економічєская Палітіка).

Скориставши з цієї московської поразки,Українці через корот
кі вісім років (1921-29) відбудували В україні господарське життя 
до позему 1913 року. Отже,і Мобковшина одержала хліб,вугіль і си
рівці.Але заходила небезпека,шо той НЕП так зміцніє,шо Московщина 
не матиме сили привернути назад свій безвласнинький лад.Отже, 
1929 р.вона розгромила НЕП,і відновила запровадження свого соціа
лізму.Та,пам'ятаючи небезпечний імперії досвід 1917-20 років,Мос
ковщина побоялася соціялізувати на всі 100 %,а лишила селянам та 
міським робітникам присадибні городці на їхню приватну власність 
( разом з хатою ). Перте дала піфектара, а зміцнівши свою владу, 

зменшили до чверть гектара,а потім і до 0.1$ га.
Ці присадибні городці стали сіллю в московських очах. Вони ж 

бо складають лише 2.$ % (6 міл.га) від усієї орної землі СССР, а 
дали напр.1960 р.70% ($.5 міл.сотн.) усієї бараболі СССР.64% усіх 
овочей,42% всієї городовини. Ба,навіть дали 3 міл.сотн.збіжжя. На 
тих малюсіньких городцях приватники утримували 43% (Іб міл.) усіх 
корів СССР,23 % (16 міл.) усіх свиней,24 % (3$ міл.) овець та кіз. 
Ця приватницька худоба давала I960 р. 76 % ( 29 міл.сотн.) молока 
на базарах,22 % (82.000 сотн.) усіхї вовни СССР. Урожаї на приса
дибних городцях були: бараболі 11 .6 сот. з І га, а в колхозах 7 .1  
с.т.на 60 % менше (**).Такі числа подає брехлива московська "ста
тистика", шо навмисно зменшує вагу присадібних городців. Отже,фак
тично ті числа значно більші,бо колхози часто купують у приватни
ків, а постачаючи "державі", подають за виріб колхозу. А купувати 
доплачується колхозам, бо напр. собівартість курки в колхозі та 
сонхозі - ЗО руб. Виховану ж на своєму городці курку, селянин про
дає за 12 руб. Чи ж не вищість ( бо ж ціни виші ) соціалістичної 
господарки?

Та,нездарність Москвинів і спротив їм Українців призводи
ли до -шорік більшого -упадку постачань колхозами:м'яса,молока, 
масла,яєць тошо,і до -щораз більшої -залежности від приватників. 
Наочно виявлялася перевага і перемога приватницької господарки. А 
ця наочна перемога породить у головах людей перемогу самої ідеї 
приватної власности. А від ідейної перемоги до фактичної в житті - 
лише один крок.І уряд СССА був би давно вже відібрав від людей ті

-к) Ніхто інши^а сам К.Маркс назвав московський соціалізм мон
гольським.

-*к)"СССР в ціфрах в I960 ґаду'і'Вапроси Економікі"УІІІ-І9бІ.
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горо дці^якби не знав,мо тим може започаткувати революцію. Може,бо 
забракне у містах харчів, а революціі зачинають голодні міста,а не 
села. Тим-то,усунувші Н.Хрущова,нові кремлівські можновладці при
вернули робітникам та селянам право тримати худобу, і навіть поо
біцяли побільшити присадібні городці.

За часів якогось загального нещастя,як напр.голод, всі уряди 
культурних держав дбали,щоб піни на харчі не підносилися.У москви- 
нів - як у всіх диких народів - навпаки.Моби надолужити нестачу 
(задля своїх панів):хліба, м'яса,молока,яєць тощо,"рабочє-кресть- 
янскій" уряд СССР збільшував ( вже кілька разів ) ціни на харчі. 
А шоб обдурити 'рабочіх-крєстьян', то те збільшення цін закривав 
шахрайською личиною"зменшення" цін.Робив то ошуканство в той спо
сіб,шо зменшував вартість рубля (робив девальвацію) десятикратно, 
а ціни зменшував лише п'ятикратно. Отже,фактично збільшував ціни 
удвічі.Заробляючи вдесятеро ( і стократно ) менше за 'совбуржуїв*., 
робітники та селяни не могли платити збільшених пін,не купували, 
залишаючи крам,харчі купувати 'совбуржуям'.Так грабувала "рабочє- 
крєстьянская" (х) влада своїх робітників та селян вже кілька .ра
зів. "Праґрєс" московської "дємакратіі" не заперечити.

Та,справедливість вимагає зазначити, шо одного виробу ніколи 
в історії не забракло і не бракує в московській імперії.Це -го-
рілкадфрюпдсь зз- владу,московські демократичні горлопани (демаго
ги) голосно ганили монархічний уряд, за те,шо він розпиячував на
род. Захопивши 1917 р. владу,та сама "дємакратія" сама розпиячує 
нарід тисячократно більше за монархічний уряд.

До 1917 р.горілку продавали лише в окремих горільчаних скла
дах. Не продавали недорослим та п'яним.Тепер в СССР горілку про
дають у кожній крамниці, в кожній харчівні; на кожній залізничій 
стадії-. В харчівнях дуже часто нема що поїсти, але горілки ніколи 
не бракувало.Її продають всім,без жодного об'.ежання, навіть і ді
тям (-кх).До 1917 р.навіть у розпияченій Московшині майже не було 
на вулицях п'яних недорослих. У СССР тисячі п'яних дітей на ву
лицях. Навіть у школах п'ють."55% учнів СССР пиячать"(-K-R&).На кож
ну особу в СССР (разом з немовлятами ) припадає пересічно 70 літ
рів випитої річно горілки.„Жодний нарід у світі не п'є більше..Як 
бачимо, московський народ заслужив на титул "перєдавой,вєдушій".
А уряд СССР направду демократичний,бо ж не шкодує народові горіл
ки (хоч хліба шкодує).

І тут знову бачимо "праґрєс" московської "демакратічєской" 
влади.- Пияцтво - це першій крок до морального упадку. Моральний 
же упадок особи чи народу неминуче призводить до упадку фізично
го.Український народ дуже побожний, а з того і дуже високомораль
ний.Отже,июби заволодіти Україною,треба розпиячити український на
рід, а понадто і насамперед його ПРОВІДНУ ВЕРСТВУ. Задля того мос-

х)Цю назву Москвини вживали залюбки 1917-27 рр. Тепер цілко
вито не вживають,бо ж то був би надто наочний глум,кпини. 

х-к-)Закони кожної культурної держави забороняють продавати 
трунки (алькогольні напої) недорослим.

-К-Х-К-) "Правда України" 27-УІІІ-І96Ц.



. - 1 5 2 -

ковський імперський уряд СССР установив ціну на горілку НИЗЬКУ 
іюб і бідні люди могли пити.

Уряд і суспільство кожної культурної держави ставить якмога 
більше перепон пияцтву.Задля того уряд накладав на всі трунки ду
же великий податок,шоб їх не могли купувати і пити бідні люди. А 
на хліб, сіль,цукор,м'ясо, сало,молоко і.т.п. податку не накладає 
навіть і малого. Так роблять.і "вороги народу" -'буржуазні'уряди. 
А "дємакратічєскій" уряд СССР- робить навпаки - дає народові деше
ву горілку і дорогі харчі.Чи ж не демократичний?

Ми вже згадували,- шо в СССР щороку гниють, пропадає міль** 
йони сотнарів'збіжжя,бараболі, буряків,городовини лише із-за без
ладу. А ті втрати виплачує голодний колхозник, бо ж колхоз мусить 
насамперед віддати "державі", визначену Госпланом, кількість уро
жаю,байдуже,чи вродило^чи не вродило. Колхозники голодують,хворю- 
ють, вимирають. Край обертається в пустелю, про іио пророкував 100 
років тому В.Салтикоф-Шєдрін. Та,зрештою той же Госплан власне і 
плянує вигубити якмога більше клятих 'сєпаратістоф'-хахлів. Чи ж 
не признався Н.Хрушоф,то Московщина (-&) планувала переселити всю 
Україну до Сибіру? Нікіта признався, шо не вивезли лише тому що 
Московшині несила була те зробити (* *х-).

Сам цар Нікіта був сказав: "До цього часу наше рільництво 
йшло помилковим шляхом" (-&&Я-). Це саме сказав і його наступник Л. 
Брежньоф 26-111-1965 (Д). А всі пани та підпанки, часописи і "на
укові" книжки д5 років вихваляли 'дастіжєнія', перевиконання пли
нів. в рільництві і у промисловості.Ми згадали дешо ( дуже мало) 
про рільництво,а тепер кіньмо оком на промисловість.

Будівельні.установи* в СССР будують за плинами,шо їх виробля
ють 10-20 ріжних проектних установ, переважно в Москві чи в Мос- 
ковшині.Госплан запроектував закінчити 1958 року будову ДО хеміч- 
них виробень в Україні.Закінчили лише 22.На багатьох незакінчених 
лежить проти неба і ржавіє ненакрита,дорога закордонна машинерія, 
бо інженери в Україні місяцями чекають на пляни та накази з Москви.

Госплан наказав Нікопольській виробні виробити два мільйони 
гусеничних плазів до тракторів.Ливарня тої нирібні,де мали би ви
ливатися ті плази ,... не була шв побудована.Госплан наказав Днеп- 
родзержінській виробні виробити 100.000 керівниць до тракторів.Та 
вирібня тоді існувала лише ...на папері у тому ж Госплані у Моск
ві (5).

За проектом Госплана побудовано в Україні, величезну виробню 
шпнок,ковбас,бейкону на,продаж закордон.Устатковано її найновіши
ми закордонними машинами.З великою парадою і вихвалою 'соціаліс
тичного будівництва' урухомили ту воробню.Воробляла вона один мі-

-к-)Він брехав,шо ніби лише Іс.Сталін планував. Таж він самий 
був тоді царем в Україні,і вивозив тисячами денно.

*и*х) див.його промову на XX з'їзді КПСС I960 року.
***) "Ізвєстія" І7-ХІІ-І96І.
Д) "Радянська Україна" 27-111-1965.
5) "Ізвєстія" 21-111-1959.



сяць,а потім закрилася назавжди,бо забракло свиней.Же перед 1917 
р.монархічні "пляяовики" закладали копальні вугілля в місцевостях 
де ... не було вугілля.

Тут доречно буде згадати про московське "пляновання" і поза 
СССР.- ЗАС допомагали новоповсталим,півдикунським,африканським та 
азійським державам розбудовувати їхню цивілізацію.Так ЗАС будува
ли їм: школи,лічниці,дороги і промисел,тю виробляв щось з місце: - 
вих сирівців.Так Янкі здобували приязнь тубільців.

Московщина,плянуючи загарбати африканські та азійські сирів
ці, затривожилася і запропонувала тим державам розбудувати їхню 
промисловість. Ось кілька з соток прикладів тої московської "роз
будови" .Московщина збудувала в Індонезії величезну бурякову цук
роварню , а в усій південно-східній Азії - управляють лише очерет 
цукровий,а не буряки. Там же-вона збудувала вирібню суперфосфату, 
а в усій Індонезії нема ані кілограма фосфору та сірки. У Сомалії 
Московщина збудувала велику молочарню, а тамошні дикуни не мають 
молочних корів,і т.п. приклади московської "допомоги".

В СССР народжується шороку 5 мільйонів дітей,а одна лише ки-- 
ївська вирібня дає річно 8$ мільйонів немовлятських пипок.Це -17 
пипок на немовля,а купити пилку дуже тяжко,бо нема у продажу.Де ж 
вони поділися? - Ті дитячі пилки мільйонами купують вирібні ліпи
ла, бо Ґосплан не дає досить гумових ковпачків, вимагаючи виробляти 
більше пляшечок ліпила,ніж дає ковпачків до них. Перевага москов
ського "пляновання" над американською безплановістю - наочна.

Запоморочені своєю уявною великістю,Москвини будували в СССР 
все в 'ґрандіозном маштабе'. Напр.будували величезні трактори на 
плазах ЗО років, хоч українські селяни вказували Москвинам на 
тисячі їх,ию стояли без ужитку,бо були непридатні такі потвори.Аж 
коли рільництво занепало до загрозливих імперії розмірів, аж тоді 
Ґосплан почав будувати малі трактори на колесах. Московським не
здарам не вистачили ЗО років,шоби побачити помилку.

Все постачання всілякою сировиною виробним в Україні зосеред
жено у Москві у'Ґлавном Управлєніі СбитаІ Таким чином вирібня в 
Україні не має права купити потрібну їй сировину сама безпосеред
ньо на місці, а мусить просити Москву, іюб та наказала комусь десь 
прислати тій українській вирібні, хоч та потрібна сировина лежить 
у складі через вулицю від тої вирібні.

Дуже часто вирібня в Україні одержує від Ґосплану з Москви 
виробничі плини та накази на початку року,а наказ(плян) де брати 
сировину - одержує аж наприкінці року. Управитель вирібні не мо
же чекати 10 місяців на сировину.бо не виконає накладеного плину, 
помандрує до в'язниці за те .Не може також сам купити тої сировини 
на місці,бо .за порушення плинів Ґосплану - помандрує до в'язниці. 
"Хоч верть круть,хоч круть верть,а черепочку смерть" - глузує ук
раїнський нарід в таких випадках.Як управителі рятують свою голон 
ви - ми вже казали.

"Підприємства одного міністерства везуть металеві вироби з 
У м л у  на південь (-&), а підприємства іншого міністерства везуть

х)Москвини в СССР все частіше вживають 'юґ',замісць Україна.
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такі самі вироби з півдня на Урал. Міністерство Будівництва везе 
камінь з Криму до Дніпропетровська;а Міністерство Харчів везе та
кий самий камінь з Дніпропетровська до Криму. Те саме робиться з 
деревом та іншими знадобами (матеріалами).

Сімферопільська вирібня одержує чавунні виливки з Донбасу;Хоч 
місцева сімферопільська ливарня може постачати такі самі вилив
ки дешевше;не згадуючи про кошти перевозу.Багато підприємств Укра
їни одержують частини машин з Москви,Ленінграду,навіть з Сибіру.А 
такі самі частини вони можуть самі виробляти в Україні (х).

Миловарня в Києві виробляє звичайне мило.Це мило купує мило
варня в Черкасах; переварює його наново;Дадаючи пахощі, шо б зроби
ти його 'туалетним' (хх).

Черкаська вирібня виробляє машини до миття посуду. Всі вони 
лежать на подвір'ю;бо не придатні до вжитку (ххх).

До 1917 р.бавовну та вовну; тю їх привозили ззакордону до 
Одеси;везли до Московщини,і там виробляли з них тканини.Ті ткани
ни везли назад в Україну; і продавали там за ціну на $0% дорожчу, 
ніж продавалася а Західній Европі тканина ліпшої якости за москов
ську. Тепер бавовну сіють в Україні,і везуть її до Московщини, де 
виробляють з неї тканини, і ті тканини везуть назад в Україну на 
продаж. Продають не на $Q% дорожче за європейську,як продавали до 
1917 р.але на $00% дорожче (вираховуючи за заробітками людей).Та, 
монархічна влада продавала всім і кожному і скільки хто хотів та 
мав гроші.Жодних дозволів на купно (ордера),жодної черги не було. 
Московська ж "дємакратична" влада СССР продає лише своїм Москви- 
нам в Україні та хахлацьким яничарам.Не вмилася московська монар
хічна влада до своєї "дємакратічєской".

Йіоби зменшити собівартість Тосплан наказав вирібням поверта
ти випоВжнені скрині, бочки,мішки та іншу упаковку тим, від кого 
одержали матеріали,сирівці. І пересилають їх з України до Сибіру, 
а-- такі самісінькі зі Сибіру в Україну. А щоби вживати спорожнені 
сибірські в Україні,а українські в Сибіру - до того не доглупав
ся "Геніальний,вєдушій".

Шогірне! - Напр.у Чєлябінску (Сибіру) велика вирібня отрути 
на комахи виробляла сім років лише половину призначеної Тоспланои 
кількости,лише тому, шо не одержувала належної кількости бочок на 
ту отруту. Ту отруту висилали в Україну. А ті бочки вироблялися у 
тому самому Чєлябінску, і висилалися ( порожні ) на продаж в Укра
їні.Же гірше!- В Україні до бочок,одержаних з Чєлябінска насипа
ли таку саму отруту, шо її виробляли в Чєлябінску, і висилали на 
продаж до ...Чєлябнської області.Аж до такого "Геніального" пля- 
новання дурні хахли не додумалися би,хочби сто років думали.

Тосплан наказав всім виробним віддавати металевий ламань 
ливарням на перетоп. До того ламаню зачисляли також і зіпсуті чи 
зле зроблені частини машин. А верхом "мудрости" Тосплану було те, 
шо він визначив кожній вирібні навіть найменшу кількість ламаню 
шо його мусить дати на перетоп. Всі вирібні мають від Тосплану на-

х) "Комуніст України". 111-19$7- 
хх) "Радянська Україна" Ч.226.І96Ц. 
ххх-) "Радянська Україна" 16-111-196Ц.
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каз заощаджувати якмога більше матеріялів, праці,видатків. Вико
нуючи той наказ,вирібня зменшує кількість зіпсутих виробів. Отже, 
мала одержати похвалу і нагороду від Госплана.А одержала ...кару. 
Чому? - Бо,зменшуючи зіпсуття виробів,не мала визначену Госпланом, 
кількість ламаню. Ніякий європейський розум не збагне цієї азі
атської "мудрости".

Черкаська одягова вирібня пошила 120.000 мужеських убрань, і 
не могла їх продати, бо ґудзикова вирібня у Станиславові не прис
лала ґудзиків. Листування справу не зрушило,, і управитель поїхав 
до Йтаніславова,і там виміняв у тій же ґудзиковій вирібні 7$0 уб
рань на три мільйони ґудзиків. За пару тижнів ті 120.000 убрань 
пішли у продаж. Але за таке* порушення плянів. Госплану управителів 
тих двох виробень розстріляли, про шо й проголосили в часописах. 
Хто ж буде ризикувати своїм життям,кюб дати людям крам? (*&).

У західніх країнах*ніхто не повірить цій історії, бо культур
ним людям не може уміститися до голови думка,..о можна розстріляти 
людину за те, шо виконала свій обов'язок - прискорила виріб пот-: 
рібних людям речей. Розтріляти за ґудзики? Таж європейські чи 
американські одягові вирібні мають купи всіляких ґудзиків,шо їх 
вистачить на кілька років. Наколи ж забракне яких, то можуть їх 
одержати за кілька годин від десятьох ґудзикових виробень.

Загально відомо,шо в СССР бракує всілякого краму,і люди мит
тю розкуповують все,шо з'явиться у продажу. Проте. 1 % 3  року лежало 
в СССР непрбданого краму на три мільярди рублів, бо навіть украй 
невибагливий купець у СССР,не хотів його купувати,бо той крам був 
надто кепської якости,навіть і на московське мірило.

Управителі виробень уникають запроваджувати нові машини чи 
устатковання,бо то сполучено з помилками, а Москва карає управи
теля ,хочби не він завинив. Пар Нікіта на зборах ПК КПСС кричав: 
"У нас іюроку марнується мільйони сотнарів збіжжя,бо лежать на 
голій землі проти неба, гниють і миші поїдають. У нас є ше чимало 
ливарень,які працюють,як 40 років тому,без машин, руками, горбом. 
П'ять років тому побудували великі потужні праси, а щойно тепер 
починають уставляти їх до виробень, а коли вони почнуть виробляти 
- не знати. Ми купили закордоном на сотні мільйонів.руб. золотом 
дорогі машини та устатковання,а вони роками лежать без ужитку і 
ржавірура. Ми виробляємо на мільйони .рублів таку машинерію,шо має 
гори^зрююколів приймальних комісій про цілковиту непридатність 
її до вжитку. За пляном вирібня має дати визначену кількість сзт- 
нарів своїх виробів.Ті сотнари дає,але якої якости - байдуже,аби 
вага. А всілякого начальства всюди і у вирібнях і у колхозах є 
більше,ніж робітників" (*&&). А це ж каже не український шові - 
ніст,ворог 'савєтской' влади,а сам цар,цю знає ліпше за всіх.

Москвини викинули великі мільйони рублів на автоматизацію 
промислу в СССР .Кажемо - викинули,бо ж 90/ь автоматів попсувалися 
в московських руках дуже скоро. (Московшина купувала їх закордоном, 
бо сама не знала їх робити).

Не було кіння-краю московським перехвалиам,коли вони побуду-

к)ь.Наіоап."Ukraine in 196$"."Ukrainian Quarterly".111-196$.
кх)"Стєнаґрафічєскіє атчоти пленума ПК КПСС 19 Й? ґода".
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вали греблю на Дніпрових порогах. ЗапевниЛИ)Ш0 та гребля затримає 
ЗО мільярдів куб. метрів води від марного упливу до моря.Запевня
ли,шо та Дніпрова електрівня даватиме 280.000 кіловат. Тепер цих 
перехвалок не чути. Чому? - Бо водозбір перед греблею дуже скоро 
замулився так, то чиста вода перепливала через той намул, а намулу 
щораз більше збиралося.Так з тих ЗО мільярдів куб.метрів води за
тримувалося у водозборі лише півтора мільярда. А шоб навесні вода 
не поплила* **)через греблю,то відкривали всі спусти (шлюзи).Горішня 
вода спливала, а намул - густий як сметанка -лишався.Електрівня ж 
давала 280.000 кіловат лише 1-2 місяці навесні, а решту року 10-11 
місяців давала лише 80.000-100.000 кіловат. Московською мовою 
це називається 'передавая руская техніка'.

Московські володарі в СССР вже не можуть сховати правди,виз
нають упадок промисловости та рільництва. Так заступник першого 
міністра СССР І.Розен пише:"Промисловість СССР не лише не кращає, 
але гіршає. За останні п'ять років видатність зменшилася- у ко
пальнях на 37 %,видобуток вугілля на 26%, в автобудівельному про
мислі на 34%,у"м'ясному на 38 %,у молочному на 31%.І головна при
чина цього - це нездатне уладнання ( організація ) і виробництва 
і праці,і керівництва.Багато виробень не дбають ані за видатність, 
ані за собівартість,ані за якість виробів. Кількість таких нездат
них виробень щороку збільшується" (*).

"Року 1941 механізація лісового промислу збільшено: тракто
рів на 600%,тягорових авта на 300%,моторвозів на 700 %; додано
12.000 електричних пилок,а видатність праці зросла лише на 6%(-кх). 
Але.."По перевірці виявилося,шо звіти промисловости про виконання 
плянів перебільшені на 30%"-. Таке читаємо в офіційних протоколах 
зборів ЦК КПСС у Січні 1$61 р. Також з офіційних московських по
відомлень можна вирахувати,то звіти з рільництва перебільшені що
найменше на 40 %.

Москвини так само брешуть,шо 1955 р.було в СССР 206.900 кіло
метрів битих шляхів ( шосе ) .Брешуть, бо вони зачислили до битих 
шляхів також і 12.000 клмтр. брукованих вулиць. Та,навіть і ті 
206.900 клм. - це ж лише 0.09 клм.на один квадратовий кілометр 
заселених місцевостей СССР.ЗАС мають 0.35 клм.і навіть бідна Фін
ляндія має 0.2 клм. Справді ж Москвини з останні 40 років збудува
ли не більше, як 50.000 клм. і то лише задля військових, загарб
ницьких (імперіалістичних) потреб.Напр. з Москви до Балтицьких та 
Чорноморських портів,до Донбасу.тощо. Зрештою і бездоріжжя в СССР 
служить військовим потребам.Напр.німецьке військо втратило 1941 р. 
65 % своїх авт на тому бездоріжжі. Так само бездоріжжя Західнього 
Сибіру є великою гальмою у військових автах східнього ворога СССР. 
Перевозка (транспорт) автами є другою fnb 'інородцах') Ахілесовою 
ступнею СССР. Москвини не можуть вживати тяжких, понад 7 тон 
ваги,вантажних авт, бо не мають доріг до таких тяжких.У ЗАС де
сятки тисяч 10-15-20 тонових перевозять все,тисячі кілометрів 
вздовж і впоперек усіх ЗАС.

Московська приповідка каже: "Шірокая масковская натура коль

*) "Правда" І7-УІІІ-І963.
**) "Правда" І7-У-І955.
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пиот,то пйот до дна,коль биот,то биот сплеча" (-й-).Москвини ухва
лили, то їхня 'матушка* мае доґнать і пєрєґнать увесь світ.А світ 
їздить автами,а коні має хіба у тваринних схованках.Тож июб поса
дити свою ' матушку* на авта Москвини насамперед зробили місце на 
авта на своїх дорогах - повибивали майже всіх коней (-к̂ ).І за ос
танні 40 років селяни СССР пройшли пішки більше кілометрів,ніж 
за всі сторічна московської імперії.

Сто років тому філософ П.Чаадаєф писав:"У нас,Москвинів всьо 
дєлаєтца наабарот'.А ф.Тютчєф пояснює,ію матушку Московшину.."ар- 
шіном обшім не ізмєріть, у ней асобєная стать,в нійо можна толька 
веріть".Жо 'особєная стать',то правда. За 40 років (1915-55) 'ма
тушка наробила $$0.000 особових авт,а разом з вантажними має десь 
з два мільйони, а з них півмільйона подарували 1943 р.Американці. 
Задля порівняння скажемо, пю З АС мали 1962 р.80 мільйонів авт, за.- 
один лише 1963 рік наробили нових 7.400.000.Навіть розбита та по
грабована Німеччина (Західня) лише за півроку (1958 ) лише збіль
шила і лише особових авт на 200.000.А в СССР за ввесь 1965 рік 
зроблено 201.000 особових авт ( у ЗАС - 8.800.0 0 0-всіх).

Нічого не лишається 'матушці',як "вєріть в доґнать і пєрєґ
нать" Америку.А поки доженуть...пройшли пішки за 40 років більше, 
як за всі попередні сторічч.Хіба ж не 'асобєная стать'?

XXII З'їзд КПСС запланував, збільшити за 1961-70 рр.виріб про- 
мисловости та рільництва у два і пів рази,і 1970 року СССРппереже- 
не ЗАС так,шо добробут всієї людности СССР буде найвищий у всьому
СВІТІ (%**). .

XXIII З'їзд КПСС офіційно визнав той плян за блахнан,зменшив
ши загальний виріб на 2$ %<.Задля порівнення додамо,то тоді ( 196$ 
р.) припадало авт на 1.000 осіб людности: в ЗАС - 374,у франції -
- 176,у Великобрітанії - І59,у Західній Німеччині - 149, в Італії
- 92,у СССР - 4.

Міністер Скарбу СССР* І.Іарбузоф казав 29-111-1965 на збо
рах ЦК КПСС: "У рільництві виробничого капіталу припадає на одну 
особу рільників: у СССР - 2.000 рублів, а у ЗАС - 10.000 руб. На
1.000 га орної землі припадає тракторів у ЗАС чотири{ратно біль
ше,як. у СССР,а жатомолотарок у 3.7 - кратно більше.Вантажних авт
- втричі більше". -

Один з керівників Госплану проф.А.Аґанбєґіан у своєму звіті 
ЦК КПСС пише:"За,роки .1958-65 зріст господарки . СССР упав на дві 
третини,а рільництва на дев'ять десятих, (з 8% на 0 .8%).Зріст дріб
ної торгівлі упав на три чверти. З усіх верстатів працює лише 
половина" (4).Отак то СССР'перегоняє" ЗАС.

Отже,самі московські володарі сказали нам,що всі московські 
перехвали про виконання плянів,про*пєрєґнать Амєріку' були най- 
брехливішим блахманом.Лише ті володарі.не додали(прилюдно)-" крім 
одної царини -озброєння.І це правда.У виробі зброї та військового 
виряду Московщина виконала свої пляни,бо в неї військовий проми-

-к-)Ми додамо: "Коль врьот, то врьот також до дна і сплєча". 
з-&) Року 1916 коней було 38.2 міл.а 1953 р. - іб.З міл.
m̂̂ )̂ "Комуніст України" ІУ-1962.
4) див. "Socialist Commentary".Х.196^.London.
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сел і допоміжні до нього ( тяжкий промисел) мають першість з-по
між найпершими. Московина посилає до військового промислу своїх 
найліпших інженерів та керівників, найліпшу машинерію і завжди no- 
достатком сирівців.На кошти не вважає,бо зі свого кількасотрічно- 
го досвіду знає,що всі кошти на загарбання нових земль повернуть
ся з дуже великим ЗИСКОМ (-*).

І навіть ня,найліпше розбудована., царина - військова показа
лася блахманом 1939 року,а ще більше 1941 року.

Московшина напала ЗО-ХІ-1938 на Фінляндію.За 104 дні війни, 
за московською брехливою "статистикою" СССР отратив 207.000,а 
Мінляндія 68.000 вбитих. За фінляндськими джеоелами СССР утратив 
950.000,а Фінляндія 15.000 ( *&). А Фінляндія не мала.ані плазунів 
(танків),ані гармат проти них.Мала лише легку зброю з часів попе
редньої війни.Московшина виставила проти напівозброєного,малюсінь
кого фінляндського війська аж 45 дивізій, озброєних найновішою 
зброєю з 3.000 плазунів і 1.000 літаків."Фінляндія стримувала ту 
величезну ( супроти малюсінької фінської ) силу 104 дні.Відтоді 
Московшина боїться зачинати Фінляндію, і не наважилася зробити її 
своїм пахолком ('сателітом'), як зробила Польщу,балтицькі та бал- 
канські народи. Це зайвий довід,до Московшина боїться сили,навіть 
меншої (але відважної) за свою.

Московсько-фінська війна показала Німеччині,шо вона,Німеччи
на зможе розторошити "непереможний" СССР за пару місяців.І спра- 
ді розторошила.

Не хотячи визнати свою творчу яловість,пездарність,Москвини 
пояснюють свою катастрофальну поразку 1941 року тим,ію - мовляв - 
Німеччина підписала з СССР угоду про ненапад, а напала зненацька. 
На Ньюренберзькому суді 1946 року виявилося,шо англійська військо- 
ар розвідка попередила уряд СССР про напад Німеччини за два тижня 
перед нападом.Отже,Московшина приготовлялася до нападу два тижня, 
шо виявляють тепер і московські історики. А в перший же день ні
мецького нападу 22^УІ-І94і Німці знишили 1.811 літаків, а з того 
на летовищах 1.489(^^).Німеччина втратила лише 35. Німецьке вій
сько йшло на схід 40 кілометрів денно; 19-XI-1941 були вже на До
ну. Вже тоді Німці взяли: 3.632.000 полонених, 15.000 літаків,
22.000 плазунів,27.000 гармат. А московських дивізій було 213 на 
фронті (72- в Україні) та 210 у запасі. Німеччина ж мала 178 ди
візій ( а з  того 33 маловартісних ненімепьких ). Московшина мала
25.000 плазунів і 20.000 літаків,а Німеччина - 3.200 плазунів і
2 .000 літаків (4 ).

За кпини (сатиру) з московської дурноти та нездарности мо
нархічний уряд покарав В.Салтикова,Шєдріна. За те саме покарав і

х) 3 одної України повернулося незчислимі мільярди.Німеччину 
пограбувала на яких 50 мільярдів доларів.Сателітів на ЗО 

- мільярдів.Манджурію на кілька мільярдів.В Еспанії забрала 
1937 р.широго золота на 7бО мільйонів долірів і т.д. 

хх) М.Капустянський.у "Краківські Вісті" 24-ІХ-І940. 
ххх)у корейській війні билися 925 московських літаків,керова

ні московськими летунами.З них Американці збили 835.
4) F.Hslder.'The Haider's Diaries".
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"демакратічєскій" московський уряд 0.Вишню, (.Губенка) І тут 
бачимо "прагрєс" московської "дємакратіі". Аристократія покарала 
В.Салитикова-Щєдріна лише тим,шо нагнала його з посади (губернато
ра),не вимагала від нього ніякого каяття; лишила його у спокою,і 
навіть державну пенсію платила. "Дємакратія" ж заслала 0.Вишню на 
каторгу, де умирають денно тисячі кот.ржан, а потім наказала йому 
не лише прилюдно каятися, але й вихваляти на всі лади, те, з чого 
він колись кпив. Наказала йому дякувати московській владі,що нав
чила його,дурного хахла.

Визначний господарник проф.Н.Чаян (немосквин) видав був 1926. 
р.свою книжку "Путєшєствіє моєГо брата Алексея в страну нової у- 
топії!'. У тій книжці він - наслідуючи В.Салтикова-Иедріна - езо- 
повською мовою дуже'дотепно кпив з "реформ" новітніх 'самодурів' 
СССР.Уряд заслав його на каторгу,де він і загинув. Всіх критиків 
новітнього московського 'самодурства' та нездарности "дємакраті- 
чєскій" уряд СССР безоглядно вигублює.

Жобільше!- За монархічної влади до 1917 р.в московській ім
перії "все мовчало,бо благоденствувало".А за "дємакратічєской" по 
1917 р.все горлає носили:"Я такой другой страни не знаю, где так 
вольно дишєт чалавєк" (*&). Не вмилася московська аристократія до 
своєї "дємакратіі".

Українська народня мудрість каже:"Коли Бог хоче покарати лю
дину, то відбирає їй розум".Історія останнього, півстоіччя каже:"Ко
ли Бог хоче покарати нарід, то від&рає розум у його провідни-

'Чимало європейських істориків,політиків,письменників (хх) за 
останні сторіччя вказували на московську небезпеку Европі. А по 
розвалі 1917 року московської імперії Франція,Англія та ЗАС вида
ли 950 мільйонів доларів, і робили багато дипломатичних та війсь
кових заходів,щоби допомогти московським, монархічним загарбникам 
(імперіалістам): генералам А.Колчакові,А.Дєнікінові,Р.Врангєлєві, 
М.Юдєнічові та іншим відбудувати їхню стару імперію. А коли її 
відбудував соціалістичний загарбник Б.Ленін,то європейські держа
ви поспішили визнати новий імперський уряд,і допомогли йому зміц
нити владу над поневоленими народами.Навіть вчорашній ворог - Ні
меччина послі.шила 1921 року укласти Рапальську угоду,за якою вис
лала до СССР тисячі своїх інженерів та механіків і нової машине
рії на сотки мільйонів долярів,шоб розбудувати промисловість (от
же і військову потужність) Московшини. Напр. у . вирібні літакових 
рушіїв ( моторів ) у Рибінску працювали 1930 року 2.300 німецьких 
інженерів, та механіків. І 20 років пізніше Московщина мала силу 
пограбувати Німеччину на 50 мільярдів долярів.

Та,найяскравіше виявилася дурнота московських ворогів 1939- 
Ірб7 рр.Від 1917 року досі Московиина щодня і щогодини кричить

х) По кількарічному катуванні НКВД випустило з в'язниці напів
живого в'язня з поломаними ребрами і вибитими зубами. Вий
шовши на вулицю, він на ввесь голос заспівав оту "Я такой 
другой страни...."НКВД-істи негайно схопили його і повер
нули до в'язниці.

хх) в тому числі і Карл Маркс.
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вс іма мовами на ввесь світ,то її остаточною метою є зруйнувати 
всі держави,вигубити всіх дуків (буржуїв),і створити одну наддер
жаву. І Московщина не робить таємницею свій намір панувати в тій 
наддержаві.Англія та Франція мали 193$ р. золоту нагоду позбутися 
небезпеки і від Німеччини і від Московщини, не втручаючись у ні
мецько-московську війну ( -а ),щоби по знесиленні обидвох,накинути 
обидвом свої умови миру. Замісць цієї,єшорчтівної для них роз- 
в'зки, вони вибрали згубну задля себе -стали на боці Московшини, 
"Коли Бог хоче покарати нарід, то відбирає розум у його провідни-

ЗАС подарували Московщині 1941-45 рр.військового і невійсько
вого виряду на 11.6 мільярдів долярів. ТЬді подарували Московшині: 
понад $ .000 плазунів(танків),понад 7.000 літаків, 10 мільйонів тон 
борошна, 4.5 міл.тоіфгушених харчів ( консервів ),як спорошковане 
молоко,яйця, смалець,м'ясо тощо. А це ж було понад $0 % тої кіль
косте ,то потребувало військо СССР.Московські історики мовчать про 
цей американський рятунок Московшини.

Та,цю американську допомогу за війни,можна виправдати тим, 
шо - мовляв -без тої допомоги Московщині Німеччина була би вигра,- 
ла війну на сході Европи, і мала би гу своїх руках величезні запаси* 
харчів,сирівців,людської сили ( та ше й ворожої Московшині). Тоді 
Німеччина була би виграла і всю війну.

Але ж таке сталося 1913 р.а війну виграли Англія,Франція,ЗАС.
Неїмовірна дурнота Янків показалася по війні,коли, вони ціл

ковито НЕ потребували Московшини.Вже ПО війні т.зв.УНРРА - теоре
тично міжнародна, а фактично ЗАС (-&*)- допомогова установа (орга
нізація) подарувала Москонщині:харчів, одягу,ліків, устатковання, 
машинерії тошо на кількасот мільйонів долярів. Навіть по 1950 р. 
чимало продавалося з тої УНРРА-ської допомоги у Москві з-під поли.

ЗАС дозволили Московшині грабувати 1945-50 рр.досхочу загар
бані землі.Зі самої Німеччини Московшина вивезла всілякого добра 
на $0 мільярдів долярів. Вивозила цілі великі вирібні,з усією ма
шинерією, з інженерами,механіками,иайстрами.Напр.вивезла величезну 
вирібню підводних човнів,шо виробляла сотки човнів. Лише одного 
1945 року Московшина вивезла до себе з Німеччини 92 потяги німець
ких науковців, інженерів, майстрів, це - 6.000 їх та 20.000 їхніх 
родин.Тим німецьким знавцям (спеціялістам) Московшина дала якмога 
найліпші умови життя і праці в Московшині.Платила їм втричі біль
ше,як своїм найвище плаченим.Німецький ракетний знавець проф.Тель- 
мут Ґротруп керував у Москві працею 200 німецьких науковців й ін
женерів. І то вони побудували Московшині перший ракетовий літак.

Перший атомовий реактор у СССР збудував Українець Петро Ка
пиця.Власно збудував його в Англії, куди втік 1920 р.і де скінчив

-к-)Московшина була певна,що Англія і Франція таке планували, і 
тому сама запланувала чекати, виснаження тих трьох, щоби по
тім накинути всім трьом свою волю .Московшина дуже радо під
писала з Німеччиною "Угоду дружби" 1939 року.

-к*)ЗАС давали до неї 70% харчів,одягу,предметів,машин,грошей. 
Очолювали її Американці: ф.Ля Твардія та Г.Леман (обидва 
Жиди).ф.Ля Твардія одержав 'орден^Леніна'.
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Кембріджський університет. У тому університеті він досліджував 
атомову наснагу (енергію) з такими наслідками,то університет по
будував йому 1933 року окрему лябораторію ..Року 19 З Д П.Капиця по
їхав до Москви на міжнародній науковий з'їзд.Звідтам Московшина 
його не випустила,хоч він був брітанським горожанином.Його англій
ську лябораторію Московшина купила за 90.000 доларів,і перевезла 
до Москви. Пізнавши умови наукової праці в СССР,він своєю статтею 
"Теорія,дослід,практика" в "Економічєской Іазєті" запротестував 
проти мертвого зашморгу на наукову думку т.зв.'діаманту'. Дуже 
потребуючи такого великого атомового науковця (х), Московшина не 
могла його розстріляти,лише ув'язнила в його доні. По війні він 
відмовився удосконалювати атомову бомбу.

І вже не дурнотою Янків,але.справжньою державною зрадою було, 
що сам уряд ЗАС цілковито відкрито й офіційно давав Московшині 
свої.державні таємниці,зокрема таємницю будови атомових,електрон
них та інших приладів. Давав їй рисунки, Формули, навіть зразки та 
матеріали,як напр.уран, тяжку воду тощо .Московські інженери з СССР 
місяцями приглядалися тим таємницям у таємних лабораторіях ЗАС, з 
дозволу уряду (х-х).Американські журналісти влучно глузували в ча
сописах,шо - мовляв - адреса Міністерства Закордонних Справ ЗАС 
є -Кремль.Москва.СССР.

ВикраЕШИ американські таємничі досліди та винаходи,маючи ні
мецьких знавців,інженерів,Московшина змогла випустити навколо зем
лі 'спутнікі',вистрілювати ракети тоию.Робила те у великій таємни
ці,щоб світ не довідався про невдачі.А він довідався,шо Московиина 
пробувала 1960-62 рр.шість разів висилати ракети на Марс,на Вене
ру.На Марс:ІО-Х-І9бО, ІД-Х-1960, на Венеру: Д-11-1961,19-11-1961, 
29-УIII-1962,1-ІХ-1962 .Москозиина випустила 94 сателіти,а з них 
колують лише 16.

ЗАС кожну свою висилку сателітів,ракет передавали через теле
бачення,і мільйони людей слідкували,крім новиникарів і фотографів, 
що на власні очі бачили.ЗАС випустили 2Дз сателіти, і з них колу
ють 103,а між ними є такі,що передають на ввесь світ телеграми,те
лефони, телебачення. Сателіт ЗАС зфотографував зблизька місяць,і ті 
фотографії бачили мільйони людей на телебачних застувачах ( екра
нах).Московський же 'лунік' мабуть далі редакційної кімнати "Прав
ди" не літав.

Москвини не визнавали теорії відносности А.Айнштайна і кван
тової теорії П.Плянка та зв'язаних з ними атомових теорій доти, 
доки не побачили нишивну силу атомової бомби в Гірошімі. Так само 
не визнавали кібернетики доти,доки не побачили, шо вона допомагає 
виробляти другу нишивну силу - міжсуходольні ракети і сателіти'.
І зауважьте,шо .прикметник ' нишивний' підкреслили не ми тут, а 
ЦК КПСС у своїх нарадах."Страсть к разрушєнію єсть творческая (?? 
П.Ш.У страсть" - каже один з московських божків -М.Бакунін.Жодний 
Европеєць не зрозуміє цієї московської "логіки" (Руїна творить).

х) Він будував 'спутнікі'.
хх)див. J.Beaty."The Iron Curtain Over America", G.Crocker 

Roosvelt's Road to Russia",J.A.Stormer.'Fone Dare Call It 
Treason".
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XVII з'їзд КПСС (11-1934) проголосив, шо "підведено підстави 
під соцціялістичну господарку".

XVIII з'їзд КПСС (НІ-1939) стверджував,що "в основному осяг- 
нено вже перший щабель комунізму - соціалізм".

XXI з'їзд КПСС запевняв,що "СССР увійшов у добу широкої роз
будови комуністичного суспільства".

XXII з'їзд КПСС визначив свої ухвали "великою програмою по
будови комуністичного суспільства".

Як все те виглядає в дійсності - ми:вже наводили,тут наведім 
ще кілька прикладів.

За війни 1941-45 років обидва вороги України: і Московшина і 
Німеччина,відступаючи,нищили в Україні все,шо могли.Майже ніякого 
нищення не завдала війна Московщині. По війні Московшина пограбу
вала новозагарбані землі та Німеччину щонайменше на $0 мільярдів 
долярів. Те величезне,награбоване майно дуже допомогло Московщині 
відбудувати знишене війною.Відбудовувала 20 років.А 1963 року му
сила купувати закордоном 14.5 мільйонів тон пшениці. А 1965 року 
нові царі офіційно визнали катастрофальний стан промисловостей.

Західня Европа була знишена війною,як і Україна. Цілковито 
зруйнована Німеччина за 20 років відбудувалася так,шо кожна третя 
родина має власне,новеньке,помешкання з 5 покоїв,або й цілий дім. 
А в СССР таке мають лише ' совбуржуі', а люди щасливі, якщо ма
ють один окремий покій.А про окремі,лише одної родини: кухні,лаз- 
нички,виходки (як у всіх культурних країнах)навіть не мріють люди 
в СССР 'Міністер УРСР І.Сенін казав 1957 р.на Верховній Раді, що в 
УРСР є: 1.172 лазні та пральні, 6.060 голярень, 1.078 майстерень 
всіляких налрав.В УРСР жило 1957 р.у містах 22 мільйони люду.Отже 
одна лазня чи пральня припадає на 18.000 осіб; одна голярня - на 
3.300 осіб; одна майстерня - на 19.000 осіб..."В УРСР є 35 май
стерень хемічного шищення одягу, 70 великих пралень,шо мають 70 
вантажних авт; є 2 .000 хатніх пралок" (*к).

У Німеччині кожна третя родина має власну пралку.У ЗАС нема 
ані одної родини,шоб її не мала, а заможні мають дві і три. В Ні
меччині майже нема хат без лазнички.У Північній Америці у кілька- 
родинних домах кожна родина має свою,окрему лазничку і кухню.Ро
дини не дуків ( буржуїв ),але звичайних робітників,чорноробів. На 
переважаючій більшости хуторів (фарм ) селяни мають електрику,те
лефон,електричну кухню,воду в хаті й у стайні, що її смокче малий 
електричний рушій,чи вітряк; мають лазничку в хаті.

У Північній Америці в кожному селі є кілька майстерень,отже 
і майстерні хемічного чищення одягу,і майстерні,шо направляють ав- 
та та рільничу машинерію. Вони завжди мають всі запасові частини 
до них.Якщо якої не мають,то можуть одержати з найблишого містеч
ка за пару годи,а не місяців аж з Москви,як це є в СССР.

У селах нема пралень,бо кожна селянська родина має електричну 
пралку.Є пральні в кожному маленькому містечку;вони обслуговують 
нежонатих.У кожному містечку є друкарня і виходить малий тижневик.

ж) "Радянська Україна" 5-У-І964.
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В кожному найменшому містечку є середня школа, до якої шкільний 
омнібус привозить селянських дітей і відвозить їх зі школи на їх
ні хутори. Крім малозалюдненої Півночі та Заходу, всі дороги (на
віть сільські) жорстовані (шосе),а міжміські - асфальтовані.

Кожний американський хуторянин (фармер) має вантажне ( а ба
гато ше й особове) авто,трактор і всю машинерію.Тепер багато мають 
і жатомолотарку (комбайн). їздить (керує) автом, трактором сам,чи 
жінка або діти.Це лише в одному СССР керують ними наймані водії. 
Все,Шо потрібно на хуторі,селянин може замовити телефоном чи пош
тою. Привезуть йому на хутір зі села за пару годин,а з міста за 
пару день. Що таке черга перед крамницями - Американці не знають.
У Північній Америці купити будь-шо дуже легко, але продати дуже 
тяжко,бо нароблено всілякого краму забагато,і люди вже мають все, 
що потребують. Сотки тисяч продавців,посередників добре зароблять 
тим,шо намовляють людей купувати; дають на борг,на довгі сплати.А 
як у країні здійсненого соціалізму - кожний з нас знає.Та,повер
немо ся до чисел.

Німеччина лише в одному 1962 році виробила понад два міль
йона електричних холодників. У ЗАС виробляють шороку вдесятеро 
більше.А Північній Америці нема ані одної хати,де нема холодника, 
а в багатьох хатах стоять і по два.І це не у дуків,а у звичайних 
не дуже заможних людей.

У Німеччині половина домів має радіоприймачі чи телебачійні 
приймачі. У ЗАС нема ані одної хати без них. Кожна селянська хата 
має,і то не такі,як в СССР,сю подають-лише одну ( вибрану началь
ством) стацію,але кожну,яку забажає будь-хто. Німеччина збільшила 
1959 р.виріб телебачних сприймачів на один мільйон.Італія подвої
ла виріб авт та цементу, а криці збільшила на 40%.Австрія вже два 
рази зменшувала податки, і то без зменшення вартости гроша, як в 
СССР.Від 1945 до 1965 р. платня ВСІМ робітника у ЗАС подвоїлася,а 
деяким знавцям ( спепіялістам ) і потроїлася. У Північній Америці 
не мають авта лише ті,* хто не хоче мати. Мають чорнороби,замітачі 
вулиць,навіть школяри.Добре,вживане авто можна купити за одномі- 
сячний заробіток, а часом і дешевше. Хто мае авто в СССР -знаємо. 
Навіт нові переселенці,які приїхали до ЗАС по 1948 році ( в тому 
числі й Українці з СССР ) не мають власного авта.лише ті, хто не 
хоче мати. Майже половина з них мають власні доми, і то не старі, 
але новозбудовані з усіма найновішим устаткованням.

Московська "дємакратія" СССР хизується тим,шо -мовляв - лише 
за її влади розпочався в СССР великий.зріст промисловости. Це - 
звичайна московська брехня.За 23 роки ( 1875-1898 ) промисловість 
України збільшилася на 944%.А за 23 роки ( 1917-1940) 'савєтской* 
влади - лише, на 218% (-к).

За 33 роки (1880-1913) монархічного ладу і за 33 роки соціа
лістичного промисловий виріб збільшувався (у показниках):

*) Я.Шумелда.'Від Маркса до Маленкова".
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за монархічного за соціялістичного

Г ігуртово на особу гуртово на особу
вугілля ... 6 .8 5.3 6 .1 * 5.1
нафти .... 9.5 8 .0 4.7 3.7
криці .... 8.4 6 .8 5.з 4.3
електрики . 7.6 6 .1 5.7 4.7
.."Тй^Амєріка, старуха задаватца перестань. Всьо равно тебя 

абґоніт наша славная Рязань" - співали Москвина 1958 року.А як пе- 
регоняють показують числа з того ж 1958 року.Напр.

Мали ЗАС СССР SCCP у % 
(до ЗАС)

залізниць.......
битих шляхів.....
авт особових.....
авт вантажних....
тракторів .........
телефонів ........
радій........ .
житла на 1 родину .
ріллі............
робітників усіх ... 

" рільничих ... 
" міських....

Виробили 1957 року

220.000 міль 
2.300.000 міль 

56 мільйонів 
12 "
4.6 "

64 "
140 "
650 кв.стіп . 
319 міл.акрів 

68 мільйонів 
5.з "
63 "

75.000 міль
131.000 міль
700.000  

2 .800.000  
1.000.000  
2 .000.000
31.000.000

50 кв.стіп 
420 міл.акрів 
110 мільйонів 
52 "
58 "

Зц %
5.7;.
1.2%
23.3%
21.7%
3.0%

22.1%
7.6%

131.0%
160.0%
981.0%
95.2%

криці (сталі) ....
вугілля ...........
нафти....... .
г а з у .............
електрики ........
вартість виробів .. 
зріст промислу 1957 

tpHDH у щоденному вжю

106.2 міл.тон 
700.0 . "
353.6 " "
326 мільяр.кб.м.
715.7 " клв. 
434.0 " дол.

12 % і
гку:

55 міл.тон 
і)$0 " "
113 " "
2 0 .5 мільяр.к.м 
233 " клв. 
150 " руб.

1.5 &

51.7%
70.0%
зі.9%

. 6.3% 
31.0% 
37.0%

(**)'

загальна кількість на 1 особу на 1 кв.мілю
ТОН % ТОН ТОН t-/9

ЗАС 2.549 міл. 100% 17 100% 660 100%
СССР 507 міл. 19.8% 2.5 14.5% 57 8.6%

-й)К.Кононенко."Колоніальний визиск -основа совєтської індус- 
тріялізації".
за "US News and World Report".XII-195S.
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Ha одну особу людности видобуто 1953 р.вугілля: в ЗАС 2.728 
клгр. а в СССР - І.116 клгр. криці в.ЗАС - 575 клгр.,в Західній 
Европі - 173 клгр.а в СССР - 122 клгр.,збіжжя в ЗАС - 8%  клгр. а 
в СССР 376 клгр.Покажчик загального народного прибутку: в ЗАС - 
-І553,в Західній Европі - 390,а в СССР - 298 (к).

По 1950 р.виріб криці збільшився: в Японії на 33%, в Англії 
на 20%,в Західній Німеччині на 16%,в СССР на 8%.Як& сталося чудо 
і СССР почав виробляти криці на 50% більше,як виробляє,то не наз- 
доганив би ЗАС і за сто років.

Навіть забріхана т.зв."статистика" СССР каже,шо готові про
мислові вироби складали 1961 р.лише 18.5% всього вивозу СССР. А в 
ЗАС вони складають 88%,а в Німеччині - 96%.Три маленьких Балтиць- 
ких держав уторгували 1938 р.586 міл.дол.,а величезний СССР -лише 
74 міл.долярів.

За 1945-55 рр.відраховано в ЗАС на уморення (амортизацію) 
машинерії та устаткування 283%,с.т.поновлено їх Ї .6 рази.В СССР 
відраховано лише 70%,с.т.поновлено 0.7 рази. Нарікань на стару, 
зношену машинерію багато чуємо навіть від самих кремлівських мож
новладців.

Коли робітники задоволені платнею та умовами праці,то вони 
не кидають тої праці.В ЗАС покидають (змінюють) вирібні не більше, 
як 2% робітників.У СССР 1962 р. змінилося у вирібнях 25% робітни
ків,а на будовах аж 75%.Пі зміни принесли три мільярди руб.утрат.

Промисловий робітник одержував 1953 р. в СССР лише 37 % тої 
платні,шо її одержував він 1913 р.А сільська родина - лише 
Отже, за "робітничої!' влади втричі менше,як за дуківської (хк).

Американський промисловий робітник витрачає на харчі 18% 
свого заробітку,а в СССР - 80%.А які харчі? в ЗАС хліб та барабо
ля складають 20% їжи робітника,а в СССР - 80%.

До 1917 р.середнє сільське господарство в Україні мало чис
того прибутку 300-500 рублів. За ті гроші можна було купити тоді 
7.000 клгр.пшениці(х-к-к-).в СССР колхозна родина заробить (якщо пра
цюватимуть і діти)шонайбільше 600 клгр. Менше,як 10 % за монархіч
ної влади.Чи ж не "рабоює-крєстьянскій" уряд?

34 %.

— ЗАС СССР 0
хліба 1 фунт 6 36
бараболі " 1 6
м'яса " " 19 90
масла " " 19 210
цукру " " 3 54
молока 1 кврт. 7 36
мила 3 унц. 2 28
сорочку муж. 475 780
черевики " Й20 3.240

" жін. 412 3.060
убрання муж. - 380 14.640

купити: *

(4)

*x)Mouvement Europeen.'Le potentiel economice de 1 'Europe".1953-
xx) Л.Лисенко."Сільське господарство України".
ххх)Бальшая Савєтская Енціклопєдія.т.8."Крєстьянскіє бюджети"
4 ) "The Bulletin of the Department of Labour of the USA".1964.
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Річно споживала одна особа (в клгр.) у:

н м'яса товшу молока Цукру
СССР___-........ 10 7 100 ^ 15
З А С ............ . 75 20 253 42
Англії ^......... Ь9 22 219 34
Канаді .......... 70 20 237 48
франції ......... 56 ІЗ 156 27
Німеччині (захід.) 37 21 155 27
Австралії ....... 110 16 190 55
Аргентіні ....... 114 16 165 35'

Московська "статистика." вираховує споживання їжи на кальорії. 
І тих кальорій показує дуже багато. Біда лише; цю від голодової 
смерти рятують людину не кальорії,але хліб, м'ясо та інша пожива.

У рільництво СССР працювало 1956 р.33.5 міл.людей. На кожні 
100 га орної землі припадала в совхозах 65 робітників та службов
ців, а в колхозах - аж І84(хх) .У ЗАС працювало на ріллі лише 7 міл. 
а на 100 га припадало 0 .8 робітника.

У СССР збільшено посіви збіжжя на 60 міл.га,а за останні 40 
років було там чотири великих голоди,і щоденно люди голодні і на
півголодні. СССР мусив купувати закордоном понад 20 міл.тон харчів. 
Лише одного 1963 року купив 14.5 міл.тон пшениці.

ЗАС вирощують так багато харчів,що не можуть все продати, і 
щоби рільники не банкротували,шоби не кидали рільництва, уряд ЗАС 
платить їм,пюби вони зменшували посіви. Від 1932 р. зменшили на 6 
міл.га.Але й зменшивши посіви, вирощують забагато,і уряд примуше
ний купувати, і складати надмір. Він має у своїх складах всіляких 
харчів на 15 мільярдів долярів. Лише тримати їх у складах коштує 
6 міл.дбл.річно.Тим-то уряд продає їх поза ЗАС за-півціни,а чима
ло мільйонів сотнарів і задарма роздає голодним країнам.

Хоч земля а ЗАС бідніша за українську,проте врожаї.вищі за 
врожаї в СССР.Напр. (бушелів з І акра):

0 ЗАС СССР
кукурудзи .. 48.3 23.7
пшениці .... 26 .0 11.4
вівсу..... 45.5 23.3
ячменю .... 31.0 18.7
ж и т а ...... 19.7 12.7
сої ........ 23.7 - 7.5
бараболі ... 184.3 сот. 82.4 сот.
бавовни .... 6 1 .0 фун. 44.8 фун.
тютюну ..... 155.9 Фун. 101.7 Фун.

х) Л.Лисенко.там-же
кх) "Вапроси Вкономікі" У-1956.
кх*) Л.Лисенко.там-же.
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Урожайність 1952 року (сотнар з І га):

збіжжя цук.бур. бараболі
СССР ........... 8.4 150 75
Німеччина (зах.) .. 25 .2 376 224
Голяндія ......... зі.4 367 271

Порівнюючи до 1913 р.урожайність у СССР зменшилася на 5.5 &
(*).
(**).

Молока від І корови середнерічно клгр.у:
СССР ............  1.100
франції......... 2.005
Німеччині (Зах.).. 2.72?
Данії ........... 3.443
Бельгії....... . 3.549
Голяндії ....... 3.78ц (-№-̂ ).

М'яса і молока на 100 га вживаної землі 1954 року у:
м'яса молока

СССР ....;....... 2.9 46
франції ......... 52.5 470
Німеччині (Зах.).. 121.2 1.184
Данії ........... 187.2 1.689
Бельгії ......... 182.3 1.889
Голяндії ......... 163.0 2.522

Шо спричинило цю ріжницю поміж СССР й іншими країнами?- При
чина - одна-єдина,але вирішальна.Рільник у тих країнах є людина 
насамперед ВІЛЬНА і є ВЛАСНИКОМ свого хутора, своєї землі, своєї 
машинерії.Це виявилося і виявляється навіть в тому пеклі,що нази
вається СССР.Напр.за НЕП-а (1921-29)Московшина була примушена дати 
дрібочку волі людям,і Україна за ті лише 8 років відбудувала свою 
господарку з воєнних руїн.Напр.малюсінькі,упосліджені,безправні,а 
але у приватній власності,присадибні городці дають на ринок стіль
ки виробів,шо уряд СССР не наважується знишити ті городці.

Чи московська провідна верства аж така дурна,шо не може ба
чити перевагу вільної творчости над рабським сліпим послухом? 
Вона бачить,але добре знає з історичного досвіду, шо воля в мос
ковській імперії призводить до розпаду імперії з двох причин.Пер
ша - Москвин розуміє волю,як сваволю, і обертає її у безлад (ха
ос). Друга - немосквини використовують волю,щоби відірвати свої 
землі від Московщини.Як удержати ті народи в імперії без деспотії 
і заляку -московська провідна верства не знає.Не знає,а коли чита
ла про це в європейській літературі, то нічого не розуміла. Не 
розуміла,бо не мала ЧИМ розуміти. Свій оправданий страх перед во-

-К-) Л.Лисенко.там-же. 
х-х) там-же.
-&&&) там-же 
4) там-же
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лею в Московщині вона поширила на волю взагалі, і замкнула свої 
двері й вікна до Европи на 77 колодок. Вона врятувалася від віль
ної європейської думки',але й "урятувалася" і від китичного розу
му,бо ж критичний розум розвивається лише:там, де є вільна думка. 
Не маючи розвиненого критичного розуму,Москвин критично думати не 
лише не може)але й боїться.Тому розумовому дикунові не лишалося 
нічого іншого,як покластися на свій тваринний інстинкт самозбере
ження (-к).Тйм-то Москвин не має переконань (розумових),а має віру 
і то запеклу (фанатичну).

Так у Москоанині марксизм став новою вірою-набоженством, із * 
своїми церконими книгами - "Капіталом" К.Маркса та підробками В. 
Леніна, зі своїм апостолом К.Марксом, зі своїми непомильними па
пами: В.Лєніним,Іс.Сталіном,Н.Хрущовим, зі своїми кардиналами та 
Ватиканом - ЦК КПСС, з інквізіторами: ЧЕКа, НКВД, із запеклими 
місіонерами:КПСС і Комсомолом.Все,що незгідно,все ію суперечить 
Марксовому Талмудові чи Лєніновому Коранові,проголошується згуб
ною єрессю.Єретиків інквізітори-чекісти спалюють ідеологічно і 
фізично.

У духово вільній Европі ніколи не завмирала критична думка.І 
коли життєвий досвід доводив помилковість, шкідливість,згубність 
якоїсь ідеї,то Европейці викидали-її на смітник історії.Так перша 
і найстарша в Европі марксистська німецька партія на своєму з'їзді 
в Бад-Тодезберзі І5-ХІ-І959 р. відцуралася марксизму 340 голосами 
проти 16. А на своєму з'їзді 4-Х-І963 вона відцуралася ідеї удер
жавлення промислу,землі,торгівлі тощо,і визнала шкідливим держав
не пляновання господарством.Було багато голосів і проти поділу на
ції на кляси.

Соціялістичні партії Швеції,Норвегії,Данії викинули зі своїх 
програм засаду класової боротьби, а прийняли засаду приватної 
власности.Визнали потребу підтримувати дрібну та середню приватну 
власність.Англійська ліберальна та німецька християнсько-демокра
тична партії додали до своїх програм засаду співвласности робіт
ників у великих промислових підприємства^. Навіть консервативна 
англійська партія ухвалила 19$8 р. сприяти і допомагати розбудові 
'народнього капіталізму'. Те саме ухвалила і німецька ліберальна 
партія.І не лише ухвалили, але й вже здійснюють. Напр.велике дер
жавне вугільне підприємство 'Пройсаг', що в ньому працюють 22.000 
робітників,продало свої уділи 200.000 малозаможним особам(хх).Ве
лика автомобілева державна вирібня 'фольксваген' продала своїм 
робітникам 60& своїх уділів,і плянує продати решту 40%.Одній осо
бі не продавала більше,як чотири уділи,шоб не скуповували дукі. В 
Німеччині тепер є понад 6 мільйонів дрібних уділовців. У ЗАС є 
кількадесят мільйонів дрібних уділовців.Напр.підприємство 'Брігс' 
має 1.347.932 уділи,які належать 19.000 уділовцям.В Англії за ос
танні 1$ років (1952-67) дуже розрослася і зміцнилася (господарчо 
і політично) верства дрібних уділовців та дрібних підприємців.

-к-) Історія доводить ,шо національний інстинкт Москвинів завжди 
рятував Московщину від смертельних небезпек.

*&-&) с.т.тим,хто заробляє менше,як 15.000 марок річно.
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Отже, бачимо,тло не кабінетні теоретики, але саме тверде життя 
вже породило новий лад,що його названо 'народним капіталізмом'. 
Назва дуже влучна. А ніхто інший,лише В.Ленін казав:" Соціалізм є 
німо інше;як монопольний капіталізм; байдуже як-ми його назвемо: 
державним чи суспільним'!. І справді,Марксова ворожба про панування 
голоти (пролетаріату) обернулася у країні здійсненого марксизму - 
СССР в панування нової аристократії і нових дуків над новою голо-

Побільше! Маємо справжній дивогляд (парадокс).- Старий капі
талістичний світ-здійснює соціалістичну ідею 'держави-опікункй'
( Welfare State ),а новий соціалістичний світ - СССР зі сателіта
ми здійснює старий капіталізм, та ще й в його найхижацькішій фор
мі - монопольній.

Марксизм вішував утрату землі дрібними власниками і зріст 
величезних посілостей ( латифундій ) в руках наддідичів. Тепер у 
всьому цивілізованому світі не лишилося й сотні великих земле
власників, а земля належить соткам мільйонів малих і середніх 
рільників,які обробляють її силами лише власної родини.Лише в од- 
ному-єдиному СССР вся земля належить одному над-надвласникові - 
офіційно державі,а фактично десятьом рабовласникам - Політбюро Ні 
СССР.Рабовласником,бо ж оті колхозники є рабами у докладному,прав- 
ному розумінні цієї назви.

Марксизм учить,ж) ростиме ворожнеча між капіталістами-власни
ками і робітниками,і скінчиться та ворожнеча вибухом революції. А 
ми вже бачимо: як капіталісти-власники і робітники створюють.один 
спільний франт проти інших станів та уряду,шоби здобути вило, ціни 
на їхні вироби,шоби і власник і робітник заробили більше. Лише в 
СССР ворожнеча між робітництвом і власником державою напевно скін- 
чится революцією.

Марксизм пророкував шораз більше зубоження робітництва. А в 
Канаді половша людности живе у власних домах, і то не менше,як 
з п'ять світлиць (кімнат).У Канаді живе 5.03Ц.000 родин.З них ва
рять їжу електрикою 73 & родин. Електричні холодники мають 9б.$ % 
родин; телефон - 90.4 %,радія чи телебачення - 93.9 %. Авта мають 
61 .1 % родин (*).

Робітники у ЗАС - заможніші за канадських,бо мають платню на 
2(%-Ц(% більшу за канадську. Промисловий робітник ЗАС належить не 
до голоти (пролетаріату),але до середньої класи ( дрібної буржуа
зії).Бо ж годі зачислити до голоти робітника, шо має власну хату, 
не гіршу за хату управителя вирібні чи інженера; робітника,який 
має власне авто не гірше за авто управителя, і заробляє не менше 
за інженера. Це лише в "дємакратічєском" СССР робітники живуть у 
собачих буда^заробляють 20-кратно менше за інженера,і завжди го
лодні,обдерті,безправні,визискувані далеко гірше, як_за найчорні- 
ших часів капіталізму ХУІІ-ХІХ ст.

Марксизм вішував,шо великі капіталісти пожеруть менших,а тих 
збільшених пожеруть кількадесят надкапіталістів.А у надкапіталіс- 
тичних. ЗАС 1939 р.булоЗ.ООО.ООО торговельних і 17^.000 промисло

"Canada Year Book".1966.
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вих підприємств.А 20 років пізніше (19$9 ) торговельних збільшило- ' 
ся до 4.000.000,а промислових до 300.000 (-а).

Марксизм пророкував,шо з часом вся державна влада опиниться 
в руках надкапіталістів.У ЗАС нема ані одного заняття (пофесії),ію 
не об'єднана (зорганізована) у свій союз.А всі союзи об'єдналися 
в один величезний Союз Союзів.Він має тепер силу зупинити кожно- 
часно вже життя ЗАС, і тому всі капіталісти ЗСА! разом, з урядом не 
мають сили спротивитися вимогам робітництва ЗАС. Робітничі союзи 
заборонили наймати жінок на тяжки роботи, а дітей до 16 років не 
дозволяють наймати на жодні роботи;молодь старшу за 16 років доз
воляють наймати лише на легкі роботи, і то лише за згодою союзу. 
Ніхто з работодавців не наважится не послухати, бо робітництво 
має силу покарати його страйком.

У всіх цівілізованих країнах об'єднане робітництво заборони
ло работодавцям платити за кількість зробленого. Мусять платити за 
ЧАС праці.І роботодавець не має права примусити робітника працю
вати довше,ніж 8 годин денно. Понад 8 годин южуть працювати лише 
за згодою робітника і за додаткову (переважно подвійну) плату.

У країні здійсненого марксизму - СССР жіки і діти роблять 
найтяжчу роботу,і одержують платню лише за кількість зробленого, 
В капіталістичних державах цього нема вже 75 років.

Т.зв."професійні союзи" в СССР творять не робітники,але ро- 
ботодавець-уряд. І творить не шоб захістити права робітництва,але 
н&б допомагати роботодавцеві-урядові більше визискувати побітниц- 
тво.Гроші з визиску робітництва -міського і сільського - витрача
ють ті "професійні союзи" на платні мільйонам галапасів: жандар
мів, наганячів,виказників.

Чи уряди капіталістичних держав є в руках капіталістів - 
видко з податкового уладу.Напр.у надкапіталістичній державі - ЗАС 
особістий податок є ступневий,с.т.хто більше заробляє,той платить 
більший ВІДСОТОК свого заробітку за податок.Напр.хто заробляє мен
ше,як 2.000 дол.річно,не платить ані сотику податку.- Хто заробляє 
5.000 дол.річно,платить І5% (750 дол.).Хто заробив 50.000 платить 
35% (17.500).Хто заробив 50О.ООО платить 80 % ( 400.000.) і т.д.

"Рабочє-крєстьянскій" уряд СССР стягає також ступневий пода
ток, лише ( як і все) 'наоборот',с.т.від голсго, босого,голодного 
колхозника забирає 90 % з того,шо він виробив; від промислового 
робітника забирає 80%*,від 'совбуржуїв' - І5%,в від 'соваристокра- 
тії'- ані сотипа (*ж-).

Марксизм учить,шо держава є лише надбудовою господарки,і не
ухильно завмре,щезне в соціалістичному суспільстві.А в СССР дер
жава є всемогутнім богом вона не лише керує,але й творить життя. 
Так було і за монархічного уряду до 1917-року.

І.'.ранко писав 1898 року:"..Вже недовго ждати і будемо мати 
(властиво вже маємо) формальну релігію,основану на догмах ненавис
ти і класової боротьби..В соціалістичній державі люди виростали 
б, і жили в такій залежності, під таким доглядом,держави,шо про

х) "Information,Please Almahach".1959.
-К-К-) До 1917 р.дворяни не платили податків.По 1917 році також 

не платять нові совдворяни - члени КПСС.
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нього нема тепер і мови в найабсолютніших поліпійних деревах.
Та "народна" держава стала би величезною народньою в'язницею"(х-к). 
Московська монархічна імперія була в'язницею народів, а соціаліс
тична стала цвинтареіг народів.

Нелюдяність марксизму - не лише в його жахливій,жорстокій і 
мертвляшій матеріалістичній філософії. У марксизі є щось значно 
вдумливіше і глибше.Це - те,ию в йому цілковито нема Людини.Є якій
сь механічний 'робот'; якась математична нуля поза природою, поза 
нацією,поза всесвітом, поза Духом, -, поза Богом. Марксизм є не ли
ше антихристиянський,але й анти-Христовий.Він сам Антихрист.Є ди
явольський 100% месіянізм у ніби-наукових шатах.К.Маркс створив 
не суспільну (соціальну) доктрину,не господарчу (економічну) тео
рію,не науковий засновок (постулат).Він створив нову набоженську 
(релігійну),запеклу (фанатичну),жадібну людської крови секту виз- 
навців диявола і його законів.Та,в цьому К.Маркс не був першим. 
Секти визнавців диявола існували до РХ і по РХ перед К.Марксом.

К.маркс писав,юз соціалістична революція можлива лише у 
промислово розвинених країнах, і тому московську рільничу державу 
він мав за гальмо революції, а московський соціалізм називав мон
гольським. Московські т.зв. "народовці" проголосили ще 1878 р. цю 
Марксову догму за нісенітницю,і доводили,шо московські 'абщінікі' 
(селяни) зроблять революцію скорые,ніж європейські промислові ро
бітники, Московські марксисти накинулися на тих'народовців' за ту 
їхню 'єресь',закидаючи їм химерність (утопічність) їхніх надій на 
московського 'мужічка'.

По 1917 році московські марксисти здійснюють.ту народовецьку 
химеру: будують соціалізм у рільничій, непромисловій московській 
імперії.

Ті московські народовці 'їшли в народ' не заради народу, але 
заради своїх інтелігентських химерних ідей.Служити щоденним пот
ребам народу вони не хотіли і не знали, бо ні про що інше вони не 
думали,крім справи: як захопити державну владу у свої руки. А то 
зроблять,коли захоплять - показали по 1917 році і показують досі.

Інтелігенти-народовці: литовські,латиські,фінські,естонські 
без "геройської"приндючести(позерства),без пишномовної балаканини, 
щоденною,конкретною працею виховували національно-державницько 
свій нарід. Вони навчили свого селянина і робітника читати-писати; 
навчили їх підтримувати національне письменство,видавництва,школи 
Навчили свій нарід боротися власними силами з московськими загар
бниками та зайдами і будувати власними силами своє життя. Наслід
ки - ці маленькі народці не лише проголосили свою державну неза
лежність, але й оборонили її від хижацької Московшнпи.

Українські інтелігенти-народовці були пахелками московських. 
Наслідок - ДО-мільйонова Україна досі карається на власній не 
своїй землі у московській в'язниці народів.Досі є московською без
правною,нещадно визискуваною осадою, погноєм московської імперії.
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ЗАЛІЗНА ЗАСЛОНА МОСКВИНА.

X.

Наша сила в тому,шо Европейці
не знають Московщини. Коли ж.
пізнають, то прийде велика їй
небезпека. ж г?ф.Достоєвскіи

Національний дух кожного народу народжується водночас із на
родженням народу, і розвивається відповідно до матеріального та 
духового оточення, ню в йому він виро стає.Історична доля оселила 
прамосквинів - фінів у північному, багнистому пралісі, і тим відо
кремила їх від світу. У тому відокремленні від усього культурного 
світу народився і виростав московський народ довгими сторіччами. 
Дикун Москвин не знав позамосковського світу, й інстинктово бояв
ся. Тим-то і пізніше, коли прийшла можливість їти в широкий світ, 
Москвин вже сам не хотів їти. Коли ж чужинці приїздили до Москов
щини, то дикун-москвин у стосунках з ними інстинктово відчував їх
ню культурну вищість,отже силу. Тваринний же інстинкт самозбере
ження каже кожному дикунові боятися всілякої сили. І Москвин,боя
чись чужинців та всього того,шо вони привозили,завжди підозрівав 
їх у злих намірах, і тому слідкував за кожним їхнім кроком у Мос
ковщині.Цей страх за деспотичної влади ( у родині,в абшіні,у дер
жаві) виріс до такого ступня,що Москвин боявся щоб чуженецька'єре- 
сть' не заразила його, як заразлива хвороба. У ХУ-ХУІ-ХУІІ ст.всі 
чужинці в Московпині(навіть і ті,що приїдили лише на кілька день) 
мусили жити лише у чуженецькому 'Тетті' ,с.т. в окремій дільниці 
міста т.зв. 'Немецкой Слабадє'. Коли вони виходили з тої дільниці 
до міста,то за кожним їшла тінь таємного поліцая.Чуженецькі по
сольства мали свої церкви у Москві. Уряд наказав І64З р. зруйну
вати ті церкви.В угоді І7бІ р.з Прусією є точка,за якою Московщи
на дозволяла Німцям мати свою церкву в Москві,якшо не пускатимуть 
до неї Москвинів.

І тепер всі чужинці в СССР відокремлені від громадян СССР і 
мусять жити в окремих,лише задля чужинців гостинницях та домах.' І 
за кожним з них слідкує таємний НКВД-іст,і то не лише на вулицях, 
але й у гостиницах та домах через таємні мікрофони,навіть і в по
сольствах.І в угоді 1933 року зі.ЗАС є також точка,за якою дозво
ляється Американцям мати свою церкву в Москві,якшо не пускатимуть 
до неї Москвинів.

Патріярх Нікон у ХУІІ ст.якось помилково поблагословив Нім
ців, взявши їх за Москвинів. Дізнавшись про помилку,дуже лютував,і
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просив уряд, наказати всім чужинцям у Московщині носити на одязі 
якусь відзнаку,шоб можна було пізнати чужинця.

Тепер у СССР чужинців пізнають по європейському одязі і по 
культурній поведінці. І поводяться з ними цілковито інакше,ніж зі 
своїми громадянами не лише патріярх,але й усі урядовці.

У ХУІ-ХУІІІ ст.Москвини не їли нічого привезеного з-за кордо
ну доти,доки священник не "пересвятить" та поблагословить. Тепер 
у СССР Москвини не читають жодного друкованого слова з-за кордону 
доти,доки цензура не поблагословить. А вона благословляє лише не- 
еретичне.

Московський Церковний Собор ухвалив Іб-ХІІ-1620 р.перехришу- 
вати всіх немосквинів (навіть православних),шо оселювалися в Мос
ковщині, чи приїхали на довший побут. До своїх церков не пускали 
навіть і православних чужинців доти,доки вони не одержать москов
ського хрищення. Немосквин, шо хотів стати громадянином московсь
кої держави,мусив перше одержати московське хришення,і навіть но
ве московське ім'я.Напр.перехрестили Німкеню Софію Ангальт-Цербст 
і надали нове ім'я Єкатєріна (II).Навіть православну грекіню Зою 
Палеолог перехристили і змінили ім'я на Софію (жінка Івана III).

Немосквин,що хоче одержати громадянство СССР,мусить перше пе- 
рехриститися" на теперішню московську віру - бальшєвізм.Та,в СССР 
є поступ у всьому,отже і в перехришуванні.Московська чорна Церква 
вимагала лише одноразового перехришузання, а потім не турбувала 
новонаверненого нічим, і не слідкувала за ним: чи він тримається 
московської віри. Московська червона "Церква" - КПСС вимагає що
днини і щогодини доводів,шо новонавернений тримається московської 
віри.І вимагає доводів не язиком, але чином, як налр'. вбити рід
ну мати за те,що не хоче переходити на московську віру (х).

Гурт польських єзуїтів пробував навертати на католицтво тих 
Москвинів, шо жили в Польщі. Задля того єзуїти запустили бороди; 
правили католицьку Богослужбу на московський лад; балакали москов
ською мовою і т.п.За 40 років не навернули ані одного (хх).

Московський історик лише'Елінська філософська мудрість вик
ликала у Москвина страх і ненависть до неї.Москвини мали ту муд
рість за підступ людського розуму,спантеличеного дияволом.Москов- 
ський 'кніжнік' іише:"БоГомєрзостєн пред Богом всякій, кто любіт 
Геометрію; а.сє душевніє Грєхі учітца астраноміі і єлінскім кні- 
Гам".Інший писав:"Ашз нє учен словом, нє учєн діалєктіке,рєторікє 
і філософіі,но розум Хрістоф в сєбє імєю". Зі страхом, закляттям і 
хрестом тікали московські книжники від елінської та латинської 
мудрости. Участь у церковних 'новшествах' Греків та Українців,шо 
їх 'осквини підозрівали у прихильности до латинства,і які нас
тирливо накидали йосквинам науки поширені на єретичному Заході; 
непотрібні - на думку Москвинів - зміни на єретичний західій 
лад; хмари західіх єретиків, шо їх привозив і годував уряд - все 
це стверджувало у Москвинів їхній здогад, шо всі ті зміни робить 
єретичне латинство,а патріярх Нікон зі своїми грецькими та україн-

х) див.М.Хвилевий."Я - романтика".
хх) Тепер Ватикан снує пляни навернути Московшину на католиц

тво руками українських уніятів.-
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ськими реформаторами,є знаряддям Папи Римського, який пробує зла- 
тиншити святий,православний московський народ" (-̂ ).

Патріярх Нікон доручив українським та грецьким ученим бого
словам виправити в московських церковних книжках помилки,шо їх на
робили напівписьменні московські переписувачі.Нікон нічого нового 
не запроваджував^ жодних змін не робив, але й ця, звичайна друкар
ська правка ( коректа ) викликала в Московщині великий заколот і 
розлом у московській Церкві.Чернець Саватій писав цареві:"Єх, Та- 
сударь! Смутіліся і кніґі портят. Свела іх с ума нєсовєрпеная іх 
ґраматіка і пріезжіє нєхаі" (^).

На Московському Церковному Соборі 1667 р. присутні Східні 
Патріярхи докоряли протопотві Авакумові, шо він не визнає те,шо 
визнають всі православні Церкви. На це Авакуи каже:" Всєлєнскіє 
Учіте лі! Рім давно пал,і ляхі в ній жє паґіблі - до канца лішілі- 
ся враґамі Хрістіанства.А у вас православіє пьостроє от насілій 
турскава Маґамєта. Немошні ви сталі, і впредь приєзжайтє к нам 
учітца.У нас - Божью блаґадатью - самодєржавіє, і до Нікана ат- 
ступніка православіє било чістєє і непорочное" (**к).В.Ключєвскій 
пише,шо противників виправок було дуже багато серед московської 
аристократії.

Ми вже згадували про глибоке безбожництво Москвинів.Отже,при
чиною московського спротиву Ніконовим виправкам булане набоженсь- 
ка запеклість.Справжньою причиною була московська ненависть до чу
жинців і всього чужого (ксенофобія).Звідки походить та їхня нена
висть - ми вже згадували.Наведім кілька прикладів.

Український архітект Й.Старченко побудував 1683 р.'трапезную 
палату' в Симоновім монастирі в Москві,шо його архимандритом був 
також Українець Г.Донецький.Уряд заслав Г.Донецького на північ.за 
те,шо він "Сімоноф манастирь пишно і бойко іспєстріл (4) латінс- 
кімі штукамі,і Кієв паче мери хваліл" (5).

Кільканадцетеро українських архітектів, різьбарів,малярів в 
СССР опинилися на сибірській каторзі за це саме,с.т. за те,шо єв
ропейськими 'штукамі іспєстрювалі' свої твори.

Московський Собор Іб?0 р.викляв і засудив на знипвння твори 
українських письменників ХУІІ ст.:Петра Могили,К.Ставровецького,П. 
Голятовського,Л.Барановича,А.Радивиловського та інших,бо.. .кієв- 
скіє кніґі прєлєсті латінскіє утверждают".

Та,той Собор не мав у своїх руках України,і міг нищити лише 
ті українські книжки,які були в Московщині. А такий же Собор 1933 
р.(збори ЦК КПСС) вже мав всю Україну у своїх руках, і наказав 
знищити понад 3.000 українських книжок.А московська "дємакратія"- 
'самая праґрєсівная'.Тож бачимо "праґрєс" і 1933 р.- вона знишила 
не лише твори,але й самих творців. Лише* за 5 років (1933-38 ) з 
300 знишила 290 (6 ). А 95 % їх належали до сіромацької кляси,і

-к) В.Ключєвскій.там-же
^ )  Москвини називали тоді 'нехаями' Українців. 
-х*х) В.Ключєвскій.там-же,
4) с.т.спотворив.
5) В.Січинський."Історія українського мистецтва".
6 ) S.Pidhayny.'The Black Deeds of the Kremlin
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прихильно ставилися до 'савзтской' влади,а чимало з них були на
віть комуністами.Отже,Московщина вигубила їх лише за те,шо писали 
українською мовою.

Українець єпископ заклав у ХУІІ ст.в Москві при Чудовому ма- 
настирі греко-латинську школу вишколювати на священників. За три 
роки уряд закрив ту школу,а управителя,грека Арсенія заслав до Си
біру за 'нєправовзрность'.

"Дємакратічєская" Московщина XX ст.постріляла'кількасот укра
їнських професорів і кілька тисяч учителів також за 'нєправовєр-
ность^іністер ф.Ртішвф привіз у ХУІІ ст.з Києва українських вче
них богословів-черців, і наказав кільком синам московських вель
мож вчитися у них. Ті учні подерли книжки, і не захотіли вчитися, 
пояснюючи тим, що вчитися у київський, черців гріх, бо їхня наука
єретична^ ̂  ст.московські комсомольці попалили тисячі українських 
книжок,бо вони були також "єретичні*.

Міністер С.Мєдвєдєф подав 1685 р.царівні Софії проект Акаде
мії. За тим проектом академіками могли бути лише чистокровні Моск
вина. За тим проектом у всій Московщині заборонялося вчити чужих 
мов,читати латинські,польські,німецькі й українські книжки.Акаде
мії надавалося право карати порушників цієї забарони....спаленням 
порушників на вогнищі. А

Московський монархічний;'уряд 'ХУІІ ст. визнав той проект 
надто дикунським,і відкинув."дємакраті^єскій" же уряд XX ст.здій
снив у СССР той проект уповні. Лише порушників не палить, а стрі
ляє чи вигублює на сибірській каторзі.

Уряд пі.слав 1820 р.високого урядовця А.Магніцноґс^Нослідити 
навчання в Казанському університеті. По шостиденному дослідженні 
він подав цареві звіт,в якому доводив конечність закрити той уні
верситет і спалити його книгозбірню.Цар не погодився,а наказав то
му ж А .Нагнійному поліпшити лад. Не тяжко уявити ЯК той "поліпшу-

'Як московська "дємакратія'! "поліпшувала" в СССР шкільництво 
- ми вже згадували. По 1917 році Московшина прислала в Україну не 
одного, але тисячі маґніцкіх. Як вони'поліпшують" українські уні
верситету - скажемо в дальших розділах.

Міністерство Народньої Освіти наказало 2Ц-Х-І8І7 шкільним 
провірникам і ректорам університетів пильнувати,шоб було.."спасі- 
тєльноє сагласіє между верою, вєдєнієм і властью" (х-).Чи ж не те 
самісіньке наказує і.'в СССР? Хіба що змінилося,коли Москвини своє 
'православіє' перезвали на 'марксизм'? Обидві ж тямки лишилися: і 
'право' і 'славіє'.І не лише ці старі тямки лишилися,але й не ли
ше лишилися,а й тисячократно побільшилися та поширилися старі КА
РИ на тих,хто не славив 'право' (поправно).

Наприкінці XIX ст.міністер освіти граф Б.Увароф наказав уні
верситетам керуватися у викладах європейської філософії засадою, 
що філософія є суцільною нісенітницею.Інший міністер освіти князь 
В.Пахиатоф казав професорам:"Користь з європейської філософії не

х) с.т.православієм,наукою і державною владою.
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доведена,а шкода від неї можлива" (з).Назадники (реакціонери)?
Ось голос поступової інтелігенції,та ше й "культурної еліти". 

- "Европейська філософія втратила свій кредит в очах.кожної люди
ни, що нормально думає; вже ніхто не вірить в її шахрайські обіцян
ки.Коли ж здорово думаючі люди звертають на неї свою увагу, то це 
роблять лише пю поглузувати з неї,або з дурноти та легковірности 
людей,Ж) їй вірять.Ставитися поважно до філософії може тепер лише 
людина напівбожевільна,чи до скрайнього ступня неук" (зз).

Европейцеві тяжко збагнути це дикунство Москвинів з універ- 
ситетською освітою. Н.Пісарєф пише не про розуміння філософії, 
але про віру (?) у філософію. Відкидає, заперечує її вартість не 
розумовими доводами,не розумом,але почуттям (вірою).Докладно так, 
як всі дикуни-безштаньки в африканських пралісах. Так "думають" 
Москвини з університетською освітою.А як же може "думати" непис- 
менний московський мужик? - На це вже відповіла історія, а понадто 
історія ПО 1917 році досі.

Так і таке писали Москвини перед 1917 р.і по 1917 р.не лише 
про філософію(европейську .),але й про всю культуру європейську. І 
пишуть не 2-3 письменника,як колись, але теза ' ґнілоґо Запада' 
офіційно голоситься в СССР у всіх школах, у всій літературі і ( шо 
найголовніше) використовується у внутрішній і зовнішній політиці.

Московську тезу'ґнілоґо Запада' видумали не теперішні москов
ські комуністи.Її видумали московські 'кніжнікі' ше у ХУІ ст. а 
від них перебрали у XIX ст. монархісти: Ю.Кірієвскій,А.Хомякоф,ф, 
Тотчєф, В. СоловйоФ,М.Поґодін та інші. Лише монархісти були дур
ні,і казали те, що думали, а комуністи свій московський шовінізм 
дуже спритно сховали під соціялістичною личиною.

У Московшині всіх сторіч набоженські і державно-політичні 
тяики з'єднувалися в єдиний світогляд. Цар - заступник Бога на 
землі.Московшина - єдина в усьому світі країна з правдивою вірою. 
Все,що поза Московщиною - єретичне,згубне,диявольське. Так вірив 
(вірив,а не думав) і неписьменний мужик ХУІ-ХУІІІ ст. і професор 
ХІХ-ХХ ст. Тому-то й існувала залізна заслона на межах московсь
кої імперії від XI ст.по сьогоднішній день.

Архиепископ Антоній Храповецький у своїй відозві "До волин- 
ского народа" інше: "Болить моя душа,коли я чую,Шо наші селяни пе- 
реселюються до Америки. Ви,прості люди не знаєте,шо то за країна 
ота Америка.А вона далеко гірша за Туреччину.Турки бо,хоч і мають 
Богопротивні закони,проте вірять у свого Бога.' А в Америці ж самі 
безбожники. Не поселяйтеся,брати,серед безбожників; не переселяй
теся до Америки; не їздіть туди навіть і на-'тимчасові заробітки. 
Не переселяйтеся до тої гріховної країни. Переселяйтеся до нашого 
православного Сибіру,на Амур,у Туркестан,за Урал. Там - правосла
в'я; там спасіння душі; там - держава нашого любого царя; там - 
наші, руські святі церкви; там не забудете Бога і святої Єванге
лії" (***).

Чи ж не те самісіньке пишуть тепер у СССР про Америку (ЗАС)?

з) А.Нікітєнко.'Днзвнік".'
хз) Н.Пісарєв.'Сабраніє сачінєнїй".
ззз) "Почаевскій Лісток" ч.21.1908.
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I чи ж нові прикладки (епітети) 'капіталістична','визискувачка'не 
є політично тотожні зі старими 'безбожницька','гріховна'?

Московський монархічний уряд відкривав листи з-за кордону 
адресовані лише визначним особам.їхні прізвіша та адреси запису
вав, але не карав,лише іноді (не завжди) не давав державних посад.

"Дємакратіческій" уряд СССР здемократизував це: відкриває всі 
листи з-за кордону,а тих хто одержує,висилає до Сибіру на повіль
ну смерть.Хіба ж не демократично?

Хоч Московшина й уважає Західню Европу за гнилу,проте боїться 
її. Боїться її ідей. Саватій,авакумів,маі*ніцкіх,уварових,пісаре- 
вих були сотки тисяч в Московщині ХУІ-ХІХ ст. У СССР їх є вже 
мільйони. Тйм-то теперішня залізна заслона на межах СССР має кіль- 
касот-річний вік.Ось кілька прикладів її.

Вибираючи на московський трон польського королевича Владис
лава,Москвини уклали 17-УІІІ-ІбІО р. угоду з ним. У ній вони вик
реслили точку, що дозволяє Москвинам виїздити закордон вчитися.

Ніхто з СССР не вчиться закордоном,крім кільканадцятьох, шо . 
їх уряд вислав не вчитися,а шпигувати.

Іван ІУ не дозволив виїхати закордон московці,шо віддалася 
за данського посла в Москві. У листі до данського короля Іван ІУ 
пояснив причину:"У нашома царстві нема звичаю віддавати вільних, 
людей в рабство. Ця жінка є уроджена московка,і тому ми не можемо 
віддати її в рабство в Данію". Чи можна уявити нахабніший за цей
^***^^3а часів війни 1939-45 у Москві перебувало чимало Англійців 
та Американців з преріжними місіями. Декілька з них одружилися з 
московками. Хоч Англія та ЗАС були тоді союзниками, і Московшина 
дуже потребувала їхньої допомоги,проте уряд не дозволив тим жінк- 
кам виїхати з СССР,коли їхні чоловики поверталися додому.Нічого 
нового в СССР.

Коли загрожувала їм смерть у Московшині,відважніші Москвини 
іноді тікали з Московщини. Напр.втікли: князь А.Курбскіи 1562 р. 
син канцлера В.Ордин-Нашокіна - Воїн 1660 р.,син Пьотра І -Алексей 
1720 р.,дипломат Ґ.Катошіхін 1664 р.проф.В.Пєчєрін 1835 р.З СССР 
втікли десятки великих вельмож і сотки менших. Напр.втікли дипло
мати: В.Крівітскій,А.Бармін,Т.Токаєв,Г.Бєсєдовскій,В.Кравченко,І. 
Гузенко,Ю.Носенко та інші. Вони написали книжки про життя в мос
ковській імперії: G.Katoschichin "Moskowien zur Zeit des Zaren 
Alexej Michajlowitsch" 1664, 1.Gouzenko "The Irin Curtain" 1948,
V.Kravchenko "I Choice Freedom" 1946,W.Kriwitsky "I Has Stalin's 
Agent" 1940, G.Takayev "Betrayal of an Idea" 1954, A.Barmin "One 
Hho Survived" l952,0.Kasenkina "A Leap to Freedom" 1949.

Та,найбільше втікало немосквинів.Напр.по останній війні нау
ковці: Олекса Голуб,Михайло Клочко,Микола Середа та інші.

Хто не міг втікти,то пересилав _ таємним шляхом рукопис сво
єї книжки закордон,шоб там надрукували. Напр. Б.Пастернак "Доктор 
ЗіваТо", В.Тарзіс "Палата Но 7", А.Терп ( Андрей Сінявскій ) "Суд 
ідьот","Что такоє саціалістічєскій рєалізм","Любімов"," '^антасті- 
чєскіє раскази",Н.Аржак (Георгій Данієл) "Масква завьот","Чєлавек 
с Мінапа",М.Маріц "Нєдоспеваная пєсня" (^).
* В * -̂ )Всі - неиосквини (змосковшені).Батько В.Тарзіса - грек,ма

ти українка Приходько.
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До ІрГ7 року чимало політичних діячів тікало з московської 
імперії до Европи та Америки .Московщина вимагала видачі тих утіка
чів,: вляв,вони не політичні,а звичайні злочинці. Навіть подавала 
офіційні документи,шоб довести це.Але Европа та Америка,дослідив
ши справу, не видавали. Лише по 1945 році демократичні ЗАС видали 
Московщині понад три мільйона немосквинів ( серед них українців 
було 85 %) політичних утікачів із СССР.Видали не дослідивши спра
ви,навіть не питании нещасних жертв московсько-американського при
ятельства. Так записали ЗАС найганебнішу сторінку своєї історії. 
Отже,ми можемо сказати,що американська "демократія" - близнючка 
московської "дємакратіі".

Не ліпшими за американську "демократію" показалися англійські 
"джентльмени".Козацький корпус що воював СССР у складі німецького 
війська, піддався 1945 року англійському головнокомандувачеві і 
власнохіть розброївся, бо той генерал, іменем брітанського уряду, 
запевнив козаків,то їх не видасть Московщині.Видав: всіх генера
лів та старшин і 60.000 козаків (х).

Коли чуженецькі уряди не видавали втікачів, то Москвини їх 
викрадали чи заваблювали "на родіну'.Так Пьотр І обіцяв синові,то 
не каратиме його,якщо повернеться.Алексей повірив і повернувся. 
Пьотр негайно його ув'язнив,і власноручно закатував на смерть

Уряд СССР проголосив 1922 року помилу (амнестію ) всім уті
качам,які повернуться додому. Кілька тисяч їх повернулося,і заги
нули в сибірських каторжних таборах.

Кого не можна було звабити,тих Московщина викрадала.Напр.вик
рала 1740 р. з Гамбургу небіжа гетьмана І.Мазепи - Андрія Войиа- 
рівського, з Парижу 1930 р.ген. А.Кутєпова та В.Міллєра 1937 р.

Таємне вбивство - це вже традиційний московський спосіб. Так 
таємно вбили утікачів:* В.Крівітскоі*о,Ґ.Бєсєдовскоґо,ген.П.Вранге
ля (25-У-І938 в Парижі),естонського міністра А.КарГа(І-ХІІ-І924), 
болгарського ген.К.Георгіева (І4-У-І925),сина Л.Троцкого - Седова 
(іб-11-в Паріжі), Л.Троцкого ( 1940 р. в Мехіко),єпископа Номера 
(І2-Х-І934 в Ризі),савєтскоГо посла Д.Новішіна (25-1-1937 У Парі
жі),ген.НКВЦ І.Рейса (іб-ІХ-1937 у Швейцарії),письменницю Т.Соло- 
нєвіч ( 3-11-1938), С.Петлюру (25-У-І926 у Паріжі), Є.Коновальця 
2Д-У-І938 у Ротердамі),Л.Ребета (І2-Х-І957 у Мюнхені), С.Бандеру 
ЇІ5-Х-І959) у Мюнхені).Таємно вбили навіть міністра ЗАС Гарі Декс
тера Гвайта (***х). Це йому Московщина найбільше забов'язана тим,що 
одержала від ЗАС іюдарунків на 11.5 мільярдів дол.Коли Служба Без
пеки ЗАС впіймала його на шпигунстві задля СССР,і почалося слід
ство, то він раптово "помер від сердечного удару" ( хоч мав дуже 
добре здоров'я).Московські ПКВД-істи хизуються:"Вбити людину може 
кожний дурень.Але щоб людина "померла природньою смертю",то треба 
бути добрим майстром" (д*ж-)

х*) Н.Н.Краснов. "Нєзабиваємоє".
-их-) Ім'я і прізвище змінені.Його батькі:Янкель і Сара -пере

селенці з України до ЗАС.
-кз-а)Німецькі лікарі визнали,шо Л.Ребет помер від сердечного 

удару.А 5 років пізніше московський НКВЦ-ість Б.Сташинсь- 
кий признався,шо він убив Л.Ребета і С.Бандеру ціянистим 
калієм (отрутою) зі зробленої задля того пістолі.
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Такою "природньою" смертю (офіційно від розриву серця) нагло 
померли навіть провідники комуністичних * партій. Напр.голова фран
цузької Моріс Терез ІІ-УІІІ-1964 на московському кораблі; голова 
італійської Паміро Толіяті 2І-ІХ-І96Д в Ялті; голови американсь
кої (ЗАС) Вільям фостер та Єлісавета флік І9бД року у Москві; го
лова німецької Вільгельм Пік 19^6 року в СССР; болгарської І.Ді- 
мітров; польської С.Берут.Усі - коли були в московських руках.

Щоб у чужих державах убивати чи викрадати людей,Московщина 
мусила мати відповідне уладнення.Німецько-московська війна 19^1 р. 
вибухла так нагло, то московське посольство у Берліні не встигло 
понищити свої таємниці. І Німці знайшли у льоху посольського бу
динку всіляке катівське знаряддя та електричну піч палити мерців. 
Той льох з'єднувався тунелем з недалеким від посольства багатим 
шинком. З того шінку зникали невідомо куди п'яні протимосковські
ДІЯЧІ.Псковське посольство до 00Н купило в Нью-Йорку великий дім. 
Москвини побудували навколо всього обійстя кам'яний мур два і пів 
метра височиною, з колючим дротом на ньому .У тому домі мешкає все 
посольство.Шо там робиться - може колись дізнаємось. Так само по
сольства СССР у Вашінґтоні і в Мехіко відгорожені від світу бе
тоновим муром у три метри заввишки.

У ХУІІ ст.у московському уряді було міністерство (пріказ ) 
'Тайних Дєл'.Воно підлягало безпосередньо цареві,! його двері були 
замкнені всім міністрам.Воно наглядало (контролювало) всі мініс
терства. До кожного посольства в чужих держава^ цар додавав і 
кілька урядовців пріказу 'Тайних Дєл'. Вони слідкували за кожним 
кроком і словом членів посольства,разоз із самим послом.Також ке
рували московським шпигунством у тій країні.

Як бачимо,теперішні посольства СССР є докладно такі самісінь
кі,як і у ХУІІ ст.Нічого нового 'бальшєвікі' не запроваджували.

Нічого нового.У ХУІІ-ХУІІІ ст.московський уряд ставив біля 
чужоземних посольств у Москві "почесну охорону". Вона не допус
кала до тих пз сольств Москвинів, і не випускала з посольств їх
ніх урядовців-чужинців (з-).

Чи ж не те саме і в СССР?
Доречно буде тут згадати про таку,питому МосквиновІ "дрібни-

чкУ' * Коли Пьотр І пріїхав із своїм почотом до Англії,король при
містив їх у домі, відповідно*' устаткованому задля таких високих 
гостей. По трьох-місячному гостююванні Москвини від'їхали,лишивши 
дім у жахливому стані: підлога та стіни запльовані, меблі палама- 
мані,заслони попоздирані,дорогі образи на стінах кулями подіряв
лені, квіти і травники так затолочені,наче полк перейшов по них і 
т.п.Наробили шкоди на 3$0 фун.стерл. (-кх).На теперішні гроші буде 
39.000 фун.стерлінгів.

У Парижі Пьотр І поводився,як у себе в Петербурзі.Напр.зупи
няв на вулиці чужий ридван,і наказував візникові везти його. Він 
та його почот заходили до крамниць,брали шо хотіли,! не платили.З 
маркизою де Ротан Пьотр повівся так, шо її чоловік кинувся його

з) А.Соколов."Мєншіков". 
-к-*) В.Ключевскій.там-же
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бити. Пьотровий почот виматюкував його. На франпузських аристокра
тичних учтах Пьотр і його почот не вживали виделок,а брали їжу
РУК^ёизнавши уряд В.Леніна 1923 р.англійський уряд хотів показа
ти Москвинам багатюшу англійську культуру. Задля того він дав по
сольству СССР старовинний палац,цю був наче музеєм середньовічної 
лицарської культури. Багатющі фрескі, величезної- історично-му
зейної вартости образи,меблі,посуд тощо. Всупереч умови,Москвини 
почали вести комуністичну пропаганду в Англії,і тому Англія зір
вала дипломатичний зв'язок із СССР. Посольство СССР виїхало з Ан
глії, залишивши той палац в далеко гіршому стані,як колись Пьотр. 
Москвини не лише понишили все в тому палаці,але й забрали до Мос
кви всі музейні речі з нього. На протест англійського уряду уряд 
СССР відповів,шо він відповідає лише за ті речі,на які посол дав 
поквітовання,шо одержав їх.Дикуни-москвини не знають,шо культурні 
господарі не беруть від своїх гостей поквітовань на меблі, шо їх 
гості вживають .hie приклад московської "культури".

На великій учті член чужоземного посольства,полковник,вели
кий балакун не давав Пьотрові нагоди прийти до слова.Пьотр слухав, 
слухав, а потім мовчки плюнув тому полковникові поміж очі, і пі
шов геть.З часів Пьотра І Московшина зробила великий "прагрєс".Іііоб це 
довести Нікіта І плюнув у Паріжі моміж очі не якомусь там полков
никові,але президентові наймогутнішої у світі держави -Д.Айзенга- 
верові.А шо той не зрозумів (не образився),то Нікіта плюнув в об- 
киччя всьому культурному світові.- Він в 00Н скинув свій москов
ський лапоть,і гатив ним по столі.00Н також нічого не зрозуміла.

жя-кхкх

Московський патріот пише:"Досі Европа нас, Москвинів мало 
знала.Це її незнання (навіть її нездібність нас пізнати) було і є 
дуже нам корисне.І нам дуже пошкодить,якщо наші сусіди пізнають 
нас,Москвинів,ліпше,докладніше.Власне наша сила і є в тому,то нас 
не знали і не розуміли всі наші вороги. На жаль тепер вони почина
ють нас пізнавати.А це нам'дуже небезпечно" (-&).

Світ уважав і досі вважає московську імперію за велику си
лу.Через усю історію цей міт був і тепер є найсильнішою московсь- 
кокрвіткою в їхній міжнародній, дипломатичній грі. Москвини зна
ють - ліпше за будь-кого - блахманство тої"світки", і через всю 
історію іильнували і досі пильнуют щоб світ не побачив те блах
манство. Тйм-то Московшина вже 800 років має на межах своєї дер- 
жавизалізну заслону,замкнену на 77 колодок.

'Та,цілковито не пускати до себе жодного чужинця Московщина не 
могла,бо потребувала чуженецьких знавців (фахівців) розбудовувати 
державу.Чимало з тих чужинців,шо були в Московщині,повернувшись 
додому,написали свої спогади про Московіїину.Ці спогади відкривали 
брехливість московського міту про їхню силу, і тому Московщина 
всіма способами нищила ті книжки. Напр. 1^91 р.вимагала від анг
лійського уряду знишити книжку Д.флетчера,а по відмові сама ску
повувала і нишила.Від австрійського уряду вимагала 1707 р.знишити

-а) ^.достоєвскій.'Днєвнік пісатєля".
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книжку Ю.Корба. Підкупила 1800 р.французького друкаря, тоб він не 
друкував шкідливих! Московщині уступи у книжці К.де Рульєра. Загар
бавши Крим,Московшина зібрала і попалила 1833 р.татарські книжки, 
документи.Московшина скуповувала і палила 1866 р.книжку К.Деляма- 
ра,бо в ній на європейській мапі була показана Україна,як окрема 
держава. Пьотр І посилав своїх звідунів по всій Европі вишукува
ти старі мали,на яких Україну зазначено,як окрему державу,а Мос
ковщину названо її правдивим ім'ям Moscovia . Же коли Україна бу
ла частиною польського королівства,цар Алексей вимагав від польсь
кого короля,шоб він заборонив друкувати українські книжки,а над
руковані спалив,і авторів покарав на горло.

Ми вжеінаголошували, що колишня московська аристократія та 
дукі були направду янголами,порівнюючи до теперішньої їхньої "дє- 
макратіі" та сіроми, голоти. Та аристократія за Д00 років свого 
панування знищила лише кількадесят, шкідливих Московщині, книжок; 
підкупила лише кількох чуженепьких письменників,витрачаючи лише 
кількасот тисяч рублів. А московська "дємакратія" СССР лише за ДО 
років попитіла тисячі,шкідливих Московщині,книжок. Напр.за війни 
І939-Д5 рр. Москвини,використовуючи тодішнє москволюбство . Амери
канців та Англійців,повикрадали книжки не лише з міських книго
збірень , але й з голов них,державних, хоч з головних не видається 
книжок до дому нікому. Москвини на американській та англійській 
службі, з допомогою москволюбів,повикрадали в ЗАС і в Англії напр. 
35 українських технічних та наукових (термінологічних) словників, 
що їх видала була Українська Академія Наук до її розгрому 1933 р. 
і шо їх Московщина знищила в СССР разом з авторами.

Тут доречно буде сказати,шо тепер ті словники Україні дорожчі 
за гори золота.Дорожчі,бо тепер надзвичайно тяжко,майже неможливо 
скласти широ українське.наукове та технічне назовництво ( термі
нологію). Тяжко тому, шо наші словникарі знаходили ( до 1933 р. ) 
мовні знадібки до тих словників у незмосковшених селах, у людей 
які не знали ані одного московського слова.Тепер таких селян нема. 
На щастя знайшлося кількоро українських переселенців,які вишукали 
ті словники у приватних книгозбірнях поза СССР.Вони зробили з них 
мікрофільми,і заховали так,шоб вони не згинули у наступній війні.

Москвини на німецькій службі понищили всі українські громад
ські книгозбірні та архіви в Німеччині та в обсаджених ( окупова
них) Німцями країнах. Напр. у Паріжі книгозбірню й архів інени С. 
Петлюри,у Празі - Українського Музею,у Берліні та у Варшаві - Ук
раїнських Інститутів,у Чехії - Українських Високих Шкіл тошо. По
нищивши, святкували гучними учтами ту свою велику перемогу над 
'мазєпінцамі-сепаратістамі'.Чому велику перемогу?

Жоби приховати загарбання України 1915-22 рр.своїм військом, 
Москвини в СССР і поза ним видали купу книжок,які доводять,шо ні
якого загарбання не було, а навпаки український нарід сам, охоче 
прилучив Україну до СССР,що ніякої війни між Московщиною й Украї
ною не було 1918-22 рр.. т.п. брехню. У више згаданих українських 
закордонних архівах переховувалися тисячі історичних докумен
тів,шо відкривали ту московську брехню.Чуженецькі історики та по
літики, перечитавши ті документи,могли довідатися правди,і можли-
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во могли б змінити свое ставлення до СССР на гірше,як мали.
Москвини на німецькій службі знишили ті документи.
Москвини понитили в СССР такі документи же перед останьою. 

війною. Але,на всякий випадок, задля московських потреб залишили 
тисячі їх у книгозбірні Академії Наук УРСР, замкнувши їх на сім 
колодок,аж на сьомому повврсі будинку книгозбірні.

Кремлівські можновладці знають - ліпше за будь-кого - справ
жню "силу" СССР.Знають,ию сидять на вулкані. Знають - ліпше за Ук
раїнців - силу України, і знають причини її слабости. Знають,шо 
найбільшою її слабістю є ЗНЕВІРА Українців у власну силу^ зневі- 
ра,яку зродило незнання української історії, бо Московшина навча
ла їх брехливої,перекрученої задля.московських потреб.

У книгозбірні АН УРСР переховувалися мільйони історичних до
кументів, ию нищили московську брехню про слабість України,шо дово
дили історичними фактами СИЛУ України.

Теперішню холодну китайсько-московську війну спричинили не іде
ологічні ріжниці поглядів на марксизм,як обидва вороги брешуть,щоб 
закрити справжню причину. А справжньою є стара боротьба за землю. 
Китай вимагає від Московщини повернути колишні китайські землі, 
шо їх Московшина загарбала в Сибіру.І ця боротьба іде під гаслом 
(байдуже,шо не проголошеним ше) "Азія - Азіятам лише". А це гасло 
притягає на китайський бік всіх Азіатів СССР. Та,найголовніше - 
притягає високопромислову,могутню Японію. Заповідається на кінець 
московської імперії.

Шукаючи слабих боків СССР,Китайці побачили її найслабший бік 
- Україну. І вони вже почали розсилати Українцям поза СССР проти- 
московську літературу українською мовою, а з Китаю посилають до 
Сибіру.протимосковську пропаганду українською мовою через радіо, 
закликаючи Українців боротися за самостійну українську державу.

Московшина знає - ліпше за будь-кого у світі, то ніхто інший 
а лише Україна заб'є осиковий кіл у могилу московської імперії. 
Отже, треба всіма способами ослаблювати Україну,поки ще має її в 
своїх руках. Пізнавши свою історію,Українці напевно усвідомлять 
свою СИЛУ. Треба знищити джерельні знадібки де української істо
рії. Знищити поки влада ще в московських руках. А події 22-У-І%і} 
у Києві показали,що московські руки починають коротшати в Україні.

До 1917 р.Українці відправляли щороку 22-го Травня панахіду 
по Тарасові,бо цьопо дня його поховано в Каневі. Вважаючи в тому 
вияв 'мазепінства', поліція не дозволяла на панахіди, розгоняла 
учасників,ув'язнювала.Так було за монархічної влади до 1917 року.

Докладно таке сталося і 22-У-І96Д р.у Києві.Напередодні вла
да попередила студентів, що вижене зі шкіл кожного, кого побачить 
на тій панахіді.

Та,молодь не злякалася, і великий натовп зібрався біля па
мятника Т.Шевченкові.Кремль телеграфічно наказав НЕ карати.Ослаб
ла московська владамТреба поспішати,і 2Д-У-6Д Московшина запалила 
український архів, шо переховувався у книгозбірні АН УРСР. Та,в 
поспіху спалила так,що й пальці знати.

Тепер книгозбірні,архіви,музеї забезпечені від вогню газовими 
гасниками,часто навіть самочинними. Ними забезпечені великі кни
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го збірні; архіви,музеї у Москві, Ленінграді. Газові гасники в і в  
Києві. Ними можна загасити, напочатку пожежі, за кількадесят хви
лин. Почало горіти вдень, коли у книгозбірні було повно людей,які 
бачили початок пожежі.А почало горіти в багатьох місцях на всьому 
сьомому поверху.Отже,підпал аж надто наочний,і заперечити його Мос
ковщина не могла.До того ж саме на той час, і саме в тій дільниці 
міста "чомусь" зіпсувався водогін,і дві години не гасили цілкови-. 
то (ж) навіть і водою,яка нишить книжки не менше,як вогонь.А бар
ва диму вказувала,шо горить не лише папір,але й фосфор та магне
зія.Навіть натопвп на вулиці бачив,шю підпалено навмисно.Отже,Мос
ковщина примушена була визнати підпал. Мусила шукати палія. Перше 
була збрехала,що ніби-то підпалила урядничка книгозбірні,яка ра- 
тово збожеволіла.Але як може божевільна людина так пляново пороз
кладати запальники в багатьох місцях,по всьому поверху, на очах 
кількадесятьох урядовців,які не побачили того.

Московшина примушена була знайти покутного козла,який "приз
нався", шо підпалив.Мусила його "судити".Навчили його:що має каза
ти і про що мовчати,обіцяючи нагородити (таємно ). Свідків пожежі 
був велика юрба на вулиці і десятки у книгозбірні.Але "свідчили" 
с.т.казали те,що їм було наказано казати - самі випробувані кому
ністи. На тому "суді" ніхто ані натякнув на політичний бік злочи- . 
ну, ані навіть на культурну шкоду. Увесь час витрачено на обгово
рення паскудної вдачі палія В.ПоГружальскоГо,на його багатоженс
тво. Всі доводили, шо він підпалив, шоб помочитися на управителі 
книгозбірні за образу. А чому запалив саме сьомий поверх,де пере
ховувалися документи з визвольної боротьби України за 1917-37 рр. 
а не той,де він працював (відділ Лєнінізму-Марксізму ) - про це 
ані словечка не було. Не згадали ані одним словом про фосфорні та 
магнезійні запальники,розкидані по всьому поверху поміж книжки.
Не згадувалося і про те, чому документи величезної наукової вар
тостей 40 років лежали відкриті на деревляних полицях,а не у вог- 
нетривалих приміщеннях, як лежать у Москві,Ленінграді,та в інших 
московських містах. Не говорили і про те, чому не було хемічних 
(газових) гасників,хоч такі є у кожній московській книгозбірні.

Офіційно заступником,а фактично керівником книгозбірні є Ва- 
лентіна Рєзнікова.

Проте,депо виявилося на тому "суді". Московшина визнала, цю 
згоріло понад 600.000 документів. Боронючи себе, В.Ноґружальскій 
виявив, цю Москва наказала систематично і стало вишити українські 
"ідеологічно й історічно застарілі" документи.Скільки знищено ще 
перед цією пожежою - може колись дізнаємось.

Засудили В.Поґружальскоґо на 10 років в'язниці *г).Хоч він і 
знав, що то лише на замилення очей, проте образився, і у своєму 
останьому слові сказав:"ВраГі культури на свабодє.В тюрму папался 
только я".

Треба сказати,шо В.Погружальскій скінчив два ВУЗ-а та Універ
ситет Марксизму,отже добре розумів політичний бік справи.

Ані один часопис в УРСР не написав нічого про цю пожежу. Ця

-а) Чекали щоб розгорілося на добре,бо книжки горять повільно.
*&&) В СССР засуджують на смерть за поломку малої машини.
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мовчанка каже більше,ніж усі слова.
Московшина спалила також (раніше) головні національні книго

збірні в Ашхабаді (у Туркменії) та в Самарканді (в Узбекістані ) 
Московшина боїться випустити з СССР закордон навіть свої,цен

зуровані часописи та журнали.Ті примірники,то їх висилає закордон 
друкуються окремо, без небажаних МоскоЕшині статтей. Напр. у при
сланому до ЗАС числі 9!?-му "Літературної України" з 29-ХІ-ІрбЗ 
надруковано "Слово-звернення" ЗЦ-х письменників та мистців УРСР 
до української еміграції з приводу відкриття пам'ятника Т.Шевчен- 
кові у Вашінґтоні.Те звернене написано в патріотичному дусі і без 
звичайного плюгавення переселенців.Це саме число "Літературної Ук
раїни",що продається в СССР,цього звернення НЕ має. На його місці 
надруковано іншу статтю.Не має його і жодний інший часопис СССР.

Не має,бо Москвини в СССР і поза ним казяться з люті.Якби ні? 
Таж дірявиться споконвічна залізна заслона.Таж починає поширювати
ся у світі правда про Московщину. Спижовий Тарас у Вашінґтоні не 
мовчить,а говорить і то на ввесь голос.Опзвідає чужинцям про "то
го Першого, шо розпинав Україну і про Другу, шо доконала її", про 
п'яного Богдана, що занепастив Україну в Перепелові. І також про 
те,як Україна "боролася, з Ляхами і скородила списами московські 
ребра",і як "аж до моря запорожці степ широкий крили",і як "ясно- 
вельможий на воронім коні блисне булавою - море закипить", і як 
"в Україні ревіли гармати",і як "запорожці вміли панувати.Панува
ли, здобували і славу і волю".І нарешті "Вставайте,кайдани порві-
^ м о с к о в с ь к і  переселенці (емігранти)з таємною допомогою посоль
ства СССР та посольства т.зв.УРСР ( голова Л.Кизя ) робили все,шо 
могли, щоб українські переселенці не поставили пам'ятника Т.Шев- 
ченкові у столиці ЗАС.їм допомагала в цьому і жидівсько-масонська 
Мафія. Мафійні часописи вимагали від уряду уневажнити дозвіл пос
тавити; посипалися до уряду протести проти пам'ятника.Могутня Ма
фія натискала на членів парламенту та сенаторів,і погрожувала їм, 
якщо не відкличуть дозволу.

Великий Тарас показався завеликим навіть й об'єднаним силам 
уряду СССР,московських переселенців,п'ятої і шостої московських 
колон у ЗАС і Мафії разом.Пам'ятник відкрив 2Д,У1-1%4 колишній 
президент ЗАС Д.Айзенгавер.Понад 100.000 українських переселенців 
з усього світу приїхали на відкриття.

Пам'ятник Т.Шевченкові у столиці капіталістичних ЗАО.А в сто
лиці соціалістичного Союзу Самостійних Республік, у СССР - нема. 
Самий цей факт свідчить ,аж надто зрозуміло,про наміри Московщини. 
Лютуючи в безсилій злобі, скрегочучи зубами, Московшина примушена 
була ставити на ґвалт памятника своєму найнебезпечнішому ворогові 
у самому серці націоналістичної Московщини,в'матушкє Масквє', де 
спочивають московські національні святі:1ван ІУ,Пьотр І,М.Кутузоф, 
А.Пушкін,В.Лєнін та інші московські національні велетні. Чи ж не 
образа,чи ж не сором,чи ж не приниження всієї Московщини?

-к-) Конгрес (парлямент і сенат) ЗАС наказав своєму урядові ви
дати англійською мовою книжку про життя та ідеї Т.Шевченка.
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Ж о &  бодай трохи зменшити те приниження національної гордос
ти,а може щоби не викликати обурення у москвичів,відкрили 10-УІ- 
-19б4 той пам'ятник у робітний день та ше й коли люди щойно вихо
дили з праці. Про день і годину відкриття не проголосили заздале
гідь; чуженецьких часописних дописувачів (коресподентів) не пові
домили. Були присутні самі високі урядовці. З Києва приїхало мале 
посольство московських запроданців,яничарів.

Про відкриття пам'ятника Т.Шевченкові у Вашінґтоні часописи 
СССР фактично промовчали.Так само в Московшині майже не писали 
про відкриття пам'ятника Т.Шевченкові у Москві,але в Україні роз
голосили щомога.

Та,самої лише залізної заслони і нищення шкідливих книжок та 
документів не вистачає шоб утримати міт про силу Московшини.Треба 
якось довести чужинцям силу Московшини. І Єкатєріна II дала фран
цузькому письменникові ф.Вольтерові 2$.000 руб.хабара,июб він до
вів, дюб написав історію московської держави. Нікалай І давав 
французькому письменникові 0.Бальзамові ше більшого хабара, щоби 
той написав книжку противну книжці А.де Кюстіна (про Московшину). 
Московський уряд давав до 1917 р.пороку великого хабара паризьким 
часописям,шоби вони не надрукували чогось шкідливого Московшині.

"Уряд СССР заплатив 192$ р.паризьким часописям 7$0.000 фран
ків хабара" (х).Всі москволюбні видання в Галичині виходили за 
московські рублі.

Московський монархічний уряд платив чужинцям, щоби вони доб
ре писали про Московшину. І заплатив лише кільком. Московська ж 
"дємакратія" зробила величезний "праґрес" в СССР.Вона не платить 
їм ані сотика,а сотки їх написали і видали тисячі москволюбних 
книжок.Напр.відомий англійський автор широко розповсюджених полі
тичних, господарчих, націознавчих книжок - Сідні Веб ( не комуніст) 
задумав написати книжку про СССР.Шоби зібрати до неї знадібки,по- 
їхав до Москви. Москвини дали йому вже написану англійською мовою 
велику працю ( рукопис),і аж надто виразно натякнули,шо він може 
видати її під своїм ім'ям, перевіривши - мовляв - числа та факти.
А щоби міг перевіряти,дали йому велику скриню своїх всіляких ста
тистичних збірників та інших знадібок московською мовою. Також 
сказали йому, шо перекладач московського посольства в Лондоні пе
рекладе потрібні йому місця безплатно.С.Веб так і зробив. "Переві
ривши" дешо ( не все, бо забагато було ), видав під своїм пріз
вищем велику книжку:"Савєтскій комунізм - нова культура". Вийшло 
її (в Англії та в ЗАС) кілька видань загальним накладом 100.000 
примірників.

Ця історія виявилася лише тому,то урядовець міністерства За
кордонних Справ.у Москві і співавтор того рукопису - ігорь Боґо- 
лєпоф утік з СССР, і розповів все те Сенатській Слідчій Лаві ( ко
місії) ЗАС (хх).

Сотні "безсторонніх" немосквинів написали тисячі грубих і 
десятки тисяч менших "наукових" книжок про СССР та Московшину,ко
ристуючись московськими джерелами.Мільярдові установи І.Рокфелера,

х) L.Trotsky."Staline".
XX ) Institute of Pacific Relations Hearing.1$-IV-T9$2.p.4^09.
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Г.форда й інші витрачають десятки мільйонів долярів на написання і 
видання таких книжок.А влсне з таких книжок черпають свої знання 
про Московщину і СССР студенти,професори,журналісти,редактори,по
літики. І чистокровні Англійці, франпузи,Німці,Американці стають 
московськими пахолкаши і шпигунами. Незчислимі:гуси,фукси,кенани, 
гопкінси,латімори рятують 'єдіную-нєдєлімую Расєю' не за гроші,чи 
якусь іншу винагороду або користь,але ідейно,з переконання, що ді
ють на добро людства, пю шлях СССР є єдино правдивий до шасття на
родів.

Та,чужинець,хоч як задурманений московською отрутою,проте він 
не Москвин,і зрозумівши,іно він помилився,може "зрадити" Московщи
ну.Чистокровний же Москвин буде боронити, байдуже який буде уряд. 
Вороги 'савєтской' влади - москвини-утікачі і москвини в'язні 
боронили,боронять і боронитимуть ту 'савзтскую' владу, бо вона 
врятувала,рятує і рятуватиме московську імперію від розвалу.Напр. 
ген.А.Дєнікін воював 1919 р.'савєтскую' владу, а І9Ш р.закликав 
своїх кол.генералів і старшин на вигнанні,повертатися до СССР„бо
ронити імперію. І багато навернулося. І та 'савєтская' влада дала 
їм у війську відповідні їхнім ступням посади.Запеклий монархіст В. 
Шульгін,переконавшись ( за кордоном) ,шо 'бальшевікі' врятували і 
рятують московську імперію від розвалу,назвав трагічним непорозу
мінням війну 1918-20 рр.московського'белого" війська проти москов
ського 'красного',бо ж обидва були московські національні,і обид
ва мали ту саму мету - рятувати імперію від розвалу (з*).

Вороги 'савєтскої'влади переселенці-москвини,коли пишуть прю 
щось зле в СССР,то вживають прикметник 'савєтскій'.Коли ж пишуть 
про щось добре,то -'рускій'.Напр.маючи у своїх руках американські 
рзадія "Свобода" і "Голос,Америки",вони прославляли 'рускій Геній' 
(лет Ю.Іагаріна навколо землі) більше,ніж у СССР.Московський мо- 
нархіст-утікач проголосив себе дядьком того Ю.Іагаріна.

ЗЗКЯЗХ
По війні І9ІД-20 рр.до ЗАС приїхало багато колишніх старшин 

та урядовців Дєнікінського війська.Багато з них (або їхніх дітей) 
скінчили американські університети,і одержали посади професорів, 
державних урядовців.Вони знали московську мову,історію,господарку, 
тощо і тому дістали в уряді ЗАС посади знавнів-дорадників у Схід- 
но-Европейських справах. В університетах вони викладали історію, 
господарку (економіку) тошо Східньої Европи.Такі ж посади діста
ли в уряді і в університетах Жиди -переселенці зі Східньої Евро- 
пи (кз-).Чимало з тих Москвинів і Жидів дісталися на найвищі поса
ди,навіть і на посади міністрів. Це вони фактично керують політи
кою ЗАС щодо Східньої Европи.Напр.Владімір Ростоф є в міністерст^- 
ві Закордонних Справ начальником відділу, що плянує політичну 
стратегію і тактику щодо Східньої Европи.

"Яким чином сталося таке чудо, що чужинець, патріот ворожої 
нам нації, керує політикою нашої держави щодо тої ворожої нації"?
- питають американські патріоти. їм відповідає знаний американсь-

з) див.В.Шульґін."Трі сталіці".
зз-) у ЗАС 90 /Ь Жидів є москволюбами й україножерами.
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кий філософ й учитель Дж.Дюї:"У чиїх руках є американські .уні
верситети - в тих руках будуть американські уряди".

Президент ЗАС Джан Кенеді скінчив Гарвардський університет і 
Лондонську Вишу Школу Господарчих Наук. Гарвардський університет 
- найбільший у ЗАС розсадник соціялізму і москволюбства, а ту 
Лондонську школу заснували і провадять англійські соціалісти (фа- 
біянці).Ставши президентом Д.Кенеді попризна^в на міністрів,під- 
міністрів,найвищих урядовців соціалістів (*), мэ сковолюбів,навіть 
чистокровних Москвинів та Жидів.

Також і за президента ф.Рузвельта таких було багато в уряді 
ЗАС.Напр.фелікс франкфуртер (х^), завзятий комунолюб,член проводу 
прокомуністичних товариств у ЗАС. Міністер а пзтім суддя Найви
щого Суду ЗАС.Журналісти називали його хоч і таємним,проте справ
жнім президентом ЗАС.Він був професором Гарвардського університе
ту, понапихав до уряду ЗАС лише на найвищі посади понад 100 колиш
ніх своїх студентів,а на менші понад І.000.Самозрозуміло,брав ли
ше твердих соціялістів, шо захоплювалися до безтями 'чудовими до
сягненнями соціялізму в Расєі', як напр.Алджера Гіса,московського 
шпИГуна(він був правою рукою президента) Ці соціялісти-иоскволюби 
були так розпаношилися за війни, що навіть опанований ними уряд 
був примушений по війні вигнати з уряду тисячі гісів. Інші тисячі 
лишилися.Ось високий урядовець міністерства Закордонних Справ Н. 
філд виліз на підніжжя пам'ятника президента А.Лінкольна,і заспі
вав на ввесь голос "Комуністичний Інтернаціонал" .... московською 
мовою.Чому саме московською? - Бо той "Інтернаціонал" був (тоді) 
офіційним славней ( гімном ) СССР.І співав,погрожуючи п'ястуком 
Лінкольнові,с.т.його ідеям.Співав як переможець.Молодий,розумний, 
високоосвічений, з діда-прадіда Американець прилюдно відрікається 
ідей батьків американської волі,незалежности,а заприсягаються на 
вірність Московшин.Таких фільдів з багато. Quo vadis, America? (*хх-)

Та,пригадаймо власну історію. Чи ж московська школа та літе
ратура не обернула нащадків Святославів,Володимірів,Хмелів,Мазеп, 
Орликів,Шевченків у гоголів,драгоманових,короленків, Скоропадських, 
скрипників,бажанів,Корнійчуків,шелестів ім же нема числа.

-Й-ХХХХК

Провадить нацією,і керує державою провідна верства нації,її 
'сметанка' (еліта ). Її світогляд творять: родина,школа,летерату- 
ра,Церква,оточення,національні та культурні традиції.У XX ст. ра
зом з поширенням матеріялістичного світогляду і зголочення куль
тури (4), вплив родини,Церкви та національних традицій дуже зма
лів. Натомісць, мільйонократно збільшився вплив шкільних та поза
шкільних книжок,великих часописів та журналів,радія.І це вони те
пер творять Світогляд сучасного суспільства, разом із провідною 
верствою нації. Вплив родини,Церкви, національних традицій тепер 
виняткові явиша. А наслідок є той, ию фактично націю провадить і

х) Вся родина Кенедів і він - мільйонери.
хх)Народився у Відні.Батько і прадіди були вченими рабінами.
***) "New Leader".111-1950.
4) див. J.Ortega у Gasset."The Revolt of the Masses".
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державою керують автори: політичної,господарчої,націознавчої і т. 
п. літератури.

Шобільше! Вплив авторів не припиняється зі смертю авторів.Є 
багато книжок,шо живут і діють (впливають ) сторіччами по смерти 
їхніх авторів. Напр.. твори великих філософів зпередхристиянських 
часів. Чимало книжок змінили хід історії. Напр. твори французьких 
'енциклопедистів' (Д.Дідро та інших) призвели до французької ре
волюції 1790 року і європейської І8Ц8 року."Капітал" К.Маркса ду
же багато допоміг Московшині 1917 року рятувати імперію від роз
валу. Ця книжка запрягла до московського імперського возу десятки 
мільйонів НЕмосквинів, а серед них навіть й історичних ворогів 
Московшини - Українців.Чи ж не чудо? Же більшим чудом є жидівська 
книга "Талмуд" .Вона врятувала всю жидівську націю від занику. Не
велика розміром Найбільша Книга - Євангелія переродила світ.

Направду,сила Великих Книг - казково чудесна.
І ми,Українці,маємо свою чудесну Велику Книгу.
Не буде ніякого переборщення сказати,шо без Шевченкового 

"Кобзаря" Україна була би тепер лише Малоросією .Жах огортає . лише 
подумати: шо лишилося би від української нації,з її старезною,ба
гатющою культурою, якби Бог був не післав нам Великого Тараса. А 
якже ж мало - жахливо мало - розуміють Українці, шо Українську 
Самостійну Соборну ержаву відродив ніхто інший,лише Великий Та
рас (*).Так,він! Бо ж перше народжується думка-ідея; з неї - Сло-
во,а зі Слова - Чин. -.... Возвеличу

Малих отих рабів німих.
Я на сторожі коло їх
Поставлю СЛОВО ...

Поставив Велике Слово - ... "у СВОЇЙ хаті і ВОЛЯ і ПРАВДА.."
Незмосковшене,незатруєне, московською блекотою,наше селянство 

всією своєю,національно чистою душею відчула ВЕЛИЧ і СВЯТІСТЬ Сло
ва свого національного пророка,і донесло його чистим,незабрудже- 
ним 'саврємєнимі аґнямі' аж досі. На всіх селянських та військо
вих з'їздах 1917 року українське селянство (у свитках і шинелях) 
стихійно вимагало від тодішніх провідників України здійснити За
повіт духового Провідника України:"Кайдани порвіте і ворожою злою 
КРОВ'Ю волю окропите". Але,запоморочена московськими 'саврємєними 
агнямі' маларасєйская інтелігенція мала свою "велику" книгу в 
якій був записаний цілковито противний заповіт:".... З Північною 
Руссю не зломим союзу" (хх).І на- тих селянських з'їздах та інте
лігенція "просвіщала" свій "темний" народ 'саврємєними аґнямі',до-

х)Це добре розуміли Москвини.Начальник жандармів граф А.Орлоф 
звітував цареві,що Шевченкові вірші збуджують ненависть до 
Московщини і сіяли думку,шо Україна буде щаслива, коли буде 
незалежною державою. І він радив цареві знишити Т.Шевченка 
не фізично(шоб не дати, йому авреолю геройського мученика за 
волю),а морально,зіславши його простим вояком поміж п'яниць 
щоби поміж ними спився,і вмер духово в очах Українців.

хк-) Слова "українського" славня,шо його уклав М.Драгоманов.Ця 
думка входить і до офіційного славня т.зв.УРСР.
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водячи,що Шевченків Заповіт застарів і згубний, а Драгоманів - 
' саврвмєний' і рятівний. Так московська школа,книжка і письменство 
відбудували українськими руками розпалу 1917 р.московську в'язни
цю народів.

Ше у ХУІІ ст.інший яничар, вихований польською школою -Адам 
Кисіль злобно, але правдиво схопив саму їсту історичної трагедії 
України одним реченням: "Козацька надія - де бестія без голови". 
Року Ібд8 Господь післав козацькій надії її голову,і надія одним 
могутнім порухом розірвала кайдани, скинула ярмо великої тоді 
потуги - Польщі.

Року 1917 Господь не післав нового Хмеля,з його "Вірую"-"Дві 
стіни зударяться; одна впаде,друга зістанеться'.Року 1917 на міс
це Хмільничан-орлів, що прагнули - за виразоз Т.Шевченка - "неба 
своїми крилами дістати",влізли духові слимаки,"раби отечества чу
жого", з їхнім "Вірую" - "Українець просить не много:волі для рід
ної мови" ( -к* ). Тим прошакам видавалися 'зоологічним шовінізмом' 
слова Пророка: "..Кого благаєте,благії,раби незрячії,сліпії? Чи 
кат помилує кого?

Закутий в кайдани не є рабом доти,доки він болюче відчуває 
їх,і напружує сили скинути.Наша інтелігенція XIX ст.НЕ відчувала 
московських чи польських кайданів, що в них закували її розум і 
(почасти ) душу московська чи польська школа та книжка.І розро
дився духовий покруч - малорос на Дніпряншині та пожондий русин 
на Дністряншині.Це вже був не просто раб отечества чужого,але раб 
патріот 'атєчєства' чужого.Яничар.

Наша щербата історична доля накинула 1917 р."козацькій нації, 
що не терпить кайданів" (х*)на національний провід - як на глум - 
саме отих яничар. Яничар,байдуже,то несвідомих своєї ролі.Історія 
не визнає несвідомости за виправдання.Яничари ж у проводі нації - 
це вже не трагедія безголов'я, але КАТАСТРОФА. Рік 1917 записала 
історія - кров'ю 15 мільйонів українських мерців - як рік найжахЗ 
ливішої в українській історії катастрофи,пю її спокутоватимуть 
кілька поколінь (-R*R).

Таку,казково величезну, силу мала книжка навіть тоді, коли 
її читало невелике число людей ( щоправда - провідних).З поширен
ням же письменности на всю націю; коли в кожній хаті є книжка та 
часопис; коли кожний громадянин бере участь у виборі державної 
влади - тепер друковане і голошене СЛОВО ( правдиве і брехливе ) 
стало ЗБРОЄЮ НАЙМОГУТНЗШСЮ за всі наймогутніші, разом з атомовою. 
Тепер хто має у своїх руках Слово (с.т.засоби його голосити ) той 
має ВЛАДУ над суспільством,разом з його проводом.

ТЕПЕР ВОЛОДАРЕМ СВІТУ Є СЛОВО.
Силу вільного Слова (а великого й поготів) добре зрозуміли 

найзапекліші його вороги - Москзини.Історичний досвід Московщини

х) Слова з того ж Драго анівського славня.
**) F.M.Voltaire.Ib.
-&&к-)і.!.о катастрофі 1917-20 рр. наші провідники намагалися ски-1 

нути провину з себе, викручуючись 'національною несвідо
містю народу','несприятливими обставинами'і т.п.Про брех
ливість тих викрут див.П.Штепа."Українець а Москвин".
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показав їм,то вільне слово призводить до безладу(хаосу) в Москов
щині і розвалу московської імперії.За всю історію Московшини віль
не слово в ній тривало лише ПІВРОКУ (від Квітня до Жовтня 1917 р.) 
Тому-то московська залізна заслона від усього світу існує від 
першого дня московської держави (1169 р. ) по сьогоднішній день. 
Існує вже 800 років.
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XI.

ЯНИЧАРСТВО ЗАДЛЯ МОСКВИНА.

З Північною Руссю не зло
мим союзу. Ми з нею близ- 
нята по Р°ДУ.„.д,ароммк,в 
Самі себе звоювали.

гет.І.Мазепа 
Якби не похилилися раби, 
То не стояло б над Невою 
Отих оквернених палат.

Т.Шевченко

Єства,глибшої їсти московського загарбництва ( імперіалізму) 
не збагнемо, дивлючись на якийсь його бік, чи лише з одної якоїсь 
точки погляду. Московське загарбництво є багатобічне, надзвичайно 
гнучке,вживає багато різноманітних способів та засобів. Вивчаючи 
природні причини,шо створили московське загарбництво та досі йо
го живлять, треба водночас досліджувати стратегію і тактику його.

Історики переочили і не згадують надзвичайної ваги факту,шо 
Москвини кажуть правду, кажучи,шо вони ані одного народу не за
войовували. І це - правда. Завойовувати бо ж - це перемогти своєю 
військовою силою. А всі - без єдиного винятку - перемоги у своїй 
історії Московшина завдячує не своїй силі,але слабості та дурно- 
ті своїх ворогів.А та слабість московських ворогів не була слабі
стю фізичною,матеріальною .Московшина загарбувала під свою владу 
народи культурно,господарчо і військово далеко сильніших за Моско
вщину.Напр.Україну чи Польщу.Так було від першого дня московської 
держави,заснованою ІІбр року А.Боґолюбскім по сьогоднішній день.

Чим же перемагала і перемагає дикунська Московшина далеко 
сильніші за себе народи? Говорячи теперішньою мовою -холодною вій
ною.Московське військо лише завершувало,лише закінчувало вже здо- 
буту перемогу війною холодною.Від кого навчився той злиденний ди
кун Москвин такої - вже не хитрости,але направду великої політич
ної мудрости? І шо-властиво є ота 'холодна війна'?

Китайський стратег Сун-Тсу написав 2.500 років тому книжку: 
"Мистецтво війни". Теперішнє назовництво назвало би її "Мистецтво 
холодної війни" У тій книжці читаємо: "Руйнуйте все, що зміцнює 
силу ворожої держави,зсередини тої держави і руками її громадян. 
Задля того вживайте всіх засобів і способів,не оглядаючись ні на 
що.Напр. приваблюйте, затягайте визначніших, впливових, поважних 
осіб до злочинної, протизаконної дії. Потім примушуйте їх служити
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нашій державі, загрожуючи оприлюднити їхні підлі вчинки.Коли вони 
не погодяться, то оприлюднюйте всі знеславлюючі ( компромітуючі ) 
їх факти.Нав'язуйте приятельські зв'язки з шумовінням, злочинцями, 
підкупними,покривдженими,озлобленими на владу і на суспільство, 
людьми.Не шкодуйте гроша і зусіль,шоби поширити і поглибити всяке 
озлоблення,невдоволення,роздор, ненависть,підозру,упередження по
між людьми і гуртами їх.Під'южуйте молодь проти старших поважних 
людейруйнуйте національні та набоженські традиції.Поширюйте роз
пусту .Щедро платіть вуличницям,танцюристкам,шинкарям шоб вони за- 
ваблювали молодь на пиятику і танці,що руйнують мораль і здоров'я 
молоді.Перешкоджайте всіма способами тим заходам уряду і суспіль
ства, які зміцнюють духово і фізично здоров'я ворожої нації. Ро
біть все,що можете, щоб їхньому війську завжди і стало бракувало 
їжи та військового виряду і за мирного часу. А понад все не шко
дуйте грошей на підкупство виказників,на шпигунів з громадян во
рожої нам держави. Мусите їх мати в усіх установах,у всіх царинах 
життя ворожої нам держави. Не легковажте і дрібниць. Збирайте 
всі відомості в одному осередку,шо має їх зважити і планово вико
ристати задля нашої держави.Витрачені на все таке грошііпо вернуть - 
ся з величезним зиском.Державний муж,шо посідає так зібрані відо
мості про ворожий нарід і то має мережу своїх звідунів у ворожій 
державі,такий державний муж вартий нам більше,ніж всі наші скарби 
разом,він бо ж їх збільшить,вигравши війну" (*).

У кожній сусідній до Китаю Країні жили і живуть у містах, чи 
мандрують по країні тисячі Китайців,продаючи свій крам (переважно 
шовкові тканини та таємно опіум). В.Ленін створив 1917 р. кілька 
полків з таких Китайців.Вони були найвірнішими В.Лєнінові.

Маємо ше одну книжку, що її написав у XI ст. Перс Нізам-ал- 
Мулк. У ній читаємо,що головним завданням послів (амбасадорів) є 
заснувати (організувати)і керувати мережою шпигунів у країні, де 
він послує. Посол мусить довідатися про все життя країни. Мусить 
довідатися про стан доріг, гірських переходів,про озброєння і лад 
війська,твердинь, про промисловість і рільництво, про запаси хар
чів, про господарку,торгівлю, про стан державної скарбниці і т.п. 
Мусить довідатися про вдачу народу,про його незадоволені потреби, 
про причини всякого незадоволення,про вплив набоженства і священ
ників .Мусить довідатися про життя, вдачу,нахили,слабі властивості 
короля, міністрів, вельмож і провідної верстви. На цих відомостях 
наш уряд мусить сперти свою стратегію і тактику а війні і в дип
ломатії (жх).
Персія мала жваві зв'язки з Індією і Китаєм від непроглядних 

часів,отже Китайці читали книжку Нізам-ал-Мулка.Сусідами Китаю бу
ли Монголи,і вони перейняли багато чого від Китайців,в тому числі 
і китайську стратегію та тактику дипломатії і війни .Монгольські 
звідуни (розвідники),під личиноккупців,торгівців,знаючи мову,або 
маючи платних звідунів з місцевого населення,подавали своєму уря
дові докладні відомості про стан держави,що її мали Монголи заво
йовувати .Монгольські хати задовго до війни так знали всі слабі і

-н-)за М.Іванін.'Воєнноє іскуство і завоюванія татаро-монголов"
жх) за В.Потьомкін (ред.)."Історія діпломатіі".
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сильні місця ворога.Отже,знали: де,і як,і чим ударити. Задовго до 
війни вони підривали силу тої держави зсередини; починали війну 
аж тоді,коли сила ворога вже була захитана,напівзруйнована.Тим-то 
Чингіс-Хан та його наступники ніколи не мали воєнних поразок (-К-).

Завоювавши Московшину,Татари змішалися з прамосквинами-фіна- 
ми кровно і культурно.Створився новий азійський народ - московсь
кий. Татари були далеко культурніші за прамосквинів-Угрофінів,і 
природно провід у Московшини опинився в руках московсько-татарсь
ких покручів (метисів),або й чистокровних Татар. Напр. цар Борис 
іодуноф був Татарин (.-&*). І природно ті люди продовжували в Мос
ковщині стару монгольську політичну і воєнну стратегію та такти
ку, ир її тепер називають 'холодною війною',с.т.підрив сили воро
га зсередини,руками самого ж ворога.

Саме цим способом Московщина загарбала землі сильніших за се
бе сусідів,у тому числі й Україну.Ним способом вона відбудувала 
свою,розпалу 1917 року,імперію. Цим способом вона у війні 1939-45 
років перемогла Німеччину,Великобрітанію,ЗАС,і перемогає їх і те
пер. А хто виграв холодну війну, той вже виграв і горячу перед її 
початком.Ось приклад з XX ст.

Вліті й восені 1917 р.московські партії боролися і билися за 
імперську владу.фактично її не було.; імперський уряд був безси- 
лий.Московсьі воякі розбігалися по домах; московського війська як
не було. ,В Україні було цілковито інакше.Всі українські партії об'єд
налися і створили українську державну владу - Українську Централь
ну Раду (УЦР).ЇЇ накази охоче виконували всі Українці. Отже,тоді 
Иосковпина була роз'єднана і безсила,а Україна об'єднана і силь
ніша за Московщину. Сильніша, бо мала понад 100.000 вояків у 
зукраїнізованих полках,які самі - без наказу згори - створилися,і 
рвалися до бою-з Московщиною.В імперському війську було понад 4 
мільйони Українців. Спираючись на вже зукраїнізовані полки,україн- 
ський уряд мав можливість змобілізувати 2-3-х мільйонове військо. 
Мав повну.можливість,бо всі військові і селянські з'їзди 1917 р. 
домагалися цього від УЦР; вимагали повиганяти з України всіх ка
цапів,і поставити українське військо на московсько-українському 
кордоні.Вимагали негайно проголосити державну незалежність Украї-

Вихована на москволюбних ідеях яничара М.Драгоманова,укра
їнська інтелігенція (соціялістична і несоціялістична) власне цьо
го НЕ хотіла.Вона хотіла цілковито противного.Її провідник у сво
їй щирій сповіді пізніше пише: "Ми,українські демократи,були щиро 
і безоглядно закохані в московську демократію.Ми непохитно їй ві
рили,Вірили,що її ідеали,ідеї,інтереси тотожні з нашими.Отже,мос
ковська демократична імперія є також і українською,і тому Україн
ці мають її боронити.Будь-яке відокремлення України від демокра-. 
тичної Московшини вважали ми безглузним,назадницьким,згубним са
мій же У країні (-ХХХ). Гасло української державної незалежности ми

х)^ А.Свєчін.'Развітіє ваєннава іскуства".
хх)В.Леніна справже прізвище -Ульяноф,з татарського роду Улан.
хйх)йосквини таке саме вбивають і тепер в голови Українців.--



одностайно і з обуренням відкидали,заперечували" (х).
Ці,трагічно нещасні,хахли, патріоти 'єдіной-нєдєлімой матушкі 

Расєі',несвідомі свого яничарства, пі^юку переконували українсь
кого вояка, що військо - то 'буржуйська' видумка,шоб поневолювати 
працюючий народ.Отже, демократична Україна війська не потребує,і 
радили воякам кидати зброю, і йти додому панську землю ділити. 
Переконували,шо московська демократія є найширішою приятелькою 
України,і лите миру з нею прагне,а воювати Україну і не думає.

Наколи б таке казали Москвини, то український вояк ніколи б 
їм не повірив, бо знав народню мудрість здобуту кількасотрічним 
досвідом: "Хочби москаль з неба - вірити йому не треба", "З моска
лем дружи, а камінь за пазухой держи" і десятки подібних.Але пере
конували українських вояків не Москвини,але свої Українці, та те й 
вчені,поважні,'батьки народу',що їх Московщина колись карала за 
їхню любов до України.Якже не повірити таким людям?

Наслідок: столицю ІЮ-мільйонового народу,шо мав Ц мільйони 
вишколених вояків і подостатком зброї,боронило лише 3.000 вояків, 
у тому числі 300 дітей,що не знали стріл: -и.

Мудро вчили Сун-Тсу та Нізам-ал-Мулк.
Вся трагедія України 1917-22 років була в тому,шо невблагане 

життя примушувало українську москволюбну і соціалістичну інте
лігенцію, воювати, вбивати кохану старшебратню демократію .Примусило 
ворогів української незалежної державностей воювати, боротися ЗА 
українську самостійну державу .Примусило переконаних борців за со
ціалізацію боротися за приватну власність. Примусило засадничих 
безбожників звертатися за допомогою до св.Софії. Було би направду 
якимсь надприродним чудом,якби вони ту боротьбу виграли.

Катастрофа 1917-22 років була карою Божою Україні за те,що її 
провідна верства відцуралася українських національних святощів - 
прадідів великих з їхніми заповітами^ що відцуралася національних 
традицій; шо відцуралася власної Матери - національної і христи
янської України. Величезний вибух національної стихії 1917 р.опи
нившись без проводу, розпорошився на тисячі марних повстань,змар
нувався.

Цю кару Божу за національну зраду наших провідників бачимо в 
усій нашій історії від Переяслова по сьогодня.Чесних українських 
патріотів Московшина вигубила.Залишилися і дали нащадків моральна 
підлота,лакузи, 'що за шмат гнилої ковбаси матір рідну продаваг-
ли.їхніми руками і головою Московшина розбудувала свою імперію, і 
втримує її по сьогодня.Тим-то тема "Яничарство" є чи не найголов
нішою в українському історіпису. А вона й досі не розроблена.Тут 
наведім лише кілька прикладів.

Князь Константин Острозький,шо його прославляють наші мало- 
українці,був вірним слугою Польщі. Його жінка-полька католичила і 
польшила його дітей, а він ані пальцем не поворухнув. Коли князі 
В. та М.Глинські зробили 1$07 року повстання проти Польщі,шоб від
новити українськеє залежну державу, то він став на боці Польщі. 
До речі.- Московшина обіцяла Глинським свою військову допомогу. 
Коли ж вони повстали, вона допомогла....Польщі. Навіть ув'язнила

х) переказ з В.Винниченко."Відрз дження нації".
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ГЛИНСЬКИХ,К0ЛИ вони по поразці втікли до "союзниці" Московшини.
За Б.Хмельницького великим польським яничаром був Адам Кисіль.
Кошовий Запорізької Січі Яків Барабаш та полковник 'Мартин 

Пушкар зробили 1658 р. повстання проти гетьмана Івана Литовського 
саме перед вирішальним Конотопським боєм.Проте І Литовський вибив 
до ноги 100.000 московське військо так, шо цар Алексей наказав 
своїм воєводам замиритися на будь-яких умовах, і сам збирався ті
кати з Москви.Тоді Татари були союзниками України,! допомагали І. 
Литовському бити Московшину.З цієї причини не було тоді в Криму 
татарського війська.Користаючись з цього,кошовий Іван Сірко напав 
на Крим,і пограбував.Обурені Татари залишили Литовського,і пода
лися у Крим, руйнуючи все на своєму шляху, і забираючи тисячі укра
їнських бранців.

Чи І.Сірко був дурень,чи підкуплений Мбсковшиною?
Без татарської допомоги сили І.Литовського значно змаліли. 

Ликористовуючи це полковники: Іван Безпалий,Тиміш Цюцюра, Яким 
Сойко,Ласиль Золоторенко,1ван Сірко з допомогою Московшини підня
ли 1659 р. повстання проти гет. І.Лиговського, і цим так ослабили 
силу України,шо Московщина вже мала силу накинути Україні москов
ські умови миру.

Як назвати цих полковників?
Гетьман Іван Брюховецький віддав 166$ р. Московшині рештки 

самоуправних прав України,хоч не був примушений нічим і ніким.
Хто ж був І.Брюховецький?
За намовою москволюба єпископа Лазаря Барановича, полковник 

Деи'ян Многогрішний зрадив Іббр р. гетьмана Петра Дорошенка. Мос
ковщина зробила його гетьманом,і він віддав їй шв більше прав Ук
раїни (-к).Як назвати Д.Многогрішного?

Налякавшись перемог гетьмана Петра Дорошенка,Московшина по
годилася прийняти вимоги гетьмана: забрати з України московські 
залоги,і не втручатися в жодні справи України. Але полковник Іван 
Самойлович переконав Москвинів не поступатися гетьманові,а дальше 
його воювати,обіцяючи допомогти Московшині побити П.Дорошенка. За 
це Московшина зробила його гетьманом, і він вибрав на Київського 
митрою лита завзятого москволюба князя Гедеона Четвертинського, і 
післав його 1685 р.висвячуватися не до Вселенського Патріарха, як 
це було від короля Володимира і до того часу - але до Московсько
го Патріярха. Так підпорядкував Українську Церкву Московській, не 
примушений ніким і нічим.

Як назвати І.Самойловича?
За Богдана Великого десятки таємних брюховецьких, самойлови- 

чів,барабашів, пушкарів одержували від московського царя 'жалова- 
ніє Гранати' на землю в Україні.Але вони їх закопували в землю, 
ховали,бо Великий Богдан рубав таким Юдам голови.

Генеральний Суддя Василь Кочубей,сотник Іван Іскра та інші 
попереджували кількакратно Пьотра І.шо І.Мазепа його'зрадить'.Вони 
повідомляли московський уряд про кожний крок І.Мазепи,що видавав
ся їм на підготовку до "зради".Тим вони не дали Великому Гетьмано-

-к-)Московшина пізніше віддячила йому - заслала до Сибіру.
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ві підготувати Україну до збройного порахунку з Московшиною. Коли 
І.Мазепа відкрито підніс свій меч на Московшину, то вони відкрито 
стали допомагати Московщині. Так сотник Жарівка-Покорський зрадив 
Московщині таємний підземний вхід до твердині Новґород-Сіверський. 
Полковник Гнат Ґалаґан зрадив Московщині доступ до Запорізької 
Січі. Полковник М.Бурляй здав Московшині твердиню Білу Церкву за 
хабара.Полковник Іван Скоропадський здав Московщині без бою твер
диню Стародуб (-&). Сотник Іван Ніс зрадив Московшині- таємний; 
земний вхід до Батуринської твердині.

Бій під Полтавою;то визначив долю України на наступні сторіча 
виграв не Пьотр І з його $0.000 військом.Той бій виграла одна ма
ла людина без жодного війська.Як?

І.Мазепа довго приготовлював Батурин до війни. Він його дуже 
зміцнив; наскладав там багато зброї;Пороху;Харчів.Командували Ба- 
туринською залогою герої полк.Дмитро Чечель;ген.фрідріх Кеніґсек, 
сотник В.Нестеренко (-к-и-).Батуринпі билися геройськи.Отже;Батурин 
міг витримати кільмамісячну облогу .А І.Мазепа запізнився прийти з 
військом лишена кілька день (хкх) .Москвини забрали в Батурині ДО 
гармат і багато пороху та харчів. Під Полтавою стріляли лише 4 
шведські гармати; бо Карло XII загубив не перед тим майже ввесь 
свій обоз та гармати.Натомісць Москвини мали 72 гармати (40 з них 
були з Батурина) і багато пороху.

Несподіваний упадок Батурина визначив вислів Полтавського 
бою не лише тим, ню І.Мазепі забракло гармат, пороху,харчів, але й 
тим ( а це найголовніше), шо та московська перемога перелякала не 
лише багатьох українських старшин, але й перелякала турецького 
султана. Напр.полкі.І. Скоропадський,хоч і був за І.Мазепою,але без 
бою здав Стародуб,і прилучився до Пьотра.Турецький султан,шо був 
погодився взят участь у війні,по упадку Батурина не відважився 
воювати Московшину.

Стан під Батуриним був подібний до стану під Конотопом.Коно
топ,під командою полк. Г.Гуляницького,витримав 70-денну облогу. І 
гетьман І.Виговський мав час зібрати військо, розбити Москвинів 
під Києвом, і прийти під Конотоп та розбити вщент 100.000-е мос
ковське військо.

Гетьман І.Мазепа мав більші за І.Виговського можливості роз
бити Московшину.Ліпші,бо за часів Мазепи вирішальним чинником бу
ла загальна,всенародна ненависть до Московпини.Від Переяслова до 
Коното-па минуло лише $ років (Іб$4-Іб$9) і Московшина їж не мала 
ані сили,ані часу показати Україні свої хижацькі зуби.Від Переяс
лова ж до Полтави минуло $0 років часу, і Московшина вже залляла 
Україні сала під шкіру стільки, цю навіть москволюби побачили, шо 
вона несе їм смерть. Отже,на заклик І.Мазепи була би повстала вся 

Україна, як один муж. Повстала би, якби не приголомшив всіх такий

х) За це він одержав з московських рук безправну гетьманську 
булаву.

хх)їх ранених,Москвини взяли в полон,і закатували на смерть. 
ф.Кеніґсек вмер по дорозі до штабу, і Москвини четверували 
його., тіло .Всіх батуриннів,разок з жінками і дітьми,Москви
ни звіряче закатували.ххж) Завинив Карло XII.
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раптовий упадок Батурина.Був би Батурин витримав московську обло
гу 2-3 тижні ( а він був би витримав і 2-3 місяці; якби І.Ніс був 
не зрадив таємного входу до Батурина),то І.Мазепа був би вибив до 
ноги московське військо під Батуриним,як колись І.Виговський під 
Конотопом.І це не є безпідставне припущення.Підрахуймо сили.

А.Мєншікоф мав під Батуриним 30.000 війська та 20 гармат. 
Карло мав 18.000 війська і кілька гармат.І.Мазепа мав 18.000 вій
ська і в Батурині 10.000 залоги з 40 гарматами. Всього ж військо 
Пьотр мав 100.000, Карло - 70.000,1.Мазепа - 60.000 вже в полках, 
а міг покликати п'ятикратно більше. Крім того, боєздатність Ук
раїнців і Шведів була далеко більшою, за боєздатність Москвинів(-к). 
Та,найбільшою силою І.Мазепи був сам український народ. Тут мусимо 
ухилитися трохи від теми,шоб заперечити одну з багатьох московсь
ких брехень.

Походження, вдача, світогляд,родинні, громадські,державні ідеа
ли та лад українського і московського народів є не лише протистав
ні,але й непримиримо ВОРОЖІ,бо взаємно себе заперечують. Не може 
бути суло ступки (компромісу) між Божеським і диявольським, між ог
нем і водою. Так не може бути жодної супоступки між українським і 
московським народами.Це довела історія обидвох народів. Від Пере- 
яслова по сьогоднн Московшина московшить Україну всією величезною 
силою своєї імперської машини. Переконавшись, шо ані 'кнутом',ані 
'пряніком' не змосковшити, ВСЕ московське суспільство (насамперед 
письменники) кинулося доводити малоросам 'братерство вєліко-мало- 
-бєло русоф'.А ті "брати" воювали між собою: 1148,1155,1169,1240, 
1514,1618,1659,1660,1676,1709,1712,1775,1855,1905-1907,1917-1922, 
1941-1955,не згадуючи шоденної,запеклої боротьби-війни від Пере
дслова по сьогоднішній день.

- Треба визнати, шо і московська і українська інтелігенція щиро 
повірили у те "братерство" (ж*).Тим-то кожний вияв боротьби укра
їнського народу за державну незалежність від Московшини,Москвини 
мають за ворохобню (бунт) окремих осіб чи малих гуртків 'мазєпін- 
цоф,пєтлюровцоф,бандєрівцоф,сєпаратістоф,але ніколи Українців. Ці 
гуртки зрадили не лише Московщину, але й свій власний український 
нарід,бо продалися ворогові обидвох народів: московського і укра- 
їнського.Мазепинпі продались Швеції, Петлюровці - франції,Англії, 
бандерівці - Німеччині.І треба наголосити,ню Москвини справді ши- 
ро вірять, що там-ті продалися. Вірять, бо духовість і світогляд 
Москвина є на всі 100% матеріалістичні,і йому просто несила уяви
ти,що хтось може робити шось безкорисно. Навіть свою імперію Мос
квин боронить лише тому,шо бачить у ній особисту користь.

Та,вибух 1917 р.української національної стихії,одностайні 
ухвали селянських з'їздів ( кожний з кількох тисяч послів),шо ви
магали негайно вигонити з України всіх кацапів,і проголосити дер
жавну незалежність України,і нарешті кількарічна (1917-1923) кри
вава, збройна війна українського селянства з московськими зайдами 
довели аж надто наочно, шо отих 'сепаратістоф' було 35 мільйонів.

ж) 12.000 Шведів розбили під Нарвою 34.000 Москвинів.
-кз-)0бидва простонароддя не повірили тій, видуманій теорії, бо ж

щоденне життя доводило її брехливість.
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Так Коек вини були примушені "доводити"; го своє національне від
родження Україна завдячує ... Московщині,то українську незалеж
ну державу (УРСР) Українці могли створити лише тому,пю їм допо
могла її творити ...Московшина і т.п.Москвинові очей не позичати 
у Сірка.На цю тему видали тисячі книжок,разом з "науковими" істо
ріями України."Ловкость рук і нікакова иашєнства" - кажуть.

Так і поразку Великого Гетьмана та мазепинців "пояснюють" 
Московські історики ( а за ними і наші раби) тим,щэ мовляв,україн
ський нарід не підтримав І.Мазепу, бо він гнобив народ,і сприяв 
шляхетському гнобленню.

Наші 'мудрі по шкоді* демократи (шо програли 1917 р.бороть
бу з Московщиною) закидають Б.Хмельницькому та І.Мазепі(людям ХУІІ 
ст.) брак демократизму (х). Ніхто з українських науковців не дос
лідив ше заходів Б.Хмельницького та І.Мазепи поліпшити добробут 
всього народу, чи захистити простий нарід від шляхетської сваво
лі.Обидва були великими державними мужами, і розуміли вагу кожного 
стану у державному житті.Не може бути сумніву,шо вони обидва дба
ли за всю націю,за всі стани,отже і за.селянський і робітничий. 
Напр. гетьман І.Мазепа видав І69І р. універсал яким затверджував 
права козаків та селян на землі,шо їх вони одержали за Б.* Хмель
ницького^ забороняв старшині силувати селян та козаків до праці. 
Наказував полковникам повідомляти його про всілякі утиски селянам 
міщанам і козакам. Та,повертаємось до Батурина,до наслідків зради 
Івана Носа.

За $0 років від Переяслова Московшина своїми дикими здирства
ми, грабунками, вбивствами так розлютили ввесь український нарід,шо 
на заклик І.Мазепи вибухло би стихійно всенародне повстання проти 
московської влади в Україні. Нарід голіруч знишив би московські 
залоги(ях) .Пьотр знав це,і у своїх відозвах до українських селян 
обіцяв звільнити їх від паншини на старшин, від податків; обіцяв 
захистити їх від всіляких утисків.З питомил Москвинові нахабством 
запевняв,шо ніде у світі нема такої волі і такого добробуту, як у 
московській державі.

Звільнене від облоги Батурина 30.000 військо Пьотр негайно 
післав відтяти Запорізьку Січ та українські полки від І.Мазепи. 
Зруйнувавши запорізьку твердиню Переволочну,спаливши гетьманську 
столицю(х*к&),Пьотр розіслав по всій Україні своїх людей,які іме
нем царя обіцяли всілякі нагороди тим,хто чинно допоможе Московщи
ні покарати 'мазєпінпоф-ізмєнікоф* .Прихильників г.етьмана Пьотр

х)В ХУІІ ст.не було демократизму в усьому культурному світі, 
бо Европа почала доростати до.демократизму щойно у XIX ст. 

хх)Три полки Миргородський,Лубенський і Прилуцький не викона
ли Пьотрового наказу прилучитися до московського війська. 

я-кя)Від Пьотра І і досі Московшина не дозволяла розбудовувати 
ніяк Батурина і Чигирина (навіть і Глухова).Не дозволяла 
закладати там середніх шкіл.Не дозволяла будувати до них 
залізниць. Навмисно тримала ці гетьманські столиці в ста
ні глухих,маленьких,забутих повітових містечок. Єкатєріна 
II ж наказала робити все шоби зникла в народі пам'ять по 
гетьманах.
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наказав садити на палі,четвертувати,а мерців не ховати кілька день 
щоб їхній жахливий вигляд залякував (тероризував) Українців (-Н-). 
Тоді Дніпром плили сотні плотів,що на них були шибениці зі пові
шеними иазепинцями.Тоді Московшина спалила сотні українських сіл 
та містечок разом з людьми (-к-х).

Був би Батурин утримався 1-2 тижні (а він утримався би, якби 
не зрада І.Носа),гетьман зі Шведам встиг, би прийти і знишити 
ьо сковську облогу. Тоді одразу прилучилися би до гетьмана всі ук
раїнські полки і вся Запорізька Січ (ДО.000 запорожців з гармата
ми). Та,найголовніше - вибухло би стихійне всенародне нищення мос
ковських залог по всій Україні.За таких обставин Московшина не по
чинала би ані Полтавського,ані якого іншого бою, і Москвини тікали 
би з України навипередки,покинувши в Україні всі гармати і обози.

І вся історія Східньої Европи була би тепер геть цілковито 
інакша.Створилося би 170$ року Руське королівство від Волги поза 
Сян.І воно замкнуло би Московщину в її природні межі ХУ ст. А те 
Руське королівство мало всі можливості вирости на 100 мільйонову, 
від Волги по Дунай державу.Державу демократичну,висококультурну і 
найбагатшу в Етролі.

Полтавській бій виграв не московський цар під Полтавою, але 
український сотник у Батурині. По Полтаві таких Кй-яничарів роз
родилося тисячі.І це вони вигравали Московщині всі дальші бої Ук
раїни з Московщиною. І це вони розбудували і зміцнили московську 
імперію. І це вони тримали і тепер тримають Україну в стані.без
правної, безсилої, хижацько визискуваної Московщиною осади.Без 
їхньої допомоги не існувала би московська імперія. Тим-то треба 
блише приглянутися отим: носам,ґалаґанам,кочубеяи, самойловичам, 
драгомановим,винниченкам,скрипни ...ім'я їм -легіон. їхні прізви
ща і чини знайдете-у московських азбуковниках (енциклопедіях).Тут 
згадаємо лише кілька задля прикладу.

Пьбтр І не міг знайти серед своїх Москвинів не тощо досить 
письменних(-ккк),але бодай досить розумних людей,шо могли би вико
нувати його реформи. Так він був примушений привозити реформаторів 
та цивілізаторів з Европи. Крім Німців (Ц) привозив багато Укра
їнців,яким давав високі посади та титули. Напр.Теофанові Прокопо- 
вичеві,П.Ягужинському та багатьом іншим.

Т.Прокопович по Полтаві зустрів Пьотра в Києві горячою про
мовою (панегіриком) "Слово Похвальне Царю Петру о пабєдє под Пол
тавой". Пьотр наказав надрукувати ту промову, а Прокоповича забрав 
до Петербургу, і зробив його архиепископом і Головою Св.Синода(5) 
Цей запроданець написав більше таких'похвал" (6).

Високоосвічений богослов Теофілакт Лопатинський зустрів Пьот
ра в Москві.цареславною промовою, і пізніше написав шв кілька та-

-а) Московшина робила те самісіньке ІІ9І8-23 рр.І$Ді-Д$ рр.
-к-*) Таке саме Московшина робила і І9ДІ-Ш? роками.
-&№-а)Сенатори: князі А.Меншікоф і А.Долґорукій були неписьменні.
Ц)московшина привозила до себе тисячі німецьких інженерів - та 

знавців-науковців по 1-й і по 2-ій світових війнах.
5) Він є Головою Московської Церкви,бо Пьотр знишив Патріархат.
6) див.'Сабраніє речей архієпіскапа фєофана.
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ких же.На доручення заступника патріарха Степана Яворського ( та
кож 'вєрнава малороса') він склав Богослужбу "Служба блаґадарствє- 
ная о пабєдє над Швєдамі под Палтавай'.У ній він прославляв Пьот- 
ра і виклинав'І.Мазопу.Ця 'служба' заперечує церковні закони (ка
нони) Православної Церкви. Так український богослов упав морально 
аж до блюзнірства. Цю 'службу' Московська Церква записала до "Ме
сячной Мінєі" на 27-го Червня.Так виклинали І.Мазепу щороку двічі 
і словами Українця.

Інший український богослов Гаврило Бужинський написав та ви
голосив цареславних промов більше,ніж Т.Прокопонич та Т.Лопатин- 
ський разом (х*) .Навіть самі Москвини писали (в Енціклопєдіі Брок
гауза і Єфрона),ню він аж надто рабски переборщував.Цар призначив 
його радником св.Синоду та головним цензором видавництв і шкіл. 
На тій посаді він щосили московшив українські видання та школи. 
Так само автором Ємського царського наказу 1876 р. яким забороня
лася українська мова,був яничар М.Юзефович.
Писали і видавали свої цареславні твори: Платон Петрункевич,
Іван Краменецький,Афанасій Заруцький та інші.Московські історики 
називають ті писання гидко-лакузними. Кожний з тих перевертнів 
одержував високу посаду.

У СССР Московщина нагороджує:Корнійчуків,тичин,сосюр, бажа- 
нів,кириченків і т.п.посадами "міністрів" у т.зв.УРСР.Та,в монар
хічній імперії ті посади були справжніми,с.т. з правом наказувати 
навіть і Москвинам.А в СССР ті посади 'ліповоє',с.т.з правом лише 
виконувати накази Москвинів.Проте Корнійчуки,бажани,тичини можуть 
виправдуватися тим,шо на потилицю кожного з них спрямована цівка 
"старшебратньої"пістолі,з наказом славословити иосковшення і гра
бунок України. Тисячі тих,хто насмілився мовчати,заплатили своєю 
головою.Прокоповичі-лопатинські,бужинські були далеко підліші за т 
своїх близнюків у СССР,бо в монархічній московській імперії ніхто 
і ніщо,і нічим не примушував нікого ставати яничаром. Це вже мос
ковська "дємакратія" зробила "праґрєс",і вигублює тих,хто не хоче 
ставати яничаром.

Єкатєріна II обернула Гетнманшину в Маларасейскоє Генерал-Гу
бернаторство . Зруйнувала Запорізьку Січ,й її землі роздала своїм 
любасам,обернувши запорожців у кріпаків.Вона закріїюстила все ук
раїнське селянство. Вона загарбала землі українських церков 
та манастирів,і тим відібрала від них засоби утримувати школи,які 
випускали сільських учителів. Тим учителям заборонила навчати в 
сільських школах. Вона викинула Могилянську Академію з будинків 
Братського манастиря,де вона містилася від її заснований. Україн
ська шляхта кількакратно просила дозволу заснувати й утримувати 
власним коштом,університет в Українфкатєріна не дозволила.Укра
їнці просили дозволити заснувати бодай військову школу у Глухові, 
де стояв порожній палац кол. гетьмана К.Розумовського. Відмовила. 
Митрополита Арсена Мацієвича замурувала живим у Ревельській 
в'я'язниці за те,ж) він протестував проти нищення українсь=- 
кого шкільництва і грабунку українських ианастирів.

х) див.'Проповеді архімандріта Гаврііла Бужінскаґо".
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А за Єкатєріни II канцлером імперії був Олександер Безбородь- 
ко, а міністром освіти - Петро Завадовський. О.Безбородько одержав 
найжший титул 'свєтлєйшій князь Расєйской імпєріі' та великі ма
єтки в Україні.П.Завадовський одержав титул графа і великі маєтки 
в Україні.Московшина так не нагороджує за нішо.

За Єлісавєти (17^2-1762) випадково пошастило Україні.Олекса 
Розуиовський став неофіційним ( хоч шлюбним ) чоловіком царині, і 
мав великий на неї вплив. Він відновив гетьманат,поставивши на 
гетьмана свого брата Кирила. Кирило з допомогою свого брата мав 
можливість привернути Україні права Переяславської угоди.А щонай
менше міг закласти тверді основи культурного росту України. Напр. 
міг відбудувати Київ; міг заснувати університет у Києві та Укра
їнську Академію Наук (^).А вони розпачали би у ХУІІІ ст. ту куль
турну працю,шо її розпочали Українці аж ХІХ-ХХ ст.Кирило міг роз
будувати українською:ільництво та видавництва і т.п. бодай куль
турну розбудову України.

Нічого подібного Кирило і не думав робити. Навіть свій палац 
побудував не в Києві,а в малому місті Глухові ( навіть і не в Ба
турин! чи в Чигирині). Жив переважно в Петербурзі,! там розважав
ся, а не правив Україною. Правила нею українськфтаршина. І вона 
була зробила перший крок до звільнення України - всі московські 
залоги забралися з України. Другим кроком було б,щоб Єлісавєта 
проголосила Кирила дідичним гетьманом. Смерть її не дала цього 
здійснити.

Наступниця Єлісавєти - Єкатєріна II наказала Кирилові зрек
тися гетьманства.Він це дуже радо зробив. За таку 'верность' Єка
тєріна зробила його головнокомандувачем імперського війська та 
дала 3^.000 десятин землі в Україні.

Якби Кирило був хочбй одною десятою Павла Полуботка,то він 
був би не скорився, а підняв всю Україну на боротьбу з Московщи
ною. І мав великі можливості перемогти Московщину. Глипнім на них.

Єкатєріна II захопила царський трон палацовим переворотом, 
вбинпи свого чоловіка Пьотра III. Де значно зменшило пошану (і 
послух) аристократії до неї.Та,головне вона була чистокровна Нім
кеня, а Москвини пам'ятали царювання іншої Німкені - Анни,яка ви
губила кілька найславніших аристократичних московських родин.Мос
квини боялися,ню таке може зробити й Єкатєріна. Отже, існували в 
Московшині передумови намовляти Москвинів проти Єкатєріни.

Нема найменшого сумніву,шо на заклик гетьмана К.Розумовсько- 
го повстала би вся Україна.Тоді в Україні не було московських за
лог,! Україна могла одразу поставити на московському кордоні шо:- 
найменше 100.000 військо.Втративши віру у свого царя,Москвини впа
дають у переляк (паніку) і повстає безлад (хаос).Москвини не дові
ряли ще своій новій цариці,Німкені.За таких умов Московщина ніко
ли не починала війни.

Та, якби й почала війну, то забрало б їй щонайменше один рік 
часу подолати збурену Україну. А тим часом Україна проголосила 
би свою дежавну незалежність,і знайшла би союзників.А їх тоді не

х)Єлісавєта поставила його - 18-річного хлопця - президентом 
Імператорської Академії Наук у Петербурзі.
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бракувало. Навчена гірким досвідом, Туреччина напевно допомогла б 
Україні валити московську імперію.Недавно перед тим (17^3 р. )Мос- 
ковшина загарбала від Швеції половину Фінляндії; побила Прусію; 
зайняла Прибалтику .Швеція та Прусія напевно використали би україн
сько-московську війну;щоби відбити втрачене.

Та;навіть наколи б К.Розумовський і програв би війну; то Ук
раїна була би виграла дуже багато.Проголошення у ХУІІІ ст.держав
ної незалежноети України;і визнання її європейськими державами(^) 
стало би великим нашим правним прикладом(прецедентом);доводом ук
раїнського державництва;Хочби й перемогла Московщина.Та;найголов
ніше - ця нова Хмельниччина ( Розумовшина ) - навіть і програна - 
дуже сміцнила би силу України в дальшій боротьбі з Московщиною. 
Розгон Хмельниччини дав Україні силу боротися ще 200 років. А на
віть і без нової Хмельниччини; Єкатєріна коли й набрала сили;Не 
наважувалася нищити фізично українську провідну верству. Нищила 
лише моральним розкладом - підкупством,московшенням.

Нова Хмельниччина (Розумовшина) ;Хочби й переможена фізично? 
була би ПРОДОВЖИЛА ВІКУ українській самоуправі на які 100 років; с. 
т.до XIX ст.А в XIX ст.почалася в Европі доба відродження націй. 
Продовження самоуправи України - це припізнення її московшення, 
Самоуправна (автономна ) Україна не пасла би задніх у відроджені 
європейських націй;ЯК це сталося в нашій історії.А тоді московсь
ка імперія була би примушена 18 Д8 року піти шляхом Австро-Угор- 
ської імперії. А той її шлях закінчився би 1917 р. тим самим пю й 
Австро-Угорської.Так би сталося; якби Кирило Розумовський (і його 
брат Олекса) був не другим Скоропадським (Іваном чи Павлом);а дру- 
гим;Якшо не І.Мазепою;то Петром Дорошенком чи Павлом Полуботком.

%  не було тоді в Україні хочби й меншиХ;Проте мазеп,Дорошен
ків,виговських,орликів,пзлуботків,Гордієнків?- Були, Але за ними 
стежили тодішні кочубеї,іскри,ґалаґани,носи,прокоповичі,і виказу
вали московському урядові.А 'вєрніє малороси' - Олекса та Кирило 
Розумовскі боялися захішати мазепинціВ;боялися вигублювати яничар.

В дальших сторіччах аж по 1917 рік понад 99& провідної вер
стви України були 'вєрнимі малоросамі' ( в Галичині вірними авст- 
ріяками). По 1917 році чимало з них стали Українцями; і поклали 
свої голови у війні за українську державну незалежність.Але чима
ло лишилися;Якшо не малоросами;то малоукраїнцями(-кх).3 тисяч лише 
найвизначніших малоросіВ;будівничих московської культури та імпе- 
перії від ХУІІ ст.по XX ст.згадаємо лише кілька задля прикладу;а 
решту знайдете в московських азбуковниках (енциклопедіях). 
МіністрИ;ГубернаторИ;сенатори: князь О.Безбородько; граф О.Розу- 
мовський;Граф П.Завадовський; граф В .Кочубей; граф Г.Милорадович, 
граф І.Гудовин; П.Ягужинський; І.Журман,В.та М.Туманскі,М.Микло- 
шевський;1.та В.та О.Ханенки,М.Сперанський, В.Ковалевський,М.Род-

-й) Дуже рухливий; неофіційний посол України в Европі Григор 
Орлик ( син гетьмана) вмер щойно три роки перед знищенням 
гетьманату.Отже;Европа тоді знала вагу України в європей
ській політиці.

хх)Малоукраїнцями називаємо людей,шо кровно і культурно є Ук
раїнцями, а політично є московськими духовими рабами.
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зянко,М. Терещенко, В.Затонський,Ю.Коцюбинський,0.Кириченко,Н.Каль- 
ченко,Н.Криленко, О.Корнійчук, П.Любченко, М. Скрипник,П.Шелест, А.
С. аба,А.Радченко і сотки інших.

Генерали: С.Шйрай,0.і ф.Туманськ і,М .Макаренко,Р.Кондратенко,
B. Овсіенко,П.Дибенко,А.Колчак,С .Ковпак,К.Москаленко, С. Тимошенко,
A. Юзефович і сотки інших.

Академіки,професори: М.Лобачевський,В.Вернадський,М.Бурденко,
0 .Карпинський, Г .Ко зипький, 0 .Касименко , I .Кириченко, П .Капиця, Д.Ка- 
вунник,П.Юркевич,В.Зінківський,В.Григорович,В.і І.Грабарі,Г.Іль- 
їнський,М.Каченовський,В.і І.і О.Кістяковські,А.Комар,М.Коялович, 
П.і М.Заблоцькі,П.Лащенко та тисячі інших.

Єпископи: С,Яворський, Т.Прокопович,Г .Бужинський,Г. Вишневец
кий,Г.Концевич,І.Кульчицький, І.Боголевський,В. Ліницький,Л.Горка,
C. Калиновеький і десятки інших,

Малярі,різьб' яри:М.Козловський,Д. Левицький,К.Головачевський,
B. Боровико вський, І .Мартос, І .Кримський,К. і М.Маковські,В.Бродський, 
Я. Станіславський, С.Милорадович, Л.Скадовськи^К.КлимченкОдП.Котля- 
ревськи^В.Конашевич^.Кравченко і сотки інших.

Письменники: М.Гоголь,Г.Данилевський,В.Короленко,М.Уманепь, * 
М.Зощенко,А.Оверченко,А.Ахматова (Горенко),І.Бунін (буньковський) 
В.Немирович-Данченко та сотки інших.

Композитори: М.Глинка,П.Чайківський та інші.
Серед цих тисяч здібних, розумних, високоосвічених єнків 

були і такі,шо любили Україну,і навіть дещо зробили задля її куль
тури, але всі вони були щирими патріотами московської імперії
1 ворогами української державної незалежности.

Повторюємо: без українських яничарів (та інших зиосковщених 
чужинців) самі Москвини ніколи би не розбудували своєї убогої 
Московшини на велику імперію. Це правдиво у всіх сторіччах,разом 
з XX ст.Жобільшеі- Московське загарбництво ( імперіялізм ) XX ст. 
зруйнувало Україну безмірно більше,ніж за всі інші сторічча ра
зом.Безмірно більше.Московські монархічні загарбники бо руйнували 
господарку (економіку),добробут,а культуру лише частково,залишаю
чи незруйнованими основи.А на незруйнованих основах не тяжко від
будувати зруйноване .Московські ж "дємакратічні" загарбники XX ст., 
у СССР нищать цілковито все,разом з основами.Та,найкатастрофаль- 
ніше те,ню нищать основи не лише матеріяльні,але й духові.Матері- 
яльні навіть основи порівнюючи легко відбудувати теперішньою тех
нікою. Основи ж духові - вартості:набоженські,етичні,естетичні, 
культурні топе ніяка найудосконаліша машина не створить.їх творить 
лише творчий,вільних ДУХ.Ніхто у світі не знає ше: якою мірою от
руїла Московщина українську душу свої рабством.Лише новий 1917рік 
це виявить. А щоб зустріти той новий 1917 рік з відкритими очима, 
июб скористатися з досвіду старого 1917 року,шоб не повторити йо
го помилок - мусимо пригадати події,чини і боротьбу того старого 
1917 року, шо приніс Україні,нечувану в історії,загладу,руїну,му
ки,жертви, смерть. -&№зиньа

Чужинці питають нас:"Яким чином ваша ЦО-мільйонова,багата і 
культурна нація не змогла втримати по 1917 році своєї державної 
незалежности, а далеко менші і бідніші народи утримали свої? Па
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леніючи від сороку,ми викручуємось сіном,мовляв,Московщина завою
вала Україну своїм військом.Наколи б чужинець запитав:"А скільки 
війська мала Московщина 1917 року і скільки Україна?",то ми пале
ніючи,мовчали би.Та,найсоромніше було би нам слухати запит:"Чому 
Московщина відбудувала своє зникле військо,а Україна не відбуду
вала,хоч мала в імперському війську чотири мільйони вишколених 
вояків,старшин і генералів?

На цей дуже великий запит ЧСМУ - мусимо знати відповідь,якщо 
хочемо,щоби новий 1917 рік не скінчився тим, чим скінчився старий 
півсторічна тому^Мусимо знати:ХТО і ЯК знишив,проголошену 1917 р. 
Українську Народню Республіку. Мусимо- знати відповідь правдиву,а 
не брехливі викрути тих,хто її завалив.

А відповідь трагічно проста.- Завалив її Іван Ніс XIX ст.І 
завалив тим самим способом,ню ним завалив Руське Королівство Іван 
Ніс ХУІІІ ст.,с.т.таємним підступом,завінни ворога до твердині ук
раїнського національного світогляду .Називався той Іван Ніс XIX стг. 
проф.Михайло Драгоманов.Іван франко визначив цього руїника укра
їнської державности коротко, але вичерпуюче - gente Ru therms,na- 
tione Russus ,a українською мовою - Москвин української крови, а 
докладніше - яничар. -

"Кожна революція була спершу думкою в голові одної людини" - 
каже американський філософ Р .Емереон .Могутній голос нашого націо
нального пророка Тараса збудив (хоч і не багатьох) українських 
інтелігентів із національного сну.Зароджувалася українська націо
нальна революція.Московшина це зрозуміла,і*тому жорстоко покарала 
батька тої революції - Великого Тараса (ж).

Українськанаціональна революція почалася тим,шо збуджені Т. 
Шевченком українські інтелігенти кинулися досліджувати, вивчати 
свій нарід. Побачивни його багатющі культурні скарби, вони почали 
випростовувати свій, зігнутий московським духовим рабством,націо
нальний свій хребет.Ідея власної української державности ("у сво
їй хаті - свою сила") сталена шлях її здійснення; на шлях націо
нальної революції ("повставайте і ворожою злою кров'ю волю окро
піте"). Досвід із Т.НІевченком показав Московщині,то фізична вигуба 
борців за волю України збільшує силу України в її боротьбі з 
Московщиною.І Московшина вжила свого - сторіччями випробуваного - 
азійського способу - нишити.ворога духово,морально,розумово і ру
ками самого ж ворога.Московшина взялася ЗБОЧИТИ НА МАНІВЦІ україн
ську НАЦІОНАЛЬНУ революцію.І вона зробила це з подивугідним ус
піхом.Як?

У XIX ст.ширилася по всій Европі пошесть соціялізму.Соція- 
лізм має багато химер (утопій),як напр.знесення приватної власно- 
сти,удержавлення чи усуспільнення всього рільництва,про:телу,тор
гівлі, заник націй та національних культур і мов,заник держав,сві
тове об'єднання всього людства в одній наддержаві тошо.

Такі ідеї не приваблювали загал,бо були надто теоретичні,да-
-х)Нокарала,судивши Кирило-Методієвське Братство,хоч Т.Шевчен- 
ко до нього не належав. Членів же Братства покарано дуже 
легко,бо Московшина розуміла,шо їхні химерні (утопійні)мрії 
московській імперії не загражують.
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лекі і незрозумілі йому.І соціалісти мусили позичати у демократії 
ідеї зрозуміліші,життєвіті (реальніші), пекучіші загалові,як напр. 
усуненння визиску робітників капіталістами,забезпечення здоров'я 
і добробуту всієї людности ,політичну однакоправність усіх грома
дян, вибраний усім народом і відповідальний перед ним уряд,воля 
слова і згуртовань і т.п.

Такі демократичні ідеї український народ створив тисячі ро
ків тому.І не лише створив,але й здійснював їх (х). Отже,вони бу
ли близькі,самозрозумілі світоглядові та вдачі ( психіці) Україн
ця. Тим-то українська^інтелігенція - а понадто молода - захопилася 
демократичними ідеями,що їх вкрав (узурпував) соціялізм від демо
кратизму, і привласнив.Захопившись цими НЕсоціялістичними,а демок
ратичними ідеями, наша інтелігенції переочила, недогляділа ідей 
чисто соціялістичних. А одною з тих соціялістичних ідей є деспо
тична, зосереджена ( зцентралізована), всеохоплююча ( тоталітарна) 
безвідповідальна влада кодла найвищих соціялістичних вельмож.Лише 
така влада зможе накинути заляком (терором) людям соціялізм.Отже, 
соціялізм є проти демократизму.Соціялізм заперечує демократизм.Це 
й переочила українська інтелігенція.Чому?

Відповідь дає громадознавство (соціологія).Воно каже,шр туга 
за щастям і справедливістю притамана людині. Духово розвинена лю
дина тужить за справедливістю. Ця туга породжує ВІРУ у можливість 
здійснити справедливість і бажання знайти способи здійснити її. 
Так з первісних дикунських набоженств розвинулися сучасні великі 
набоженства,і найвеличніша з них - Християнське.

Основою кожного набоженства є ВІРА,а не знання.Віра ж і знан
ня належать до двох цілковито інакших світів: віра до світу духо
вого (душі),позамислового,нематеріального, а знання до світу ма
теріального, змислового (розуму,мозку),до світу фізичного. Побіль
ше! Глибока (а не поверхова),непохитна віра завжди була сильні
шою силою,ніж знання,і буде сильнішою доти,доки людина буде люди
ною .Набоженського загорільця (релігійного фанатика) не перекона
ють жодні розумові доводи, з тої простої причини, шо віра і розум 
лежать у двох несумірних світах. Це так,як душевний біль,радість, 
любов топю не зміряти метром,не зважити кілограмами. Віра лежить 
поза розумом, і тому завжди безкритична.Набоженські догми не дово
дять розумом. "Вірте і віра врятує вас" - вчать всі великі набо- 
зенства.І не лише набоженства,а й новіша психотерапія. Можна на
вести тисячі фактів, коли віра справді рятувала життя людям (хх). 
"Віра може гору зрушити" - каже Св.Письмо.Історія записала тисячі 
фактів,коли віра справді "рушала гори",с.т.творила розумово немож-

Соціалізм має всі прикмети набоженської віри.Всі чисто соці
алістичні теорії є нішо інше,лише набоженські догми,с.т.недоведе- 
на розумом, безпідставна віра.Соціялістична ж розумова речівня 
(фразеологія) - це лише параван,що за ним ховається недоведеність 
ВІРИ в соціялістичні химери (утопії).

ж) див.П.Штепа."Українець а Москвин", 
их)див.
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Саме невблагане життя відкрило безґрунтовність,химерність 
соціалістичних догм. Перша же спроба здійснити чистий соціалізм, 

с.т. без його запозичень у демократизму - ганебно провалилася в 
СССР,вигубивши мільйони невинних людей і обернутій багатющу Укра
їну в духовий і фізичний цвинтар (-а).Але це сталося по 1917 році, 
а до 1917 р. соціялізм в Московській імперії видав кількадесят 
своїх святих мучеників.Серед них багато немосквинів,як напр.Укра
їнці: Софія Перовська ( з роду гет.К.Розумовського), А..Желябов,Д. 
Кибальчич,В.Дебагорій, Я.Стефанович,Д.Лизогуб, О.Малинко та інші, 
їхня жертвена кров освятила соціялізм в очах люд ей. На місце одно
го, страченого владою, борця за соціялізм приходили десятки нових,

Українці,зі своєю ідеалістичною культурою і світоглядом, не 
могли не повірити такій ідеї,шо творила святих"мучеників. І пові
рили. Ніякої трагедії не було в тому, то українська інтелігенція 
повірила в соціалістичне набоженство-віру.Не було,бо ж - раніш чи 
пізніше - саме життя було би зруйнувало ту їхню віру,як зруйнува
ло у Німців.Трагедія ж не лише самих українських соціалістів, але 
й усієї України є в тому, то вони увірувала в соціялізм МОСКОВСЬ
КИЙ. Тисячократно наголошуємо в московський. А він був щось геть 
інакше,як європейський (хх).Яка ж ріжниці поміж ними?

Европейський соціялізм народився і виріс на ґрунті європей
ської (а не азійської) культури.Европейська ж культура розвинула
ся з греко-римської,засвоюючи її високу етику та правосвідомість, 
з їхнімі ідеями вільної думки,людської гідности,чести ТОЩО. За 1$ 
сторіч Християнства Европа засвоїла також і християнську філосо
фію з її людяністю (гуманізмом),вимогою справедливости,першенст- 
вом духа над матерією, ідеєю любови, ідеєю позамислового світу, 
Предвічного Єдиного Бога,з Його великими законами.Діти цієї куль
тури - європейські соціалісти були насамперед людолюбами(гуманіс- 
тами).В Україні їх зразком були: І.франко,М.Павлик,Ю.Бачинський.

Та,найвартнішим здобутком європейської культури була КРИТИЧ
НА думка.Вона зроджувала нові ідеї і вільну боротьбу ідей,і стала 
матер'ю європейського поступу.ця боротьба ідей розвинула і розум 
Европейца,який міг знайти межу між химерним і життєво можли
вим та корисним всій нації.Европейські соціялісти були насамперед 
патріотами,а вже потім соціалістами-інтернаціоналістами.Так евро
пейський критичний розум, разом з європейською - у своїй основі 
християнською - культурою і духовістю не міг сприйняти соціаліс
тичного деспотизму,з його похідною - рабством та отарністю. І ев
ропейські соціялісти стали на шлях демократичного реформатор-

*) Німецька соціалістична партія була найстарша,найбільша у 
світі, і видалфайвизначніших теоретиків і практиків соці
алізму. І вона на своєму з'їзді в Бад-Іодезберзі 15-ХІ- 
1959 цілковито відцуралася марксизму ЗйО голосами проти 
16.

ях) К.Маркс назвав московський соціялізм 'монгольським',соці
алізмом Чингіс-Хана.Дуже влучно!
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ства (х). . . ..Як ми вже згадували,духовість^культура і світогляд Українця
є наскрізь європейські,з тої простої причини,то Українець є Евро
пейцем расово і співтворцем європейської культури зперед історич
ної ше доби.Москвин же наскрізь Азіят,Отже,українські соціалісти 
мали би піти шляхом європейських. І справді,українські соціяліс- 
ти, які були поза впливом московської культури - в Галичині,в 
Буковині - пішли європейським шляхом (хх).Наші галицькі соціаліс
ти не були революціонерами,а лише реформаторами. Вони не пішли до 
соціалістичних партій нації гнобительки українського народу(поль- 
ської),але заклали свою,українську соціалістичну партію.І ця пар
тія боролося за права і добробут свого власного,українського на
роду насамперед, а лише в другу чергу і за інші народи.Вони були 
досить кепські інтернаціоналісти.

Наші зносковіизні дніпрянські соціалісти,отруєні - за виразом 
Великого Тараса - 'московською блекотою',пішли московським шляхом 
до соціалізму.Вони влупили до соціалістичних партій нації-гноби-
тельки українського народу,до московських,і тим зрадили свій влас
ний нарід.А шо московський "соціалізм" фактично був і є нічим ін
шим, лише московським загарбництвом (імперіялізмом),то наші соціа
лісти в московських соціалістичних партіях фактично були пахолка- 
ми,яничарами. І ті перевертні були би ніколи не створили своїх 
українських соціалістичних партій,якби Москвини були не забули б 
начас науки, згаданого китайського стратега Сун-Тсу. Забувши за 
неї,певні своєї імперської сили, московські соціалісти і слухати 
не хотіли про права української мови,а про якусь самоуправу Укра
їни і згадувати нема що.Коли ж який малорос пробував щось мимрити 
про це, то московські товариші соціалісти накидалися на нього 
так люто,що бідолага з переляку тікав.Хоч і перекінчики,українсь
кі соціалісти любили Україну, і шовінізм московських соціалістів 
їх ображав і обурював,Так самі Москвини штовхнули Українців-соці- 
ялістів закласти свої власні українські соціалістичні партії.

Та й ті "українські" партії українськими не були. їхня про
грама нічим не відріжнялася від московських,крім вимоги культурної 
(лише культурної) самоуправи, що фактично оберталася лише у право
вживати української мови .Навіть найбільшу справу - земельну змав- 
пували рабськи з московської програми,прийнявши ідею соціалізації 
землі. У Московщині ця ідея мала національно-історичні корні в 
'абшіні',отже була природна і можлива. В Україні ж споконвіку па
нувала не лише фізично-правно, але й у всьому духовому житті ідея 
приватної власности на все.Отже,соніялізанія землі була протипри
родною, ворожою українському світоглядові ідеєю. Так глибоко воро
жою,шо лише по мерцях кількох МІЛЬЙОНІВ Українців змогла Москов-

х)Москвини проголосили європейських соціалістів зрадниками ро
бітничої класи,і ненавидили їх більше,як капіталістів,бо єв
ропейські соціалісти,поліпшуючи реформами життя робітництва, 
усували ґрунт зпід московського деспотичного соціалізму, 

хх)М.Драгомано^настирливо намагався затягнути:їх до московсь
кого сопіялізму.І.Франко гостро глузував з того Чингіс-Хан
ського соціалізму М.Драгоманова.
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шина запровадити в Україні свою 'абшіну' під соціалістичною наз
вою 'колхоз'.

Ідеологічним провідником українських соціалістів (і несогія- 
лістів москволюбів) був.проф.М.Драгоманов. І коли вврбата *доля 
України дала 1917 року державну владу нашим соціалістам, то вони 
кинулися здійснювати ідеї свого учителя. Подивімось на цього вчи
теля і на його науку.

Його батько був цілковито .змосковщений московський патріот, і 
відповідно виховував своїх дітей (*). У гімназії М.Драгоманов був 
під великим впливом учителя Москвина Н.Стронскоґо. У своїй "два 
учителя" М.Драгоманов згадує його з великою любов'ю. У своїй "Ав
тобіографії" М.Драгоманов не називає ..себе Українцем. Приятелям 
Москвинам він писав, шо він 'обшзрос',а Українцям казав/що він 
'космополіт'. Аналіза ж його писань та діяльности вказує, що він 
був яничаром з 'вєрних малорософ' .Напр.він писав редакторові жур
налу "Вєстнік Європи" Н.Стасюкєвічові: "Гідру українофільства.що 
тепер починає підносити свою голову,саме тепер є час спрямувати 
до ро зумнішо ї (-х-х) д іяль но с ти. Понад то корисно (-к-к-Х')було би згармоні- 
зувати галицьке українофільство з нашими порядними людьми.в Расєі. 
Видається,що саме Провідіння призначило мене допомагати такому 
зв'язкові.Хай Ваш журнал допомагає справі московшення. Коли Гали
чина повернеться під крила рідного орла (Д), то і мене з Вами 
згадають" (5).

Не злий був з М.Драгоманова пророк і.апостол московшення.Те
пер у галицьких - навіть початкових - школах навчають українських 
дітей московської мови, а в середніх та вищих навіть і навчають 
московською мовою. І московська мова панує в усіх установах Гали
чини. Тепер у галицьких містах української мови чути менше,ніж у 
канадійських.

Московська "дємакратія" змінила в західніх землях сотки кіль- 
касотрічних українських історичних назв вулиць, містечок,сіл на 
московські. І то переназвала їх, не лише іменами демократичних 
московських письменників та героїв,як напр.Лєніна,Сталіна,Черні- 
шевскоїо,але й монархічних: Пушкіна,Кутузова і т.п.

Та, та "дємакратія" не задовольнилася московщзнням лише міст, 
але московшить на західніх землях і села.Тепер там є десятки кол- 
хозів названих іменами не лише Леніна. Сталіна,Кірова,але й царсь
ких генералів, як напр.колхоз імені ген. А.Суворова у Збаразькому
повіті. "Москвин садистично насолоджується знущанням з подоланих" 
- свідчить М.Іорькій.

Своїм московським приятелям М.Драгомано хизувався,шо він 
купив за свої гроші та випросив у.приятелів кількасот московсь- 
ських книжок, і подарував їх до українських книгозбірень у Відні, 
Львові і у Чернівцях.Тепер там - десятки тисяч московських книжок,

-Н-) А.Кримський."Розвідки,статті та замітки". 
к-к-)3 московської точки погляду.
*&&&) Московшині.
Д) Гербом московської імперії був тоді двоголовий орел. 
$) М.Лємкє.'Н.Стасюлєвіч і єґо саврємєнікі".
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але нема багатьох тисяч українських, виданих у Києві чи Харкові і 
то навіть ждавниптвами УРСР,отже дозволених московською цензурою.

М.Драгоманов твіасно побачив,шо Українці починають розуміти, 
то вони не визволять України з московського грабунку та визиску 
доти,доки не відірщуть Україну від Московпини.Він вчасно побачив, 
що починає відроджуватися 'мазєпінскій сепаратізм' (й ). І §ін 
усе життя невтомно поборював український ' сєпаратізм' у всіх йо- 

- го формах:мовний,культурний,господарчий,політичний,державницький, 
всіма способами не цураючись і підлих.Та,він розумів,що відкрита 
боротьба проти національного відродження України вияжть його 
(Драгоманова) московський націоналізм; покаже Українцям його яни
чарське обличчя.А це ж - бойкот його Українцями. Отже, примушений 
він був накласти на своє яничарське обличчя українську личину. Він 
вступив до Української Громади В Києві (йк-).

Київська Українська Громада задумала видавати закордоном ук
раїнський журнал,щоби перепачковувати його в Україну. І вона піс- 
лала до .Женеви М.Драгоманова на редактора. Він видав там кілька 
чисел,і на тому припинив.Натомісць став видавати ( і редагувати ) 
московський соціялістичний. журнал "Вольное СЛово". Московські 
втікачі дізналися (тШ*&), що гроші на той журнал дає московський 
уряд (ц). Після цього М.Драгоманов виїхав до Болгарії.Звідтам 
він листами та писаннями поширював поміж Українцями Дністрянщини 
і Дніпряншини москволюбство.

Виконуючи свою місію,цей апостол москволюбства мав насампе
ред убити віру Українців у свої сили та в потребу мати свою неза
лежну державу.! він учив,що перемога соціалістичного ладу у світі 
неминуча (^). А за соціалістичного ладу не буде окремих держав, а 
кожна господарська область матиме свою незалежність у вільній 
спільці областей.Він пропонував поділити Україну на чотири самос
тійні області з мішаною людністю .Казав,що чужинці в . тих областях 
будуть живим зв'язком з іншими областями всієї Спілки,і так зміц
ниться міжнародне братерство.

Московщина це вже здійснила в СССР, поділивши Україну на сім 
областей,і привізши з Московщини понад 7 мільйонів нових москов
ських панів,шоб вони були живим зв'язком,братерськи пильнували, 
щоб ті "самостійні" області бува не "крали" власну пшеницю,вугіль

ж) Його вираз 'українофільська гідра' означає 'українська 
гідра (потвора).

-кх) В.Лєнін навчав своїх, що московські комуністи не можуть 
поборювати націоналізм немосквинів,бо ж виглядало би на 
боротьбу московського націоналізму з немосковським.Тому 
він накладав партійний.обов'яз -: на НЕиосковських кому
ністів поборювати немосковський націоналізм.

ххкМосковський утікач А.Чєркєсоф видав там книжечку, в якій 
закидає М.Драгоманову провокаторство.

Д) В.Боґучарскій.'С історіі палітічєской барьби'.П.Кашинсь- 
кий.'М.Драгоманов у світлі чужих таємних документів".

5) Про це йосквиии кричать вже півсторічна у країні здійснен
ного соціалізму - СССР.
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та інше з 'обідвґо катєлка'.
М.Драгоманов учив,що в тих областях (с.т.в Україні) всі гро

мадяни - без ріжниці народности чи віри - мусять мати однако- 
відправа (я).Соціялістична УЦРада а потім УНР надали 1917-20 рр. 
зайдам в Україні права не однакові,але більші,як Українцям.Напр.
до Малої Державної Ради самі закликали Д5 % неукраїнців ( на ДО 
членів 18 неукраїнців).Шкіл від Москвинів не відібрали, а україн
ські школи закладали в будинках непридатних задля школи.Київський 
університет лишили Москвинам,а український запроторили до малень
кого міста Кам'янця,де не було ані будинків відповідних, ані кни
гозбірень .А Жидам дали такі пильги,які не існуюють ніде у світі. 
Створили навіть окреме міністерство Жидівських Справ з Жидом-мі- 
ністром на чолі. Навіть викраяли в Україні окремі самоуправні об
ласті: жидівську,німецьку,молдавську .Але на Кубаншині,Ставропіль- 
шині,Доншині,Вороніжчині,Саратовшині де живе кілька МІЛЬЙОНІВ Ук
раїнців,Московщина заборонила не тощо українські школи,але навіть 
і часописи та книжки українською мовою (хочби й з московським 
змістом).Навіть не допускають часописів українською мовою друко
ваних в Україні.

М.Драгоманов учив,шо війни роблять царі та пани.Не буде царів 
та панів (капіталістів) - не буде і воєн.

Драгомановець М.Порш,коли став військовим міністром УНР,від
разу знишив (здемобілізував) українське військо, шо тоді всупереч 
волі драгоманівської УНР само створилося(я*) .А він же добре знав, 
шо коли В.Ленін став царем,то негайно наказав московським генера
лам відбудувати московське військо.І воно згодом ( за кілька лише 
місяців ) стріляло з гармат по Києву і по українським міністрам, 
разом з М.Поршем.Україна війська не мала шоб не пустити в Україну 
те маленьке (лише 30.000 ) московське військо.

М.Драгоманов переконував Українців, що московський нарід є 
дуже мирний 1,не загарбницький, а це царі та пани гнали його під
бивати інші народи(яиз-).Він доводив,шо Московщина не гнобила Ук
раїну.Навпаки,Єкатєріна II відкрила Україні доступ до Чорного мо
ря, завоювавши Крим. А якби Московщина завоювала б і Дарданелл, то 
була би відкрила Україні вихід у широкий світ.

Нікіта І також "відкрив Україні доступ до Чорного моря". Він 
бо ж подарував їй І95Д р.Крим.Шоправда,понад 6(% людности Криму - 
це Москвини та змосковшені чужинці.Ані українських шкіл,ані часо
писів українською мовою у Криму нема, як нема їх і в сусідній Ку- 
баншині.Отже, і Українці в Криму змосковшені великою мірою. Таким 
чином Крим є московською твердинею в.запіллі України. Але ж хіба 
Москвини не українські брати,ію лише добра Україні бажають?

М.Драгоманов дуже хвалив Б.Хмельницького за Переяслів,і дово
див, шо тим він урятував Україну від знищення Польщею, Татарами, 
Туреччиною.

Святкуючи (з наказу Московщини),300-ню річницю Переяслова,

я)Пя вимога є в програмі кожної української партії і тепер. 
дх)3 зукраїнізованих полках було понад 200.000 вояків.
-к-к-*)Це саме торочать наші демократи навіть і тепер,коли той 

"мирний" нарід вже показав свої загарбницькі ікли.
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сучасні драгоманівпі: тичини,сосюри,Корнійчуки,кириченки па вторю- 
ють це саме,слово ^алово,і поновно присягаються соціялістичному 
московському цареві.

Та,такими доводами М.Драгоманов не міг переконати Українців 
у користі належати до московської імперії.Треба було видумувати 
щось переконливіше, іюб довести тим упертим хахлам,шо ідея само
стийности України(навіть і лише культурної) є згубна українсько
му народові. І.М.Драгоманов учив, ню людство неухильно простує до 
бездержавного Світового Союзу, отже - раніше чи пізніше - окремі 
держави не Існуватимуть.У Східній же Европі саме життя ( історія) 
створило зародок такого союзу з трьох братніх племен: великоросів, 
малоросів і білоросів одного народу Руського.Вони ж бо три брати, 
пов'язані і спільним походженням, і спільною історичною долею,і 
спільною вірою, і спільним господарством, і спільною - зрозумілою 
кожному з трьох - розвиненою мовою московською (х).І всі три заг- 
рожені тими самими ворогами. А сила ж в єдності. Роз'єднаних цих 
братів легко поневолять ворожі сусіди і несусіди. Здоровий Глузд 
каже єднатися,триматися разоп в одній державі.

Чи ж не цього навчають у кожній школі УРСР?Чи ж не це^бива- 
ють в українські голови в СССР (і поза ним) іюднини,щогодини,365 
днів річно всі радії,театри, часописи,журнали, книжки і...в'язни
ці та сибірська каторга.

М.Драгоманов скаженів від найменшого вияву непошани до Мос
ковщини, до московського народу і літератури.А понадто він лютував 
на згадку про азійське походження московського народу.Напр. франц 
Духинський довів науково азійське походження Москвинів.М.Драгома
нов, немаючи чим заперечити, лаяв у часописях ф.Духинського так 
брудно,що навіть драгонанівці соромилися за свого учителя.Понадто 
лютував М.Драгоманов,коли ф.Духинський, будучи керівником Рапер- 
свільського музею у Швайцарії,повісив був i860 р.там на стіні ма
цу Европи з написом на Московщині:'Неволя і комунізм'. Як бачимо, 
100 років тому були Українці,шо передбачали теперішній СССР. Так 
само М.Драгоманов лютував на О.Кониського за його протимосковську 
книжку "Етнографія Слов'янщини".

Навіть драгоманівець проф.А.Кримський свідчить,що М.Драгома
нов був за студентських часів запеклим ворогом українського наці
онально-культурного відродження(жх).Навіть лише культурного.

Понадто М.Драгоманов ненавидив і нишив добре ім'я національ
но свідомих Українців,як напр.О.Кониського,В.Антоновича,К.Михаль
чука,П,Житецького,В.Подолинського та інших.

І.Витанович писав: "М.Драгоманов відзивається до нас не як Ук
раїнець,не заради добра України,але як Москвин, заради добра Мос- 
ковшини.У М.Драгоманова Україна стоїть на другому місці .На першо
му стоїть Московшина.А на глум нам підписується українець" (ххж).

х) М.Драгоманов писав: "Ми,українці в Московщині свої люди; ми 
там вдома" (збірник "За сто літ").А 'славянофіл' І.Аксакоф 
писав:"Ми,Москвини в Україні - чужинці" (І.Аксаков в єґо 
пісьмах" .Москва t.1888.

жх) А.Кримський.'ЕтноГрафіческоє Обазрєніє'.ч.27.189^.
жнж) І.Витанович."Володимир Навроцький".
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В.Барвинський,Л.Зеленський та інші визначні особи запевняли, 
що М.Драгоманов співпрацює з начальником жандармів графом Н.Іґна- 
тьевим. В.Барвинський назвав М.Драгоманова московським таємним 
жандармським виказником (провокатором) на сторінках Львівської 
"Правди".Московські соціалісти Ї.Плеханоф та В.Засуліч це знали,і 
тому-то пірвали всі зв'язки з М.Драгомановим (^).

Більшість галичан - а понадто студенство - бойкотували М. 
Драгоманова (з*).

Збанкротовані провідники УЦР-УНР вибріхуються тепер тим,пю 
мовляв, Московщина мала 1917р.силу приборкати Україну, а Україна 
не мала ще сили оборонитися,і неможливо було українську силу роз
будувати, бо нарід був національно несвідомий.Це - вже не звичайна 
брехня,але найпідліший наклеп на наш нарід.Подивимось на факти.

Наш нарід,щоправда,не знав 1917 р.імени 'Українець'. Але він 
своїм незмосковшеним, національним інстинктом вітрив - як пес вов
ка - в кожному Москвинові свого ворога."З москалем дружи,а камінь 
за пазухою держи", "Хочби москаль з неба, а вірити йому не треба" 
і т.п.перевірена кількасотрічним досвідом, народня мудрість була 
безмірно мудріша за мудрість професорів української історії М. 
Грушевського чи М.Драгоманова.

Опинившись 1917 р.при владі,драгоманівці завзято поборювали 
не лише срму ідею державної незалежности України, але й кожний 
стихійний вияв української самостійности в нашому народі. Всі ук
раїнські селянські та вояцькі з'їзди стихійно вимагали 1917 р. 
щоб УЦРада проголосила державну незалежність України, щоб негайно 
творила українське військо,щоб повиганяла всіх кацапів з України.

Саме цього і НЕ хотіла робити драгомазівська УЦРада,бо ж та
кий "сепаратизм" є зрадою заповіту М.Драгоманова: "З Північною 
Руссю не зломим союзу". Шогірше! - Драгоманівці запопадливо кину
лися нищити, своєю миролюбною пропагандою, українське військо та 
патріотичну селянське Товариство* ' Вільне Козацтво'. Українсь
ким полкам УЦРада не давала касарень, ані харчів, щоб вони розій
дися по домах.Але вони не розходилися,а рвалися до бою з кацапами.

Напр.Виконуючи ухвалу полкового віча в Полтаві в Листопаді 1917 
року,1-й український полк імені Богдана Хмельницького, під коман
дою сотника Івана Забудьського,виїхав до Києва.Тоді полк був боє
здатний, здисциплінований, сильний,слухняний українському урядові. 
Він мав 4.000 вояків,озброєних важкими хуткострілами та броневими 
автами.

Коли іюлк приїхав до Києва й увійшов до двору касарень на 
Печерську, то одержав наказ зібратися на полкове віче. З касарень 
вийшов колишній осавул ( адьютант ) полку підпоручник Олександер 
Шаповал.Він сказав полкові: "Я призначений командувачем полку. Від 
сьогодя всі козаки і старшини полку - вільні.Хто хоче йти додому, 
може йти".

Звиклі до найгірших розчаровань,козаки витримували їх твер
до. Але такого великого удару по їхнім мріям не витримали,а плака-

Д-)М.Мухин. "Драгоманов без маски'.К.Подолянин.'З минулих літ", 
хк) Ю.Бачинський."Вістник СВУ" І5-УТІІ-І9І5.
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ли,як діти.Не хотіли роэходитися,і не хотіли здавати зброї.
Як бачимо;"український" уряд УЦРади призначив 0.Шаповала не 

командувати полком,а знищити (ліквідувати) його.А це ж саме тоді, 
коли на Київ сунуло з Московщини московське військо на чолі з кол. 
царським,а тоді вже "савєтскім* полковником М.Муравйовим (х).

"Український" полковник,драгоманівець писав тоді таке:"Події 
останніх днів у Києві ясно свідчать про появу мілітаристичних те
чій в Україні.Це мусить непокоїти тих,хто широ любить Україну.Та
кий мілітариз не на часі. Він небезпечний і може принести багато 
лиха.Я старшина.Я скінчив середню і вишу військові школи,і у вій
ськових справах маю великі знання і досвід.І я твердо кажу: Укра
їні не треба сталого війська,не треба й козаччини.Хай наших това
ришів не захоплює приклад Поляків та Чехів,які створили свої на
ціональні полки. Мене дивує, коли чую,шо наші поважні люди радять 
нам наслідувати тих Поляків та Чехів. Та ж їхнє військо не має ні
чого спільного з їхнімі народами.Прихильно до нього ставиться ли
ше малий гурт шовіністів.Постійні війська вже минаються" (**).

Пізніший український міністер Максим Славинський тоді писав: 
"Проти націоналізму, проти його виключности та себелюбства, треба 
поставити ідею справедливости, ідею загальнолюдських ідеалів та 
етичних норм. Вони - виші за всі націоналістичні вимоги окремих 
народів (х*к-)

Переконанпись,шо УПРада ставиться вороже до їдеї української 
саиостійности, полк імени гетьмана Павла Полуботка спланував пос
тавити УЦР перед довершеним фактом,в надії,шо після того УПР поч
не здійснювати самостійність України. Отже, полк ув'язнив 17-XI- 
-1917 всіх московських урядовців у Києві, обсадив своїми стійками 
всі державні установи, і повідомив про це УЦР, просячи її дальших 
наказів. УЦРада наказала полкові звільнити ув'язнених Москвинів,і 
виїхати цілим полком на німецький фронт боронити імперію (Д ). До 
Пєтроїраду УПР телеграфувала,гурт військових утікачів (дезертирів) 
був зворохобився (збунтувався) в Києві,але УЦР привернула лад і 
вислала ворохобників на фронт.А тоді імперського уряду не слухали 
навіть самі Москвини.Він подякував ' вєрним малоросам'.

Аж такої рабської зради .-власного народу не записала наша- ба
гата на зрадників - історія.,

У Фінляндії стояв 1917 року 12-й корпус імперського війська, 
майже самі Українці. Корпус мав бронепотяг,літаки і гармати. Штаб 
корпусу запропонував УПРаді перевести корпус на московсько-укра
їнський кордон,тоб стримати московську навалу, шо на неї тоді за
носилося.УЦР відкинула ту пропозицію, і порадила корпусові йти на

-к-) І.Островершенко."Богданівні знову в Київі".
-кх)Є.Долинський. "Робітнича Газета" .9-У-І9І7.
ХЖЗ-) "Украінская Жзнь".ІХ-І9І6.
Ц) Старшини полку зробили велику історичну помилку. Замісць 

ув'язнити зрадників-драгоманівців ( як зробив В.Ленін зі 
своїми "драгоманівпями"), вони виконали зрадницький наказ 
УЦР - вивели полк на фронт. До речі - по дорозі його об
стріляли хуткострілами донські;козаки,шоб покарати за зра
ду імперії.
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ніиецький фронт (-х).Крім того,на наказ імперського уряду А.Кєрєн- 
скоґо, УЦР вислала з України на німецький фронт 70 куренів по 
1.000 вояків у кожному.Ті курині творилися в Україні з Українців.
А тоді уряд А.Корейского був вже політичним перцем (**&).

Український Революційний Штаб у Петрограді вислав 1917 р.з 
Петербургу в Україну кілька добре озброєних і національно усві
домлених українських полків,т.зв.сердюцьких. Він заздалегідь пові
домив УЦРаду про виїзд тих полків. У Києві тих полків УПРада НЕ 
прийняла,косарень їм не дала,не годувала,с.т. примушувала їх роз
ходитися по домах.Чому? - Бо ті полки були національно усвідомле
ні, ненавиділи Московщину, і хотіли української самостійної дер
жави Московшина не нагородила ту Московську Центральну
Раду в Києві,яка як на глум назвала себе "української" (?).

Пам'ятаючи народню мудрість:"Хочби москаль з неба,вірити йо
му не треба",наше селянство само, без допомоги інтелігентів,ство
рило Товариство ( організацію ) "Вільне Козацтво". Його творець - 
звичайний селянин П.Шаповал - пояснив дописувачеві "Нової Ради" 
мету "Вільного Козацтва" так: "Боронити шаблею права і вольності 
нашого козацького народу,як наші прадіди боронили.Виконуємо запо- 
від нашого Пророка Тараса" (-х-к-к-).

Це 'Вільне Козацтво' створилося на взірець старого козацтва. 
Всі мужчини села творили одну сотню; всі сотні повіту - полк; всі 
полки губернії - кіш.Вся стёшина виборна.'Вільне Козацтво' ство
рилося в: Київщині, Волині,Херсонщині, Полтавщині і Чернигівшині. 
Найперше, найбільше і найліше упорядковане була на Київщині у 
Звенигородському і сусідніх повітах.Разом 'Вільного Козацтва' бу
ло понад 80.000 козаків.Мали кілька гармат. Пізніше мали і кілька 
старшин.

Московський полковник Ленінського війська М.Муравйоюіізніше 
казав, шо Звенигородшина була твердинею українського шовінізму, і 
тому московське, ленінське військо втратило там забитих вояків 
кількакратно більше,ніж будь-де в Україні.

Звенигородське Вільне Козацтво розбило Т9ІЗ року добре озбро
єний німецький полк.Полонених Німців примусило сапати буряки.

Цього національно свідомого 'Вільного Козацтва',щз готува
лося виконувати Тарасів заповіт:""ворожою злою кров'ю волю окропі—  
те",найбільше боялася задрагоманена,москволюбська УЦРада і УНР,бо

х)А тоді Москвини кидали фронт полками,і їхали додому.
*х)Тоді фактичну владу в столиці (отже,і в імперії) мав'Савєт 

Салдатскіх і Крєстьянскіх Дєпутатоф' ,пю був у руках ленін
ців ( бальшевікїв ). А той 'Савет'наказував НЕ виконувати 
жодних наказів уряду А.КерєнскоГо. І А.Кєрєнскій ані паль
цем не поворухнув на це (лише язиком молов). За кілька тиж
нів той'Савет' розігнав 'Учрєдітєльноє Сабраніє'(парламент) 
без жодного пострілу. А.Кєрєнскій втік,переодягнувшись на 
жінку.

-к-к-к)Таке саме Товариство,з* * такою самою метою,і навіть з такою 
назвою створило наше селянство 1854 року, використовую
чи Кримську війну.І також без допомоги інтелігентів.Бага
томовні факти.
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'Вільне Козацтво' лишила Драгоманів заповіт: "з Північною Руссю не 
зломим союзу". Само зрозуміло,УЦРада пробувала підступом розброїти 
Вільне Козацтво.А коли не змогла,то взялася до іншого способу йо
го знищити. - Визнала Вільне Козацтво за допомічну охорону,і офі
ційно "підпорядкувала" його міністрові Внутрішніх. Справ. Та селяни 
розуміли хитрий підступ, і не визнали його влади над собою.

Понад 200.000 вояків зукраїнізованих полків,80.000 націо
нально свідомих Вільних Козаків, 150.000 вишколених, досвідчених 
вояків 12-го корпусу, 70.000 вояків, висланих на німецький фронт, 
кілька полків національно свідомих сердюків, 27 дивізій,що склада
лися переважно з Українців,Ц.000.000 українців-вояків імперського 
війська, шв не збаламучених соціалістичною пропагандою (х) - це 
була дуже велика сила,стократно більша,як мала тоді Московшина.

Її було більше,ніж треба,щоб відібрати від Москвинів владу в 
Україні, й утримати державну незалежність України. Та,український 
уряд (УЦРада) мав 1517 р.ше силу,яка перевищувала тисячократно 
всі військові сили разом (хх).ТЬю найголовнішою,вирішальною силою 
була ЄДНІСТЬ української нації.

Ворог України - Московшина тої найвирішальнішої сили - наці
ональної єдности тоді не мала.Уряд В.Лєніна поборювали не лише мо
нархісти,капіталісти,ліберали,але й сопіялісти.Ніхто в Московшині 
не вірив,шо 'бальшєвіцкая' влада утримається дошле,як півроку.То
му ту владу саботували всі урядовці,старшини, всі небальшєвікі. 
Уряд В.Лєніна був тоді дуже слабенький,бесилий.

Цілковито інакше було в Україні. Від часів Хмельниччини не 
було в Україні такої національної єдности,яка була 1517 року.Тоді 
не було в Україні ані одної української партії,чи більшого гурту 
Українців і навіть малоросів,яка не визнавала влади УДРади. Всі - 
дуже багатолюдні - українські з'їзди 1517 року: селянські,війсь
кові, учительські, кооперативні прирікали виконувати всі накази УЦР 
одностайно,без жодних застережень.Всі визнавали УЦР за єдину і 
найвишу владу України. Навіть змосковшені українські дідичі та 
промисловці не виступали проти ( ставилися нейтрально) УЦРади ни
тчатках.Вони поставилися проти неї пізніше,коли побачили,що вона 
веде Україну до руїни.

Повторюємо:УЦР мала силу проголосити й утримати державну не
залежність України.Але це ж було б зрадою заповіту М.Драгоманова.
І УЦРада всіма ссилами противилася проголошенню,а про здійснення 
і казати нема що.

Та,збуджена національна стихія народу загрожувала змести зі 
шляху драгоманівців з їхнім москволюбством. Вимоги державної са- 
мостійности селянськими та військовими з'їздами не були порожніми 
словами. За.тими вимогами стояла збройна сила протимосковських ук

х) Самі московські історики' свідчать,шо Українці в імперсько
му війську кидали фронт останні,не слухаючи соціялістичних 
намов кидати.Це і було причиною того, що імперський Гене
ральний Штаб дозволив українізувати полки,сподіваючись ни
ми втримати німецький фронт, 

хх) Пізніше втратив її,а докладніше - сам її знишив.
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раїнських полків протимосковського селянства ( з- ). А пропаганда 
самостійности партією самостійників усвідомлювала національно що

раз більше людей,навіть і змосковшених інтелігентів.І рятуючи се
бе від політичної смерти, наші сопіялісти-драгоманівці примушені 
були зрадити свого апостола 'єдіной-недєлімой Расеі'. Були приму
шені визнати ідею державної самостійности України. Сце 'були при
мушені' вони не посоромилися записати і до історичного документу.
У першому універсалі УЦР чорним по білому написано.."нас принево
лено,июб їли самі творили наші долю".У другому Універсалі написа
но: ..."ми рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснен
ня автономії України".У третьому Універсалі читаємо нісенітницю:
"в ім'я рятування всієї Росії сповіщаємо:від нині Україна стає Ук
раїнською Народньою Республікою ( ). У всіх трьох Універсалах
читаємо:..."не одділяючись від усієї Росії,....не розриваючи з 
державою російською".Навіть у четвертому Універсалі,шо проголошує 
власне державну самостійність України, читаємо,шо Українським Ус
тановчим Зборам(з-к-и-)"належить рішити про федеративний зв'язок з 
народніми республіками бувшої російської держави".Отже,федератив
на самостійність. Так глибоко вкорінилося рабство в розум і душу 
нещасного хахла,пю він жахався навіть слів:'самостійність','неза
лежність','воля і т.п.

Як не дивно (пародоксально) проголосити державну незалежність 
примусила УЦРаду ...Московшина.Завойовуючи Україну,вона вистрілю
вала всіх, хто показав себе національно свідомим Українцем. Знай
шовши в кишені щось написане чи надруковане українською мовою, 
стріляли власника,не питаючись й імени (Ц).Отже,були би постріля
ли і українських товаришів-соніялістів,членів УЦР (5).Зруйнувавши 
власне військо, примушена була УЦРада просити Німеччину,но би вона 
вигнала Москвинів з України.А задля того треба було підписати мир 
з Німеччиною,Австрією,Туреччиною.Вони пояснили УЦРаді,шо мир під
писується лише зі самостійною державою, а не частиною якоїсь 
держави. Так загарбництво "старшобратньої дємакратії" примусило 
московолюбів-драгоманівців проголосити проти своєї волі державну 
незалежність України. Зволікати дальше вже не могли, бо "брати"

м) У виборах до імперського 'Учрєдітєльнава Сабранія' 1917 р. 
в усіх українських селах всі московські партії не одержали 
і 2 % голосів.Українські партії одержали 98 

-кй*)Хахлацькі соціалісти боялися найбільше за все закиду, з бо
ку "старшого брата" в 'буржуазности'.Рес-публіка - це дві 
латинські слові, що разом у перекладі буде 'влада народу'. 
Отже,УНР - це 'народня влада народу'.Масло масляне.Подвій
но наддемократично.

-ккз-)Навіть у цій назві рабськи змавпували московське 'Учрєді- 
тєлноє Сабраніє'.

4) Зайнявши 10-11-1918 Київ, Москвини вистріляли понад 5.000 
Українців за один лише тиждень.

5) Пізніше і постріляли,чи вигубили в Сибіру тих,хто не втік 
закордон,як В.Винниченко.
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стріляли-з гармат по Києву і по рабських головах членів УЦР (*).
Та,й проголошення державної самостіиности України драгоманів

ці мали лише за тимчасовий тактичний ухил від заповіту М.Драгома- 
нова. Тим-то вони і по четвертому Універсалі зволікали вписувати 
до своїх політичних програм засадничу вимогу державної незалеж- 
ности України,сподіваючись,що обставини зміниться і самостійність 
України з ними. Всі українські соціялістичні партії аж у Квітні 
1918 р.(три місяці ПО четвертому Універслі) на своїх з'їздах ух
валювали:., "уважати,шо самостійність України при данних обстави
нах може забезпечити культурний та господарський розвиток проле- 
таріяту",..."рахуючись з новим,реальними обставинами життя, виз
нати самостійність України" і т.п. самовиправдання обставинами 
зраду свого апостола. І справді, тоді обставини були кепські дра- 
гоманівпям.У Московщині тоді панували 'брати-сопіялісти', а кляті 
"обставини'примушували українських соціалістів воювати московських 
'братів-сопіялістів'. В Україні тоді стояли німецькі полки,які не 
дозволили б творити в Києві московсько-малоросійський імперський 
"федеративний" уряд (з**).

Ідеологічно і політично збанкро.товані драгоманівці,викручу
ються тепер тим, що - мовляв - 1917 р. наша інтелігенція була так 
дуже змосковшена,шо - порівнюючи до неї - драгоманівці були укра
їнський самостійниками і навіть націоналістами. Також брешуть 
драгоманівці, пю ніби всі національно свідомі Українці були тоді 
драгоманівцями. Щоправда,переважаюча частина ( мабуть понад 75 %) 
нашої, національно свідомої інтелігенції була москволюбська, але 
була і протимосковська ( москвофобська ). Лише протимосковська не 
була така чинна ( активна),як москволюбська, і тому історія мало 
оповідає про їхню ненависть до Московщини.

З найвизначніших Українців драгоманівцями НЕ були: Омельян 
Огоновський ( 1833-92 ),1ван франко ( 1856-1916 ), Леся Українка,
( 1871-1913 ),Кость Михальчук ( 1840-1914 ),0лександер Лотоцький 
( 1870-1939 ),Андріян Кашенко ( 1898-1921), Михайло Коцюбинський 
( 1864-1913 ),Володимир Антонович ( 1834-1908 ), Олександер Русов 
( 1847-1915 ),Олександер Кониський ( І83б-1900 ), Павло Житецький 
(1836-1911),Федір Вовк (1847-19ІЗ) та інші.Це лише з визначніших, 
а менш знаних були тисячі.

Москвоненависниками (москвофобами) були з визначніших:Микола 
Міхновський, Валентин Отамановський,Вячеслав ^пинський, Дмитро Дон
цов, Олена Пчілка (Ольга Косачева),Юрій Колард,Іван Липа, - рій Ли
па ,Мусій Кононенко,Володимир Самійленко,Богдан Лепкий, Віктор Ан
дріївський,Опанас Андрієвський,1ван Луценко,Микола Макаренко,Сер-

^) Знаменно (символично)! - Знишили гарматним вогнем дім за- 
присяженого приятеля московської соціялістичної демакратії 
М.Грушевського.Пізніше,к о ж  він визнав "проґресивну ролю" 
(його вираз) тої московської"дємакратіі",і повернувся в Ук
раїну, вона знишила і його самого.Невдячна! 

хз*)Пізніше Німці дозволили такий творити не соціалістичним дра- 
гоманівцям (москволюбам) на чолі з П.Скоропадським,бо соці
ялістичні балакуни-нездари не змогли постачати Німеччині 
харчі,як були забов'язалися у мировій угоді.
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гій Шеме т, 0. Степаненко ,М. Боярський , В.Шкляр, Т. Зінківський та тися
чі нших.

А вони казали таке,як напр.Т.Зінківський.Він писав 1890 року:
"Москвини виявляють свою "культуру",своє національне 'Я' тим, 

що знущаються з народів,які попали у московські пазури.Наші дурні 
гадають, що знущається московський уряд, а не московський народ. 
Мовляв, якби московський народ мав змогу висловити свої думки,то 
він був би осудив таке дикунство".

Це - неправд.Це - безпідставна омана. Заходи московського 
уряду виНародовити підбиті народи цілковито згідні з поглядами 
самого московського народу,згідні з культурою московського народу 
і з його історією (*&). Не треба забувати, що той державний уряд, 
який не випадково став ним вчора,а який народ має. довгі сторічча,
- такий уряд є природним, логічним витвором культури того народу. 
Так і московський є природним твором культури московського наро
ду .Я певний,шо наколи б у Московщині був парламентерський уряд, 
то московське суспільство, разом зі своїм письменством ( літе
ратурою) були би шовіністичне і загарбницьке (імперіалістичне), 
як і теперішнє. Хіба ж те московське винародовлююче розперезання 
(вакханалія), то нищить культуру в Польщі, в Україні,у Балтицьких 
народів і всюди під московською владою,були би можливі, якби вони 
не були згідні з бажанням московського суспільства, московського 
народу? Коли б московське суспільство залюбки і з власної волі не 
виконувало б урядові винародовлюючі заходи, то ті заходи були би 
МАРНІ.Без власнохітньої допомоги московського суспільства,москов
ський уряд не мав би сили і можливсти винародовлювати; всі мініс
терські накази лишилися би мертвими на папері. Ні,нарід,що випле
кав у себе деспотів, поводитеметься деспотично з кожним, хто мав 

нещастя упасти під його лапоть. Раб бо, одержанім владу неухильно 
стає деспотом" (**).

Цю фотографію СССР Т.Зінківський зробив 77 років тому.

Чому соціалісти,москволюби-драгоманівці захопили 1917 р.вла
ду в Україні, а не такі українські самостійники? Відповідь корот
ка, але вичерпна. - Захопили горлопанством ( демагогією).Якин?

Українські соціалістичні партії мали у своїх програмах соці
алізацію всієї (а не лише панської) землі,отже і селянської.Вдача, 
світогляд українського селянина є наскрізь власницькі. "МОЯ зем
ля" нашому селянинові - святош, що за неї від готовий на смертель
ний бій.Наші соціалісти кинули в народ гасло:"Вся земля селянам", 
і українські соціалістичні партії одержали $8& селянських голо- 
сів(хх-х) .Селяни голосували на соціялістів,бо думали,шо "Вся земля 
селянам" - це на власність.Соціалісти ошахраїли селян,не сказавши, 
шо соціалізація - це вивласнення і селянської землі також.

Так обдуринди селян,соціалісти од ержали їхню підтримку своїй

х) див.розділ УІ.Жорстокість Москвина", 
хх) Т.Зінківський.'Молода Україна".1890 року, 
хжх Московські соціалістичні партії не одержали і 2% селянсь

ких голосів в Україні,хоч мали також гасло "Вся земля кре
стьянам" .
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соціялістичній УЦРаді.А вона проголосила соціалізацію землі, і по
чала її здійснювати.Та, наш невчений селянин своїм здоровим, не 
затруєним 'саврємєнимі аґнямі', розумом розумів ( ^ ) стару, як 
світ правду:"Чия земля - того й врожай з неї". І коли УЦР почала 
соніялізувати землю, то наш селянин почав сіяти лише стільки ,шоби 
вистачило лише його родині, слушно сподіваючись,шо УЦР "соціа
лізує" і врожай.

Німці побачили,ію УЦРада не дасть Німеччині тих харчів, шо 
забов'язалася дати в мировій угоді.І вони розігнали УЦРаду,а нас
тавили ген.Павла Скоропадського на гетьмана України.

Будучи націоналістами,Німці оцінили українську національну 
стихію далеко ліпше, ніж очманілі від 'саврємених аґнєй'Українці. 
Практичні Німці розуміли,то здобувай приязнь Українців,вони одер
жать з України більше і легше харчів, ніж насильством, військовою 
силою. Тому вони наказали П.Скоропадському вести українську неза
лежну державницьку політику, без жодних федеративних потягів до 
Московшини. І.П.Скоропадський запропонував національно свідомим 
Українцям (несоціялістам ) створити уряд. Вони відмовилися. Чому? 
Бо ж П.Скоропадський незаконно, німецькою силою захопив владу,і 
вони не захотіли служити німецькій ляльці. Тоді П.Скоропадський 
запропонував створити уряд 'малоросам' ('рускім маларасєйскоґо 
праісхаждєнія'). Хоч ті також уважали П.Скоропадського німецькою 
лялькою і зрадником 'Расєі',проте взяли посади міністрів в уряді 
ф.Лизогуба,шоб захопиЕши так владу,почати відбудову імперії рука
ми більших і менших Скоропадських. Ці ' вєрниє малороси' негаючись 
закликали з Московщини своїх старих приятелів, чистокровних Моск- 
винів,колишніх імперських міністрів,сенаторів,генералів тощо. Та 
зголодніла московська сарана хмарою посунула в Україну. Одержавши 
державні посади,почали напружено (енергійно) виполювати в Україні 
'мазєпінскій сєпаратізм'.Почали творити свої московські товарист
ва,установи,угруповання та свою московську збройну силует-) .Поча- 
ли гуртово (масово) винищувати все українське.

Великі і середні земельні власники ( а вони переважно були 
неукраїнці) поспішали всіма способами надолужити втрати,що їх за
подіяла їм революція.Вони дерли з селян все,шо могли,хоч ті втра
ти спричинили не наші селяни(***),але Москви ни на чолі з Леніним, 
коли зайняли були 1917 р.Україну.Ті землевласники (дідичі) крива
во здушували всякий спротив селянства,і вибухали селянські зброй
ні заколоти.

Саме тоді монархічні війська А.Колчака,А.Дєнікіна,В.Юденіча 
воювали нову імперську ('савєтскую') владу. На запрошення москов
ських соціялістів,всі московські зайди в Україні створили в Києві 
об'єднання всіх московських партій,разом з монархічними.Його метою 
було знищити зброєю 'мазєпінскій сєпаратізм' в Україні,і створити

-&)див.твори В.Стефаника і М.Номис."Українські приказки". 
к-к-)У самому лише Києві було 1918 р.ЗО. 000 московських старшин, 

згуртованих в узброєних 'дружінах'.
-&&й-)Наші селяни не грабували маєтків землевласників. Село виби

рало'Земельний Комітет',і він управляв маєтком, пильнував 
щоб його не грабовано.
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у Києві новий імперський уряд.Він,спираючись на допомогу зброєю і 
військовим вирядом від Англії,франції,ЗАС,використовуючи багатст
ва України і змобілізувавши Українців до імперського війська, мав 
повалити 'савєтскую' владу, і відбудувати імперію в старих межах. 
Цей плян виробили московські соціалісти та демократи і схвалили,і 
прирікли виконувати всі інші московські партії,то тоді,втікши з 
Московщини,перебували в Україні (х). Українські оборонці москов
ської "демакратіі" мають записати цей факт до своїх виправдувань 
"невинного" московського народу.

Пізні Івани - українська інтелігенція нарешті побачила мари- 
во московської шибениці за її 'ізмєну Расєі'.Обурений московськи
ми 'карательнімі атрядамі' та московшенням,нарід июдня більше ха
пався за зброю.Заходило на нову революцію. П.Скоропадський прого
лосив федерацію з Московшиною. Всі українські партії об*єдналися 
в Національний Союз пів проводом 5-ти членної Директорії (хх).
Той Союз зробив повстання, і П.Скоропадський втік до Німеччини,а 
його міністри до А.Дєнікіна на Доншину (х-&&).

ХН-И-Ц-ИХ

Українське селянство на гіркому досвіді переконалося,ыю ані 
демократична українська держава (УНР), ані монархічна (Гетьманат) 
не здійснили найдорожчу його мрію - мати свій власний кусник зем
лі. Селянство тисячократно переконувалося І9І7-І9ІЙ рр. то україн
ська державність - це безлад,брак краму,напівграбунок (реквізиції) 
і відкритий грабунок пшениці,худоби,несправедливість,навала чужин
ців (Москвинів,Німців),шо грабує село і т.п.Селянин не міг бачити 
причин такої "державнбсти". Московські горлопани-лєнінці пояснили 
йому ті причини дуже просто,зрозуміло.- Мовляв,причиною є ота ук
раїнська державність,ота державна незалежність,самостійність.

Так наші ліві і праві москволюби знишили в народі віру в 
користь і потребу української самостійної держави. І з чотирьох 
мільйонів Українців у імперському війську пішли боронити Україну 
лише кількадесят тисяч.

Більші і менші винниченки,грушевські місяцями переконували 
українського вояка,пю війська Україна не потребує,бо Москвини на? 
ші брати і лише добра нам бажають (Ц). Коли ж ті самі винниченки, 
грушевські пізніше закликали його до українського війська, то він 
слушно пригадав їм їхні же слова про північних братів,які "лише 
добра бажають Україні". Зрештою,український звичайний селянин не 
бачив ґлузду у тій українсько-московській війні 1919 р. Обидва ж 
бо брати Володимири: і Володимир Ленін і Володимир Винниченко 
обіцяли селянам ту саму соціалізацію землі.Пошо ж воювати?

Цілковито очманілі 'саврємєнимі аґняні', наші соціалісти не 
лише знишили українське військо,шо вже існувало (само створилося),

х) В.Станкєвіч.'Васпамінанія".
х-н-)Члени: В.Винниченко,С.Петлюра, ф .Швець, А .Мак аренко , 0. Ан- 

дрієвський.
ххх) М.Ростовець."Скоропадський і скоропадчуки".
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але й нищили його навіть і по тім, коли московські соціалісти ВЖЕ 
показали свої загарбницькі,імперські пазури та зуби; коли вже ви
губили десятки тисяч не дуків,а українських селян та робітників 
і також самих же українських соціалістів. Наші соціалісти вітрили 
у кожному рухливому (енергійному), здібному українському старшині 
українського Наполеона.По розвалі імперії багато Українців,профе
сійних старшин (чимало з освітою Військової Академії і Генераль
ного Штабу) зголосилися до українського війська. Соціалістичний 
уряд УНР їх не приймав,уважаючи їх за ворогів 'трудового народу'.

В.Ленін добре знав,пю всі московські професійні старшини є 
монархістами .Про те,він сам закликав їх до свого війська (Красной 
Гвардіі).І вони відбудували нове московське (савєтскоє) військо, 
провадили ним,і розбили українське, в якому часто, полками коман
дували непрофесійні молодші старшини.

Жахаючись тіні можливого українського Наполеона,соціалістич
ний уряд УНР вишив кожного,хто видавався йому кандидатом на Напо
леона. Так знишив полк. Петра Болбачана та Володимира Оскілка. 
Обидва знали,шо соціалістична пропаганда нишить боєздатність воя
ків і тому не допускали її до своїх полків.І їхні полки були тоді 
єдині боєздатні,і рвалися до бою з - улюбленою нашими соціалістам 
ми - московською "дємакратіею'.Тим то українські соціалісти люто 
ненавиділи цих полковників.

П.Болбачан кілька місяців відбивав наступи вдесятеро сильні
ших за його,московських полків.Коли Москвини (з Видами) пробували 
піднести повстання в запіллі Болбачанського корпусу ( на Харків
щині),шоб тим допомогти московському наступові,то П.Болбачан роз
стріляв прсвідникіз того повстання.Голова Директорії В.Винниченко 
вимагав розстріляти за це П.Болбачана. Така вимога називається 
всіма мовами - 'державна зрада',шо за неї треба б було розстріля
ти власне Б.Винниченка,А розстріляли потай П.Болбачана. Таємно,бо 
навіть їхній соціалістичний суд не міг знайти законної причини до 
розстрілу.Своєчасно попереджений В.Оскілко встиг утік ти (*-).

Пізніше В.Винниченко та М.Грушевський зрадили Україну, її 
державність вже цілковито відкрито.Коли війна України з Московщи
ною опинилася в дуже критичному стані, шо вимагав величезних зу- 
сіль кожного Українця,а провідників і поготів, тоді М.Грушевський 
і В.Винниченко втікли закордон.А за кордонох обидва намовляли (по 
війні) українських утікачів повертатися в Україну під 'савєтскую' 
владу,пояснюючи,шо та війна була великою українською помилкою (*&к-). 
І вони самі обидва визнали 'савєтскую' владу і повернулися.

Якщо найвиші провідники повернулися,то за ними потяглися ти
сячі менших і простих колишніх борців за вільну Україну. Всіх їх 
Московщина пізніше вигубила.Знищила і самого М.Грушевського, слуш
но керуючись засадою: "Мавр (пахолок) виконав своє завдання,- мавр 
може іти геть". Хитріший же ( і підліший ) В.Винниченко своєчасно 
накивав ногами з того соціалістичного раю (шо його сам завзя
то будував) до капіталістичного пекла у франції.

-к) С.Шеиет."Полковник Петро Болбочан".
-к-к-)див.журнали,шо їх. вони видавали 1920 р.у Відні: "Нова Доба", 

"Воля","Боритеся-поборите".



-2 2 2 -

Наші історики та публіцисти роблять злочин (байдуже,що несві
домо) супроти України.У всіх наших історичних працях не висвітлю
ється повністю той історічний факт, шо московське ярмо .наклала 
на Україну не Московщина, але таки наші рідненькі: ґалаґани, носи, 
четвертинські,барабаші,яворські,безбородьки,юзефовичі,драгоманови, 
винниченки,Скоропадські,скрипники,чубарі,любченки,кириченки,шелес
ти, скиби, бажани, тичини і ...сотки тисяч їх.І вся трагедія України 
в тому,шо навіть і тепер,с.т.ПІСЛЯ того,як московська "дємакратія" 
скинула з себе червоний бабусин очіпок, і показала всьому світові 
свої хижацькі,загарбницьки ікла,навіть і ПІСЛЯ цього є чимало ук
раїнських істориків,публіцистів,письменників і політиків,які зако
хані (за виразом В.Винниченка) у московський "добрячий,миролюбний, 
невинний" народ і в його "демократичну" інтелігенцію. Пі яничари, 
свідомі і несвідомі свого яничарства,закликають Українців іти шля
хом фактично таким самим,яким їшли:ґалаґани,драгоманови,винничен
ки, скрипники,шелести, коро ленки, тичини. Тим-то варто ше раз пригада
ти ,бодай кілька чинів наших-яничарів.

Московщина поховала своїх убитих 170$ року під Полтавою в 
одній великій ямі.Пізніше на тій ямі насипано високу могилу з ве
ликим кам'яним хрестом. Напис під цим хрестом каже, що видатки на 
те все заплатив М.Судієнко. Ніхто його до цього не примушував. У 
тій могилі поховано самих Москвинів.Українців же,що билися на мос
ковському боці проти І.Мазепи - поховано в іншому місці. Ніякий 
судієнко не насипав там могили, ані поставив, бодай дерев'яного 
хреста.Шведів та Українців,шо були на шведському боні,поховано нав
мисно розкидано по всьому полі, і те поле Московшина наказала зо
рати,щоб ніхто не знав: де поховано.

За Єлісавети,коли імперським головнокомандувачем війська був 
Олекса Розумовський,а його брат Кирило - гетьманом України,Москов
шина ув'язнила і закатувала київського митрополита Варлаама Воня- 
товича за те,що він противився московшенню Української Церкви. Чи 
обидва брати одержали графські титули та величезні маєтки в Укра
їні за те,ию боронили українського митрополита?

За Єкатєріни II,коли імперським канцлером був О.Безбородько, 
Москоииина замурувала живим у Ревельській твердині митрополита 
Арсенія Мацієвича за те,що той осудив нишення Московщиною україн
ського шкільництва. Чи О.Безбородько одержав титул 'свєтлєйшо- 
ґо князя' і величезні маєтки в Україні за те,що боронив митрополи-
ТА? Міністер УНР соціаліст Микола Порш повідомляв 1917 року В. 
Леніна телеграфом (таємним кодом) про все що робив,чи планував ро
бити уряд УНР.Він же здемобілізував українське військо ПІСЛЯ того, 
як В.Лєнін наказав мобілізувати московське.

Голова Директорії УНР В.Винниченко не дозволив 1917 р.приї
хати в Україну з-за кордону українському патріотові М.Степанківсь- 
кому, але дозволив багатьом московським утікачам .Приїхавши до Ки
єва,вони валили УНР.

Українські міністри: Василь Панейко, Степан Томашівський та 
Осип Назарук-всіма своїми силами пхали 1919 р.президента Західньо 
Української Народньої Республіки ( ЗУЧР ) до союзу з московським
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монархічним,шовіністичним генералом А.Дєнікіним,шо трд^воював УНР.
Один з провідників українських соніялістів - Іван Личко пи

сав: "Воронь Боже нести в нарід кличі українського націоналізму.Це 
ж бо спричинить братовбивство,перешкодить культурному поступові"(х) 
Тим-то міністер Освіти УНР соціаліст Іван Стешенко назвав журнал 
українських самостійників ( М.Міхновського ) "Самостійну Україну" 
брехливою ганчіркою за те,що він назвав: Москвинів,Поліків,Жидів, 
Мадяр ворогами України. І.Стешенко назвав те брехнею,наклепом на 
московський народ,шовіністичним маренням.Московшина віддячила цьо
му своєму пахолкові тим,шо скритовбила його ЗІ-УІІ-1918.

Колишній підміністер УНР соціяліст Панас Любченко був 1932 
року головним обвинувачем (прокурором) на суді 'Спілки Визволення * * 
України (СВУ).Московський губернатор України П.Постишєф призначив 
його на Голову "Міністрів" т.зв. УРСР. Не довго головував.* Тіка
ючи від в'язниці і мук,застрілився 1937 року.З тої ж причини зас
трілився "міністер" УРСР Микола Скрипник, чекіст Микола Хвилевий.

Московський письменник,аю його московська інтелігенція нази
ває великим людолюбом і 'совестью Расеі',яничар, ворог вільної 
України Владімір Каролєнко,його дочки і зяті - всі були таємними 
виказниками ЧЕКа,НКВД.

Українські втікачі в Англії видали книжку про голод в Ук
раїні та вигубу Українців 1933 р. - "Найбільший злочин Кремля". 
Редагував її таємний московський звідун,Українець М.Вербицький,шо 
втік потім (1959 року) до СССР.

Український політичний утікач писав: "Хоч Кубаншина і заселена 
Українцями, одначе зачисляти її до України не можна, нема під
став" (*RR).

Кубанці (нащадки Запорожців) просили 191< р. соціалістичний 
уряд УНР,а 1918 р.гетьмана П.Скоропадського прийняти Кубанщину до 
української держави.Обидва відмовили. Так само обидва відмовилися 
і від Криму.Аж 195^ р. пар Нікіта подарував його Україні,з метою 
її ослабити.

Голова посольства Т.зв. УРСР до Організапіз Об'єднаних Націй 
( 00Н ) Лука Паламарчук був запросив на Різдво 1962 року до себе 
на вечерю й "обміну думок" визначніших українських утікачів з 
СССР .Прийшло парудесят їх (-&&&).

Українські переселенці поставили у Вашінґтоні пам'ятник Т. 
Шевченкові.З цього приводу 34 визначніших українських письменник 
ків та мистців УРСР написали до них листа.В тому листі вони писаг 
ли:..."Уряд СССР вирішив спорудити в столиці нашої батьківщини - 
Москві пам'ятник Т.Шевченкові".Підписали той лист: М.Рильський,П. 
Тичина,0.Корнійчук,М. Бажан,0.Гончар,Ю. Смолич,М. Стельмах,В. Сосюра, 
А.Малишко,Л.Диитерко,П.Козланюк,Г.Юра,Н.Ужаій, П.Вірський,Б.Анто
нович- Давид енко, Б.Гииря ,М .Гожій,Є.Кирилюк,В.Івченко,Д.Павличко,У . 
Гнатюк,Л.Костенко та інпол

Переляк і покора "рабів атєчества чужого" так знахаблило 
осковшину,шо вона наказала їм написати,навіть у листі до втікачів

ж) "Вільна Україна" 11-1906.
-КЖ-) М.Химич.у "Нові Дні" УІІ-1960.
*их) "Свобода" 27-ХІІ-І962.
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шэ Московщина є їхньою батьківщиною. А в СССР ті раби мусять пи
сати: "Серце народів, розум землі, батьківщина вільних і сміливих, 
наша радість, наша мати рідна Москва.Незрушимо, міцною стіною ми 
найдемо в віках шастя ясного шлях, коли буде наш Київ з Москвою"

високо знялись ми 
(0.Корнійчук).Або

(М.Рильський). Або - "ТЬржествуй ти, Україно; 
ввись,бо ше здавна воєдино із Росією зрослись"

..,"1 дивиться Хрущов Микита 
Спокійно у_грозяну даль.
У нього нерви наче сталь.
Він зиму оберта на літо 
Для шастя наших поколінь.
Мільйони- він.Його не збити 
З путі в комуну далечінь" (О.Корнійчук)

- "Український народ,його інтелігенція і ми,письменники пишаємось 
тим, що нам припала часть сприйняти найпередовішу культуру у сві
ті, назвати її своєю рідною - культуру великого російського наро-
ду!! ̂ В "Історії української літератури" ( х-х- ) читаємо:..."Наші
письменники,а насамперед М.Горькій J . ...свої "Соняшні кларне
ти П.Тичина написав під впливом М.Горького","М.Рильський і М.Ба
жан наслідували В.Маяковського", "Т.Шевченко написав свій вірш: 
"Шоб збудити химерну волю, треба громадою обух сталити", взоруючись 
на Н.Чєрнішєвського "К топору завіте Русь" (-х-*к-)̂ або до Т.Шевченко
написав у "Юродивому'про "Вашінгтона з його новим і праведим за
коном" під впливом писань А.їєрцєна (Д) і т.п.брехню.

І такою 'впливологією* * переповнене все те підлабузництво.
Утративши останню крихту почуття власної гіднбсти,українські пись
менники в СССР тисячократно запевняють "старшого брата",що "Укра
їнські радянські письменники вважають себе законними спадкоємцями 
Пушкіна,Гоголя, Бєлінского,Чєрнішєвского, Толстого,Чехова та всіх
інших". , ^  ̂ .Але московський Ванька обурився,щз молодший брат насмілив
ся вважати себе спадкоємцем старшого брата.Обурений наказав молод
шому братові переробити ту його "Історію української літератури"
.так,щоби кожний бачив,що ..."українські пісателі только абєзьяні- 
чают,только пєрєпісуют с рускіх,і канєчно іскажают" ( $ ). Вкрай 
знахаблілому Ваньці вже замало титулу "старшого брата".Він вима
гає від 'хахльонка' величати його не ::еі?*:е,як 'Bomb'.

Та,навіть і на смерть перелякані українські письменники СССР 
у своїх творах не можуть закрити,що Москвини є панами в Україні. 
Ті нещасні лакузи мусять показувати Москвинів особами гарними,а

-а) О.Корнійчук.див."Радянська Україна" 2-УІІІ-І9Д7.
-&К-) Редактор Ол.Білецький. видан.АН УРСР.т.2-й.
*аа^)Ці слова (у вірші "Я не з дужую нівроку" )Т.Шевченко написав 

22-ХІ-і8$8, а Н.Чєрнішєвский свій написав два роки Пізніш 
1-111-1860 у "Колоколі" А.їєрцєна.

Д) У повному "Сабраніе сачінєній А.І.Їєрцєна" (ЗО томів.І9І?Д) 
нема ані натяку на будь-який ' закон Вашингтону'.. Навпаки, 
А.їєрцєн ганьбив Американців (отеж і Вашінґтона) за невіль
ництво муринів.

5) ф.їладков.'В диму кастрюв".
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ніколи злими ( позитивними,а ніколи негативними). Проте не можуть 
закрити правди: в їхніх творах Москвини в Україні завжди началь
никами, провідниками, командувачами. Такими е:Москвин Орлоф у "Ніч і 
полум'я" Миколи Зарудного,Москвини Старкоф та Бронікоф у "Переко
пі", а Воронцоф у "Прапороносці" Олеся Гончара, Москвин Рябінін у 
"Зірниці" Анатоля Шияна,Москвин Романоф у "Брати" Костя Жука,Мос
квин Романоф у "Блискавкам назустріч" Натана Рибака,Москвин Стьо- 
пін у "Єдина" Юрія Збанацького і т.п.

Та,не-можуть також закрити і боротьби України з Московщиною. 
Примушені самим життям визнати,шо..."Впливи буржуазно-націоналіс
тичної ідеології в літературі виявляються у прагненні промовчати 
нове соціалістичне життя українського народу; у прагненні примен
шити велич його здобутків під проводом Комуністичної Партії; у 
намаганні протиставити ідею дружби і братерства народів СССР на
ціональній відокремленості; у прославленні всієї історичної мер
твої минувшини; у спробах принизити чи промовчати велику ролю ро
сійського народу і вплив його культури на розвиток інших народів 
СССР" (*)."Українські" письменники т.зв.УРСР - це витвір довгорічного 
жорстокого добору,то виплекав огидний тип кар'єристів без жодних 
моральних засад, на зразок О.Корнійчука чи Л.Дмитерка. Старші ж, 
зперед 1917 року,як М.Рильський чи П.Тичина увійдуть в історію як 
клясичні приклади того, як "Биття визначає свідомість". Виховання 
молодших поколінь письменників СССР - наскрізь московське націо- 
нальне,хоч марксистська речівня ввійшла в їхню кров. Марксист
ське буквоїдство виховало їх на малоінтелігентних,нездібних дума
ти власним розумом,людей. Жорстоке, цинічно забріхане життя СССР 
зробило їх брехунами, але й виплекало життєвий, цинічний розум. 
Вони не вірять жодним найширішим і найгарнішим словам. Техніку 
"примазуватися" до переможців вони опанували досконало. В цій,ос
танній властивості ховається дуже велика небезпека українській, 
відродженій по розвалі СССР - державності. Небезпека, бо ж і по 
розпаду СССР на самостійні,національні держави,не припиниться бо- 
ботьба за віднову московської імперії.Не припиниться, бо світовій 
Мафії незалежна,багата,християнська Україна стоїть впоперек доро
ги до панування над світом. А за кожної поразки чи прогри України 
у тій боротьбі,такі люди легко перейдуть на бік переможців -воро
гів України,і вдарять її ножем у спину.

По останній війні Московщина не просто московшить українську 
мову,а зі запеклою люттю її нишить і вже не ховаючись.А В.Ленін 
учив іюско вшити, нишити немосковські скарби завжди руками не- 
москвинів,шоб неслава не падала на Москрвшину.Отже,мусив секретар 
ПК КПУ. С.Черваненко писати: "Питання про те, якою мовою навчати
муться діти в школах - визначатимуть сапі батьки й учні(*&&) .А шо 
року збільшується намагання молоді вивчати московську мову,бо во
на є могутнім засобом до міжнаціонального єднання і сприймання 
скарбів світової культури.В наслідок цього поширюється ( %**& ) в

-&) Л.Новиченко в "Радянська Україна!' 6-УІІ-І952.
-кх) 7-1^ річні діти.
-К-ХЗ-) А не поширюють з московського наказу.
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УРСР мережа шкіл з московською мовою навчання, а також забезпе
чується виша якість навчання московської мови у школах з україн
ською викладовою мовою. Все це робиться (х) тому, то український 
нарід на власному досвіді переконався,шо щастя і світле майбутнє 
є пери за все у дружбі з московським народом.Московський народ бо 
своїми ділами завоював загальну пошану і горячу любов всіх наро
дів СССР. Московський народ бо є тою силою-, що цементує єдність 
СССР(хх) .'Московський народ бо подає нам зразок, приклад беззасте
режної боротьби за свободу і шасття народів СССР" (хкх).

Замініть слово 'народ' на 'цар' і маєте докладний відпис пи
сань наших яничарів-монархістів ХУІІІ-ХІХ ст.отих всіляких Т.Про- 
коповичів, Віт.Шульгинів і т.п. Та,й без цієї зміни маєте відпис 
писань: В.Короленка,Д. Савенка, В. Винниченка,І .Майстренка, В.Маркуса, 
і соток інших яничар і дурнів,разом з тиии,ию є поза осягом НКВД 
у вільному світі.

Тут доречно буде сказати і про наших переселенців ( емігран
тів).- У підмосковській Україні над кожним українським письменни
ком і редактором стоїть Москвин (чи наш яничар) з пістолею в руці 
і наказує московшити,калічити,спотворювати українську мову.Закор
донним (емігрантським) нашим письменникам,редакторам ніхто і нішо 
не загрожує, а вони з власної волі також москбвк&ть, спотворюють, 
засмічують чужословами свою мову.Як уже показав досвід,жодні зак
лики, вимоги пильнувати чистоти нашої друкованої мови на них не 
впливають.Це роблять у вільному світі люди,які називають себе ук
раїнськими націоналістами.Дивно?- Ні,не дивно,бо раб виконує свій 
обов'язок не з власного почуття обов'язку, але зі страху перед 
панським батогом.Отже,ці письменники та редактори пильнуватимуть 
чистоти своє мови лише тоді, коли жандарм в українській державі 
загрозить їм в'язницею,якщо не виконуватимуть свого ОБОВ'ЯЗКУ.

"Міністер" Освіти т.зв. УРСР Іван Білодід писав 1<?63 р. шо 
московська мова є і мусить бути другою,рідною мовою кожного Укра
їнця. А лакуза писав: "Тепер, слухаючи на вулицях Львова московську 
мову,ми з гордістю пригадуємо, шо ця мова відкриває нам доступ до 
творів великого народу,який дав світові найбільшого генія всіх 
часів - В.Леніна (4 ). Та,це підлабузнювання не врятувало його. 
Його таки вигнали зі Спілки Письменників за ' буржуазний націона
лізмі. А ця кара закрила йому двері до всіх видавництв СССР.

В урядах всіх держав вирішальну владу мають три міністри: 
військовий,внутрішніх справ (поліція) та скарбник. Т.зв. УРСР не 
має ані власного війська,ані власної скарбниці, а роліція (НКВД) 
підпорядкована безпосередньо імперському урядові.Так вся влада у 
тій УРСР фактично є в руках - призначеного Москвою - губернатора, 
що закривається скромною личиною 'Першощз Секретаря ЦК К П У , та в 
руках його підручного міністра жандармерії (начальника НКВД).Реш
та "міністрів" т.зв. УРСР - це звичайні імперські урядовці,шо їх 
фактично призначає та скидає імперський уряд. Такими "міністрами"

х) Саме робиться,а не Московшина робить.
хх) Тут нехотячи сказав правду.
ххх) С.Черваненко.див."Комуніст" Х-1959.
4) М.Руднипький.див. "Радянська Україна" 2б-УІ-І9іі6.
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УРСР були налр.19^9 року: Н .Кальченко, М .Гречуха,0.Кириченко,Г .Бу
тенко,П.Розенко,Л.Паламарчук,М. Баб іігу к, І.Білодід,Бабич,Горбусь, 
Онищенко,А.Костенко .А міністрами (без лапок) були: внутрішніх справ 
М.Бровкін,скарбу С.Мєтінін,тлілії (НКВД.) Н.Маркін,провірки (кон
тролі) Стоянлєф.

Забріхана "Правда" нехотячи сказала правду:"Не боїмося жод
ного ворога доти, доки є дружба народів СССР" ( -к-). Доводи ти ту 
"дружбу" не мусить 'вєдушій' народ, а мусять ті, яких він веде. 
Отже, пише один з тисяч яничарів: "Треба підкреслити історичну 
традиційну дружбу Азербайджанського народу до великого московсь
кого народу.Напр.азербайджанський поет XII ст.Хагані Шірвані при
святив кілька своїх віршів родичеві галицького князя Яросла-
^  ^*^йраїнці кепкують: "Він і я родичі: як мій сват горів, то 
він руки грів''. Біда лише яничарові, шо його нарід пам'ятав про 
ДО-річну війну азербайджанського народу з московським,про втечу 
ДО % народу,коли Московщина загарбала Азербайджан;про те,шо твори 
того ж Х.Шірвані заборонені в СССР, і про багато ше іншої "друж
би" пам'ятає.

Та,не під цівкою пістолі,як в СССР,але навіть на безпечній 
чужині московський духовий раб пише:"Утотожнення большевізму з 
московським народом уважаємо: або продуктом шовіністичного засліп
лення, або маневром на відвернення уваги від головного ворога - 
большевиків" (жх-к-).Це написано 19$6 року.Кістки закатованих,вигуб
лених голодом. If? мільйонів Українців з болю перевертаються в мо
гилах. Московською блекотою отруєні 'вєрниє малороси' не переве
лися ше, навіть і по Голготі України. Московські закордонні дали 
тому 'хахльонкові' добре плачену (американськими доларами) посаду 
керівника "українського" відділу 'Інстітута Ізучєнія СССР". 
"Танцює,враже,як пан каже".А пан (московські закордонні) розсила
ють чуженецьким редакціям та урядам протести проти того,шо там-ті 
називають 'саветскую' владу 'російською'. Розсилають вже тепер,бо 
знають,цю прийде час, коли ввесь світ подасть Московшині (байдуже 
який уряд вона тоді матиме ) свій рахунок до заплати. Так,як Ні
меччині 19^5 р. *а гітлерівців.А московські переселенці(емігранти) 
знають, ліпше за будь-кого у- світі,шо все це пекло на землі по 
1917 році досі,зробили не теоретичні, паперові ' савєти',але нама- 
цально існуюча Московщина,московськ* нація.

Московський божок і націоналіст (в інтернаціональній личині) 
писав: "Перекинчики ( ренегати ) завжди були більшими і підлішими 
шовіністами нації, якій продалися, ніж чистокровні люди тої на
ції" (4).

Вся історія України доводить,шо Українці не є боягузами.Але 
та ж історія показує аж надто багато овечої покори Українців.Напр. 
Українці не створили до 1917 року,ані по 1917 році якогось теро-

*) "Правда" І^-УІІ-1932.
-к-*)Г.Гусейнов. "Об історіяєском садружєствє рускава і азербе- 

жанскава народа".
-sum-) М.Добрянський."Асоціація проти Інституту".
Д) В.Лєнін.'Крітічєскіє замєткі по національному вапросу".
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ристинного ,націоналістичного товариства,чю^ стриїлувати Московши- 
ну жахом,на взірець Ірландців і Італійців.Натомісць створили ове
че 'Кирило-Meтодієвське Братство',яке знало лише мекати до північ
ного вовка і західньої гієни так,як у байді про вовка й ягня.Чому 
ж дивуємось,до ми й скінчили так,як те ягня?

Такої ціхи Українці не посоромилися записати і до свого 
ішсь:-енства.Напр. у романі 0.Звичайної "Оглянувшись назад'Украї- 
нець одержав листа від НКВД,шо наказувало йому з'явитися на пере- 
слухання. Він добре знав,ню живим не повернеться. І знаючи це,по
кірно їде до НКВД,хоч має можливість їхати в інший бік,втікати.Та
ке називається всіма мовами світу - 'духове рабство'.

У спогадах одного з недостріляних 1919 р.Українця читаємо: 
"Трьом ув'язненим Українцям ЧЕКа (пізніше НКВД) офіційно сказала, 
ню їх засуджено на розстріл. Озброєні вартові повели їх вулицями 
до місця розстрілу. По дорозі один намовляв двох тікати, а вони 
відповідають:"Не втечемо,постріляють". Той один пробував тікати,і 
втік,хоч і поранений,о тих двохМосквини постріляли,як овець.

Чи М.Скрипник,М.Хвильовий,П.Любченко та інші високопостав
лені комуністи,що наклали на себе руки,не могли перед тим,як себе 
стріляти,застрілити бодай одного визначного Москвина?

Чи Шевченкова покритка часом не є знаменом (символом) укра
їнської інтелігенції XIX ст? - Так! Проте,лише почасти,бо Катери
нин зводник кинув її напризволяще. Українську ж,зведену Московщи
ною, інтелігенцію, Московщина не покинула, а запрягла до свого ім
перського возу. І нема де правди діти - 'самоатвєржонин малорос' 
конав з перенапруги,а щиро тягнув той віз,під 'развєсьолою кама- 
рінскую' Москвина на возі.

Москвини мають підстави глузувати з хахлів. І вони глузують: 
"...Ви,Українці,кажете,ию ми,Москвини, - дикуни,нездари,які не ма
ють, ані на макове зернятко,Творчого Духа,а знають лише руйнувати. 
Кажете,ию ми нічогісінько не створили,не збудували за всю нашу 
історію.

"Ну, а величезна - на одній шостій суходолу нашої плянети - 
московська (підкреслюємо 'московська',а не російська)- імперія це 
ию? Чи вона виросла з маленького,бідненького Суздальського князів
ства сама собою,як дуб з жолудя?

"Кажете,що не ми,Москвини,але немосковини,а насамперед Україн
ці, її розбудували.Так,це правда.Але ви,Українці соромитеся відпо
вісти на,ганебний вам,запит:ЧОЛУ ж ті немосквини -отже і ви - її 
розбудовували? Скажіть: чому? Чому розбудовували нашу, а не свою? 
Чейже Україна була і є далеко культурнішою,сильнішою фізично і ду
хово за Московщину,як ви ж самі запевняєте.А ви не тощо свою Київ
ську імперію,але навіть і своє старезне,славне на ввесь світ, на
ціональне ім'я 'Русь' не оборонили від нас,Москвинів.

"Викручуєтесь сіном,і вляв,Україна була ослаблена нападами во
рожих сусідів:Татар і Поляків.Дитина глузує з такого вашого вик
руту,бо ж знає,шо ті самі Татари та Поляки Московщини не ослабили, 
хоч пробували не один раз. Татари "панували" в Московщині майже ' 
300 років.А хто ж поставив на тому "пануванню" лапки наведення?

"Так,ми,Москвини запрягли Татар і вас Українців до свого мос
ковського державного возу. Так,той наш віз вивезли з болота Суз-
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дальшини на височінь Російської ( підкреслюємо'російської',а не 
московської ) імперії не ми Москвини,але немосквини, а насамперед 
ви,Українці.А ми,Москвини сиділи на тому возі, і глузували з вас, 
коли ви надривалися,тягнучи наш віз.

"Щобільше! - Ви тягнули не лише тому, що ми вас батогом під
гонили. Ви, Українці охоче,власновільно самі навипередки запрягали
ся до нашого національно-державного возу від І.Брюховецького 
1665 р.до П.Шелеста 1965 р.і то без перерви в історії. А хто зв'я
зав руки І.Мазепі ми,Москвини чи ваші незлічімі кочубеї? Ваші ж 
українські історики кажуть,шо полтавський бій,який визначив долю 
України на наступні 300 років,виграв не наш Пьотр І, але ваш сто- 
зик І.Ніс ще перед тим боєм, зрадивши нам таємниці Батуринської 
твердині. Так само і 1917 року загнав звільнену Україну до нашої 
московської імперії СССР не наш В.Лєнін, але ваша Українська Цен
тральна Рада на чолі з вашим,українським істориком М.Грушевським. 
Підкреслюємо 'істориком', бо ж історики знають: ХТО збудував мос
ковську імперію.

"Зрадники,перекинчики,яничари? - Так! А хіба жМосковшина не 
мала їх? Ми,Москвини обдурили вас,Українців? - Так! А хіба ж це 
наша провина,що ви легковіри,дурні? Таж з нашої дурноти глузува
ли би навіть дикуни африканські, якби ми не використали вашої 
дурноти.Недурно ж ви співаєте:"Ой,горенько тій чайні при битій до
розі" .А ми,Москвини співаємо: "Покаряйтєся нам всє язиці,ібо з на
ді сам ...сатана".

"Викручуєтесь,мовляв,ми,Москвини - загарбники,хижі вовки,а 
ви,Українці - миролюбні християни,плугатарі (воли).Так! - Ми,Мос
квини - вовки-м'ясожери,і нам смакує воловина. А воли живляться 
травою,а не м'ясом.Такий стан створив Сам Премудрий Творець",

Повторюємо ще,іше,і шв:московську імперію і культуру,і госпо
дарку будували незчислені: ґалаґани, барабаші,Прокоповичи,ягужин- 
ські,безбородькі, розумовські,ханенки,гоголі, драгоманови,кондра- 
тенки,терещенки,родзянки,винниченки,скрипники,любченки,кириченки, 
Корнійчуки,шелести та їм нема рахунку. Та,є не аби яка ріжнипі по
між чорним імперським возом зперед 1917 року і перемальованим на 
червоно по 1917 році.- Візник на чорному возі сам співав своєї 
'камарінскої',а візник на червоному наказує (батогом) хахяам спі
вати московську'камарінскую',та ще й на 'украінском язикє'.Хахли, 
зрадівши,шо візник визнав їхнє 'нарєчіє' за язик, горлають шодуху 
московську камарінскую на украінском язикє' (*&).

Так! Московщина завдячує створення СССР не В.Лєнінові,не Л. 
Троцькому, не франції, Англії, ЗАС, але найбільше і насамперед... 
Українцям. І то не лише яничарам скрипникам, укапістам, не лише 
зрадникам винниченкам, Скоропадським, але й навіть патріотам Петлю
рам,ба навіть і націоналістам міхновським,коновальцям.Як-то?Чому?
- Щоб відповісти на це- треба написати книжку.Тут відповіло лише 
одним реченням.- Українська провідна верства шв не доросла 1917 р . 
до власної,самостійної державности.

%-)Нахабство,дурнота чи пригадка хахлам.На всіх книжках вида
них в Україні українською мовою,завжди надруковано:'На ук
раінском язикє'.
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Тому-то Наполеон закинув свій намір підтримати Україну,якщо 
вона повстане проти Московщини за свою державну незалежність. По
ляки переконали його,ію українська провідна верства же не доросла 
до самостійної державносте І вони довели це десятками фактів з 
української історії.Трохи тих фактів подаємо і ми тут.

А.Гітлер не хотів взяти Фінляндії до складу своєї імперії.І. 
Сталін не хотів зробити Фінляндію сателітом Московщини.Чому?- Бо 
обидва знали,ію фінляндці не-вважають на жертви, ю ш и  йде про не
залежність Фінляндії.

Дурна московська аристократія виховувала(до 1917 р.) яничарів 
партацьки,московцугзи українських дітей у загальних школах. "Пра- 
ґрєсівная" ж їхня "дємакратія" виховує яничарів науково, в окремих 
яничарських школах. Таких шкіл в Україні було 19^8 року 7̂ }. Єдиним 
завданням тих шкіл є виховувати всебічно вишколених яничарів і за
пеклих ю  сковських шовіністів на про Відні, керівні, вирішальні по
сади не лише державні,але й суспільні,культурні.До тих шкіл прий
мають дітей лише 'савєтской' аристократії. А нею в Україні є чис
токровні Москвини та найвірніші хахлацькі яничари. Учні живуть у 
бурсах, відокремлених від позашкільного життя. Живуть по панськи, 
але дисципліна військова. Навчають у тих школах української мови 
та історії,і то дуже добре.Ті школи виховують не звичайних янича
рів,але високої якости знавців (фахівців) яничарської стратегії і 
тактики.Вони - як кажеться - куті на всі чотири. Вони будуть і у 
вільній УкраїнзЗкерівниками таємної боротьби проти України.Вже те
пер в Україні 93% секретарів обкомів та райкомів мають вишу мос
ковську освіту.А членів КПУ було I960 р.в Україні І.Д мільйона.

Із усього тут сказаного бачимо, шо малоросійство не є лише 
москволюбство. Бачимо,то москволюбство - це напрям ( орієнтація), 
а малоросійство (і теперішня його удосконалена форма -малоукраїн- 
ство) - це параліч думки і волі; це заник ( атрофія ) природнього 
потягу до волі (свободи); це - брак віри в усе шляхетне,взнесле; 
це - заник історичної пам'яти; це - заник національного інстинк
ти; це - пригноблююче почуття своєіособистої і національної ниж- 
чости,меншвартости.Це - піддача (капітуляція) перед боєм. Коротко 
- це ДУХОВЕ РАБСТВО,а з нього і рабство розумове та фізичне.Інши
ми словами малоросійство (і малоукраїнство) це - духове ВИРОДЖЕН
НЯ (дегенерація) людини.до позему свійської свині в саджу.

№  вже кількакратно підкреслювали, наголошували величезний 
"праірєс" по 1917 році московської'дємакратії",порівнюючи до їх
ньої аристократії зперед 1917 року. Аристократія поробила иоскво- 
любами лише Чехів,Словаків,Сербів,Болгар та наробила лише малоро
сів. "Демакратія" ж поробила-москволюбами ще й Американців,Англій
ців, французів, Італійців,Німців,Китайців,Японців і ..нема такого 
народу у світі,який не мав би москволюбів.Ба.більше!Безмірно біль
ше!- Також наробиіа і 'пало..'.Тегео г.є' э :га.-юа еггп;анців,малоки- 
тайців, малоіспанців, мало ...всіх інших народів у світі. Не вже 
не просто прогрес (без лапок ),але така казкова перемога, ию про 
неї навіть і не мріяла московська аристократія. Як бачимо, титул 
'перєдавой,вєдушій' московський народ таки заслужив. Аж такого на
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світове мірило,яничарство не записала вся історія людства. Задля 
прикладу наведім тут лише кілька фактів.

Голова англійського уряду В.Чорчіл планував залишити в Евро- 
пі досить англо-американського війська,іюб не дозволити Московшив
ні захопити європейські землі.Президент ф.Рузвяьт не погодився на 
те,бо (як він казав)Англія загарбницька,а Московщина ні (х).

Президент ЗАС Дж.Кенеді казав:"Упадок СССР був би більшою ка
тастрофою задля світового миру,як упадок Австро-Угорської імперії 
1918 р.Тепер 'савєтская' влада тримає лад і мир не лише серед 200 
мільйонів у СССР, але ше й серед багатьох мільйонів свої сателіт- 
них держав. Упадок 'савєтскої' влади був би спричинив усамостій- 
нення багатьох дрібних народів.А існування малих, незалежних дер
жавок є найбільшим чинником,шо спричинює війни" (зх).

ЗАС та Великобрітанія визнали Московшині право перешкоджати 
творенню у сусідніх до СССР державах таких урядів, що ставляться 
прихильно до Західньої Европи" (ххх).

За війни і навіть якийсь час по війні уряд ЗАС показував Мос- 
квинам все,що вони хотіли бачити в ЗАС. Показував свої найбільші 
таємниці.Сам уряд,не шпигуни. Не тяжко уявити,як реготалися Моск- 
вини з такої дурноти над дурнотаии.А поготів,що московський уряд 
саме тоді не дозволяв жодному Американцеві виїхати поза місто Мос
кву, і в Москві до жодної вирібні чи лабораторії не пускав.

По війні 1939-45 рр.московська імперія СССР висіла на волос
ку. ЗАС мали тоді таку величезну силу, шо могли наказувати всьому 
світові,і він виконав би будь-який наказ ЗАС, бо лише ЗАС мали 
атомову бомбу (4).Отже, президент ЗАС Г.Труман міг той волосок 
розірвати своїм маленьким пальцем. А замісць цього, він всебічно 
зміцнював московську імперію. І нішо і ніхто його до того не при
мушували (5).

Прийнятій Московшину до 00Н, і давши їй підписати визнання 
(декларацію) засад та мети 00Н, Західні держави тим самим визнали 
Московшину за оборонця ..."життя,волі,незалежности Людини і наро
дів,людських і національних прав та справедливости",борцем.."про
ти диких,брутальних сил,що хочуть поневолити світ" (6 ). Чи можна 
уявити цинічнішу наругу над цим усім? А до того ж 00Н дала Москов
шині кілька мільярдів долярів (з Міжнароднього Банку) на відбудо
ву знищеного у війні.В подяку за це Московшина не платила до 00Н 
навіть членських своїх вкладок.

Всі немосковські народи СССР вітали 1941 року німецьке війсь
ко хлібом-сіллю, і пропонували Німеччині свою всебічну допомогу 
бити зненавиджену гнобительку Московшину.І цих запеклих московсь
ких ворогів Німеччина .... вигублювала сотками тисяч. Англійський *) **)

*) "The Daily Telegraph" 7-11-1957-
**) "New York Times" 16-IX-1962.
xxx) H.Feis."Churchill,Roosvelt and Stalin'.
4) W .Chur chilli."The Second World War".
5) див. G.N.Crocker."Roosvelt's Road to Russia",J.Reaty."The 

Iron Curtain Over America",A.P.Seversky."America Too Young 
to Die".

6) Слова Декларації ООН.
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генерал писав:"А.Гітлер програв війну тої хвилини, коли вивісив у 
Києві німецький прапор, замісць українського" (х).

Провідник болгарських комуністів Г.Дімітров казав: " Москва 
стала мозком і серцем світової демократії,втіленням усього кращо
го у світі,надією і підпорою всіх гноблених у світі".

Московський патріот писав:"Західні комуністи,приєднуючись до 
III Інтернаціоналу,не розуміють,то вони приєднуються до москов
ського народу, бо ж здійснюють його месіянську ідею - Москва III 
Рим" (хк-).

Так! Н.Бєрдяєф,хоч і Москвин,проте сказав правду. Перезвавши 
своє сміхотворне (цю з нього ввесь світ глузував) Москва -III Рим 
на нове,привабливе 'Москва - столиця III Інтернаціоналу',Московщи
на одразу здобула мільйони охочих яничарів у всіх краях усього 
світу.ЛИШЕ цьому московське загарбництво(імперіялізм)набрало тепер 
такої несамовито величезної і катастрофальної світові сили.Як би 
ні! Таж поміж тими яничарами бачимо президентів та міністрів ве
ликих держав,як налр.ф.Рузвельт,Г.Труман, та їхні міністри:Г.Гоп- 
кінс,А.Гіс,ф.франкфуртер,Г.Гвайт та інші. І вони рятували москов
ську імперію не лише тоді-коли її потребували(за війни),але й то
ді,коли не потребували (по війні).хоч Московшина ніколи не ховала 
свого наміру панувати у світі.

Московський другий божок писав:"Боягузтво та дурнота європей
ських державних мужів дарують Московшині дуже* великі можливості 
та нагоди.Західні державні мужі не знають Московщини, Москвинів,і 
тому, не можучи опанувати безладу в Европі, гублять політичний 
провід у міжнародньому житті. Тим-то з усього,цю вони роблять,ко
ри стає лите Московшина. І повстає великий запит.- Чи московське 
дикунство уступиться перед європейською культурою, чи навпаки - 
поновить свій руйнуючий вплив на* європейську культуру,і то у фор
мах далеко жахливіших,далеко деспотичніших,ніж раніше"(хкх),Писав 
це він понад 100 років тому.Якже не назвати його пророком?

На той Марксів запит частинно відповів високоосвічений анг
лійський архиєпископ Кентерберійський Гювлет Джансон. Він сказав 
1959 р.новиникареві "Сондей Експрес",шо І.Сталів в раю напевно, а 
його вороги у пеклі.Це казав він дуже поважно. А таких (комунізу- 
ючих і навіть і комуністів) єпископів та святенників тепер є кіль
кадесят тисяч.Світова Рада Церков(протестанських) сама запросила, 
прийняла до свого складу московських НКВД-істів у рясах.Папа Рим
ський також сам запросив їх на Собор Католицької Церкви. І ніхто 
з того Собору не бачив людської крови на тих московських рясах 
(не запротестували).Лише українські уніятські переселенські(еміг- 
рантські) єпископи запротестували були,але Ватикан негайно закрив
ам рота.^ Християнські Церкви падали колись.нижче ,як тепер?

Та,казкові перемоги Московщини по 1945 році так запаморочили 
Москвинам голови,що вони направду повірили у свою непереможність,і 
загубили міру своєї нахабности. А та московська нахабність зросла

x)j.Fuller."The Royal United Service Institution Journal".V- 
X*) w.Berdyaev. "The Origin of Russian CoEsnunism". -1962. 
'Hxx) K.Marx.in ""ew York Tribune" 14-VI-1853-
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до такого величезного розміру, цю навіть дурні Янкі починають ро
зуміти таємницю московських перемог,то її розумів К.Маркс.А розу
міння тої московської "таємниці" - це ж перший крок до перемоги 
над Московщиною.

"Московська література,політична і неполітична,ріжні органі
зації і партії, буржуазні і соціялістичні, цілими серіями плодили 
на Україні перекінчиків.А коли ж ми виправдували тих перекінчиків, 
то як же ми могли повстати проти самого джерела,то ростило рене
гатів - проти Московщини, її народу,її культури, її демократії,її 
політичної місії,проти "генія" московського народу?"..

"Ціла пропасть ділили таку ментальність тодішньої нашої ін
телігенції від ментальности нашого народу, від ментальности Шев
ченка,який на муки вічні засуджував душу дівчини,шо кожному годи
ла і яка несвідомо "цареві московському коня напоїла".

"Чи з такої ментальности,що виправдувало ренегатство,могла 
зродитися така ненависть, яка бухала до Еспанії у флямандців? У 
французів великої війни до тевтонів? В ірландців до англійців? Чи 
люди такої психіки ( а з  них вийшли наші пізніші соціялістичні 
провідники) могли стати акумуляторами того народного гніву, який 
виріс в Україні з насіння Мазепи, Полуботка,Кальнишевського? Чи з 
такою психікою можна було мобілізувати жадобу історичного розра
хунку з "Петра творєнієм"? Чи серед тих людей міг з'явитися укра
їнський Руже-де-Ліль із своїм славнем, шо закликав ."зіпсутою 
кров'ю ворогів зросити наші борозни"?

"Історичний момент на цілий зріст ставив трагічну і яку ж 
тяжку дилему: ми чи ВОНИ. І якже ж могли - не кажу рішати - а хоч 
би ставити на цілий її зріст дилему люди, які допускали вільний 
перехід; від "МИ" до "ВОНИ",і які в ім'я розуму і толеранції вип
равдували національне ренегатство?" (*). - -

П'яна від своїх казкових перемог у зовнішній політиці,мос
ковська "дємакратія" перестала грати комедію,шо називається УРСР. 
Вона вже цілковито відкрито здійснює "Нє било,нєт і бить не может 
нікакой ...навіть Малоросії. Шоправда, лишила ще покишо фіговий 
листок ( задля своїх шостих колон у світі)' занику всіх :*сс', але 
навіть і легковірний, сліпий і глухий хахол нарешті збагнув вели
ку, правічну правду,шо боротьба за державне визволення України -це 
насамперед боротьба за визволення УКРАЇНЦЯ з його московської (та 
іншої) ДУХОВОЇ неволі.

"Ніколи не загине той нарід,що збагнув причини своїх поразок" 
- сказав німецький державний муж М.фон ден Брук.

День розплати України з Московщиною багато наблизився.

-к-) Д.Донцов."Розрита могила" у "Вістнику" ІУ-1937.
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ЗАГАРБНИЦТВО МОСКВИНА.

XII.

Нам тільки сакля очі коле: 
Чого вона стоїть у вас, 
Не нами дана.

Т.Жевченко
Там,де стала московська но
га - є московська земля.

ф.Достоєвскій

Плиткодуми,ЩО-можуть бачити лише ЗОВНІШНІ ВИЯВИ МОСКОВСЬКОГО 
загарбництва (імперіялізму),пояснюють його ...загарбництвом Моск- 
винів (царів та урядів).Несила тим недотепам подивитися;глибше,по
бачити саме джерело московського загарбництва; побачити оті внут
рішні сили,шо породжують і живлять московське загарбництво. Тих 
сил е кілька.Тут згадаємо лиже найголовніші.

Московщина щораз більше потребуваала грошей на зброю,бо ж су
сідні держави росли культурно і господарчо ( економічно ),отже і 
військово.Збільшувати податки московський уряд не міг, бо не було 
вже нічого, що не було ще не оподатковане, а старих податків не 
могли зібрати всіх. Дикун- мо с к вин не міг видумати нічого, крім як 
пограбувати сусідів. А-що вдача московського народу наскрізь гра
біжницька, злодійська, то він на наказ свого царя,радо ішов підби
вати, загарбувати,поневолювати,визискувати,обкрадати сусідні наро
ди.Радо, бо ж, замісць працювати як віл,і віддавати своєму панові 
дорібок,приходить золота нагода самому стати паном,с.т.самому за
бирати у підбитого народу його дорібок.Або -щонайменше бути під
панком, наглядачем,погоничем, жандармом на легкому хлібі десь у 
підбитій Україні,Кавказу,Азії.А в якому краї жити Москвинові бай
дуже.У кожному підбитому краї він почувається паном,бо ж має вла
ду наказувати і право та силу грабувати.

Отже,бачимо,шо московське загарбництво повстало і живиться 
не з примхи чи жадоби московських царів, урядів "лише, але також 
походить і живиться вдачею та світоглядом самого московського на
роду. "Што взято - то свято" - каже "мораль" Москвина. А взято са
мої землі чужої,стократно більше,як мали своєї.Так московська дер
жава мала у:
XIII ст. - 216.000 кв.клм. ХУІІІ ст. - 17.080.000 кв.клм.
XIV " - 560.000 " " XIX " 22.000.000 " "
XVI - 8.720.000 " " XX " 23.000.000 " "
XVII " - ІЦ.392.000 " "
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Т. зв.УРСР мао 601.000 кв.или.землі, а обшир заселений Укра
їнцями в Европі є 741.700. кв.или.(ж).Отже, Московшина загарбала 
140.700 кв.клм. (-Х-И-) земля суцільно заселенії Українцями.А скільки 
загарбала в Азії,заселеної Українцями? З них можна окласти дер
жаву на пів Европи.

Московшина загарбала: 1556 р. Татарську Орду,1581-1645 -Сибір, 
1709 - Україну,1721 - Прибалтику і Фінляндію,1739 - Східню Чорно- 
моршину, 1720 - Кавказ, 1783 - Крим, 1792 - Західню Чорноморшину, 
1772-1792 - частину Польщі, 1813 - Грузію, І8і5 - решту Польщі та 
Бесарабію, 1854 - Амуршину, 1865 - Туркестан, і88і - Хіву,Бухару.

"За 234 роки (1228-1426) Московшина мала ІбО війн зовнішніх 
і 90 домашніх. За 103 роки(і492-і595) Московшина воювала 50 років. 
Отже,пересічно один рік воювала, а один приготовлювалася до нас
тупної війни" (-к-хх) .За останні 200 років Московшина воювала 128 ро
ків.Це були 22 загарбницькі війни і лише 4 оборонні. Та,й ті обо
ронні тривали лише 4 роки (4).

"Дємакратіческая" Московшина воювала: 1917-19 рр. Україну, 
1920 р.- Польшу, 1921 - Казахстан і Грузію. 1922 - Туркменистан, 
Таджикстан і Україну ( селянські повстання ),1929 - Китай,1936 - 
Японію,1939 - Фінляндію,Польшу,Румунію,1941-45 - Німеччину,1945 - 
Японію, 1956 - Мадяршину.

Це лише відкрито,своїм військом.А заховано,не своїм військом 
- увесь час без перерви від,1941 року по сьогодня.

Тепер у московському ярмі є 178.000.000 люду (разом із 'са
телітами').

Навіть забріхана московська "статистика" показує,як Московши
на "рятує" немосквинів.Напр.за переписом 1926 р.в СССР було:Моск- 
винів 52%,а немосквинів -48%.А за переписом 1939 р.було:Москвинів 
58,-?,а немосквинів 42%,Отже,Москвинів збільшилося на 6%, а немоск
винів зменшилося на 6%.Це за брехливою "статистикою".А скільки за 
правдивою?

Московське загарбництво почалося з першого ж дня заснований 
московської держави, коли її засновник князь Андрей Боїшлюбскій 
сплюндрував 1169 р.Київ. Його син юрій Суздальский не брав участи 
у бою під Калкою 1223 р.Він хотів,щоб Татари побили київських кня
зів, а він, зберігши своє військо,став би найсильнішим з них,і міг 
би запанувати над ними.Далі без перерви загарбували сусідні землі: 
всі Івани,Пьотри,Єкатєріни,Нікалаї,Владіміри,Нікіти.

Міністер часів Єкатєріни II Платон Зубоф склав був список де 
держав та династій,то їх має Московшина дати Европі.У тому списку 
нема: Швеції,Прусії,Польщі,Австрії,Данії,Туреччини. Де ж вони по
ділися? Відповідь на це дає його проект московської імперії.У тій 
імперії мало б бути шість столиць: Пєтєрбурґ,Москва,Астрахань,Ві
день,Константинопіль і Берлін. У кожній столиці король, підлеглий

х) Народнеє Хазяйство СССР ".Річник I960.
-ХК-) Це - дві третини франції, або більше як Болгарія,Чехосло- 

вакія і Мадяршина докупи, 
хкх) В.Ключєвскій.там-же.
4) G.Aleksinsky."Modern Russia".
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московському імператорові (х).
Чи ж нема тепер у Берліні,Варшаві,Празі,Софії,Будапешті,Бу- 

карешті Зубовських підлежців (васалів) імператора Нікіти?
Понад сто років тому московський філософ,монархіст ф.Тютчєф 

подав проект московського загарбницького месіянізму. ТЬй проект: 
І) Відновлює Візантійську імперію, але столицю переносить із Цар- 
городу до Петєрбурґу.2) Об'єднує всі християнські Церкви в одну 
Православну (хх).Замініть монархічне назовництво на соціялістичне 
(Візантію - III Інтернаціоналом,православну Церкву - комунізмом ) 
і маєте докладний відпис ( копію ) промов та писань 'савєтскіх' 
Тютчєвих.

Та,то ж - монархісти й інтернаціоналісти,а ліберали ...писа
ли: "Двадцяте сторічча належить нам,Москвинам" (ххх).

За війни 1939-4$ рр.у Москві перебувало чимало втікачів-ко- 
муністів із слов'янських земель,зайнятих Німцями.Уряд СССР зліпив 
з них т.зв.'Всеслов'янський З'їзд'.Також уряд СССР створив 1943 р. 
в Югославії 'Всеслов'янський Комітет' з сербським комуністичним 
генералом М.Масларічем на чолі. Той же уряд СССР потворив 1941-4$ 
рр. 'Слов'янські Комітети' в Канаді,ЗАС,франції, Англії,Південній 
Америці - всюди,де жили Слов'яни.Чому московські інтернаціоналіс
ти,комуністи відновили старе монархічне московське т.зв.'слов'яно
фільство'?- Бо всі Москвичи - монархісти і соціалісти - розуміють 
своє 'словянофільство' іПансловізм лишеякПанмосковізм. "Нака
райтеся нам все язиці, ібо с наиі Боґ" - догма всіх Москвинів.

Знищивши 177$ р.оборонця України - Запорізький Ордєн,Мос
ковщина мала розв'язані руки загарбувати українську землю,а насам
перед землю Січової Республіки.Вона відібрала 1776 р.від 25.000 
заможних козаків (4)їхню землю,і роздала Москвинам.Тоді одержали: 
князь П.Вязємскій $2.000 десятин,кн.І.Патьомкін - 42.000, граф І. 
Скавронскій - 39.000,московські полковники - по 10.000,старшини - 
по $.000. Трохи пізніше одержали ше:П.Вязємскій - 200.000, Т.Па- 
тьомкін - 1$0.000 дес. вісім генералів по 3.000-6.000, 18 старшин 
- по 2.000,4.000 дес. Потім сотки і тисячі Москвинів одержували 
українську землю. Лише на обширі між Бугом і Дністром, і лише за 
10 років ( 1776-1786 )Московшина загарбала 4. $00.000 десятин укра
їнської землі (5),шо її шедро поливали своїм потом і кров'ю наші 
прапредки,предки,прадіди через 5.000 років.

Та,Московщина загарбувала в Україні не лише землю.
У правосвідомості Москвина - від XII ст.по сьогодня в СССР - 

панував неписаний ( 6 ) закон, за яким тямка 'імєніє' ( земельний

х) В.Ключєвскій.там-же. .
хх)див.його статті в
ххх) "Новое Время" Х-1895.Пєтєрбурґ.
4) Як бачимо, почали розкуркулювати Українців не соціалісти 

(московські) 1930 року,але монархісти 1776 року.
5) "Кієвская Старіна" ч.4.1885.
6) За Єкатєріни II записано його до "Сборніка Законов" ХУІІІ 

ст.За Леніна записано його до "Сборніка Законов" XX ст.Ні
чого нового не запровадили московські соціалісти в СССР.
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маєток) означає - не лише землю,але й все, ию на тій землі стоїть, 
росте і живе,с.т. разом з худобою: чотириногою і двоногою. Отже,і 
селян уважалося невіддільною частиною 'імєнія',с.т.землі, на якій 
вони жили.

Загарбані Московшиною українські землі НЕ були 'диким полем', 
як брешуть московські ( а за ними і наші підбрехувачі ) історики. 
Хоч і не дуже густо,проте та земля була заселена Українцями.Отже, 
вони самособою ( автоматично ) стали кріпаками ноних.московських 
дідичів.Із 100.000 вільних козацьких господарств лишилося 17$2 р. 
лише 2.9$9 (*). Чи ж не 'блаґотворноє вліяніє' Московшини у 'прі- 
саєдінівшійся' (до Московщини) Україні,як запевняють всі московсь
кі історики: монархічні і "демакратічєскіє'?

Московчина роздавала українську землю не лише вельможам, ге
нералам московським,але й московським селянам та іншп.. чужинцям. 
Вона прислала 17$3 р.з Московшини ДО.000 селян,і роздала їм ( за
дарма) землі над Дністром.Року 1781 прислала шз $0.000.Потім при
силала ще,і самі вони приїздили тисячами.Московшина навіть плати
ла кошти переїду чужинцям і давала грошеву і всіляку іншу допомо
гу  тм.

Чорне море було (і тепер є,хоч меншою мірою) одною з найго
ловніших основ могутности,добробуту і культури українського наро
ду і держави.І цю свою основу Україна боронила тисячоріччами.Утра- 
чаючи її,кількакратно знову відзискувала.Не допустити український 
нарід до Чорного моря ( а з  нього і до Середземного ї в океан) - 
було і є стратегічною метою всіх ворогів України. Німеччина те 
перед А.Гітлером уклала плян незалежного Криму пів своєю зверхніс
тю.По 1917 р. такі пляни мала Туреччина (x-x). Світова Мафія також 
не хоче допустити Україну до Чорного моря і далі.Кубанська Чорно- 
моршина заселна самими наладками запорожців.А московська "дємакра- 
тія" не лишене прилучила її до УРСР, але й заборонила школи,часо
писи, театр української мовою на Кубаншині ( ). Вона прилучила
Крим до УРСР,але не тому,шо поступилася тискові України (як гада
ють наші політичні невігласи).Маючи на думці пляни ворогів загар
бати Крим,Московщина хоче мати своє,московське запілля в Україні. 
Тому-то Московщина не дозволяє розвиватися у Криму українській 
культурі,хоч у Криму Українці складають ДО % людности.

На початку царствования Пьотр І хотів пз будувати Петербург* 
на Чорному морі. Він розпочав будувати на Озівському морі прис
тані і перетоку (канал) Волга-Дон.Та,Карловецький мир 1699 р.при
мусив його будувати нову столицю на півночі.

х) В.Мякотін.'Очєркі соціальной історіі Украіни". 
хх) Тепер вона мовчить покишо про них,але не занехала наміру. 
ххх)Це так Московшина. А Українці?- Уряд УНР і Скоропадського 

відкинули 1917-18 рр.просьбу Кубаншини прилучити її до ук
раїнської держави.Та,навіть і тепер Українці не приєднують 
Кубаншини до України бодай у своєму серці(про голову шкода 
слів).У переселенських часописях читаємо раз-по-раз'Укра-" 
їна і Кубань'.Шогірше!-Українці визнали вже і московський 
підступ т.зв.'Козакію',цей ніж у спину України.
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йосковський уряд ВІДТЯВ 18 9 6  р.від Кубанню ни вузеньку смугу 
Чорноморського узбережжя; і зробив з неї окрему Чорноморську гу
бернію,хоч кількість землі та людей тої губернії вистачало лише 
на пару гювітів.Причина?-Те узбережжя є Чорноморською Рів'ерою. 
Там мали будувати свої зимові, відпочинкові палаци московські ца
рі та вельможі.Отже, заселити її мали самі Москвини,шоб не допус
тити нащадків запорожців - кубанців до Чорного моря.

Монархічна Московщина намагалася відтяти Україні доступ у 
вільний світ,доступ до Чорного моря."Дємакратічєская" Московщина, 
крім того намагається відтяти Україну те й від Західньої Европи, 
вивозячи галичан на схід,а привозячи до Галичини сотні тисяч сво
їх кацапів.

Аж до 1775 року існувала у Південній Україні незалежна рес
публіка - Запорізька Січ. Вона посідала величезні обшири землі,
мала своїх громадян: козаків, мала свій, незалежний
уряд,своє власне військо,свої власні закони.Ця Запорізька Респуб^ 
ліка вела власну, незалежну зовнішню політику; мала своїх послів 
(амбасадорів) в європейських державах. І ті держави фактично виз
навали незалежність Запорізької Республіки, підписуючи з нею дер
жавні угоди та присилаючи до неї своїх послів. Це робила навіть і 
Польща,хоч офіційно вважала Запорожців лише своїй допоміжним вій
ськом.-, , . . . ,ту українську республіку кількакратно пробували знишити то
дішні великодержавні Туреччина,Польща,Московщина.Її передовий за
гін - Запорізький Лицарський Орден торував їй шляхи до Чорного 
моря.Отже,щоб не допустити Україну до нього Московщина мусила на
самперед знишити той Орден і Республіку. Сильніша за Московшину 
Польша пробувала це робити, і скінчила Хмельниччиною. Знаючи це, 
Московщина вжила поради китайського стратега.Одразу ж по Полтаві 
почала зміцнювати свої залоги по всій Україні та оточувати Січову 
Республіку осадами: Москвинів,Німців, Сербів. Найбільшою була Но- 
восербія.

Туреччина і Мадяршина гнобили Слов'ян на Балканах,і багато їх 
шукали нових земель оселитися. Гурт австрійських Сербів на чолі 
з Іваном Хорватом просив московський уряд дозволу оселитися в Ук- 
раїні.Московшина дуже радо дала їм землі Січової Республіки. За 
московським плином та сербська осада мала бути на взірець укра
їнського козацтва,с.т. щоб Серби управляли землю і з того жили,а 
водночас охороняли кордон від Туреччини.Отже,Серби мали заснувати 
свій полк,такий,які були тоді в Україні.

І.Хорват забов'язався привести люду на два полки по 4.000 
у кожному .Ніоб улегшити йому це,московський уряд платив всі видат
ки на переселення і засновання. Видав на це $0.000 руб.(х). Крім 
того звільнив тих Сербів від усяких податків назавжди, навіть і 
від мита в їхній торгівлі з закордоном.Самозрозуміло,землю одержу
вали задарма.

Жоби ню більше заохотити переселятися,московський уряд нада-
-к)На теперішні гроші - $.000.000 рублів.
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вав кожному,хто приведе поселенців,військові ступні,з усіма пра
вами, в тому числі і право мати кріпаків. Хто привіз 100 людей,той 
одержував ступень капітана;- за 75 людей - поручника, за 50 - пра
порщика.І вони мали командувати тими людьми,то їх привезли.І.Хор
ват одразу одержав ступень полковника,і його призначено.на досмер
тного командувача тих майбутніх сербських полків.

Крім подарованої (української) землі,крім грошевої допомоги 
на загосподарювати,московський уряд платив, кожному сербському 
полкові платні 35.000 руб.за мирного часу річно і 155.000 руб. за 
воєнного (*&).Землю ж (українську) Московшина дарувала Сербам аж 
надто Шедро, навіть і на ті часи. Кожна піхотна сотня одержувала 
175 квадратових кілометрів землі, а кінна аж 365 кв.клм. Капітан 
одержував 100 десятин, поручник- 80 дес. прапорщик -50 дес.вояк 
- 25 дес.фактично ж одержали вчетверо більше,бо одержали землі на 
два полки (8.000 люду),а приїхало лише 1.800.Отже, одержану землю 
поділили не на 8.000,а на 2.000.

Ці,подаровані Сербам землі,сам московський уряд колись виз- 
нав(у наказі цариці Єлісавети)власністю запорожців.Запорожці мали 
грамоти правовласности на ті землі від польських королів, від 
українських гетьманів. На протести запорожців, московський уряд 
відповів, шз правно ті землі є незаселені, бо ті 3.000 козацьких 
господарств там заснували зайди без дозволу московської влади. 
Тих українських "зайдів" московський уряд наказав виселити,а зем
лю передати Сербам.Але проти того наказу запротестували ..Серби.
Чому- Чимало покривджених Турками та Мадярами Слов'ян,хапалися за 
зброю і мстили.Повороту до мирного життя таким вже-не було,і вони 
ставали опришками, злодіями, пінками, розпутниками. Коли поліція 
надто наступалв ї м ' на ноги, то мусили кудись тікати. Саме таких 
людей привіз І.Хорват.А той факт,шо сам уряд (московський) їх за
просив,дав землю, платив -підносило їхню пиху. Вони вважали себе 
вищими за місцеву людність,панами. Ясна річ,та наволоч і не дума
ла обробляти землю,а давала її а оренду Українцям. (Тйм самим,що 
донедавна були її власниками).! коли московський уряд наказав тих 
Українців виганяти,то Серби просили залишити тих робітників. Уряд 
залишив. Та,тих Українців було там мало, і землі сотяли облогом. 
Серби лише випасали худобу, гнали горілку та торгували. Торгівля 
приносила їм великі зиски, бо не платили ані податків, ані мита. 
Серби багатіли,ставали новими панами в Україні.

Та,тим опришкам і цього було замало.Вони грабували Українців 
цілковито відкрито.Напр.Українці зі сусідніх з Новосербією полків 
(земель) приїздили до Новоросії по дерево (у себе не мали). Сер
би примушували їх робити щось,а по скінченні забирали їхні воли і 
вози.В Українців,що привозили свій крам на продаж,Серби відбирала 
і крам і вози. Ті,охоронені московською владою,зайди викрадали на
віть людей.Озброєні сербські ватаги йшли до сусідніх полків ( зе
мель),хапали там людей,і гнали їх до Новосербії,де записували їх, 
як Сербів чи джурів.Чому як Сербів, і хто були оті джури?

І.Хорват переконав московський уряд,шо сербський старшина

-к) На тодішні гроші.На теперішні - помножте на 100.
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іюб міг виконувати свій обов'язок,мусить мати людей,які обробляли 
б його землю.Уряд дозволив мати таких людей,але не Українців.Отже, 
треба привезти з Балкан пройдисвітів,які не хочуть працювати. І 
Серби перенаджували,чи викрадали Українців з-під польської заиман- 
шини,і записували їх Сербами чи джурами.Ті Українці були кріпака- 
ками у Поляків,а у Сербів лише півнріпаками,отже не тікали.

За московськими законами мати кріпаків мали право лише дво
ряни (шляхта).Щоб тих півкріпаків обернути у кріпаків,і затримати 
Серби вимагали від московського уряду надати їм дворянство. Уряд 
надав.чЗадля порівняння треба пригадати,що московський уряд не виз
навав дворянської гідности навіть старій,з діда прадіда українсь
кій шляхті.Не визнавав навіть тим,яким польські королі визнали .і 
видали грамоти .А володіти землею - за московським законом - мали, 
право лише дворяни. З 200.000 української шляхти московський уряд 
визнав дворянами лише 7^0 осіб (-&). Ясна річ, лише таких,шо їхні 
діди не виявили жодних ознак ' мазепінскава сєпаратізма'. Решті 
української шляхти Московщина не визнала права володіти землею, 
яку їхні предки прадіди своєю кров'ю зросили, обороняючи її ти
сячоріччями візазійських орд. Московщина обернула у кріпаків ба
гато нащадків тих невизнаних шляхтичів. Чи не з таких походив Т. 
Шевченко?

Теперішня московська імперська влада СССР приймає до теперіш
нього московського дворянства - КПСС за тою ж самою ознакою, то й 
у ХУІІІ ст.с.т.шю їхні прадіди,діди не були 'мазєпінцамі,пєтлюров- 
цамі,бандєрівцамі',

Знаючи,шо московський уряд на їхньому боці,Серби так розпа- 
ношилися, то Українці.мусили вхопитися з зброю. Уряд прислав на 
охорону Сербів:1.000 казанських.Татар, 1.000 донських козаків,Ас
траханський полк і московський полк.Отже,тих 1.800 Сербів,які ма
ли охороняти кордон від Туреччини,самих охороняло 3.^00 московсь
кого війська.

Тепер в СССР новітніх зайдів охороняє 1.3$0.000 московського 
війська.Чи ж не "праґрєс" московської "деиакратіі"?

Та московська охорона зайдів лише підлила олію до вогню.За
носилося на нову Хмельниччину, шо нинишила би в пень не лише зай
дів, але й московську владу в Україні. Командувач московським вій
ськом в Україні М.Муравйоф побачив цю загрозу, а з історії він 
знав,шо московські царі рубали голови своїм воєводам за їхню не
передбачливість. І він післав до Петербургу звіт, в якому описав 
всі шахрайства,крадіжі,грабунки Сербів разом із самим І.Хорватом.

Уряд покликав І.Хорвата до Петербургу на допит.Хитрий Серб 
ще на досвіді з турецькими вельможами пізнав: щэ найбільше пере
конує Азіятів. Поїхав з повними кишенями, і там їх випорожнив на 
хабари.Уряд (Сенат) виправдав І.Хорвата,і звільнив з посади М.Му- 
равйова. . .Та,заносилося на війну з Туреччиною,і цариця хотіла знати:
в якому стані є оборонна лінія на півдні імперії. Вона вислала 
генералів оглянути ЇЇ.Генерали побачили,шо не існує не лише обо^

х) М.Слабченко.'Матеріяли до економічно-соціяльної історії 
України".



ронної лінії,але й самих оборонців-сербів,а лише торгівці.Ті гене
рали побачили також і причину *гайдамаччини" .Кінчилося все тим,то 
І.Хорвата засудили на страту,а з Новосербії утворили московські 
полки з московськими старшинами (-&) .Московський уряд витратив на 
ту Новосербію 700.000 рублів (х^) лише готівкою, а не готівкою де
сятикратно більше.

Московшина знала - ліпше за будь кого - що її не коштувало 
би ані сотика (-&&к) заселити Південну Україну ( і побудувати там 
десять оборонних ліній) Українцями.'Все,що треба було задля того 
зробити - це лише дозволити Українцям заселювати. Більше нічо
го. І це Українці пізніше довели. Вони таки заселили Південну Ук? 
раїну,і дійшли до Чорного моря,хоч Московшина всіма своїми силами 
намагалася зупинити їх.І навіть таки загарбники над загарбниками, 
як теперішні московські "дємакрати" СССР, були примушені визнати 
"Новоросію" за частину України,за Україну.Будуть примушені визна
ти за Україну і Кубаншину,Доншину, Підкавказзя та інші заселені 
Українцями землі.

Як дуже боялася Московшина допустити Україну до Чорного моря 
вказує той факт,шо і каригідна невдача з Новосербією не зупинила 
її повторити те саме (з ще більшою втратою гроша) в Південній Ук
раїні,що її Московщина поспішила перезвати на 'Новоросію* (Д).

Єкатєріна II видала 1762 р.заклик до Европейців оселюватися 
в Південні Україні.Перекладений на всі європейські мови,той зак
лик поширювали в Европі московські посольства.Уряд створив навіть 
окрему установу 'Канцелярію Допомоги Чужинцям' .шо її очолив всемо
гутній любас Єкатєріни І.Орлоф.Лише* на перевіз чужинців уряд дав 
тій Канцелярії 200.000 рублів (5).

Та,статечні,звиклі до законности і волі,Европейці не вірили, 
московським обіцянкам, бо знали, шо в Московщині законом є примха 
кожного'начальника', від найнижчого поліцая до царя разом.їхати 
не квапилися. Поїхали лшие пройдисвіти,голодранці. І московський 
уряд мусив два роки пізніше проголосити "План пасєлєнія в Новоро- 
сєйской ґубєрніі".

ТЬй плян здивував всіх своїм - нечуваним в історії Московщи
ни - лібералізмом.За тим пляном кожному чуженцеві,хто привезе по
селенців, надається старшинський ступень (а з ним і шляхетську гід
ність, що дає право володіти землею і кріпаками).Кошти платить мос
ковський уряд. Кожний чуженець може одержати задарма на спадкову 
власність необмежану кількість землі, по 2$ десятин на кожну при
везену родину.Поселенці звільняються від обов'язку служити у мос
ковському війську, навіть і за війни.Вони одержують право вільно 
торгувати будь-яким крамом (6). .оселенні мали право вписуватися 
до крамарського стану (7). Хто з чужинців хоче закласти якусь ви-

-к-)Н.Полонська-Василенко."Заселення Південної України", 
х-*) На теперішні гроші - 700 мільйонів.
-&К-К-) Навіть заробила би на тому великі мільярди рублів.
L).) Кубанський чорноморський порт перезвала на 'Новоросійск'.
$) Тепер - 200.000 мільйонів рублів.
6) в Україні Українці не мали цього права,а Москвини мали.
7) У Московшині переходити з одного стану до іншого заборонено.
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рібню, той одержує державну позичку на дуже малий відсоток і на 
довгі сплати.Ремісники одержують позичку без %^.Хто засадив вино- 
градник,морелеві дерева (х) і т.п. може продавати закордон (вино, 
шовк тощо), не платючи московського вивозного мита 10 років. Хто 
розводить отари овець чи табуни коней, не платить ніяких податків 
1$ років. Школи поселенцям (чужинцям) безплатні.Чимало інших пільг 
давав той плян.Але давав ЛИШЕ ЧУЖИНЦЯМ (отже і Москвинан)а Укра
їнцям не лише нічогісінько не давав, але й ЗАБОРОНЯВ ОСЕЛЮВАТИСЯ 
В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ.

Московський уряд видав півтора мільйона рублів на заселення 
Південної України чужинцями.На теперішні гроші - це півтора міль
ярди рублів. А його не коштувало би ані сотика, якби він дозволив 
тим невизнаним українським шляхтичам заселювати Українцями .Кожний 
з тих українських шляхтичів був би привіз людей на велике село. 
Але ті шляхтичі і ті люди були...Українці.'Нельзя,васпрєшаєтца'.

Уряд СССР видав не півтора, але 20 мільярдів рублів на посе
лення в Україні своїх кацапів.І не лише у Південній, але й у всій 
Україні.А щоб було більше місця своїм кацапам,вигубив голодомором 
і вивіз з України понад 1$ мільйонів Українців. "Праґрєс" москов
ської "дємакратіі" - не заперечити.

Єкатєрінінській лібералізації статечні Европейці не повірили, 
і не хотіли кидати,шо мали в Европі та їхати до незнаної 'Новоро- 
сії'.Поїхали лише ті,шо не мали нічого в Европі: голота,пройдисві
ти.Ясна річ,вони і не думали працювати на землі, а одразу бралися 
за торгівлю, а поготів,цю уряд позичав гроші. Так знову нічого не 
вийшло з тих спроб заселити чужинцями південь України.Чому ж не 
привозили своїх Посдвинїв?- Причин було кілька. Тут згадаймо лише 
найголовніші.

І.- Історичний досвід у самій Московщині показав, що Москвин 
ненавидить рільництво,не хоче працювати на землі, а шукає легкого
хліба?.* московські селяни були кріпаками. Забрати їх від їх
ніх власників-дворян - дворяни обуряться, а вони ж були опорою 
трону.Обурені,могли зчинити палацовий переворот,як робили не один 
раз в історії. А зрештою і цар і самі міністри були власниками 
кріпаків. , .3.- В Україні кріпацтва НЕ було.Була лише панщина k тоді j 
Ше раніш Польша не мала сили запровадити кріпацтво в Україні, бо 
український селянин МАВ повну можливість кожночасно ію датися до 
недалакого,вільного,багатющого,безкрайного степу. А в тому степу 
пан боявся шукати,бо там панував оборонець українського селянства 
Запорізький Лицарський Орден, що його найсвятішою ідеєю та метою 
було боронити права і вольності українського народу.Малоукраїнсь- 
кі історики не наголошують того історичного факту,шо ДОКИ ІСНУВАВ 
Запорізький Орден,доти не наважувалася Московщина запроваджувати 
в Україні кріпацтво.Навіть,знищивши Запорізький Орден 1775 року, 
боялася запроваджувати ще вісім років.Аж посиливши свою владу, за
провадила.

В Українському вільному степу московська влада була лише у

х) й'орельовпм листям годують гусінь шовкопряда.
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містах (х),і вона боялася людей, а не навпаки,як у Московшині.От
же, страх московського кріпака перед владою поволі вивітрювався би 
в українському степу, і він тікав би до недалекого московського 
вільного козацтва Донського.А "з Дону видачі нєт" - зухвало каза
ли донці, і справді не видавали. Московський уряд не мав тоді сили 
їх примусити. Привезти своїх кріпаків з Московщини - це посилити 
ворохобних дончаків.Нарешті 4-та (найголовніша) причина.

Тоді Туреччина мала всю Чорноморшину,і Татари кочували аж до 
теперішнього Нікополя.Вони напали 1?б9 р.на 'Новоросію*,дійшовши 
аж до Єлисавету.Нишили,палили все на своєму шляху.Забирали людей 
в ясир.Українці тікали під захист Запорізького Ордену,а Москвини 
'на родіну' ( хк ).Переляк Москвинів був такий жахливий,шо не ли
шилося ані одного московського старшини,а в сотнях лишилося по 10- 
-1$ вояків,і то немосквинів.Переселятися до такої небезпечної кра
їни, зі своїми кріпаками,московський дідич боявся.

Та,була в Україні тоді ще сила,якої московський дідич боявся 
тисячократно більше,ніж всіх Турків і Татар разом.Більше,бо Татау- 
ри були ворогами зовнішніми.їхній напад - це війна,а війна - це 
багато московського війська,шо охоронить від далеко гіршошо воро
га - Запорізького Ордену.

В архіві Канцелярії Новоросійської Губернії знаходимо тисячі 
скарг Москвинів та інших зайдів на "разбої" запорожців. Зпіпииии 
зуби у безсилій люті, Москвини примушені були поводитися з укра
їнськими селянами більш-менш по людськи, бо недалеко був страшний 
оборонець покривдженого селянства - запорізька шабля.Коли ті зай
ди легковажили її караючу силу,і кривдили селян, то Запорожці не 
були задовільні рубати тим зайдам голови та забирати їхніх селян 
до своєї Січової Республіки. (хх-Иг).

Ніяке московське військо не могло оборонити московських зай
дів від запорізької кари,хочби й вселили до кожної української 
хати по кілька московських вояків. Наші селяни не боялися взяти 
шаблю в руки.Навіть по сторічному кріпацтву ніхто інший,лише наше 
селянство своєю шаблею примусило 1917-24 рр.Московщину перезва
ти Малоросію на Україну;'маларасєйскоє нарєчіе' на український 
язик,малоросійські губернії на УРСР. Навіть титули міністрів при
мушена була надати своїм пахолкам в Україні.Таким був наш селянин 
у XX ст.а ню ж сказати за ХУІІІ,коли існував узброєний оборонець 
народу - Запорізький Орден?

Єдиним способом скінчити з тим Домокловим мечем,шо висів над 
головами зайдів,- це знишити страшене кубло мазепинське -Запорозь
кий Орден.І Московщина була би знишила його давно,якби не турець* 
ка загроза.Запорізький Орден був тою твердинею, шо на ній заламу
вався розгін татарських та турецьких навал.Московщина потребувала 
тоді його. А як лише турецька загроза змаліла по війні 177$ року,

х) Так само і 1918-24 роками. - 
их) Також у жаху тікали 'на родіну' і 1941 року. 
ххх)Таке бачимо в Україні і 1941-4$ рр.коли новітні Запорожці 

УПА-істи тримали в жаху московських і польських загарб
ників, боронючи український нарід від їхніх знущань.



то Московшина того ж таки року знищила Запорізьку Січ. Лише зни- 
шивци оборонця України, змогла Московшина загарбувати українську 
землю і запроваджувати в Україні своє кріпацтво.

Що робила Московшина там,де не було народнього оборонця - 
показує доля Башкирів та Калмиків.

Загарбавші Башкирів) та Калмикію (х),Московшина проголосила 
їхні землі власністю'Расєскава ґасударства',і одразу післала туди 
хмару своїх урядовців та військові залоги.Тим урядвцям уряд надав 
право купувати тамошні 'ґасударствєниє' (с.т.загарбані у тубіль
ців Московщиною) землі на догідних умовах. Ген.А.Юзєфовіч ку
пив 1.000 га за Д.800 руб. а за місяць продав Башкира:* (колишнім 
її власникам) за 2$.000 руб. Його осавул (ад'ютант) купив за 500 
руб.а за пару день продав Башкирам за 15.000.Інші,купивши за 2 р. 
за га,винаймали Башкирам за 12 руб.річно.Отже, Московшина не лише 
загарбала у Башкирів їхню землю, але й продаючи її їм же назад, гра
бувала й їхні гроші.Подвійний грабунок.До такого не доглупалися 
найгірші 'акули Валстріту'.

Тоді не було земельних мап,і Москвина купували 'на око' цілі 
повіти.Напр. кілька кргшарів з Москви, разом з місцевими високими 
московськими урядовцями'^ купили за 21.000 руб. повіт, до офіційно 
мав 30.000 га, а фактично - 70.000 га. Тих Башкирів,шо пробували 
не давати своєї землі,Московшина висилала до Сибіру. За коротких 
20 років,колись заможня Башкирія обернулася в країну голодних,об
дертих,виснажених людей,шо гуртово вимирали.Чи ж не "прагресівноє 
значєніє прісаєдінєнія окраін"?

Таким самим способом Московшина вигубила і Калмиків.Калмицька 
земля (Саратовшина) врожайна, і Калмики були дуже заможні. Загар
бавши у Калмиків понад один мільйон гектарів,Московшина на почат
ках вивозила зі Саратовшинн мільйони тон збіжжя річно,визиску
ючи Калмиків так нещадно,шо вони,виснажені з голоду, гуртово вми
рали. Лише за 9 років (1878-1887) вимерло 25 % Калмиків. Рятуючись 
від такого московського "блаіотворнаво вліянія", Калмики втікли 
1770 року до Китаю,забравши зі собою,вю могли,на 60.000 возах.

За коротенькі ЗО років московського панування половина землі 
в Саратовшині стояла пусткою,в бур'янах.Дізнавшись про це,Україн
ці куп.'вали ті, покинуті досквинами, землі, переселю вали ся туди, і за 
10-15 років там повстало кількадесят великих,заможніх українських 
сіл.Московшина зробила 1930 р.з тими Українцями те саме,ию колись 
з Калмиками.-Вивезла Українців до Сибіру,а їхні господарства роз
дала Москвинам. За коротенькі 5 - Ю  років ті заможні господарства 
Москвини обернули у румовиша (руїни). Чи ж не 'ґєніальний,пєрєда- 
вой' народ?

На Кавказі Московшина загарбала у Грузії понад 100.000 га. 
землі. Грузія - країна гориста, і кожній метр тамошньої землі до- 
рівнюється гектарові у степу. Грузія сама прилучилася 1783 р.до 
Московської імперії на таких самих умовах, як і Україна 1654 р.с.

х)3агарбаьши чужі землі,Московшина завжди нишила їхні історич? 
ні назви.Так перезвала Башкирцю на Уфімскую і Орєнбурскую 
губернії.Калмикію на Самарскую губ. Польшу на Прівіслінскій 
Край,Естонію на Ліфліндскую губ.Латвію на Курляндскую і т.п.
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т.на федеративних засадах.I не дивлючись на не, Московщина проголо
сила грузинські землі власністю 'Расейскава і*асударства' ,так ні
би завоювала Грузію. І московський уряд продав грузинської землі:
23.000 га своїм старшинам,26.000 га - своїм урядовцям і 5*0.000 га 
іншим Москвинам, ню налетіли,як сарана з Московшини.

Московщина не задовольнилася самим грабунком Грузії,але взяла
ся нищити її провідну верству. Вона вивезла з Грузії грузинських 
князів та чимало шляхти в Україну, і там дала Її<: щось української 
землі на прожиток.Чимало нащадків тих Грузин так змосковшилися,шо 
стали московськими патріотеми (з-).

Загарбавши Бакинські нафтові землі,Москвини хапали їх хто, 
скільки міфаіір.ген.Н.Старосєльскій,князь Вітенштейн,кн.Амілахоф, 
кн.Н.їаґарін та інші взяли по 10 га (яз-); губернатор свої $ га ви
міняв на 7.000 орної землі на Ставропільшині і т.п.

По польському повстанні 1863 року Московщина відібрала від 
Поляків понад 100.000 га землі,і роздала її московським урядовцям. 
Використовуючи нагоду,Московщина відбирала землю навіть і у біло
руських селян,які не брали жодної участи у польському повстанні. 
Напр.губернатор Мінської губернії ген.ф.Токарьоф загарбав 1874 р. 
у білоруських селян 3.000 га,вимагаючи платити йому винайм. Ті 
селяни мали ту землю з діда-прадіда, і не хотіли платити винайм 
власної землі .Московський уряд прислав військо,яке криваво прибор
кало "бунт".

Єкатєріна II відібрала від українських манастирів понад
150.000 га землі. Митрополит Арсеній Маціевич виголосив 4-11-1763 
в церкві анатему на "тих,хто вживає насильства і кривдить Божі 
церкви та манастирі".Єкатєріна позбавила його не лише митрополит- 
ства, але й чернецтва та надала йому офіційне ім'я Андрей Лґун 
(брехун).Вона замурувала (буквально) його у Ревельській твердині, 
де він і помер 28-11-1772.

"Дємакратічєская" Московщина,відібравши 1924 року від Укра
їнців в Одещині та Катеринославшині 117.200 гектарів землі,відда
ла її Жидам. Тичкових "рільників" було 1927 року І07.500(якк).По 
кількох роках всі порозбігалися.

ккхххя

До XIX от.у Східній Европі ще не розвинулася досить грошева 
господарка.Гроше^в обігу було обмаль. Держава платила своїм уря
довцям малу платню,шо з неї годі було вижити. Тому держава давала 
їм певну кількість землі 'на прокормленіе',на тимчасове користува
ння,с.т.доти,доки він служить державі.Перестав служити - земля по
верталася державі,і давалася новому урядовцеві.

Від початків такого уладу (системи) урядовці та старшини на
магалися задержати ту землю на спадкову власність.Та,й саме життя 
того вимагало, бо ж лише власник дбає за свою землю,поліпшує її.

Бажаючи заселити Україну Москвинами,Московщина не забирала

я) Напр.иіністер імперського уряду А.Церетелі, шо поставився 
вороже до державної незалежноети України.

3-й-)Навіть тоді один га нафтової землі продавався за 60.000 р.
зяк) "Савєтскоє Страітєльство" У-1927.
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з України тих своїх стапшин, чи урядовців;що скінчили службу.Вона 
передавала їд? на спадкову власність ті землі,сю їх зони мали тим
часово за свою службу.Так у Південній Україні 75 % землі стало 
власністю московських старшин і урядовців та їхніх нащадків.
В архівах 'Новоросійской Іубєрніі' знаходимо самі московські 
та зносковщених Нін ьв прізвища. Задля прикладу наведім найви
щих старшин. Так губернаторами 'Новоросійской губєрніі' були: 0. 
Мєлм*уноф,М.Лєонтьєф,ф.Воєйкоф, Ґ.Патьомкін,О.Ісакоф,І.Кастюрін,І. 
Тлєбоф, Н.Лопухін, І.Бібікоф. Командувачами твердинь,крабовими на
чальниками,командувачами полків: А.Ґлебоф,ф.Ґурьєф, М.Муравйоф,ї. 
Толстой,П.Волкоф, ф.Сємьоноф,Є.Арапоф,В.Мєпєрскій,І.Ларін, В.Жєт- 
коф,В.Чзрткоф,А.Алімоф,В.Черноф,С.Нєєлоф,К.Пімєноф,Л.Звєрєф і т.п. 
Прізвищ середніх та менших риб - десятки тисяч. -

Та,земля без робітників не годувала тих зайдів.Привезені мос
ковські робітники тікали до міста.Єдино,хто твердо тримався землі
- це Українець. Але московський уряд поставив 'заґрадітєльниє ат- 
ряди',що не пускали українських робітників з Північної України до 
Південної,а тих,що якось діставалися, наказував завертати.Та,жит
тя показалося сильнішим за всемогутнього царя. Пекуче потребуючи 
робітників, московські землевласники у Південній Україні, ховали 
українських робітників^ записуючи їх до місцевої людности, видаю^ 
чи їм місцеві пашпорти.Погрози уряду карати за це лишилися на па
пері, бо ж місцева московська влада складалася зі землевласників, 
цю потребували робітників.

Проф.Г.Тілткан писав:"Українців прозвано 'Брітанцями Схід- 
ньої Европи'.Дуже влучно! Українці, як і Брітанці своїм почином, 
працьовитістю створили цивілізацію і культуру вишу, за ту, що їх 
оточувала.Також Українці,як і Брітанці,мають (на погляд їхніх во
рогів) ту хибу,що не розуміють,по їх переможено" (ж).Так! Англо-
- Сакси були і е неперевершеними творцями цивілізації на диких 
землях всіх п'ятьох суходолів. Щодо цього їм дорівнюють ся лише 
Українці. Пригадати хочби Зелений, Сірий Клини та інші поселення 
Українців в Азії,Південній Америці,Канаді.Так і в Південній Укра
їні Українці перемогли, своїм мирним творчим генієм, величезну,дес
потичну силу московської імперії, що не допускала Україну до Чор
ного моря. Українці таки заселили, всупереч московському спротиву, 
всю Південну Україну,і стали твердою ногою на Чорноморшині. Такою 
твердою,що Московщина була примушена визнати ту штучну 'Новоросію' 
за справжню Україну (ж*).

Ми вже вказували на "праґрєс" московської "двмакратіі" СССР. 
Бачимо його знову.Тепер не лише у Південній,але й у всій Україні 
на державних посадах не кілька десяток тисяч Носквинів^як перед 
1917 роком, але сім і пів мільйонів.І вони мають не 75 українсь
кої землі,як перед 1917 роком,але мають всі 100 &.1 не лише землю 
мають,але мають і кріпаків-українців, які ту землю їм обробляють.

ж) H.Tiltman."Peasant Europe".
жх) Пробували не визнавати."Дємакратічєскій" уряд А.Керенско

го не дозволив українських шкіл та часописів у 'Новоро. 
сіі'.'Соціалістічєскій' уряд В.Леніна заборонив українсь
кі школи і часописи на Кубаншині.іія заборона діє досі.
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I не лише землю,але й копальні,вирібні. Московська дурна аристок
ратія не знала: якою,казково чудесною силою є ота "соціалізація**.

Доречно буде тут пригадати заселення Сибіру. Багатюший Сибір 
лежав облогом кількасот років у руках Московщини. Спроби уряду осе
лити московських рільників у Сибіру зазнали повної невдачі, хоч 
уряд давав велику грошеву допомогу на загосподарювання, і давав 
багато пільг поселенцям.Коли ж уряд оселював примусово,то Москви- 
ни кидали землю,купували рушниці, і жили з польовання. Заселювати 
Сибір почали Українці,одразу ж по знесенні кріпацтва.Без допомоги 
уряду вони розбудували там великі,заможні хутори.До 1917 р. в Зе
леному та Сірому Клинах жило понад 3 мільйона Українців.

.'Вся промисловість Сибіру до 1917 р.- Це були кілька копалень 
золота, шо його викопували кілька тисяч;каторжан.Тепер каторжан у 
Сибіру - щонайменше 19 мільйонів.Щобільше! -Московський монархіч

ний уряд примушував каторжан-москвинів працювати однаково,як і ка- 
торжан-немосквинів.Московський же'дємакратіческій" уряд каторжан- 
москвинів наставив начальниками,підгоняйлами каторжан-немосквинів, 
які гинуть щодня тисячами від непосильної праці,виснаження,голоду 
і холоду,а каторжани-москвини обжираються,напиваються більше, ніж 
колись у своїй Московшині.Чи ж не інтернаціональна ота савєтская 
влада?
"Чому Московщина почала розбудовувати Сибір,та ще й поквапно"?

- запитав В.Молотова англійський новиникар. Той відповів необач
но: "Бо ми не s певні: чи вдержимо Україну у своїх руках" (*).

Щоби забезпечити оте 'вдержимо',Московщина вивозить з України 
щороку десятки тисяч МОЛОДІ,а розбудова Сибіру - це вже другочер
гове завданім.А що це справді так - доводить безробіття в Сибіру. 
Тепер у Сибіру пересічно є 20/Ь безробітних,а в деяких місцевостях 
далеко більше,як напр. у Новосибірській області їх е аж ДО /з.Біль
ше половини з них мають середню і вишу освіту.

Ще 1917 року Москвини казали В.Лєнінові,пю хахли домагаються 
української мови.Він відповів:"Дайте їм десять мов, але не допус
кайте до влади". Отже,і в Сибіру всі Москвини на керівних посадах 
від вартового в таборі до найвищих вельмож. І ось не дивлючись на 
20 % безробітних у Сибіру,Ґосплан наказує привозити до Сибіру що
року півтора мільйона молодих робітників,а безробіття там пояснює 
тим,то республіки СССР самі,власновільно перевиконують плян,виси
лаючи удвічі більше, ніж Тосплан наказав (-&*). І таке роблять ті 
"республіки" саме тоді,коли їм самим (понадто Україні) бракує по
над три мільйона робітників у рільництві.А Московщина запевняє 
ввесь світ,що це не вона,але самі республіки СССР самі себе вина- 
родлюють. Направду,московська "дємакратія" перевищила всіх деспо
тів в історії людства своїм цинічним глумом,знущанням з подоланих 
безсилих народів.

Перевищила не лише деспотів тим знущанням, але й найгірших 
капіталістів своїм визиском безробітних.У Західньому світі є без
ліч роботодавців.Всі вони змагаються між собою за ринок.Безробіт
тя зменшує той ринок,отже шкодить самим капиталістичним роботодав

ці "The Economist".ХІ-1935.-&&) Є.Манєвіч.у "Вапроси Економікі" УІ-1965.
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пяи.Тим-то вони ніколи в історії не творили навмисно безробіття.
У СССР е лише один-єдиний роботодавець - московська держа

ва, і тому в СССР нема господарського змагу(конкуренції), а навпаки 
панує господарська (економічна) монополія. НЬгірше!- Панує не ли
ше господарська,але й політична,та ше й всеохоплююча ( тотальна ) 
монополія. Отже, роботодавець не лише єдиний, але й він має нічим 
і ніким необмежану владу над своїми робітниками. А всі мови нази
вають такий лад рабовласницьким. А шо той рабовласник -московська 
держава є московська націоналістична, то робітники немосковських 
народів вже навіть і не раби, а звичайна робоча худоба.Ми вже ка
зали: як московська "дємакратія" торгує,продає ту "худобу".

Голод робить людину худобою,він бо параліжує її розум і душу. 
Голодові муки примушують людину думати лише про одне -поїсти,по
їсти, по їсти; здобути будь-яку поживу, будь-яким способом; вряту
ватися від голодової смерти.Ні про ию інше вона не здатна думати. 
Вона навіть втрачає здібність морально щось оцінити. Не жорстокі, 
безморальні Москвини,але глибоко моральні,добрячі Українці става
ли людожерами за часів голодомору 1933 року.*

Отже,безробітні в Сибіру дуже радо хапаються за будь-яку 
працю,за будь-яку платню, навіть за 1-2 клгр. чорного хліба за 16 
годин непосильної,каторжної праці. А коли навіть і такої праці не 
вистачає всім безробітним ( а московський роботодавець навмисно 
створює такий брак ),то вони гризуться між собою, як голодні пси, 
шоби захопити собі ту працю.Запоморочені голодовими муками,безро
бітні не здатні побачити,пю Московшина навмисно створює той голод. 
А вонп,замісць того щоб спільними силами знищити творця голоду - 
роботодавця Московщину,витрачають всі свої сили на боротьбу по
між собою за кусник хліба, і тим самим самі зміцнюють силу свого 
визискувача - Московщину, забезпечуючи їй неможливість повстання 
проти неї гноблених народів.

Аж до такого удосконаленого способу тримати рабів у покорі 
не доглупалися найжорстокіші світові рабовласники,як напр.єгипет
ські фараони чи перські деспоти 3.000 років тому. Отже Московська 
"дєнакратія" направду заслужено називає себе 'самою праґрєсівною 
з усіх народів і всіх часів.

хд-кххх
Знесилена сторічними війнами з Польшею, Туреччиною,Кримськими 

Татарами,Україна підписала 165й року угоду з Московщиною про вза
ємну військову і дипломатичну допомогу проти ворогів обйдвох (х ) 
Тою угодою Московшина визнала державну самостійність України, з 
власним урядом на чолі з Гетьманом, з власним військом, власними 
грошима,з визначеними кордонами тбшо.Як Московщина дотримала тої 
угоди - знаємо.

Те Самісіньке сталося і з Грузією.Знесилена сторічними вій
нами з Арабами та Персією, Грузія підписала 1783 р. угоду з Мос
ковщиною. Тою угодою Московшина визнавала ...Державну самостійність 
Грузії, і брала на себе обов'язок. її боронити. За це грузинський 
король визнав московського царя за свого зверхника ( сюзерена ),

х)Москвини називають це 'з'єднанням' України з Москоншиною.
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став його підлежцем (васалом). Ця форма півзалежности була дуже 
поширена в Европі свого часу, отже права і обов'язки обидвох були 
вже усталені і всім знані.

Щоб боронити Грузію від зовнішніх ворогів за війни,Московщина 
за мирного часу обсадила всі грузинські міста своїми залогами.Об
садивши і вивчивши грузинські сили, Александр І своїм звичайним 
'указом' обернув 1807 р.Грузію у пару звичайних московських губер
ній. Грузинського короля з усією його родиною Московшина вивезла 
до себе, разом з найвищими грузинськими князями. Так обезголовила
ГРУЗІЮ*Грузинська Церква існувала від ІУ ст.,а від УІ ст.мала вже 
свого Патріярха (**) .Московшина знишила Грузинський Патріярхат(^), 
підпорядкувавши Грузинську Церкву "матірній" ( на 1.000 років мо
лодшій за "дочку" ).Московській Церкві. На зверхника Грузинської 
Церкви Московшина призначила свого кацапа,з титулом лише архиепис
копа. Москвин завжди зі садистичною насолодою знущається з без
боронних,слабих.По патріярху - титул єпископа ,не митрополита,без
боронній,маленькій Грузії.Чи ж не "християнський" московський на
род (суспільство) і чи ж не "Богобоязний" його цар?

Московшина одразу ж запровадила у Грузії до установ і шкіл обо
в'язкову московську мову.Ба,навіть і до Церкви т.зв.церковно-сло
в'янську .А Грузини ж не Слов'яни,і жодного слова не розуміли.І не 
хотіли розуміти. А за цю зневагу 'вєлікава,вєдушева' Московшина 
закатувала 1887 року визначних грузинських діячів та письменни
ків: Д.Кіпіяні, І.Чавчавадзе,А.Церетелі. Московська "дємакратія", 
наслідуючи в усьому свою аристократію,закатуваал 192$ року Грузин
ського Патріярха Амброзія (х-:ш-),митро полита Назарія і тисячі гру
зинських патріотів.

У ХУІ-ХУІІ ст.московський народ воював щоб "оборонити правос
лавну віру".У ХУІІІ-ХІХ ст. - шоб "оборонити слов'янство".У XX ст. 
щоб "оборонити нуждарів".Завжди обороняв.Ніколи не нападав.

По московській перемозі під Полтавою 1708 р. місто Москва 
влаштувала урочистий ( тріюмфіяльний ) в' їзд до Москви Пьотрові, 
поставивши, три колони.Одна,шо знаменувал ( символізувала ) Швецію, 
кала напис 'Переможена'. Друга, шо знаменувала Польшу, мала напис 
'Оборонена'. Третя,шо знаменувала Україну, мала напис 'Звільнена'.

В ухвалах ЦК КПСС з Х11-1$$3 читаємо: "Хоч імперією правили 
царі та дворяни-дідичі,проте об'єднання України з Московщиною бу
ло великим щастям і поступом України, бо ж спричинило більший 
розвиток культури та господарки України"(Ц) .Направду,московському 
пинічному нахабству нема меж.

-И-) Московська Церква заснувала свій Патріярхат 1.000 років 
пізніше за Грузинського (аж у ХУІ ст.).

-к-х) Вороги Грузії - нехристиянські Араби та Перси не доторк
нулися Грузинського Патріярха,хоч мали Грузію у своїх ру
ках кількасот років.

кк-й-)Він казав Москвинам:"Моя душа належить Богові;моє серце - 
Грузії,а з моїм тілом робіть,шо хочете.

Д) "Правда" 9-ХІІ-І953.
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Московський демократ пише:"Москвини ніколи не були завойов
никами,як напр.Монголи.Москвини завжди були рятівниками інших на
родів" ( * ). Отже, вдячні оборонені та врятовані народи самі 
власновільно прилучили свої землі до свого оборонця, і так мирно 
збільшили миршаве Суздальське князівство з 130.000 кв.клм. аж на 
23.000.000 кв.клм.,с.т.і8-кратно.Ті "оборонені" народи також влас
новільно відмовилися від своїх національних культур і мов, тоби 
створити 'єдіную-'нєдєлімую матушку' Московщину, яка навчить дур
них 'інородцєф' "по чому хліб і сіль по чім" і "як тюрми мурувати, 
кайдани кувати,як і носити їх" (*к).

У Київському літописі "Временик" а 1093 року читаємо: "Наш 
північний сусіда Суздальшина є далеко небезпечніший наш ворог,ніж 
Половці".Направду,далекозорі були наші мудрі предки.

На отих "оборонених і рятованих" сусідах Московшина заробляг- 
ла стільки,що мільйонократно поверталися їй вбі видатки на війни. 
Скільки-то заробила в одній лише Україні? Ніхто шв не підрахував: 
скільки заробила Московшина на війні І939-Д9 рр. Всі держави,дю 
брали участь в тій війні втратили майна на великі мільярди дола
рів. Єдина Московшина заробила (ххх) .Заробила більше,ніж за $0 ро
ків мирної праці. Лише зі самих ЗАС Московшина потягнула добра 
на 11.9 мільярда повноцінних долярів.Пбдолану Німеччину ограбува
ла Московшина шонаймєнше на 90 мільярдів дол.Ие кілька мільярдів 
потягнула зі своїх ' сателітів' .Лише 19 Ді року потягнула з Украї
ни. :.'ашннерії,добра на кілька мільярдів дол. повивозивши їх з Ук
раїни перед наступом Німців.Найдурніший Москвин розуміє цю аритме- 
тику.Один з героїв роману ф.Достоєвского каже: "Працювати як віл? 
0,ні! Волію 'дебашіріть па рускі'.У Німеччині 'надєбашірілі' 19 ДД 
-Д8 рр.так,шо німаки пам'ятатимуть сто років. Наказував же москов
ський уряд своїм генералам у Німеччині: "Наші закони мають силу в 
усьому світі,а насамперед там,де стоїть наше військо .На всіх зем
лях, куди прийшло наше військо, відділи НКВД мусять негаючись скла
дати списки місцевих людей, з оцінкою їх за їхнім минулим життям 
і походженням" (Д).

ф.Достоєвскій 79 років перед тим писав: "Там,де стала москов
ська нога,є московська земля".

ІИоб: оборонитися від московського НКВД з його "законами", Ев- 
ропейці і Американці створили військове об'єднання (НАТО).Москов
щина створила у противагу НАТО ''Варшавський Пакт' ,який збільшив 
і утривавив московські залоги в 'сателітах',і тим дав Московщині 
більші можливості їх грабувати.

ЗАС створили плян допомоги європейським країнам ( плян Д. 
Маршала).Московшина також створила І9.Д9 р.'Савєт Економічєской 
Взаімопомочі' ( плян В.Молотова ). Плян Маршала врятував: Англію, 
францію,Німеччину, Італію від зубоження, давни їм позик на великі 
мільярди долярів.І справді,розбита, зруйнована,ограбована Москов-

х) Н.Чєрнішєвскій.'Літєратурноє наслєдіє",
XX) Т.Певченко."Кавказ".
їни;-)Ніиецьке військо зайняло не більше,як 2 % Московщини.
Д) Таємний наказ НКВД з 28-ХІ-І9Д0.



; - 2 5 i-

шиною Німеччина за короткі 10 років так відбудувалася і збагатіла; 
що тепер вже допомагає іншим країнам.

План Молотова примусив напр. Польшу продавати Московщині ву- 
гіль за ціну вдесятеро меншу, ніж давала Польщі Данія. Таке саме 
зробив у Болгарії з тютюном. Московщина ограбувала тим пляном Мо
лотова своїх 'сателітів' на ЗО,мільярдів долярів (-к-).Та московсь
ка "взаимопомощь" обернула колись заможні, війною не зруйновані: 
Чехію,Мадяршину, Болгарію в жебрацькі країни, де люди голодують і 
ходять босі,голі.

Та,як ми вже згадували,Московщина не може втримати свою вла
ду в підбитих нею країнах без допомоги місцевих московських яни
чарів,москволюбів. Отже,Московщина заклала в обсаджених московсь
ким військом:Болгарії,Румунії,Мадяршині,Чехії,&довакії т.зв.'Това
риства Дружби'.У Болгарії було 4.600 відділів того товариства,в 
Румунії - 20.000. Ті товариства навчали московської мови (в Чехії 
навчалося її 300.000 Чехів),літератури,історії,наголошуючи могут
ність московської імперії СССР та добродійства, що їх Московщина 
дає і може дати 'братам Слов'янам'.Видатки на те поширення моск- 
волюбства платили ... брати Слов'яни.

Щодо Сербії Московщині не повелося.Б.Тіто жив кілька років у 
Московщині,і добре пізнав,чим дишуть Москвини. Сталін наказав був 
ген. Ґ.Жукову за всяку ціну захопити Белград.Але Б.Тіто це знав,і 
навипередки поспішав також, і перлим увійшов із своїм військом до 
Белграду.Американський плин Маршала дав Сербії на 2.400 мільйонів 
долярів всілякої допомоги,і в Югославії тепер добробут.

Звичайно вважають загарбниками монархістів,назадників (реак
ціонерів) .Москвини запевняють,що серед них є і лібералидПоступов- 
ц^демократи.Як ті московські ліберали та демократи ставилися до 
московського загарбництва - показало польське повстання 1863 р.

Ген.П.Муравйоф,здушуючи польську революцію 1863 р. скарав на 
горло 128 провідників; заслав до Сибіру на каторгу 972,на досмер- 
тне там поселення 1.427; вивіз до Московщини 9-361; забрав 1.794 
польських маєтків,і роздав їх Москвинам. Наказав змінити латинсь
ку азбуку на московську.Наказав понищити хрести,то їх,Поляки, ста
вили перед селом та на роздоріжжях.

Та,та назадницька московська аристократія не вмилася до сво
єї "праґрєсівной дємакратіі". Московська "дємакратія", обсадивши 
1945 р.Балтицькі держави,розстріляла стократно більше провідників; 
вивезла до Сибіру тисячократно більше людей; забрала не частину, 
але всі маєтки; понищила не лише хрести,але й церкви,разом з єпис
копами, священниками,парохіянами І їхніми родинами.Чи ж не "праг- 
рєс" московської "дємакратіі"?

Ліберальний 'царь-асвабадітєль' Александр II нагородив П.Му- 
равйова графським титулом. Митрополит філарет урочисто відправив 
молебен за здоров'я П.Муравйова,і подарував йому 'ікону'.Московсь- 
кі"ліберали",на чолі з Н.Кавєліним,урочисто нагородили П.МуравКо- 
ва 'Похвальною Траматою'. Поети монархіст ф.Тютчєф і "дєиократ'Н. 
Нєкрасоф написали похвальні П.Муравйову вірші (оди).Як бачимо,ВСІ

о ^) "Newsweek" 16-IV-19%.
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Москвини: цар,Церква, назадницьке і поступове і демократичне мос
ковське суспільство СХВАЛИЛИ те московське криваве здушення спро
би поневоленого народу скинути московське ярмо. Ані один Москвин 
не запротестував.Отже,ВСІ Москвини взяли моральну участь у тому 
поневоленні підбитого народу.

Побільше! - Московські ліберали,демократи видавали в Лондоні 
журнал "Колокол", лю його перепачковували до'Московшини. Редактор 
його А.Тєрцен був проти усамостійнення Польщі,але щоб не втратити 
піддержки польських революціонерів,похвалив їхнє повстання.Прочи- 
тании ту похвалу,московські ліберали та демократи заперестали по
силати А.Терцєнові гроші на видання.

Та,московські монархісти показалися далеко чеснішими за сво
їх соціялістів.Монархісти не прикривали своє загарбництво фіговим 
листком, а казали просто: "Справу незалежноети Польщі вирішив 
меч" (*-) .Московські ж соціялісти загарбали так,по Балтицькі неза
лежні держави ( та інші на чолі з Україною ) самі, з власної волі 
попросили Московщину прийняти їх до московської імперії СССР на 
федеративних умовах.Так і записано в історичних документах. Отже, 
й існують тепер Естонська ССР,Латвійська ССР,Литовська ССР,Україн
ська ССР та інші.Де ж тут загарбництво.Це - лише "Ловкость рук і 
нікакова машєнства".

До чисел П.Муравйова 1863 р.додайте три нулі, і маєте ук
раїнські числа М.Муравйова 1918 року, що вистріляв лише в Києві і 
лише за два тижня понад 5.000 українців, а в Одесі понад 10.000. 
Голова Савєтів В.Затонський оповідає, ию його та 'савзтского' мі
ністра М.Скрипника також хотіли московські 'бальшєвікі' роз
стріляти в Києві на вулиці,бо вони мали хоч і 'савєтскіє',але ук
раїнською мовою писані,особисті документи.Він випадково мав у ки
шені лист ві В.Лєніна,і це врятувало їм обидвон життя (*к).

Тепер в СССР новітніх соціалістичних: філаретів,тютчєвих,ка- 
вєліних,нєкрасових можна числити сотками. Новітні соціалістичні 
царі Іосіф І та Нікіта І також нагороджують новітніх иуравйових,і 
не одного, а тисячі більших і менших. І за те сале,пю й Александр 
ІІ.Тяглість історичних традицій - подивугідна.

Т.зв.'дєкабрісти' були московськими шовіністами,загарбниками 
і винародлювачами (асиміляторами). Напр.А.Орлоф називав катастро
фою відірвання Польщі від Московщини.Князь І.Трубецкой хотів сою
зу з Польшею лише задля того,шоб прилучити польські землі під Ав
стрією і Прусією,до Московщини.Кн.В.Вязємскій визнавав таку "са
мостійність" Польщі,за якої був би "спільний" (ж**) з Московщиною 
уряд та однаковий політичний і громадський лад.'Дєкабрісти' були 
проти навіть федеративного ладу взагалі (Ц).

Свої мрії та мету ового товариства виклали 'дєкабрісти' у 
своїй політичній програмі.В ній читаємо:

т.Ц.- Знишити назву 'Польське королівство' і навіть 'Польша'

ж) М.Н.Катков.'Сабраніє статей".
жк) В.Затонський."Національна проблема на Україні". 
жжи^Тямку 'братні народи' видумав не В.Лєнін,а сто років пе

ред ним князь В.Вязємскій.
Ц) Н.Сємєвскій.'Палітічєскіе і абшествениє ідєі дєкабрістов"
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Натомісць запроваджувати московські' Г^'берніі' ,навіть 
і в Пруській та Австрійській Польщі. 

т.5.- Приєднати Угорщину, Сербію,Болгарію та всі слов'янські 
народи до московської імперії.

т.6.- Вигнати Турків з Европи, Відбудувати грецьку державу 
під опікою московського.царя.

т.7.- Створити московську фльоту у Греції,шоб відібрати від 
Англії її торгівлю у Середземному морі, 

т.12.-Переселити Жидів до Сибіру й охристити їх. 
т.ЗО.-Виробити плян війни з Персією і захопити Індію, 
т.1̂ 2.-Приєднати Норвегію до московської імперії. (*). 
Московські історики ( монархічні і соціалістичні ) називають 

'дєкабрістів' демократами.Отже,самі Москвини признають,шо їхня де
мократія загарбницька (імперіалістична).

Московський ліберальний письменник Іван Аксакоф писав сто ро
ків тому,що польське повстання 1863 р. не було ані польським, ані 
народним,бо - писав він - польській нарід і не думав про якесь 
повстання,і тому ніякого польського повстанського уряду не виби
рав, ані доручав нікому провід.Він писав,що польський повстанський 
уряд - то була купка пройдисвітів,шо запродалися ворогам Московщи
ни. Ті запроданці заляком гнали нарід до повстання. Польський на
рід не підтримував той "уряд" ані матеріально,ані морально.Навпа
ки, ловив повстанців,і видавав їх московській владі".

Чи ж не таке самісіньке - слово у слово - писали по 1917 р.і 
пишуть по сьогодня в СССР і поза ним ВСІ: монархічні,ліберальні, 
демократичні,соціалістичні новітні аксакови про московсько-україн
ські війни 1917-22 рр.І9Ш-65 рр.Про УНР,ОУН,УПА?

"Національної ненависти поміж народами СССР тепер нема. Але 
вона може повстати,коли переселенські сепаратисти приїдуть туди по 
упадку 'савєтской' влади. Тому-то ми,московські патріоти на чужи
ні всі одностайно, без ріжниць партійних та інших, повинні побо
рювати вже тепер всі 'сєпаратістічєскіє' ідеї серед немосковськпх 
переселенців всіма нашими силами,об'єднано і не цураючись жод
них способів і засобів. .Вже тепер мусимо підготовити смертельний 
удар по всім і кожному 'расчлєнітєлю Расєі' у звільненій від 'са
вєтской' влади, нашій імперії. А поготів,шо теперішній розвиток 
цивілізації,техніки посилює сучасний історичний нахил (тенденцію) 
об'єднувати народи, та зменшувати національні ріжниці".- Таке пише 
1958 р.новітній Аксаков на чужині (кх).Мовляв,не рипайтесь дурні 
хахли зі своєю назадницькою самостійністю проти історичного 
розвитку нивілізації.Ми москвини ніякої самостійносте не дозволим.

А шо немосквини не вважають на московські дозволило треба 
вживати всі засоби-і способи,як напр."Поділяй і пануй".Його вжива
ла Московщина в усіх сторіччях своєї історії. Напр. у ХУ-ХУІ ст. 
під'южувала татарських ханів одних проти других. Так ослабивши 
Татарську Орду,підбила її всю під свою владу. В ХУІІ-ХУІІІ ст. 
під'южувала українських селян проти української шляхти; шляхту 
та Запорожців - проти Гетьманів. За польського повстання 1863 р.

ж) А.К.Бороздін.'Із пісєм і паказаній дєкабрістов". 
хк) І.Курганов."у "Пасєв" ч.йі.1958.
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цар у своїй відозві писав: "Ми не обвинувачуємо польський народні 
не каратимем його .Ми каратимем лише шляхту та ксьонзів,щз гнобили 
та обдурювали польський народ" (*).

Московські письменники: Н.Кавєлін,М.Поі*одін,К.Аксакоф,М.Коя- 
ловіч та інші підбурювали 1863.р. польських селян проти польської 
шляхти і польських ксьондзів,доводячи їм,ивз московський цар захи
тає селян від гноблення і визиску селян панами.Московські істори
ки видумали теорію,що польська шляхта складається з неполяків(-к-и-) 

Московські часописи, друковані польською мовою писали 1864 
року:"Московський цар відібрав від польських панів землю; роздав 
її польським селянам (х-*к);підніс їхній добробут; усунув надужит
тя польських урядовців ( замінивши їх на московських );запровадив 
лад і спокій у Польщі" (4).

Замініть слово 'цар' на 'савєтская власть', і маєте фотогра
фічний відбиток того, що пишуть московські часописи українською 
мовою у т.зв.УРСР.

Після здушення польського повстання 1863 р.московський уряд 
з допомогою свого суспільства, заходився-творити 'нову польську 
культуру' і 'новий тип польського народу' (5). Чи ж не те самі
сіньке робить уряд СССР з допомогою московського суспільства 
(письменників,науковців) з усіма немосковськими народами СССР?

У всіх шкільних книжках у СССР повстання українського народу 
та його мови починається лише з ХУІ ст.Отже до ХУІ ст.не існувало 
окремого українського народу і його окремої української мови. А 
заїснував український народ і його мова лише тому, щз Татари та 
Польна відірвали його від пня,від Московшини на пару сторіч,і то
му мова засмітилася польськими словами. А з такого розуміння пов
стає логічне завдання не лише Иосквинів, але й самих же Українців 
- привернути,розділених історією,братів до колишньої,старої єднос- 
ти.Єдности державної,господарської,культурної і ...мовної (6).

Московщина пробувала створити ту єдність перше способом "Не 
било,нєт і бить нє можєт нікакой Украйни". Витратила на те чимало 
часу,праці і гроша,а ту єдність осягнули лише з яничарами.Чоловий 
наступ не повівся.Треба обходити ззаду.Треба якось звабити впер
тих хахлів у пастку.Прихід Пророка Вільної України, а потім пота- 
ток здійснювання 1917 року його пророцтва перелякав і переконав 
Московщину,шо федеративна пастка - це єдина надія врятувати імпе
рію від розвалу.

Запеклий україножер,московський шовініст,провідник московсь
ких соціалістів І.Плєханоф писав: "Український рух набирає такої 
сили і такого напряму,щз починає загрожувати нашій імперії страш
ною катастрофою.Цю жахливу небезпеку визнають вже всі наші партії 
всіх політичних барв" (7).

-х) див.М.Н.Катков.там-же
-н-к) М.Костомаров.'Палітічєскіє сачінєнія".

Жо відібрав,то правда,але віддав Москвинам.
4) М.Драгоманов.'Політічєскіе сачінєнія'.'.
5) див.
6) див.будь який учебник історії УРСР.
7) Часопис "Єдінство" Іб-УІ-1917.



Та,один з московських провідників признається: "Наші предки 
знали,шо робити з немосквинами імперії. - Вони твердою рукою спо
рювали своїй волі,і московшили їх, не оглядаючись ні наїло,і ні на 
кого.А нам таке неможливо тепер,бо ми не маємо духу наших предків. 
Самою ж фізичною силою -як тепер виглядає - не скоримо і не змос- 
ковшимо" (х). Отже, висновок - треба обдурити хахлів "федерацією", 
федеративною формою об'єднання.А зміст тої "федерації" визначати
ме не лиж сили обидвох,але (значно більшою мірою) й легковірність 
Українців та хист московських не лише політиків, але й письмен
ників,понадто ідеологічних,с.т.пропаганда.

Коли ВЖЕ розвалилася 1917 року московська імперія, то Москов- 
дина раптом полюбила немосковські народи на чолі з Україною.Напр. 
вона урочисто передала 1917 року Україні старі, з ХУІІІ ст.: один 
український прапор, одну булаву, рдну українську гармату, з тих 
кількасот,що були в московських музеях.Тоді Ленінський уряд писав 
українському:"Великий московський народ шле вільному Києву сердеч
ний привіт і дарунок (хж) на знак братерства обидвох народів. Хай 
живе наш братній союз".

Той "братній союз" коштує Україну 15 мільйонів мерців.
По революції 1905 р.навіть яничарські українські соціалісти 

виступили з московських соціалістичних партій, і створили свої 
власні,українські .Московшина цього ніяк не сподівалася від тих ма
лоросійських 'общзросів',і перелякалася,відчувши загрозу імперії.
І навіть запеклий московський шовініст,монархіст Н.Бобрінскій му
сив вибрехуватися,кажучи: "Ми,Москвини - націоналісти,але не шові
ністи .Ми не є проти розвитку ріжних національних культур у нашій 
імперії, але за одної, неухильної передумови. Саме - немосковські 
народи нашої імперії мусять ставити імперські потреби вище,за їх
ні національні, бо ж то задля їхньої власної користи. Московський 
народ хоче бути народом визволителем та опікуном,а не народом за
гарбником та гнобителем" (жкх).

Цю цинічну брехню'московського монархіста кількакратно повто
рював до 1917 року і соціаліст В.Лєнін. Але коли сів 1917 року на 
імперський трон, то вигубив кілька мільйонів українських селян і 
сотні тисяч української інтелігенції лише тому,шо їхні прізвища 
кінчалися на 'енко'.

Московський ліберал А.їрєдєскул запевняв Українців,шо москов
ське суспільство не несе провини у тому,шо московський уряд утис
кає українську культуру (Ц).Отже,мовляв московський демократичний 
уряд був би не утискав.Такий уряд прийшов у Березні 1917 року.Він 
визнав Україні право вживати української мови лише приватно,і ли
ше в чотирьох губерніях: у Київській,Полтавській, Чернігівській і 
Волинській. Та, навіть і це визнав лише під загрозою українських

х) Н.Д.Сєрґєєвскій."Рускоє окраіноє общество". 
хх)Великий Тарас писав:"..в дар тобі приносять з пожару вкра

дений покров". У московських музеях є тисячі українських 
історичних клейнодів.Тоді ж 1917 р. Україна просила повер
нути бодай частину.Московшина не повернула нічогісінько. 

ххх)Н.Бобрінскіи."Націоналісти в 3-й їасударствєной Думе".
Д) А.їрєдєскул."Расєя і єя народи".
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полк ів у Пєтроґраді.
Монархічна Московщина накладала кайдани на руки і ноги немос- 

квинам (насамперед - Українцям)."Дємакратічєская" ж,крім того,на- 
кладає їх те й на душі (-̂ ) .'Праґрєс" великий,безперечно.

Інший московський монархіст гостро ганив, засуджував англій
ське та німецьке загарбництво, месіянізм та національну пиху. Він 
іисав:"Не сумніваємось у великій вартости німецької культури.Про
те, їхня ідея вищого культурного провіднидтва є помилкова і жор
стока. Її жорстокість наочно виявляється у темноті духово понево
лених ними народів" (-к-к). Про духове і фізичне поневолення немоск- 
винів у московській імперії він співає цілковито інакшої. За ним 
немосквини московшаться з власної волі,охоче, бо ж вони захоплю
ються багатством московської культури і добротою московського на
роду.Отже,Московщина не має потреби московшити їх живосилом (*кк).

Але й водночас він попереджує,то московський народ не дозво
лить 'сєпаратістам' розбивати московську імперію.Він закликав не- 
московські народи імперії покинути свій вузький націоналізм,а йти 
за Московшиною до вселюдських ідеалів.

Цей заклик монархіста повторює московська'дємакратія" СССР 
щодня всіма мовами народів СССР. А шо не сила їй зупинити націо
нальної стихії тих народів, то пробує обдурити їх 'національною 
формою'. А коли та форма переходе у зміст, то помилковість такого 
'ухилу' доводить нацменам кулькою в потилицю.

П.Лавроф підтримував усамостійнення поневолених Туреччиною 
Слов'ян,але був проти визволення поневолених Московшиною.ф.Досто- 
євскій ID ставив крапку над і,проголошуючи: "Де стала московська 
нога,там є московська земля".

А.Пушкін доводив,шо справа самоуправи Польщі є справою лише 
московської імперії. Всі новітні Пушкіни СССР доводять, шо справа 
самоуправи України є справою лише новітньої імперії СССР.

У своїй поемі "Кавкаскій плєннік" А.Пушкін прославляв москов
ське війське за те,то воно вигублювало черкезький нарід.Соціяліс- 
тичні Пушкіни в СССР прославлять московське військо за те,шо ви
нищило І9ДЦ р.ввесь черкезький,калмицький,кримо-татарський народи.

Тяглість національних традицій подивугідна.
Соціаліст,революціонер А.Ієрцєн розумів,шо Україна,раніш чи 

пізніше,визволиться з московського ярма.Якщо визволиться війною з 
Московшиною,то не захоче й слухати про жодний союз з нею. Тим-то 
він казанцю московський уряд мусить дати Україні самоуправу,заки 
не дійшло ще до української визвольної війни. А як він уявляв ту 
"самоуправу" - видко з його ж слів. Він писав: "Київ є таким же 
московським містом,як і Москва".Так і є тепер в СССР.

М.Бакунін хоч і називав себе анархістом,проте у глибині душі 
був московським шовіністом і загарбником.За його часів Поляки ви
магали своєї державної незалежности.Виступати проти цього відкрито 
М.Бакунін не хотів з тактичних причин. І він видумав проект союзу 
незалежних: Польщі,України,Литви з Московшиною,не зазначивши кон-

-к) див.І.франко у "Літер.-Наук.Вістнику" УІ-189?.
-к-*) В. Соловйов. "Національний вапрос вРасєі".
-к-кх) Те самісіньке читаємо і в часописях СССР.



кретно ПРАВ членів того союзу. Він писав: "Мусимо визнати кожному 
народові право бдувати своє життя, як він сам уважає потрібним. 
Якщо який нарід хоче жити своїм незалежним державним життям, то 
хай собі живе" (х).Та,справжні його наміри були інакші.Він сам пи
сав: "Чи ми,Москвини хочемо того,чи не хочемо, а будемо примушені 
віддати те,шо ми загарбали брутальною силою. Найліпше,шо ми,Моск- 
вини зможемо зробити - це зі своєї власної доброї волі визнати 
повну державну незалежність наших сусідів. І як лише ми це зроби
мо, то вони напевно самі попросяться .до союзу з Московщиною,і то 
союзу міцнішому за старий" (**).

Так В.Лєнін і зробив 1918-20 рр.Він визнав Українську Народ- 
ню Республіку на чолі з М.Грушевським; підписав з нею мирову уго
ду в Києві, а водночас створив у Харкові уряд 'Української Ра
дянської Республіки' на чолі з Т.Пятаковии. А той "український" 
уряд сам,зі своєї доброї волі попросив московський уряд прийняти 
Україну до СССР.Смі Москвини кажуть:"Ловкость рук і нікакова ма- 
шзнства".

Як бачимо,ВСІ Москвини: праві і ліві,мають самоуправу (авто
номію) немосковських народів імперії лише за засіб удержати їх в 
імперії. А межі тої самоуправи визначить відносна СИЛА обидвох 
членів.І з кожною зміною тих сил -змінятимуться і межі самоуправи.

Не можна закинути Москвинам брак політичного,життьового хис*- 
ту.Нічого ж бо не коштує обіцяти золоті гори.

І В.Лєнін обіцяв: "Якшо наша партія (бальшєвіков) прийде до 
влади в московській імперії, то вона негайно почне заходи щоб виз
волити немосковські народи імперії від гноблення їх Иосковшиною". 
Це сказав він швейцарським робітникам перед своїм виїздом 1917 ро
ку до Пєтрограду (-КХ-К-).

Коли В.Лєнін не мав ще влади,і потребував прихильности та до
помоги немосквинів,щоб захопити владу,то він писав:"Ті московські 
соціалісти,які противляться усамостійненню Фінляндії,Польщі,Украї
ни, є шовіністи,буржуазні прислужники,вкриті кров'ю і брудом загар
бників царів та капіталістів. Кожного соціял-демократа пануючо
го народу,що заперечує право поневоленим народам на державну не
залежність,маємо вважати за загарбника і падлюку!' (Ц).

.1 ще. "Жодний демократ не може заперечити Україні право на 
відокремлення від Московшини.Вдержати неподільність імперії можна 
не запереченням цього права, але навпаки - беззастережним визнан
ням цього права. Лише так забудуться старі московсько-українські 
сумні стосунки; лише так уторуємо шлях до вільного союзу обидвох 
народів. Те,по уряд А.Кєрєнскоґо відкинув домагання Українців на 
самоуправу - це ганьба,нечуване зухвальство московських котрево- 
люціонерів,держиморд" (5).

Чому цей московський націоналіст,загарбник заговорив мовою
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х) Я.Стєклов. "М.А.Бакунін".
хк) H.Fleischhacker.'Russische Antworten auf die polnische 

Frage".
xxx) В.Лєнін. "Прашальное пісьмо к швєйцарскім рабочім".
Ц) В.Лєнін."Сачінєнія" т.ХХІІ.ст.ЗЗІ.
5) В.Лєнін.там-же т.ХУ.
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українського шовініста?- Бо,як і всі Москвичи,він визнавав засаду 
'Мета виправдує засоби' .А детою було захопити державну владу,яку 
1917 р.мали ліберали та соціалісти (т.зв.Тимчасовий Уряд ). Коли 
той уряд не дав Україні самоуправи, то В.Ленін використав це, щоб 
здобути прихильність Українців.Він писав тоді:"Нема нічого злого 
в тому,що фінляндія,Польта, Україна відокремлюються від Московши- 
ни.Кожний,хто заперечує їм право на це,є московським шовіністом, 
загарбником. Це божевілля продовжувати царську політику гноблен
ня немосквинів. Ми,бальшввікі хочемо братського, вільного союзу 
всіх народів.Коли існуватиме незалежна українська республіка, то 
буде більше братерського довір'я між Московщиною й Україною.А за
панує взаєшне довір'я,то Україна сама захоче з'єднатися в брать- 
кий союз з Московщиною (х). Казав Великий Тарас:...тільке дайте 
себе в руки взяти".

Коли ж вже взяв у руки легковірних хахлів,то заспівав:"Право 
нації на самоозначення не можна пов'язувати з доцільністю самооз- 
начення. У кожному окремому випадку треба брати користі сіроми 
(пролетаріату) і соціалізму.Отже,право на самоозначення -одна річ, 
а доцільність того самоозначення - *і wma рід ( ). А як те са
моозначення здійснювати 'в кожному окремому випадку' пояснив: 
"Українські робітники і селяни мають право на своєму всеукраїнсь
кому з'їзді Рад розв'язати питання: чи з'єднати Україну з Москов
щиною, чи лишити Україну самостійною, незалежною не від кого рес
публікою.А якщо лишити самостійною,незалежною, то який саме феде
ративний зв'язок з Московщиною має бути" (ххх). От і маєте віз і 
перевіз. Як,хахле,не крутись,а в московські голоблі становись. І 
"самостійна,незалежна" українська республіка і водночас "феде
ративно " залежна від Московщини.Той московський "геній" не міг 
видумати розумнішого крутійства.Та,те крутійство Московщина таки 
здійснила.Маємо "незалежну" УРСР в московському ярмі.

Коли В.Лєнін не потребував крутити,то наказував своїм гене
ралам в Україні: "Наша війна в Україні дуже тяжка і небезпечна нам. 
Вона вимагає від нас величезної кількости війська та військового 
виряду. Без нашої військової перемоги в Україні,впаде наша влада. 
Насамперед мусите захопити Донбас. Перекіньте з німецького фронту 
яккмога більше полків на Україну" (Ц).

Польські соціялісти,разом з Розою Люксембург (жидівка) дома
галися самоуправи Польщі та іншим поневоленим народам московської 
імперії. Занюхавши суперника,В.Лєнін люто накинувся на Р.Люксем
бург, закидаючи їй та іншим європейським соціалістам,що вони зама
ло вимагають .Казав,що мають вимагати повної державної незалежнос- 
ти (5).А як він хотів сам таке здійснювати,він показав,пишучи:"Ми, 
марксисти ставимося вороже до ідеї федерації та відосередження 
(децентралізації), бо шоб здійснити соціялізм, конче потрібно як-

х) В.Лєнін.там-же
х&)В.Ленін."Саціалістіческая революція і право націй на са- 

моапределєніє".
хкх) В.Лєнін."Лист до робітників і селян України".
Ц) Телеграма В.Лєніна І*.Пятакову 28-ХІІ-І9І7.
5) В.Лєнін."0 праве напій на самоапрєдєленіе".
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іюга більше зосередження в якмога більшій державі.Розвиток бо ка
піталізму, а з ним і сіроми (пролетаріяту) вимагає великих держав
них об'єднань ріжних народів. Здійснити ж таке об'єднання к&жна, 
лише усунувши все старе,вузько місцеве,дрібно-національне, все,що 
ріжнить народи.Тим-то 'змішання Українців з Москвинами,иосковшення 
їх, як напр.у Донбасі чи в українських містах є явищем дуже посту
повим і потрібним усім людям" (х).

Німецький соціяліст Г.Гілдебренд пропагував перед І9іЦ роком 
потребу створити 'Об'єднані Держави Европи'.В.Лєнін,занюхавши не
безпеку московській імперії,накинувся зі скаженою люттю на нього, 
вимагаючи місця в тому об'єднанні і московській імперії.З такою ж 
люттю накинувся Н.Хрушзф на західній політиків за те, шо вони 
створили НАТО,вимагаючи місця в ньому Московщині,ніби не знав, що 
метою НАТО є оборонити Европу власне від нападу Московщини. Моск
вин не потребує позичати очей у Сірка.

Наступник В.ЛєнінаІс.Сталін,зміцнивші московську владу на 
немосковських землях СССР,міг говорити не крутячи,як В.Лєнін. Він 
казав: "Ми є за тим,июб Індія,Арабія,Єгипет,Мароко та інші колонії 
європейських держав відокремилися від тих держав, і державно уса- 
мостійнилися. Ми за тим,бо ж звільнення уяремлених народів ослаб
лює буржуазні загарбницькі (імперіалістичні) держави,і тим збіль
шує силу сірошадької революції"...

_ "Але ми проти відокремлення наших (с.т.московських П.Ш.)окра- 
їн (с.т.осад П.Ш. ) від нашої держави, бо ж це ослаблює, наші ре
волюційні сили,і тим посилює буржуазні.Тому-то ми проти державно
го усамостійнення наших 'інородцєф' (неиосквинів II.Ні.),хоч водно
час за таке усамостійнення європейських осаднмчих народів. Не- 
восквини СССР безперечно мають право на відокремлення від СССР.Та, 
справа не у правах. їх ніхто не заперечує. Справа в користі всіх 
народів нашої держави: і тих, цю живуть в осередку держави ( с.т. 
МосквинівП.ИІ.),і тих,шо заселюють окраїни (с.т.немосквинівП.ЇП.). 
А ті користі кажуть, що відокремлення окраїн є злочином, є контр
революцією,яку мусимо нищити огнем і мечем.І партія сіроми ведуще
го (с.т.московського П.Ш.)народу мусить це зробити" (хх).

Таку не дипломатичну мову зрозумів і найдурніший немосквин. 
Московські історики (монархічні і соціялістичні) обґрунтову

ють це "наукою".Один з них пише:"Силою суспільних законів розви
ток історії українського народу простував до з'єднання з великим 
московським народом. Ця закономірність розвитку є природна і тому 
неухильна"(хз-к).Отже,не трать,хахле,сили -спускайся на дно.Забудь 
про свою самостійність, бо ж природна закономірність неухильна. 
Напр.зрадники України:І.Виговський,П.Дорошенко, І.Мазепа,П.Орлик, 
С.Петлюра, Є.Коновалець,С.Бандера,Р.Шухевич пробували з допомогою, 
великодержав накинути українському народові оту 'самостійність', 
і не накинули.А ось патріоти України:В.Кочубей,І.Самойлович,Г.їа- 
лаґан, М.Драгоманов,В.Винниченко, М.Скрипник намагалися,без допо
моги жодної держави,з'єднати Україну з Московшино,і з'єднали. Та-

х)за В.Лєнін."Крітічзскіє замєткі по національному вапросу". 
хх) Іс.Сталін. "Маркс, ьм і національний вапрос". 
хкх) Н.І1етровський.(ред.). "Історія України".
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ка то сила 'закономерности розвитку'. Не трать,хахле сили - спус-. 
кайся на дно.

Та,проте ''окраїни" створили були 1917 р.свої самостійні дер
жави. Знишити їх Московщина вже не мала сили,і лютуючи в безсилій 
злобі,залишила їх,переробивши на 'савєтскіє'.Та й у цім пробувала 
ошахрайничати немосквинів. Напр. шоби не допустити до створення 
(хочби й 'савєтской') республіки понатворила 1917 р. в Україні аж 
п'ять республік: ІДонбаську, 2)0деську, 3)Кримську, Д)Донську,9) 
Українську.Перші чотири входили до складу РфССР (Московщини). Так 
окраяній,без вугілля, без залізняку, відтитї* від йоря, безсилій 
маленькій "Українській Радянській Республіці" можна вже безпечно 
дозволити балакати хахлацьким 'нарєчієм' у хаті і навіть і на ба
зарі. В такому ж окраяному розмірі і з такими же правами визнав 
був 1917 року ( після загрози українських полків ) і демократичний 
уряд А.Кєрєнскоґо (х). І лише створення та існування самостійної 
УНР (Української Народньої Республіки), то її визнали європейські 
держави і (найголовніше) кількарічна збройна ВІЙНА за неї україн
ського селянства - примусили Московщину створити з тих п'ятьох 
"республік" одну УРСР.І багатомовно - УНР не мала у своєму складі 
Кубаншини,Криму,Ставропільшини,Доншини,Вороніжчини і нема їх та
кож і в УРСР.

Та,частини деяких немосковських народів старої московської 
імперії лишилися поза СССР.Московська "дємакратія" не думала зрі
катися їх, але не маючи сили прилучити своїм військом,заплянувала 
прилучити (пізніше) підступом.Так,визнавши незалежність Фінляндії, 
створила на її кордоні т.зв.Карельську республіку,щоб вона (а не 
Московщина) підготовливала у Фінляндії ґрунт до " власновільного" 
приєднання до СССР.З такою ж метою Косзоуина створила 1923 р.Мол
давську республіку на кордоні з Румунією та Польську Область ім. 
Мархлєвськоґо на польському кордоні.З тако^ж метою не знжлила,.а 
лишила Кримську Татарську республіку та Азербайджанську республі
ку (більшість Азербайджанців живе у сусідньому Ірані).На турецько
му кордоні Московщина створила Курдистанську республіку(в Туреччи
ні живе 1.9 надьиона Курдів,а в Ірані - 800.000).З Грузії створи
ла "республіки" Абхазію та Аджар,заселені хоч і Гругинаии,але му
сульманами. Сіянґіянський Край у Китаї заселений Казахами,Киргиза
ми,і Московщина створила в СССР Казахстанську і Киргизьку респуб
ліки. В Іранському Афганістані живе понад 3 мільйона Таджиків, і 
Московщина створила в СССР Таджикстанську республіку і т.п.

Надії на кримських Татар завели, і Московіїина, використавши 
привід їхньої "зради" 1942 року,вивезла всіх їх до Сибіру.

Хоч Туркестан заселений племенами одного Тюрського народу, 
Московшина поділила його на п'ять окремих республік.

Шоби племена одного народу в СССР не створили зі своїх гові
рок одної літературної мови,і тим щоб не об'єдналися культурно, 
Московшина видумала ріжні граматики і словники тих говірок. У ма
ленькому Дагестані (кількасот тисяч людности)створила аж 28 "мов". 
Тюрко-татарських ."нов" понатворила понад 70. Скалічила румунську

х) див. J.Lawrynenko."Ukrainian Communism".
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нову у Бесарабії,проголосивши її окремою молдаванською мовою.
хххххх

У промові до своїх старшин перед Полтавським боєм Пьтр І ска
зав: "Аттаржєніє маларасєйскаво народа ат гасударства нашего можєт 
бить началом всєх нашіх бєдствій" (х). Пам'ятаючи це,6катєріна II 
наказувала малоросійському губернаторові кн.І.Волковскому: "Малая 
Тасія,Ліфляндія і Фінляндія суть провінції,шо мають ще старі піль
ги. Уневажнити ті пільги всі нараз було би нерозумно,але й уважати 
ті провінції чужоземними, і поводитися з ними, як з чужоземними є 
гірше, ніж помилка,є дурнота. Ті провінції треба лагідними, непо
мітними способами змосковшити".

Московська збірна Єкатєріна - УІІІ з'їзд ВРКП(б) 180 років 
пізніше ( 1919 р. ) своєю ухвалою наказував, 'савєтскій' малоросій
ським губернаторам: "Україна,Латвія,Литва і Білорусь існують те
пер як самостійні савєтскі республіки.Але це ніяк не забов'язує 
нашу партію організуватися за засадою федерації самостійних кому
ністичних партій.Навпаки -мусить існувати лише одна-єдина партія, 
з єдиним Центральним Комітетом, що наказуватиме ВСІМ частинам пар
тії, без огляду на їхню приналежність до тої, чи іншої республіки 
СССР.Центральні Комітети КП України,Литви,Латвії є лише обласними 
частинами єдиної партії,і мусять беззастережно виконувати всі на- 
жази'ЦК ВРКП (хх).Отже,"республіки" є "самостійні",але їхніх "пре
зидентів" та "міністрів" призначає найвища,імперська влада - ПК 
ВРКП (тепер за личиною СССР).

Дурна московська аристократія зперед 1917 р. слово 'імперсь
кий' перекладала на 'всєрасєйскій',і це вказувало на справжній,на 
московський його зміст. Хитріша їхня "дємакратія" тямку 'імперсь
кий' переклала на 'саветскій'.І миттю провалилася скрізь землю до 
пекла зненавиджена немосквинами московська імперія, а на її місце 
з неба впала нова,привабливо гарна 'савєтская' не імперія (крий, 
Боже!),але 'Союз Республік'.Одним розчерком пера кровожерне війсь
ко обернулося в мирне товариство реформаторів.Малоросійська осада 
миттю обернулася в "Українську Республіку' і т.п. І таке чудо 
зробило маленьке словечко 'савєтскій'.

Кожний Москвини розуміє (а головне відчуває),шо тямка 'савєт
скій' означає 'руссскій',с.т.московський. А багатьом немосквинам 
оте 'савєтскій' так замилило очі, шо вони не побачили його справ
жнього,московського з%му.І ті немосквини самі запряглися до мос
ковського імперського возу; стали яничарами.

Всєрасєйскій С'єзд Савєтов у Москві 29-ХІ-І922 ухвалив ство
рити СССР.На тому з'їзді було:2.092 членів КП,ІІ8 безпартійних, $ 
з інших партій.Послів (делегатів) від РфССР було І.б2б,а від усі:: 
інших республік - Ц6Ц. Скільки було Москвинів серед тих ЦбЦ-х не 
подає московська статистика,але з інших ( московських же ) джерел 
знаємо,шо тоді в КП було дуже мало немосквинів.Напр.у КП Азербай
джану не було (1919 р.) ані одного Азербайджанця; у Киргизькій КП

х) "Пісьма і бумагі Пьотра Вєлікава".
хх) Стєнаграфічєскій атчот УІІІ сьєзда ВРКП(б) 1919 Года.
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було %  Киргизів (решта 95% - Москвини); у КПУ було 1922- року за 
брехливою московською статистикою: Москвинів 53.6 %,українського 
походження - 23.3%,Жидів - ІЗ.6%,Поляків - 2.Д% (^).Лише походже
ння,а за Українців вони самі себе не визнавали.Крім того московсь
ка статистика називає (коли політика того вимагає) українцем кож
ну людину,шо живе в Україні. Та,найголовніше,шо савєтская статис
тика подає не те,шо вона підрахувала а те,шо їй накаже уряд СССР.
У загальних виборах до ' Учрєдітєльнава Сабранія' 1917 року кому
ністична партія одержала в Україні та на немосковських землях 
менше,як ДВА відсотка голосів. Отже,серед тих Дбц-х послів з не
московських земель було Москвинів,разом з Жидами ( а всі Жиди - 
москволюби) не менше,як ^20,а решта - яничари (неяничар не пусти-

^^4же,т 90% Москвинів, разом з 10% яничар ухвалили створити
СССР.Шогірше! Більшість з'їзду НЕ хотіла СССР, а хотіла РССР (Ра- 
сєйская Савєтская Саціалістіческая Республіка).Лише коли В.Лєнін 
розтлумачив їм чудесну силу слова 'савєтскій',ухвалили назвати 
СССР,зрозумівши, шо форма 'савєтскій' ЗАКРИВАЄ МОСКОВСЬКІЙ зміст.

Дурна московська аристократія загарбувала сусідні землі від
крито. Напр.оприлюднила царський 'Указ',-шо наказує загарбати Гру
зію. Соціялістичний же уряд СССР таких наказів (указів) ніколи не 
давав.Хіба ж то не посли від усіх народів імперії ухвалили віль
ними голосами створити новітню московську імперію СССР? ьк бачимо, 
московська "дємакратія" далеко підліша,за свою аристократію. Ось 
ше один приклад.

Бажаючи привернути нормальну торгівлю в Европі по війні 1914- 
20 рр.переможці: Англія,Франція,Італія задумали 1921 р.скликати до 
їенуї міжнародню нараду ( конференцію ). Вони не визнавала правнсГ 
ново повсталих у Східній Европі держав. Та, розуміючи,шо без участи 
тих держав ухвали тої наради повиснуть у повітрі, запросили і ті 
новоповсталі держави, і тим самим визнали їхню фактичну державну 
самостійність .Перелякана Московщина негайно скликала 15-11-1922 
до Москви "уповноважених представників" ( хто їх уповноважував?): 
України,Білорусії, Азербайджану,Грузії,Вірменії,Хорезма,Бухари і 
Далеко-Східньої (Сибірської) республік. Хто були ті "представники" 
- не тяжко доглупатися,памятаючи,шо некомуністи тоді не мали нія
ких прав, а комуністичні партії названих республік складаються 
з 70^-95% Москвинів і 30%-5% московських пахолків,яничар.Отже,ті 
"уповноважені" тих "республік" ухвалили в Москві доручити Росій
ській Савєтській Республіці заступати і захішати на тій Генуезькій 
нараді інтереси вишв названих вісьмох республік, і підписувати від 
їхнього імені угоди тої наради та інших нарад.Отже,московська "де
мократія" може довести історичним документом, шо Московітна не за
гарбувала прав тих республік.

-ІННННІ-Х

Ми вже згадували,шо українське село,у вільних демократичних 
виборах 1917 р.дало 98% голосів українським партіям,і шо комуніс
тична партія (с.зв.бальшєвікі) у всій Україні одержала менш, як 
2 % голосів, і вони всі були голосами Москвинів, малоросів,Жидів. *)

*) ЦККПУ.'Ітоґі партперєпісі 1922 ґода".
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Цей факт визнають і Москвини та їхні пахолки в Україні.Один э них 
пите:"Тому,що в Україні українська промислова сірома ( пролетарі
ат) є дуже слабенька,отже і слабенька комуністична партія в Укра
їніці тому,що географічне положення України зробила її стрибни- 
цею (плацдармом) загарбницького наступу на Московшину; і тому, то 
в Україні розпаношився сильний політичний бандитизм та національ
на боротьба - з усіх цих причин ми не зможемо зміцнити в Україні 
* савзтскую* владу без збройної допомоги Московшини і політичної 
допомоги московської комуністичної партії" (х).

'Савєти Рабочіх і Крєстьянскіх Дєпутатоф' у Московпині були 
в руках ленінців ( 'бальшевіків'). Петербурзький Савєт розігнав 
імперське 'Учредітєльноє Сабраніє' (парламент) та уряд А.Кєрєнсь- 
кого і захопив державну владу. В.Лєнін сподівався захопити вла
ду в Україні таким самим способом.І він наказав своїм в Україні 
скликати з тою метою до Києва з'їзд Рад Робітників і Селян Ук
раїни. Отже, на той з'їзд ( І7-ХІІ-І9І7 ) приїхали й українські се
ляни. Серед 2.000 членів з'їзду було 60 'бальшевіків'. Тому,шо пе
реважаюча більшість членів з'їзду були українські селяни,то з'їзд 
показався національно свідомим. Ті 60 ленінців побачили,що несила 
їм зробити таке, як колись у Петербурзі,і повідомили про це В.Лє- 
ніна. Той наказав їм їхати до Харкова і там створити Савєтський 
уряд України(х*).Той уряд складався з Москвинів: (І.Пятакоф,Ф.Сєр- 
ґєєф (псевдо Артьом),Я.Мартьяноф,Є.Терлєцкій),Жидів (Є.Бош,В.Люк
сембург, С.Бакінскій,Є.Квірінґ),малоросів ( В.Шахрай,В.Овсієнко 
(псевдо - Антонов),Ю.Лапчинський)(-ккж-).

На голову того уряду В.Лєнін призначив запеклого московсько
го шовініста ї.Пятакова (Д).На з'їзді РКП (б) у Квітні 1917 року 
він виступив навіть проти В.Леніна,бо Ленін обіцяв немосковським 
народам самоуправу.

Коли Московщина вже не потребувала отої 'Української Радян
ської Республіки', то уряд тої "республіки" на телеграфічний на
каз з Москви розв'язав 20-У-І9І8 і себе і ту "республіку" (5).

Провідниками КПУ були 1917 р.Москвини: брати Леонід та Те- 
орїій Пятакови (сини мільйонера),ф.Сєрґєєф ( псевдо Артьом),Н.За
руб ін,П . Лє бє дєф,М.Майороф,М .Шєдвєдєф,М. Тарно Град скій,М. Чєркаскій, 
І*.Пєтровскій,В.Алєксандроф.Жиди: Є.Бош,І.Крайсберґ, А.Трінвіч, В. 
Люксембург,?.І*оровіц,М.Рухімовіч,Ф.Кон,Є.Квірінґ ,М.Авєрн,Л.Гопнер, 
В.Мєжлаук,І.Кулик,Малороси: В.Затонський,Василь Шахрай,В.Овсієнко 
(псевдо Антонов) (6).

Навіть московські (савєтскіє) історики визнають,шб напочат- 
ках (1917 року) РКПб ( Руская Камуністічєская Партія Бальшєвікоф) 
не хотіла дозволити жодної самоуправи Україні. Не хотіла навіть 
і 'савєтской' під московською зверхністю. Але вся Україна горіла

X) Х.Раковскій.'Пять лет украінской савєтской власті". 
хх)див.М.Стахів."Перша совєтська республіка в Україні", 
-кхх) М.Яворський. "Революція на Вкраїні"
Й) Сина Київського мільйонера.
5) див.М.Равіч-Черкаскій."Історія КПУ".
6 ) М . Яворський. там-же.
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в пожежах селянських повстань проти московської'опіки".Провідниця 
московських загонів в Україні пише: "Наша тактика в Україні му
сила бути цілковито інакшою,як у Московщині. В Україні бо запану
вала величезна, непримиримо ворожа нам сила - український націо
налізм, з його захоплюючим кличем національної волі та державної 
незалежности України.Конечною передумовою нашої перемоги в Укра
їні було вирвати цей клич з рук українських націоналістів і прис
воїти його собі" ( * ).Так Московщина примушена була творити бо
дай підмінну (сурогату) української держави.

Примушені,бо спроба захопити владу в Україні зсередини не по
велася, а воювати Україну Московшина не мала тоді війська. Час же 
наглив,бо Московшина, не маючи української пшениці та вугілля,го
лодувала і вирібні стояли. Москвини і зуміли,шо:... "Московшина не 
втримається без українського вугілля, сирівців і харчів. А Мос
ковшина - це твердиня нашої ( бальшєвінкой) революції,а немосков- 
ські землі - твердині контреволюції.Отже,саветскій уряд - це уряд 
московського народу.Якщо ви голодні,то кричить: "Смерть Українсь
кій Центральній Рад і". І не лише кричить, а біжіть її бити" (ж*).

На з'їзді 'СавєтаНароднава Хазяйства' в Москві 26-У-І9І8 
Н.Оболєнскій казав:"Замісць того щоби закликати наше робітництво 
творити збройні загони та йти в Україну здобувати хліб, замісць 
цього ми мусимо пояснювати нашому ( московському ) робітництву,що 
вони матимуть сталу працю і хліб лише тоді,коли привернемо госпо
дарську єдність Москоннини з Україною. А за сучасних умов ту єд
ність можна привернути лише зброєю".Цю думку підтримав і В.Лєнін, 
кажучи:"Справа існування РфССР - це тепер справа військова"(хих).

Та,тоді на українсько-московському кордоні стояли українські 
гармати,цівками на північ.їх обслуговувало українське патріотичне 
військо ( корпус П.Болбачана ),шо не піддавався московській : під
ступній пропаганді.Єдиною надією Московщини було загарбати Украї
ну руками самих же (обдурених) Українців.Так Московшина примушена 
була творити "Українську Радянську Республіку" (УРСР). Створивши 
її "уряд",В.Лєнін на другий же день телеграфував йому: "Пришліть 
бодай $0 мільйонів пудів збіжжя найпізніше до 1-УІ. Якню не приш
лете,то ми всі тут 'акалєєм' (дамо дуба)".

Але той "уряд" не мав війська,щоб загарбати у селян пшеницю, 
Міністер того "уряду" В.ИІахрай казав: "І що я за український вій
ськовий міністер, коли всі українізовані військові частини в Хар
кові доводиться мені розброювати, бо вони не хочуть їти за мною 
боронити радянську владу. Єдина військова підпора, шо її має наш 
радянський уряд - це військо, шо його привіз із Московщини тов. 
В.Антоноф" (4).

В.Лєнін телеграфував йому: "Робітники Пєтроіраду, Москви, 
Серпухова,Івановска,Брянська та іншим московських міст вже висла
ли на Україну всіх.своїх боездібних людей. Мусите знайти способи

х) Є.Бош. "Год барьби". 
хх) "Правда" 15-1-1918. 
хкх) "Правда" ЗО-У-1918.
4) "Літопис Революції" 1-1928.
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перемогти УНРаду (х). І той уряд знаходив. Напр.-захопивши пів 
України.скликав 17-111-1918 до Січеслава (Катерінослава,Дніпропе т- 
ровська) з'їзд Савєтів. Хоч у Січеславі була вже тоді 'савєтская' 
влада і військо,проте той з'їзд ухвалив НЕ воювати УНР.Тоді Є.Бош 
привела на з'їзд відділ своїх вояків, які обсадили будинок,і при
мусили рушницями з'їзд ухвалити війну УНР. Та, про таке мовчать 
московські історики.

Як бачимо,навіть 'Савєти' в Україні були проти того 'Радянсь
кого уряду' .Головнокомандувач московським військом mate: "Біль
шість 'Савєтів' в Україні були проти нас. ТЬму я розганяв їп,і 
призначав на їхнє місце свої Ревкоми" (х-х-).

Він же писав: "Наш Генеральний Штаб мав 1917 р.плян: І) Обса
дити своїм військом Донбас та Кривий Ріг,2) Здобути за всяку ціну 
Київ,3)0бсадити Таврію й Одещину,і прилучити їх формально і фак
тично до Московпини,Д) Так окраяній Україні залишити назву'Укра
їнська Народа Республіка' (УНР)(ккз-).Тоді існувала самостійна,на
ціональна УНР .Московшина навмисно планувала залишити ту назву,що б 
баламутити Українців і світ. Москвини вживали цієї назви лише у 
своїй зовнішній політиці і пропаганді. У своєму ж, московському
житті (в наказах,в листуванні,в школах тощо) вживали 1917-192$ рр. 
'Юґ Расе і','Южная Ралея' тощо.

Та,крапку над і поставив командувач мзсковським військом М. 
Муравйоф. У наказі своєму війську він писав:"Савєтскую владу ми 
несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів. І там, де ми 
її запроваджуємо,ми підтримуємо її силою наших багнетів" (й).

Історичний досвід навчив Московщину,ію їй несила поширити 
свою імперію на захід.Відчуваючи свою нижчість супроти культурно
го Заходу, і будучи кровно Азіятами, Москвини природно звернули 
свої очі на схід.Пьотр І залишив Москвинам заповіт: "Шлях до пану
вання у світі іде через Індію.У союзі з Азіятами завоювати Евро
пу, а потім усунути півцивілізованих Азіятів - лишив неписаний за
повіт В.Лєнін.І Московщина проголосила 1918 р.і підтвердила 1919, 
що зрікається пільг,шо їх мають всі Европейці в Китаї,і засадни- 
чо засуджує всяке загарбництво (імперіалізм).Недосвічені молоді 
китайські націоналісти повірили Московщині,і в Китаї поширилося 
москволюбство. Комуністичний уряд СССР запропонував китайському 
націоналістичному урядові приятельську,безплатну допомогу москов
ськими дорадниками, технічними і культурними знавцями. Китайський 
уряд радо прийняв тих "дорадників". Самої лише військової місії з 
ген.В.Блюхером на чолі,приїхало понад 1.000 високих старшин.Стар
шин офіційно,а фактично тих,шо навернули тисячі китайських націо
налістичних діячів, а понадто молодої інтелігенції,на комунізм так, 
шо і в уряді,і в парляменті (Кіомінтанг-і) було багато таємних ко
муністів. Наслідок - за 20 років китайські націоналісти опинилися

-а) Телеграма В.Леніна з 19-1-1918.
хх) В.Антонов-Овсієнко.'Запіскі о іражданской вайнє".
-ax-к-) там-же.
it) М.Рафєс.'Два їода рєволюціі на Украінє".



.-2 6 6

поза Китаєм на вигнанні ( на Формозі ),а Китай.став на шлях мос
ковської півосади ( сателіта ). Цілковитою осадою не став, бо ж 
має $00 мільйонів люду та $.000-річну куль туру, так шо навіть за
жерливий Ванька не може проковтнути,як проковтнув Балтицькі наро
ди

Увесь час Московщина докладала всіх зусіль,июб роздмухати не
нависть між Китаєм і Японією. Року 193$ Японія почала наступати 
на Китай. Московдина наказала китайським комуністам кинути клич: 
"Всі партії одним фронтом проти Японії боронити Китай". Китайські 
націоналісти повірили комуністам. Сам президент Чянґ-Кай-Шек ка
зав: "У наших комуністів національний обов'язок запанував над 
всіми іншими їхніми міркуваннями". І націоналістичний уряд визнав 
комуністичну партію за законну $ прийняв кілька комуністів на мі
ністерські посади.Відтоді шораз більше розроджувалося "невтраліс- 
тів",і вони 20 років пізніше - своєю нечинністю(невтральністю) ду
же допомогли комуністам захопити владу.

Московщина допомагала китайським комуністам спочатку, але 
не сприяла комунізмові в Китаї. Навпаки - пропагувала національне 
визволення,і наказувала китайським комуністам співпрацювати з на
ціоналістами. Чому? - Бо тоді націоналісти воювали Японію. І коли 
китайські комуністи зробили 1927 р.спробу захопити державну владу 
від націоналістів збройною силою,то тоді Московщина стала на боці 
націоналістів.Чому? - Бо хотіла ослабити Китай всерединною бороть
бою. Комуністична Московщина могла підбурювати китайську сірому 
проти національної китайської влади,але проти комуністичної ( ки
тайської) не було як.

Комуністичний Китай вимагав від своєї союзниці - Московшини 
поділитися таємницею виробу атомової бомби.Смозрозуміло Московщи
на відмовила,і Китайці зрозуміли справжні її наміри.Стиснувши у 
безсилій злобі зуби, Китай мовчки визнав покищо "старшебратст- 
во" Московшини. Зарозумілий,дикий Ванька почав показувати своє 
"старшинство" занадто нахабно,і навіть терпеливі,культурні Китай
ці не витримали. Почався розрив. Комуністична балаканина обидвох 
ворогів,самозрозуміло,є лише параваном,щоби притягнути інші наро
ди на свій бік.Справжні наміри Московшини виявилися в Туркестані.

Туркестан заселюють не Китайці,а тюркські народи: Киргизи, 
Узбеки,Казахі та інші,але він належав до Китаю.Царська Московшина 
своїми заколотниками підбурила 1862 р.Узбеків,Казахів на повстання 
проти китайської влади,і шоби 'допомогти Китаєві навести лад',об
садила своїм військом Західній Туркестан.Вона не забррала його до
ти,доки Китай не відступив (1881 р.) його Московщині. У Східньому 
Туркестані "дємакратічєская" Московшина повторила 1931 р.те саме, 
с.т. підбурила тубільців на повстання ніби за державну незалеж
ність Східнього Туркестану, і обсадила його своїм військом щоби 
'допомогти Китаєві навести лад' ,і... прилучила 1934 р. його до 
Західнього Туркестану,с.т. до СССР ..Та,використовуючи поразку Мос- 
ковшини!і94і року,Китай забрав 1942 р.Східній Туркестан знову під 
свою владу. Але, коли московське військо посунулося до польського 
кордону,Московшина знову піднесла повстання тубільців у Східньому 
Туркестані проти Китаю і за прилучення до Західнього Туркестану.

Року 1949 Московшина погодилася віддати Китаєві Східній Тур-
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кестан, якщо Китай визнає Московщині загарбання Тихоокеанського 
китайського порту Дайрена. Той порт був подарував Московщині все
могутній тоді президент ЗАС ф.Рузвельт. Китай не мав сили спроти
витися і мусив погодитися. Та,Московщині це був її традиційний 
спосіб 'Зробити один крок назад,щоб потім зробити два кроки впе
ред' .Обмінявши Східній Туркестан на порт Дайрен,Московщина і далі 
озброюваал і підбурювала Туркестанців проти Китаю. Вона намовила 
їх на повстання проти Китаю:1958,1959^1960,1962 рр.Повстання 1958 
року охопило ввесь Східній Туркестан; повстало 60.000 Тюрків,виш
колених і озброєних Московщиною. По повстанні 1962 року втікло до 
СССР 15.000 Тюрків.

Московщина знову зробила 1963 р.повстання у Східньому Турке- 
стані.Але 1963 р.московську силу дуже послабила господарська кри
за в СССР,і Китай розпочав "холодну війну' проти московської імпе
рії СССР,потираючи у світі літературу про історичне загарбництво 
Московщини до 1917 рі по 1917 р.Москвини зрозуміли величезну не
безпеку їхній імперії від саме такої китайської пропаганди,і нап
ружують тепер всю свою здібність до хитрощів,шоб якось купити ки
тайську мовчанку про московське загарбництво.

У війні 1939-45 рр.Китай воював на боці союзників:Англії,ЗАС, 
франціі,СССР.Використовуючи це,Московщина прислала до Монголії - 
ж  тоді належала до Китаю - військову і технічну допомогу.Під її 
"наглядом'всіхопит(плебісцит) Монголів ухвалив проголосити самос
тійну монгольську республіку.А вона ... попросила Московщину при
слати знавців,дорадників монгольському урядові.

Від самого початку війни з Японією (1941 р.) ЗАС просили Мос
ковщину допомогти їм воювати Японію. За це ЗАС погоджувалися, шоб 
вона забрала Сахалін та Манджурію від Японії. Московщина вимагала 
ще й корейських портів,і хотіла зайняти ( окупувати) ввесь Китай. 
ЗАС погоджувалися і на таке. Та, Московщина не квапилася воюва
ти Японію,хоч ЗАС вже тоді давали їй допомоги на мільярди долірів. 
Московщина проголосила війну Японії аж тоді,коли Японія вже напів- 
піддалася ЗАС,с.т. за шість день перед замиренням ЗАС з Японією. 
Московщина проголосила війну Японії лише на те,июби мати право 
на військову здобич. І спраді,вона без єдиного пострілу'загарбала 
в Манджурії всілякого японського добра та зброї на кілька міль
ярдів доларів.

Нарада міністрів закордонних справ СССР,ЗАС та Великобріта- 
нії в Жовтні 1943 р. в Москві ухвалила- що Московщина має зайняти 
Східню Німеччину на 200 клм. на схід від Берліну. Так Московщина 
одержала 4 %  німецької землі,36% німецької людности,33^ німецько
го промислу.Московшина заробила на цьому великі мільярди доларів.

Московшина продала 1916 року у ЗАС своїх воєнних 'бондів'на 
86 мільйонів долярів. Року 1917 вона вициганила у ЗАС позичку 18? 
міл.дол.Не віддала ані сотика. Та,монархічна Московшина показалася 
немовлятком,порівнюючи до "дємакратіческой" Московщини. "Дємакра- 
тічєская" напозичала 1941-45 роками в ЗАС всілякого добра,війсь
кового і невійськового на 11.8 мільярдів долярів. Не віддала ані 
сотика.
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Одною *э найцинічніших московських брехень є - розтрублена в 
СССР на всі заставки - московська "допомога братнім народам". Ось 
пара прикладів тої "допомоги".

У бою з Половнями під р.Калькою 1223 р. билися всі українські 
князі.Юрій Суздальський не взяв участи.Побільше!- Не дозволив Пе- 
пеясловцям брати участь.Він хотів,щоб Половці так ослабили укра
їнських князів,що він буде найсильніший,і підкорить їх собі.

Московшина ук ала 1634 р.угоду з Польшею ('Поляновський мир') 
за якою забов'язалася нічім не допомагати Україні в її боротьбі з 
Польшею.І справді,Московщина відмовила 1652 р.Україні навіть таєм
ної допомоги.

Український князь Михайло Глинський зробив 1507 р.велике пов
стання проти Польщі,шоб відродити Українську незалежну державу. 
Готуючись до нього, він уклав з Московщиною союз проти Польщі. За 
тою угодою Московшина забов'язалася підтримати повстання своїм 
військом. Та,коли прийшло до вирішального бою, то Московшина допо
могла Польщі,а не Україні тим,ию перепустила польське військо че
рез свій фронт,щоб воно зайшло українське.військо ззаду.

По поразці М.Глинський зі своїм братом подався до своєї 
"союзниці",до Московшини.Московшина їх всіх ув'язнила,а М.Глинсь- 

кого навіть засудила на смерть,хоч він нічогісінько злого не зро
бив Московщині і не був її громадянином.Обурений таким порушенням 
найпростіших міжнародних звичаїв та законів,імператор Максиміліян 
загрозив Московщині війною,якщо вона не звільнить Глинських з їх
німи людьми.Московшина змінила смертний вирок М.Глинськоиу на до- 
смертну в'язницю,і там. він помер і5-ІХ-і53і;.Як бачимо,Московшина 
боялася самостійної - тоді дуже ослабленої - України далеко біль
ше,ніж сильної (тоді) Польщі.

Московшина підписала 1939 року угоду з Німеччиною,якою забо
в'язалася постачати Німеччині харчі та сирівці (х) .За це Німеч
чина погоджувалася,іюб Московшина загарбала:Естонію,Латвію,Литву, 
пів Польщі,всі західньо-українські землі.Німецьке військо знишило 
польське військо з три тижня, і Московшина без пострілу зайняла 
ті землі. Зайнявши,вона негаючись почала вигублювати польську та 
українську провідну верству,насамперед визначніших патріотів. Але 
поки це виявилося,старшини польського війська (хх),ідоби же бути 
в німецькому полоні, переходили 1939 року на бік братів-слов'ян, 
до Москвинів. Московшина постріляла їх всіх в Катинському лісі 
десь у Березні-Квітні 19^0 року.

Польський уряд,на чолі з ген.В.Сікорським,втік до Лондону,де 
його втримувала Англія. Англійський уряд наказав йому укласти з 
урядом СССР військовий союз проти Німеччини, і він це зробив. У 
Польщі створилося таємне(підіі льне) польське військо,під проводом 
ген.Т.Бор-Коморовскоі*о,шо його призначив польський уряд у Лондоні. 
Той уряд і уряд СССР домовилися ,шо Поляки у Варшаві зроблять пов
стання проти Німців,коли військо СССР наблизиться. Отже,коли воно 
прийшло на Вислу,польський уряд з Лондону наказав ген. Т.Бор-Ко-

х) Висилала все те до Німеччини дуже ретельно аж до останього 
дня перед німецьким нападом, 

хх) Серед них було багато Українців та Білорусів.
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иорському робити повстання у Варшаві.Уряд СССР(В.Молотоф) закли
кав через радіо 29-УІІ-І9^Д до повстання. А тоді московське ле- 
тунство та гармати 10 день били по Німцях під Варшавою. І Поляки 
2-УІІІ-І9ДД повстали у Варшаві.

Поляки зсередини,а Москвини ззовні могли легко викинути Нім
ців із Варшави за 2-3 дні. Та,як лишень Поляки повсталі, Москвини 
заперестали цілковито обстрілювати Німців,а злорадно усміхаючись 
приглядалися з-за Висли,як Німці вигублюють польських патріотів.

Тоді у війську СССР була одна дивізія комуністичних Поляків 
під командою старого польського комуніста С.Берлінґа. Зрозумівши 
московський намір, він без дозволу свого московського зверхника 
почав наступати на Варшаву,шоби допомогти своїм землякам у Варша
ві .Московшина негайно його усунула і по ньому слід пропав.

Англійський уряд просив дозволу Московщини створити англій
ське летовише під Варшавою, щоб з нього посилати набої, харчі до 
Варшави.Ясна річ,Московшина відмовила,регочуши з такої англійської 
простодушности (наївности).Англійські летуни змогли привезти аж з 
Англії лише 12 тон набоїв, хррчів,ліків повстанцям у Варшаві. А 
вони кривавилися аж 63 дні.Шануючи таке їхнє геройство,Німці виз
нали повстанців за військо,і дотрималися міжнародних законів шодо 
полонених.Ген.Т.Бов-Коморовському дали всі генеральські почесті і 
охорону (з-) .А північні "брати-слов'яни" вистріляли 15.000 полоне
них Слов'ян.

. Коли Міжнародній Червоний Хрест проголосив,шо Московшина по
стріляла 15.000 польських старшин, то уряд СССР вимагав від поль
ського уряду заперечити це.Він відмовився,і Московійна проголоси
ла, їмо не визнає його за уряд Польші. На його місце Морковкина 
створила з польських комуністів, шо були в СССР, комуністичний 
польський уряд пів назвою 'Польський Комітет'.Великобрітанія та 
ЗАС визнавали і надалі лондонський польський уряд.

На Ялтінській нараді в Лютому 19^5 р. Великобрітанія, ЗАС і 
СССР погодилися створі ти новий польський уряд з тих двох. Головою 
став міністер лондонського уряду С.Міколайчік, військовим міністр 
ром московський генерал польського роду К.Рокосовскій, міністра- 

домашніх справ,судівництва,скарбу - комуністи з 'Комітету'.Той 
уряд мав перевести вільні вибори до Сойму .Московки на поставила пе
редумову ,шо кандидатів можуть ставити лише демократичні партії, а 
'фашісти' не мають права навіть голосувати.Цей польський уряд мав 
визначати: нні партії вважати за 'фашістівські'.

Коли військо СССР обсадило всю Польшу,відбулися вибори до 
Сойму .Міністер Домашніх Справ (комуніст ) визначав: які партії є 
демократичні і хто є 'фашіст'. Так обрали самих комуністів та ко- 
мунізуючих. Даремно протестували С.Мікалайчік та англійський і 
амеріканський посли (-**).

Таким самим способом Московшина наставила свої лялькові уряди 
з яничар у: Чехословаччині,Мадяршині,Румунії,Болгарії. Спираючись

-R) див. T.Bor-Komorowski.'Armja Podzieona'.Z.Zaremba.'Wojna і 
konspiracja".

-й̂ )див. А.В.Lane."I saw Poland Betrayed".S.Mikolajczyk."The 
Rape of Poland".
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на московські залоги, вони виконують всі накази Москви. А "Масква 
слезам не веріт" - дере з них останню сорочку,та те й каже дяку
вати за 'визволення з капіталістичного ярма',і прославляти москов
ський "соніялізм" з його мудрими вождями.А тих яничар,шо забували 
дякувати і прославляти,-вигублювала без огляду на їхні попередні 
заслуги і прислуги 'Матушке'.Так вигубила комуністичних міністрів: 
мадярського Райка,болгарського Постова,чеськйх:Клементиса,Гусака, 
Сланського,румунського Петраску та інших.

Жоб не переводилися яничари з тих народів Московіїина наказала 
навчати у школах і поза школами московської мови,літератури,істо- 
рії.Прислала тисячі своїх учителів ( і звідунів водночас). Засно
вувала окремі заклади задля того,як напр.'Інстітут ім.М.Іорькоґо' 
в Румунії.В Чехії московської мови вчилося 100.000 Чехів.Всі ви
датки на те поширення москволюбства та яничарства платили самі ті 
"визволені" і "вдячні" народи. Про такі досягнення московського 
загарбництва навіть і не мріяли московські монархічні загарбники. 
Не вмилися вони до своїх "дємакратічєскіх" загарбників СССР.

Осягнувши по 19 45 р. верхів'я своєї могутности у світовій по
літиці; забезпечивши собі невтручання у "домашні" справи СССР ка
піталістичного світу; розбудувавши навіть приязнь його до себе, 
Московшина почулася всилі більше не бавитися в "республіки"СССР з 
їхніми "урядами","міністрами", "українізаціями" тошо. XXII з'їзд 
КПСС у Листопаді 1961 р. ухвалив уневажнити ( скасувати ) кордони 
окремих "республік" СССР,не вважаючи на жадні народс-вні (етногра
фічні) межі.Отже,поділили ввесь СССР на ІЗ господарських обширів 
(районів).РфССР має їх 9,а всі немосковські "республіки" - А. Де:
Звхідній,Південний, Середнеазійський, Закавказький. До Західнього 
належать:Білорусія,Молдавія,західні українські землі.До Південно
го належать: решта України,Доншина,Кубаншина.

Всі часописи СССР поводять на всі лади безглузність, шкідли
вість кордонів між "республіками" СССР та конечність "спєціаліза- 
ціі" окремих обширів (районів). Напр. Україна має сіяти саму лише 
кукурудзу та цукровий буряк. Тою кукурудзою Московщина має вигодо
вувати худобу,свині (шось має лишити хахлам їсти).А за цукор "вє- 
душій" народ буде купувати закордоном,що сам не може виробити (-*).

к-к -кк -кх

Загарбуючи сусідні землі,Московщина водночас кричить про свою 
миролюбність. Так Нікалай II пропонував 1898 р. скликати міжнарод- 
ню нараду, яка мала би виробити плян повного розброення всіх дер
жав. У 'Лізі Націй' Московшина запропонувала 1927 р.те саме,а 1932 
р. зненацька напала на Фінляндію .Між 1914-1939 рр.Московшина підпи
сала угоди ненападу з: Польшею,Фінляндією, Румунією,Іраном,Латві
єю, Литвою,Естонією, і на кожну напала несподівано 1939 р.З Японією 
підписала угоду про ненапад 19ІД р.а напала 1944 р. За останні 40 
років Московшина підписала 2.$16 всіляких міжнародніх угод.З усіх 
дотримала лише чотири,! то тому,шо покривджені держави загрозили

*) Московшина не знишила ше назв тих "республік" лише,шоби не 
налякати своїм загарбництвом новоповсталих азійських і аф
риканських держав.
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війною.Московська "дємакратія"СССР обвинувачує американських капі
талістів у тому; шо вони - мовляв - намовляють інші держави на 
війну з СССР .А московський монархічний журнал "Новое Время" писав 
ке 189$ року,шо американські капіталісти намовляють Японію воюва
ти Посковшину.бо плянують загарбати Манджурію.Нічого нового в СССР.

Через усю історію Московщини державний кошторис (бюджет) вій
ськового міністерства був завжди найбільший за будь-якого іншого 
міністерства.Кошторис Військового Міністерства СССР зріс від 1933 
р.до 1940 р.на 4.0$0% (з 1.4 мільярда руб.до $6.7 мільяр.руб.)(х).

За 2-ої п'ятирічки (1933-38) безпосередні видатки на військо 
та фльоту в СССР зросли на 1200 %. За 3-ої п'ятирічки ні видатки 
складали 3$% державного кошторису,на враховуючи видатків на війсь
кову промисловість.І.Сталін казав,шо СССР виробляє щороку:40.000 
літаків,ЗО.000 плазунів(танків),120.000 гармат,4$0.000 хуткострім 
лів,3.000.000 рушниць, 100.000 мінних.кидачів (-&&). За війни 1941- 
4$ рр.виробляв більше, ніж за попередньої війни (1914-20): хутко- 
стрілів на 7.800% більше,рушниць на 640% більше,мінних кидачів на 
8.900% хільше. Більше, а Німці за пару місяців дійшли 1941 р. до 
Волги.А виріб лише зброї 1939 р.складав 41.5 % всієї мёталооброб-

^^ЙіРі-І-І9б2 СССР мав війська 3.4 міл.вояків і міг змобілізу- 
вати шв 7 міл.вишколених і вдвічі невишколених.Мав: 4.000 генера
лів та вищих бусавних (штабових) старшин ( всі комуністи),600.000 
старшин (92 % комуністи).Серед підстаршин - $0 % комуністи);серед 
вояків - 8$ % комсомольці. Отже,вся команда в руках Москвинів та 
яничар. Тоді СССР мав: $$.000 плазунів ( танків), $0.000 гармат, 
12.000 літаків,2$0 великих і понад 1.000 малих кораблів, $00 під
водних човнів.

Всі державні видатки Московшини (московської імперії) завжди 
мали метою посилювати військову могутність. Напр.будова залізниць 
та водних шляхів.

Московщина побудувала в СССР кілька великих водних шляхів.Всі 
вони побудовані лише зі стратегічних міркувань. Більшість з них 
має малу господарську вартість.Величезні кошти Кахівського гідро
вузла та його надто приспішена будовання свідчить про його велику 
стратегічну вагу.Величезні технічні труднощі (нема доброго підло- 
жжя) та величезні кошти заперечують будь-яку його доцільність,крім 
військової. Пропаганда про величезне наводнення полів - Це 100 %, 
замилення очей. Сама широчина наводнювальних ровів ( 12 метрів ) 
свідчить проти тої пропаганди, бо 12 метрів широчини забагато за
для наводнювання,але потрібна підводним човнам.Вода ж на наводню
вання така дорога,що вже тепер колхози не хотять її вживати (4).

На стратегічну їхню мету вказують й інші факти.Напр.визнача
ючи кордони УРСР,Москвини прилучили до Московшини водний шлях 
Дніпро-Висла,хоч він іде чисто українською землею.

ж) К.Н.Плотніков. "Бюджет саціалістіческава ґасударства".
*^)1с. Сталін.Промова на передвиборчих зборах.1946 р.
Жй-й-) "Народное Хазяйство СССР в 19$8 Гаду".
4) А.Лєбєдь і В.Яковлев."Транспортное -значєніє ґідротехнічєс- 

кіх сооружєній в СССР".
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Водозбори біля Запоріжжя, біля Кахівки,біля Мелітополя разом 
мають стільки води,що випустивши її,можна обернути Кримський пів
острів на острів,відділений від землі водою 10-20 кілометрів зав
ширшки. Чи не вказує це на стратегічну вагу тих водозборів?

кжи-кк-й-

Мусимо визнати,що Москвини мають надзвичайно сильний націо
нальний інстинкт.Він рятував московську державу багато разів і 
рятує тепер.Напр.соціалістичний уряд СССР забрав у землевласників 
їхню землю; у промисловців - їхні вирібні; у банкирів - їхні гро
ші, і тим зробив їх ворогами 'савєтской' влади. На немосковських 
землях ті дукі (буржуї) були Москвини.Немосквини були історичними 
ворогами Московшини,і 1917 р.завалили московську імперію,створив
ши свої незалежні держави.За це зненавидили їх вороги 'савєтской' 
влади,оті пограбовані нею московські дукі.Ті дуки скоро побачили, 
шо 'савєтская' влада рятує, відбудовує московську імперію. І вони 
запропонували тій - зненавидженій ними - владі свою допомогу* від
будовувати імперію .Московські соціалісти ненавидили дуків,але їх
ній національний інстинкт казав їм прийняти ту допомогу,а поготів 
шо ті дуки вже стали сіромою,і тому їх прийняли до КП.А що вони 
мали знання і великий досвід керувати підприємствами,то стали ке
рівниками 'саветскіх' (колись їхніх же) підприємства.І це вони ке
рували за перших років по 1917 р.всією господаркою СССР, і вряту
вали її від катастрофи.

Вдача народу,його духовість,його світогляд,філософія життя, 
його ідеали суспільного життя,його набоженство,віра,коротко - все 
його фізичне і духове життя виробляється, твориться через довгі 
тисячоріччя, а зінюються через довгі сторіччя. А на Сході Европи 
сталося,нечуване в історії людства,ЧУДО. Там людожерський,людине- 
нависницький, загарбницький,безбожний, дикий,жорстокий нарід рабів 
і деспотів,через кілька лише місяців,переродився у цілковиту свою 
історичну протиставність,противність. Через лише кілька місяців 
переродився на культурний,добрячий,мирний,демократичний,спрагне- 
ний вселюдського братерства і справедливости,нарід,без найменшого 
наміру поневолювати людину чи народи.

Той нарід зробив свою Церкву вільною,незалежною від уряду; 
проголосив однакоправність всіх народів своєї імперії, з правом 
кожному відокремитися від імперії кожночасно.Тбй нарід проголосив 
своєю метою війну війнам і мир хижам і добробут сіромі. І не лише 
проголосив,але й усунув від влади визискувачів, гнобителів,а виб
рав всенароднім полосованиям найдемократичніший у світі уряд 'ра
бочих і крестьян'. Землю і вирібні селянам і робітникам віддав. 
Найдемократичнішу конституцію написав. Найденократичніші вибори 
запровадив.Засаду "Кожному за його потребам" пайку проголосив.Ро- 
бітництво з капіталістичного рабства і визиску звільнив, і тому 
робітники там радісно працюють, співаючи,бо ж не заради заробітку 
працюють, але заради морального почуття сповненого громадського 
обов'язку. Навіть у сибірських таборах "морального перевиховання" 
вільно співають:"Я такой другой страви нє знаю,Гдє так вольно пи
шет чалавєк".
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Увесь культурний світ аж ахнув від такого чуда-дива,ию не бу

ло такого на нашій планеті 10 мільйонів років. Подумати!Той народ 
через лише кілька місяців . яая і ^  своє життя .на
земний рай перебудував. Приголомшені таким казковим успіхом і за
чаровані тим раєм, культурні народи кинулися - навипередки вивчати 
"Геніальний,вєдущій,русссскій народ", його мову (з),його способи 
будувати рай на землі. Уряд ЗАС запросив до свого складу тисячі 
уроженців того раю,люб вони навчили задурманений капіталістичними 
забобонами,уряд як запровадити такий рай і в ЗАС.Американські уні
верситети також запросили сотки знавців тих способів:Москвинів та 
змосковщзних Жидів. Великі мільйони долярів не шкодують Янкі на 
приготований до того раю.

Рай на землі! Чи не той,лю його навчав Син Божий (хк). А 
може це й є Його другий прихід на нашу землю? Не . конечно у хрис
тиянських шатах. Бог один у всіх народів і вір.Чому не міг би 
црийти - скажім - у московських чи жидівських шатах? Чейже хрис
тияни визнають жидівську Біблію за своє Святе Письмо. Якесь чудо.

Хіба ж не чудо,шо умливіч зникла Російська імперія?Нема вже 
зненавидженого гнобителя царя,а є товарищ секретар ЦК КПСС. Нема 
сатрапів-губернаторів, а є лише товаріші., секретарі обкомів. Нема 
безправної осади Малоросії, а є Українська Республіка. Нема кур
ляндської, Ліфляндської,їрознєнської,Ташкенської губерній, а є 
республіки: Естонська, Латиська,Латвійська, Білоруська,Казахська.Не
ма царських 'чіновніків',хабарників,а є українські, вибрані наро
дом,міністри.Нема в'язниць та каторги,а є 'ісправітєльниє дома' і 
'пастройкі'.Нема царської Охранки та жандармів, а є Камітєт Іасу- 
дарствєной Бєвопасності та народня міліція.Не призначаються тепер 
імперським урядом на державні посади в Україні кацапів, а сам ук
раїнський народ вибирає своїх найліпших Українців тайним голосо
ваниям. А що вибирає щораз тих самих, то.це доводить, що нарід їх 
любить (ххх). '

І уряд СССР ніколи не забороняв української мови жодним сво- 
їм законом,жодним своїм наказом (4 ).Навпаки! - Визнав її держав
ною,обов'язковою мовою в Україні.А шо в українських університетах 
та середніх школах викладають лише московською мовою,і шо москов
ська мова панує всюди в Україні,то тому завинили самі ж Українці. 
Це ж не уряд СССР,але уряд УРСР видав 7-ІУ-І959 наказ про необо
в'язковість української мови в Україні.Це ж не Академія Наук СССР

з) Московську мову,літературу,історію,господарку,соціялістич- 
ні реформи СССР викладаються в 100 університетах (калед-. 
жах) ЗАС.

хх) Тисячі священників у Західньому світі навчають,шо Христос 
проповідував комунізм.

ххж )Не сміховинка (анекдот), але факт. Американські студенти, не- 
комуністи казали: "Якщо люди в СССР справді ненавидять 
савєтскую владу - як запевняють нас українські втікачі - 
то вони були би не голосували за комуністів, а в перших же 
наступних виборах були би вибрали інакшу партію.

Ц) Це - правда.
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але УРСР московшить українські словники,правопис. Та ж їх укла
дають і редагують, не Пашєхонови,Ляпунови,фадєєви, І.Кириченко,М. 
Калинович, Л.Булаховський, М.Рильський, К. Дорошенко, С. Левченко, Л. 
Паламарчук і т.п. І це ж не московські письменники,але українські 
запевняють,шо московська мова є і мусить бути другою рідною мовою 
Українців.

І Українців тепер не женуть на каторгу до Сибіру жандарми,як 
було до 1917 р.а вони самі,з власної вільної волі навипередки бі- 
жуть туди будувати там рай собі.І-московська, or,, тепер г.е панує, 
на немосковських землях,а збагачує тамошні нерозвйнені мови.

Кротоко - нема вже тих старих зненавиджених,осоружних НАЗВ, 
а є гарні привабливі,демократичні,нові НАЗВИ. А наколи нема назв, 
то нема і того,шо тими назвами називається.Чи ж не логічно?

А уявім,шо Московщина робила би те,що робить, але називала б 
те СПРАВЖНІМИ назвами.Напр.не СССР,а 'Руссссская дєспотічєская,ім- 
пєріалістічєская імперія'.Не комуністична партія,а націоналістич
на.Не III Інтернаціонал,а Масква-111 Рим.Уявім,шо В.Лєнін,1с.Ста
лін, Н.Хрущоф титулувалися би не скромним 'секретар ЦК КПСС', а 
тим чим вони справді були,с.т.'самодержавним! імпєраторамі'.Уявім, 
що республіки СССР називаються тим, чим вони'Справді є, с.т. без
правними осадами (колоніями),а міністри тих республік тим,чим во
ни справді є,с.т.московськими яничарами, слухняними пахолками ім
перського уряду.

Якби все в СССР називалося б справжніми назвами, то НЕ ІСНУ
ВАЛИ БИ МОСКОВСЬКІ П'ЯТІ ТА ШОСТІ КОЛОНИ У СВІТІ - ЦЯ НАЙГОЛОВНІ
ША МОСКОВСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА ЗБРОЯ. -

А без них Европейці,Американці були би забили 19^6 року оси
ковий кіл у могилу московської загарбницької імперії.Навіть і ра
ніше,перед 1939 роком.І не було б світової війни (лише місцеві).

Шобільше! - без них взагалі НЕ ІСНУВАЛА БИ НІЯКА МОСКОВСЬКА 
ІМПЕРІЯ,а СССР і ПОГОТІВ. Не існувала би,бо ж п'нта і (ще більше) 
шоста московські колони були,є, і будуть НАЙВИРІШАЛЬНІШОЮ силою 
Московщини.Чи ж не руками дурних малоросів Московщина загнала 
1917-20 рр.Україну до своєї в'язниці? А такі дурні малоукраїнці 
існують навіть тепер: навіть по півсторічному кривавому досвіді, 
шо коштував Україну понад 1$ мільйонів мерців (трупів).

Шо ж робить розумних людей такими дурнями?
Відповідь - коротенька,але вичерпуюча.

- Дурнями робить їх СЛОВО.
Славний англійський муж (жидівського походження),міністер 

Б.Дізраелі (І80Ц-І88І) писав:"Чар слова - могутній. Люди були,є і 
будуть рабами слова.І ми керуємо людьми словами".Йому підтакував 
й англійський письменник Р.Кіплінґ кажучи: "Слова є найсильнішим 
наркотиком.Вони параліжують кожну клітинку людського мо&ку.Амери- 
риканський письменник Дж.Кондрат писав: "Дайте мені належне слово 
і належний наголос,і я зрушу ввесь світ" .Проф.В.Сомнер пише:"Вели
кі слова,гасла,кличі завжди мають ціну понад їхню вартість. Люди 
надають їм якоїсь надлюдської сили,бо загал (маси) має нахил до 
всього мітичного.Напр.у слові 'демократія' бачить не просто інак
ше від аристократії суспільство чи.політичний лад, але якусь над- 
природню силу,яка безперечно зробить'рай на землі'.Так само слово
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'народ' не є просто 'людність'.У всіх таких випадках бачимо тираж
нім слова-наэви.

"Сила слова* зв'язана нерозривно з тим уявленням,шо воно його 
викликає. А слова,що їхній зміст є найменше визначений,мають най
більший вплив на людей. Напр.такі слова як: демократія,сопіялізм, 
воля, рівність, справедливість тощо є такі загальникові, шо кіль
ка великих книжок не вистачить докладно визначити їхній зміст.
А власне таким словам люди надають якоїсь могутньої,божеської си
ли розв'язувати всі питання і справи. Розумовим доводам (аргумен
там) несила побороти цю гипнозу таких слів. Чимало "реформ" були 
лише зміною старих,зненавиджених НАЗВ на нові,шо людям сподобали
ся.Направду, сила слів-назв е така величезна,пю люди приймуть най
гіршу річ,якщо назвете її любою людям назвою.Чи ж кривавий деспо
тизм та заляк французької революції не провадився іменем волі та 
братерства?" (х).

За винятком комуністичних держав, тепер майже у всьому світі 
є демократичний лад. А як не дивно (пародоксально) громадознавепь 
( соціолог ) проф.Е.Дімне, на підставі своїх довгорічних дослідів 
твердить,що тепер понад 90 % людей не думають власним розумом, а 
лише повторюють думки тих 10 %,ию думають за них.А найбільший у 

світі відсоток людей,по не думають власним розумом є в ЗАС, бо 
Янків цілковито полонила рекляма.Вона вчить Американця від на
родження до смерти,2Д години на добу і 365 діб на рік: пю він має 
їсти,пити, що і де купувати, як і чим.розважатися, шо читати і що 
думати про події,про політику і т.д. Тим-то нема нічого дивного у 
тому,шо навіть дикі Москвини так легко дурять "культурних" Янків, 
і то від самого президента ЗАС починаючи. Москвини бо найліпше за 
будь-кого оцінили ГІПНОЗУ ВЕЛИКИХ СЛІВ.

Не переборщуючи,можна твердити,шо той,хто склав би московсь
ко-людський тлумачний словник, був би врятував мільйони людей від 
смерти.а може і світ від 3-ої світової війни.

Найголовнішою ознакою культурної людини - це її здібність ду
мати КРИТИЧНО; здібність оцінювати все за його змістом, а не за 
його формою.А визначний еспанський громадознавець ( соціолог) X. 
Ортеїа-і-Іассет називає сучасну добу добою юрби,добою зголотнення 
(плебеїзації) всього духового життя,добою зниження культури циві
лізованих народів (-К-К-). Отже, не дивно,що саме тепер запанувала у 
цивілізованому світі нова,всевладна володарка на ім'я СЛОЕНА Г Ш -  
НОЗА.Гіпноза гарних,узнеслих,шляхетних слів.Гіпноза великих назв.

Власне ця словна гіпноза врятувала московську імперію від 
розвалу 1917 р.і І9ІД р.і рятує сьогодня.Мо тій гіпнозі піддалися 
невігласи Янки і європейські сноби - не дивуємось,бо ж вони знали 
Східню Европу далеко менше,ніж африканські праліси. Найпереконли
віший приклад сили тої гіпнози дали Українці. Вони - ліпше за 
будь-кого у світі - мали б знати Московщину і Москвинів, бо ж за 
останні 300 років ВСІ Москвини - без єдиного винятку - випекали 
розпеченим залізом на українській шкірі своє московське національ-

-к) за G.Le Bon."The Crowd".

-№&) див. J.Ortega у Gasset."The Revolt of the Masses'.yKpaiH- 
ський переклад - X.Ортега-і-Іассет."Бунт мас".
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не 'Вірую'. До 1917 року Московщина ms прикривала те своє 'Вірую' 
фіговим листком пишномовної балаканини про волю, рівність наро
дів, демократизм,миролюбство тощо. Але ж по 1917 році Московщина 
скинула і той фіговий листок, і підсліпуваті та придуркуваті 
могли побачити голого,справжнього,історичного кацапюру.

Загіпнотизовані великою назвою того московського фігового 
листка, хахли не побачили справжнього кацапа навіть і оголеного. 
Навіть і по $0 роках його оголеної паради не бачуть його "краси".
І досі думають і пишуть,лю то 'большевики' (а не Москвини), що то 
'совєти' (а не Московщина) робили і роблять пекло в СССР і поза 
ним. Загіпнотизовані малоукраїнці й у вільному світі повторюють 
бездумно, безкритично, як папуги за московськими переселенцями 
(емігрантами),шо ворогом вільного світу є інтернаціональний кому
нізм та московські комуністи,а не ВСЯ московська НАЦІЯ,і шо кому
нізм, а не Московщина хоче панувати у світі.

Цією простацькою брехнею рятують свою імперію московські 
переселенці. Кого рятують малоукраїнці,голосячи цю московську 
брехню?

За злочини Гітлерівського,нацистівського уряду заплатив увесь 
німецький нарід.Лише Жидам заплатив 890 мільйонів долярів.Москов- 
шині -вдесятеро більше.Ніхто в усьому світі не запротестував.Отже, 
ввесь світ визнав справедливим.Чому ж московський народ не мусить 
платити за злочини "саветскоіо" уряду? Чейже московські злочини 
мільйонократно більші і підліші за німецькі.

Використовуючи цілковите незнання Східньої Европи чужинцями, 
Москвини поширюють серед них другу брехню.Вони нахабно брешуть,шо 
жменька інтернаціоналістів (Жидів ) брехнею захопила імперську 
владу,і примусила добрячий московський народ робити ті злочини.Як 
могла жменька,та ще й Жидів (-&),чужинців примусити ІрО мільйонів 
(та іне й розселених на одній п'ятій суходолу нашої плянети) роби
ти те,чого вони не хотіли робити? Обдурила - кажуть Москвини.Пре- 
зидент А.Лінкольн мудро казав: "Можна дурити всіх якийсь час, або 
небагатьох увесь час, але не можна дурити всіх увесь час". А 'са- 
вєтская' влада існує вже півсторіччя, і за все це півсторіччя не- 
було в Московщині ані одного повстання чи заколоту ( бунту ) про
ти 'савєтской' влади ( -&&), навіть за часів її ослаблення 19Ш -  
19^3 рр.А на початках,1917 року та жменька, не мала ані маленької 
друкарні, ані уладованої ( організованої ) мережі партійних клітин 
по всій імперії,ані грошей шоб поширювати гуртово свої ідеї. І не 
мала 1917 р.ніякої сили накинути ті ідеї заляком. А противники В. 
Леніна та лєнінців мали то все. Уряди П.Мілюкова і А.Кєрєнскоґо 
мали імперську владу: 10-мільйонове військо,поліцію, ввесь урядо
вий улад. А ленінці перемогли, і то майже без проливу крови,майже 
без пострілу.

Школяр розуміє,що накази В.Леніна (чи будь-кого) були би ли
шилися мертвими на папері, якби не знайшлося мільйонів охочих ті

-х)Кожний Москвин (отже,і марксист) є ненависник чужинців (ксе
нофоб) взагалі,а Жидів понадто (антисеміст).

-&к-)Був заколот морців у Кронштаді 1921 року.Але ж в імперській 
фльоті Українців було 80 %.
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накази здійснювати; якби ті мільйони самі не прагнули саме ТАКІ 
накази здійснювати.Історія показала,шо тої "жменькі", що створила 
і вже півсторіччя підтримує 'савєтскую' владу, було в осковшині 
80 мільйонів люду.

Прийде той час,коли ввесь світ - а насамперед Україна - по
дасть Московщині, московському народові ( як колись німецькому ) 
свій рахунок до заплати. Величезний рахунок, то його несила буде 
Московщині сплатити і за 1.000 років.Московські переселенці напру
жують всі свої шахрайські здібності,шоби бодай зменшити той раху
нок. Вони стало, неполягливо кажуть чужинцям і пишуть russian ко
ли мова про щось гарне,добре в СССР. Коли ж мова про московські 
злочини,то - soviet,bolshevik. Вони стало і неполегливо розсила
ють урядам,міністрам,політикам,редакціям свої протести проти плу
тання russian і soviet, доводячи,шо то є дві не лише ріжні,але 
й вороже протиставні речі. Українським політикам та редакціям не 
посилають,бо бачать,то вони не плутають тих двох тямок. Шобільше!

Провід українських переселенців у ЗАС сам, без московської 
вимоги,той московський протест переписав слово у слово,і підписав 
за всіх українських переселенців у ЗАС. Читаємо там: "Український 
Конгресовий Комітет Америки не визнає засади про загальну вину і 
відповідальність російського ( с.т.московського П.ІІ1. ) народу за 
всі злочини комуністичного режиму та його колоніального імперія- 
лізму. УККА є проти того колоніалізму та імперіалізму, а не проти 
російського народу,як такого" (х).

Чому УККА не зробив такої ухвали про 'нацистичний (Гітлерів
ський) режим' і про німецький народ?

Х & К Х й *

Нам (і світові) не робить жодної ріжниці: який суспільний 
стан московської нації керував та керує грабунком, визиском,гноб
ленням України (та інших сусідів). В ХУ-ХУІІ ст.керували ним боя
ри; у ХУІІІ-ХІХ ст. - дворяни; у XX ст. інтелігенти з народу. ВСІ 
вони неполегливо розбудовували і розбудовують свою московську 
імперію. А з тої розбудови користає ВСЯ московська НАЦІЯ. ВСІ її 
суспільні стани.І ВСІ Москвини: бояри ХУІІ ст. дворяни XIX ст.на
родовці XX ст. розбудовували свою імперію тими самими способами . 
За всі минулі сторіччя мінялися лише імена та назви. Ну,і розмах 
збільшувався,відповідно до збільшення імперії. Напр.у ХУІІ ст.го
тувалися загарбати Дніпро; у ХУІІІ ст. - Дарданелл; у XIX ст. - 
Гібралтар та Суез; х XX ст. - Панаму.І так у всьому.

Чернець філофєй ХУІ ст. марив, шо Москва-111 Рим загарбає 
ввесь світ. Безбожник В.Лєнін марив, шо Москва-111 Інтернаціонал 
загарбає ввесь світ.' І у ченця, і у безбожника - та сама ідея. 
Монархічна Московщина загарбувала правом шляхетського меча.Демок
ратична Московщина - правом соціалістичного меча. А меч є мечем у 
будь-яких руках. Так! Лише мусим додати, шо той, і шляхетський і 
соціалістичний меч тримали немосковські руки. Гарматне м'ясо на 
60 % було немосковське. -

х) Ухвала Ради Директорів УККА з 20-111-196$



2 7 8 -

Та,московська аристократія могла лише.марити про Масква-111 
Рим, а коли пробувала його здійснювати,то одержувала болюче по 
руках від Европейців,а Слов'яни глузували з "Пушкінського "слаі- 
вянскіє рєкі сальютпа в рускам (с.т.московському П.Ш.) море".

Московська ж "дємакратія" таки створила 'Масква-сталіпа III 
Інтєрнаціонала', і вже напівдорозі до 'Масква-сталіца міравоґо 
СССР.Отже,прогрес без лапок.

За перших років Жовтневої контреволюції в її проводі було 
дуже багато Жидів,і то на найвиших керівних становищах, як напр. 
головнокомандувач 'красноґо' війська Лев Тропький.Приборкати вій
ськовою силою усамостійненз. немосковські народи Московщина не 
мала сили. Отже,треба.було вдатися до хитрощів,до ошуканства.І во
на піднесла прапор інтернаціоналізму, соціалізму, світового бра
терства народів. Проголосила державним славнем 'Марсельезу'. Л в
ній були слова: ^ ,.... Пусті права про право бідних,

Держава дбає не про нас.
Нас мають за рабів негідних.
Доволі кривди і образ ...

Московщина дуже скоро відбудувала свою імперію, втративши лише 
Польшу та малі Балтицькі народи. І також дуже скоро приборкала 
зворохоблені народи імперії,і загнала їх назад до московської 
в'язниці народів,на червоно перемальованої (х).Загнавши,завернула 
все життя нової імперії СССР на старий, історично традиційний на
ціоналістичний,московський шлях з його рабством і деспотією.

Не тяжко уявити лють московських тюремщиків,коли в'язні спі
вали той офіційний славень СССР.Заборонити співати - нема як,бо 
співають офіційний славень,а кпини тих слів і дитина розуміє .Отже, 
Московщина мусила змінити його на цілковито московський, імперсь
кий,націоналістичний. А в ньому є слова:"Союзом незламним республі
ки вільні навік об'єднала Великая Русь" (хх ).Отже,розумій дурний 
хахле!

Всі накази Кремлівських можновладців були би залишилися мер
твою буквою,коли б вся московська нація (інтелігенція і простона
род) не мала б національного інстинкту,усвідомленого інтеліген
цією і підсвідомого у простого народу.

Будь-яка спроба Москвинів зректися думки про пановання у сві
ті,була би величезною духовою катастрофою Московщини. Кожного,хто 
пробував би зректися тої думки, Москвичи негайно знищили би.Месі- 
янство бо ж є духовою основою кожної великої нації. А Москвин ме- 
сіянство розуміє лише, як його панування фізичне, військове і 
деспотичне.А таке можна накинути лише загарбаний світ.

- Свою імперію Москвин збудував,запрягши сусідні немосковські 
народи до московського національно державницького возу. Втратити 
ті народи,обернеться імперія в маленьке,убоге матеріально і духо
во,Московське князівство ХУІ ст. А це ж - "В поті лиця свого здо
бувай хліб свій" .Працювати ж Москвин уважає гіршою карою, як кара 
на смерть.

х) і то лише передню стіну на показ чужинцям, 
хх) с.т.Московшина.
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Зрадливість Поляка, брехливість Москвина,ошуканство Жида,лег
ковірність Українця - це властивості вроджені,отже спадкові,наці
ональні. Тому всілякі угоди з тими народами є дуже небезпечні Ук
раїні. Напр.якщо Московщина чи Польша підпишуть з Україною угоду 
не порушувати кордони України, то український уряд забере своє 
військо з кордонів і розпустить по домах. Це не здогад, але істо
ричні факти.З нової історії достомённо таке сталося 1917 року.Ко
ли ж ті миролюбні сусідоньки таки порушать кордони,не вважаючи на 
угоду,то Українці нарікатимуть на нечесність сусідів,а не на свій 
БРАК НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИНКТУ І ДЕРЖАВНИЦЬКОГО РОЗУМУ
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0САДНИЦТВ0 МОСКВИНА.

XIII.

Аттаржєніє маларасєйскава 
народа ат ґасударства на- 
шєїо можєт бить началом 
всех налгіх бєдствей.

Пьотр І.
Саюз нєзрушімий 
Республік свабодних 
Сплатіла навєкі 
Велікая Русь.

славень СССР

Москвини виправдують московське загарбництво (імперіялізм) 
та осадництво (колоніялізм) тим,мовляв, всі інші народи загарбува
ли чужі землі й обертали їх у свої осади (колонії).Хіба ж Англій
ці не загарбали Австралію, Індію.,пів Африки, пів Америки? Хіба ж 
обшир англійських осад не перевищує обшир самої Англії тися
чократно?

Так! Але Москвини замовчуюють засадничу ріжницю між своїм і 
англійським осадництвом. Англо-сакси загарбували дикі,ненивілі- 
зовані землі, де величезні обшири годували лише кількадесят ти
сяч дикунів.А за парусот років ті самі обшири годують сотки міль
йонів. Англійці перетворили дикі степи та праліси в найцивілізова- 
ніші,найбагатші країни,як напр.Північна Америка,Австралія.

Побільше!- Европейці безперечно дуже визискували дикунів у 
своїх осадах. Але водночас вони і цивілізували їх. Будували їм 
школи,лічниці,дороги,культурне рільництво, місцеву промисловість. 
Европейці у своїх осадах творили те, чого НЕ НЕ БУЛО. І творили 
не лише цивілізацію і культуру,але й творили нові нації.Вони виш
колювали тисячі дикунів у своїх європейських школах на учителів, 
лікарів, інженерів,урядовців. Творили провідну верству тих диких 
народів.І ми тепер у XX ст. бачимо муринів з європейською освітою 
президентами,міністрами самостійних (ще напівцивілізованих) афри
канських та азійських новоповсталих держав.

Цю свою величезну,культурно-творчу місію Европейці провадили 
не з християнських чи добродійних ( філантропічних ) спонук,не зі 
свого добрячого серця чи демократизму, але заради власної корис- 
ти.Осади мали не лише давати сирівці, але й купувати готові ви
роби. Дикун європейських виробів не потребував, і не мав за шо 
купити.Цивілізація ж збагачує нарід і творить нові потреби.

Поби викорисати багатства осад, Европейці мусили знайти
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способи ті багатства знайти,зібрати і привести до Европи. Напр. 
привезти. Найбільший вітрильник міг привести лише парусот люду,чи 
лише пару тисяч тон вантажу, і плив він з Европи до Америки мі
сяць. Европейці примушені були винайти пароплав,залізниці,теле- 
граф.йашинову добу започаткували Англійці не тому, ию вони були 
найрозумніший нарід,а тому,шо господарка трьох маленьких островів 
зродила пекучу потребу машини. А машина зродила нову величезну 
творчу силу - найсильнішого рушія поступу - на ім'я ЗМАГ ( конку
ренція).

Хто вкладає гроші у.промисел,той хоче заробити якмога більше. 
Отже,мусить виробити і продати більше.Видатність машини не збіль
шиться, якшо збільшити кількість робітників при тій машині. Але 
можна збільшити видатність і машини й її обслуги, поліпшуючи 
якість і машини (удосконали ний її) й її обслуги.

Удосконалена машина вимагає й удосконаленої обслуги,с.т.ма
шиністів,механіків, робітників розумово розвинених бодай настіль
ки, щоб не поламали машину і не покалічили себе. Повстала пекуча 
потреба загальної та технічної освіти всього робітництва. Школа 
стала на твердий їрунт.

Та,свій розум людина розвиває лише тоді,коли примушена самим 
життям давати собі раду сама,власними силами,не чекаючи на керів
ництво свого зверхника. Іншими словами - людина ВІЛЬНА, не раб,не 
кріпак.Кріпацтво стало величезною гальмою,перешкодою до технічно
го поступу.

Шо більше поступав машиновий промисел, то більше ріс змаг 
( конкуренція) поміж промисловцями здобути споживача. У вільному 
суспільстві споживач має можливість вибирати те,шо йому подоба
ється якістю і ціною. Купує у того, хто продає дешение за інших 
змагунів і такої ж, чи ліпшої,якости.Хто продав більше - вироблю
вав більше,багатів. Збагатівши, міг більшою платнею принадити до 
себе ліпших робітників,інженерів,управителів.Ліпші інженери удос
коналювали машини та їх обслугу; збільшували їхню видатність,і 
зменшували кошти виробу.Це давало промисловцеві можливість збіль
шувати платню робітникам, і зменшувати ціни на свої вироби. І він 
мусив те робити, бо ж й інші змагуни те робили.Змаг "(конкуренція) 
став великим добродієм споживача, робітника і всього суспільства. 
Став рушієм поступу. Він знишив кріпацтво,бо воно гальмувало 
поступ (*).

Господарчий змаг (конкуренція) знишив також і розумове раб
ство; допоміг людині боротися за волю. Боротьба за вільну Людину 
(фізично і духово),за вільний Нарід - це найтрагічніші і найве- 
личніші сторінки в історії європейського "тпільства.3 багатьох 
її виявів надивімось тут лише на одну,ию торкається нашої теми.

Потяг до волі є невід'ємною.частиною єства кожного живого 
сотворіння. Навіть і в освоєних тваринах та птахів цей потяг не 
вмер. А людина є щось більше за тварину, і не задовольняється

-к) В Англії кріпацтва не було вже Ц?00 р.У московській імперії 
його знесено аж Ц$0 років пізніше. Чи ж не "передавая" на
ція та московська?
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повнии шлунком. "Не единим хлібом живе людина" - побачили навіть 
безбожні Москвини в СССР.Людина прагне отого 'нехліба*. Вона від
чуває голод не лише шлунку,але й у серці,в душі. Прагне любови 
душевної насолоди піснею, музикою, красою .Прагне жити повним життям 
не лише у світі матеріяльнім,але й у світі нематеріальнім. Той не
матеріальний, неозорий світ побожні люди називають світом Душі, 
світом Духа,світом Бога. Безбожники називають його дикунським* за
бобоном, нервами,почуттям. Та,саме життя показало, аж надто пере
конливо,навіть і безбожникам,то той неозорий світ є безмірно мо
гутнішій за світ озорий. Напр.шо любов до волі, ненависть до 
в'язниці,хоч би повної їжи, любов краси,віра в Бога і т.п.е СИЛЬ
НІШІ ЗА РОЗУМ. Так виявляється, шо отой неозорий, нематеріальний 
світ існує в щоденному житті. Шобільше! Саме тверде життя,крива
вий досвід безбожників ДОВІВ,що отой неозорий світ Духа, світ Душі 
є незнишимий,є всемогутній,є всюдисущий.А це ж християнське: "Ві
рую в Єдиного Бога Отця,Вседержителя Творця всього озорого і не
озорого.І в Духа Святого,Господа Животворчого".

Історія боротьби Людини за Волю аиерть пересякнена кров'ю 
борців, що полягли у ,нерівній понад всі пропорції,боротбі, без 
виглядів на перемогу,але з надією перемогти. Ласі Українки "Проти 
надії сподіваюся" вело наших легендарних лицарів УПА до ПЕРЕМОГ*.

Усі світові тирани: Нерони,Чинґіс-Хани разом не вигубили і 
одної десятої тої кількости борців за Волю,що їх вигубила Москов
щина, а понадто за останнє півсторіччя.Шогірше!- Нерони катували 
лише тіло борців,і тим зміцнювали любов до Волі і дух боротьби у 
духових нащадків тих поляглих борців. І ті нападки зрештою пере
могли Неронів.

Московщина перше намагалася знишити любов до волі,вигублюючи 
борців лише фізично. Та, дух поляглих за волю переходив до їх
ніх духових дітей. Число нових борців за волю збільшувалося. Мос
квини доглупалися,шо не знишать борців доти, доки не знищать їхню 
любов до волі,їхній дух боротби. І від колиски,через усе дитинст
во,молоді роки,до сивого волосся,преріжними духовими отрутами Мос
ковщина намагається вбити у поневолених нею народів любов до Волі 
і дух боротьби. Але сьогодя всі московські часописи переповнені 
признаннями самих же Москвинів,ію вони мають повну поразку у то
му.Не вбили.

Ми вже згадували,шо Москвини свідомі того, щз в Московщині 
воля неминуче перейде у сваволю, яка скінчиться безладом і заги
ном їхньої держави. Московський історик В.Ключєвскій * пише, що 
Москвини,які їздили до Европи,були свято переконані,шо європейсь
кі держави ось-ось заваляться,бо в Европі*забагато 'сваєволія',с. 
т.волі.Тим-то Москвини бояться волі,і ненавидять її всюди.Щоправ
да,московська інтелігенція дуже голосно кричала про потребу волі, 
але кричала до 1917 р.шоб захопити державну владу .Коли ж захопила 
1917 р.то показала всім волелюбним немосковським народам "кузь- 
кіну мать",і вивозила їх туди,де 'козам роги випростовують'.

Чому ж Українці та інші Европейці навпаки люблять волю, і 
прагнуть її так, шо віддають навіть своє життя за волю? Ось напр. 
француз Ж.Шерер у своїй книжці "Анали" пише (1776 р. ),ию українсь
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кі батьки передавали своїм синам - як найдорожчу спадщину - меч і 
клич "Воля або смерть".Чому Українці певні того,що воля не перей
де у сваволю у них? Спробуймо дати тут коротку відповідь.

Культура Українців є наскрізь рільнича.А вона зродила,випле
кала і утривалила ідеалістичну,набоженську духовість та світогляд 
Українця.Цією своєю ідеалістичною духовістю праукраїнці,ще за пе
редісторичних часів, запліднили культуру європейських народів на 
півдні Европи.Тоді ж у Малій Азії також існувала ідеалістична, на- 
боженська культура, і переселенці звідтам принесли її до Европи. 
Так і в Південній Европі запанувала ідеалістична духовість,куль
тура і світогляд,а з півдня поширилася на всю Европу,крім північ- 
но-східнього її кутка (-к).Аж до ХУІІІ ст.все життя (матеріальне і 
духове) Европи було пересякнено набоженською філософією.

Ідеалістична,набоженська духовість своєю природою сама пород
жує і спонукає жадобу пізнати світозорий і неозорий; пізнати 
Причину Причин життя і смерти; пізнати Силу, то створила і керує 
світовою гармонією; пізнати місце і завдання Людини в тій світо
вій гармонії.І в старій Геладі розквіла пишним квітом європейська 
філософія.Атени стали всеевропейською Академією Наук .Пізніше такі 
академії створилися у Римі та в Царгороді,а потім у великих євро
пейських містах.В Україні перші створилися в ІУ ст.у Херсонесі та 
Пантикапеї (тепер Керч),а в ХУ ст.у Львові,в ХУІ ст.у Києві та в 
Острозі. В Московщині перший університет (заснували і навчали Ук
раїнці) заснований аж у ХУІІІст. Навчалося в ньому у XIX ст. 82 
студента.(У Київській Академії у ХУІІ ст.навчалося 3.000).

В тих європейських культурних осередках зустрічалися люди 
всіх тодішніх культурних народів (**х ). Тих,ріжних народностей і 
світоглядів,людей єднав голод розуму і спрага душі пізнати життя 
світу озорого і неозорого.У тих людей ріжних світоглядів виникали 
ріжні думки,але спільне прагнення до знання і спільне,необмежане 
нічим,обговорення ріжних думок і ріжних поглядів зроджувало і ви- 
плекувало вирозумілість (толерантність) до інакшого погляду,думки 
до інакшого світогляду^до інакшого набоженства (-к-к-к).Ця вирозумі
лість створила їрунт,шо на ньому виріс багато врожайна БОРОТЬБА

-к-)туди вона не, просякла,бо той куток заселив азійський (расо
во і культурно) нарід - московський.Тому,вживаючи тут тямки 
' Европа','Европейці',ми не зачисляємо до них Московшини і 
Москвинів.Московщина належить до Азії,не до Европи.

-к-*)У Києві,ще в 1-му тисячоріччі до РХ,жило багато чужинців.
В Київській Академії вчилися чужинці з усієї Европи.Напр. 
Шотландець, який залишився в Україні і відомий в історії 
під іменем посковника Кривоноса.

-&кх)В Україні ніколи не було ніяких набоженських запеклих(фа- 
натичних) сект.Набоженська запеклість - далека,чужа україн
ській духовості.її цілковитий брак перейшов навіть у над
то завелику вирозумілість (толерантність),Ця,занадто пере- 
боршена вирозумілість була і є одною з причин поневолення 
України сусідами,які всі не знали ніякої вирозумілости, а 
навпаки були національними загорільцями,шовіністами.
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ІДВЙ.Та боротьба ідей породжувала нові ідеї, а нові - найновіші. 
Вільне обговорення їх виплекало і зміцнило в Европейців КРИТИЧ
НИЙ розум.Критичний розум звільнив Европейців від гноблення віль
ної думки. Европа визнала вільнотворчу думку ма найпершу засаду 
свого "Вірую".І те "Вірую" широко відчинила двері ТВОРЧОМУ ДУХОВІ 
Европейців.І він створив всі ті,казково величні,скарби,що назива
ється європейська культура і цивілізація.

Вільні Европейці дали всьому світові всі теперішні скарби:гу
маністичних,природничих,технічних наук,національні мови.летерату- 
ри, мистецтво, стали скарбами всього людства. Вільні Европейці;да
ли людству: лібералізм, парляментаризм,ддгюкратизи,народоправ
ство,загальну обов'язкову освіту всього народу і т.п.Освічений же 
нарід міг правити сам своїм життям.Народилася і зміцнилася друга 
засада європейського "Вірую" - САМОУПРАВА. Самоуправа села,міста, 
повіту,округи,держави. Самоуправа кожного стану і заняття (профе
сії! ) . Самоуправа промисловостей і рільництва. Самоуправа науки 
і мистецтва.Самоуправа Церкви.Ця всеохоплююча саиоуправаВІДЧИНИ
ЛА ШИРОКО ВСІ ДВЕРІ ДО ВІЛЬНОЇ ТВОР'ЧО'СТИ Ж Ж  ЗДІБНИМ ЛЮДЯМ.

Знання місцевих потреб і можливостей,місцевий почин (ініціа
тива), вільна добра-воля місцевих людей,нагляд (контроля) місцеви
ми людьми, вибраних ними, урядовців і т.п. - все це забезпечило 
невпинний поступ всього життя нації.Невпинно росла культура і ци
вілізація .Невпинно ріс добробут всіх станів нації. Невпинно 
зміцнювалася,могутнила держава. Найяскравішим- прикладом такого 
розвитку є ЗАС.

Вільна думка,вільна творчість,вільна самоуправа - це три на- 
ряхжі камені будови всього життя Европейців: особистого,громадсь
кого, державного, культурного,господарського, політичного. Про чет
вертий наріжний камень Европи скажемо далі.

Цей ухил від теми розділу потрібний був,шоби на тлі євро
пейського поступу,виразніше бачити московське азіятське назадниц- 
тво.Подивимося на нього очами Европейця.

КД-КХ-КХ
Від першого дня свого народження і по сьогоднішній день (*) 

Московщину відокремили ( ізолювали) від Европи спершу географічна 
її розташовка,потім культурні і політичні чинники.В X ст. до Мос
ковщини прийшов невеликий гурт Европейців - київські князі з вій
ськом та урядовцями. За наступних двох сторіч приходили ше Евро
пейці - київські християнські місіонери, які христили Москвинів, 
будували їм церкви,школи. Історична доля не дала досить часу тим 
Европейцам посіяти і доглянути європейську культуру на московсь
кій землі,бо вже XIII ст. Московщина увійшла до складу Татарської 
держави, і надзвичайно скоро та глибоко потатаршилася (хх).

Зруйнована Татарами Україна не могла вже посилати до Москов
щини своїх цивілізаторів аж до звільнення себе з польської нево
лі. Та,й по Переяслові 1 6 %  р. Москвини надзвичайно вороже стави-

х) Крім 1855-1917 років і то лише частково, 
хх) Докладніше - угрофінські і татарські (обидва азійські) 

духові первні з'єдналися в одну московську духовість.
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лися до європейської культури ('латінской єресі'),шо її приносили 
Українці до московського культурного життя.Пьотр І пробував заля- 
ком (терором) цивілізувати Московшину,але одразу ж по його смерти 
Московщина відбудувала свій старий 'китайський мур',шо кілька 
сторіч відгороджував її від Европи, залишивши маленьке віконце в 
Европу - Пєтербурґ.Московські націоналісти ('бальшєвікі'),прийшов
ши до влади 1917 року,негаючись замурували і те малюсіньке вікон
це до Европи.

Як і кожний дикун,Москвин відчував силу європейської культур 
-ри,а всякої сили дикун боїться і тому ненавидить.Протиставити єв
ропейській свою Москвин не міг,бо ж народившись щойно в X ст.мос
ковський нарід не мав те часу розвинути її понад дикунський по
зем.Не лишалося тому дикунові нічого іншого,як тікати від тої си
ли, від європейської культури.Москвин заліз з головою у свою наці
ональну мушлю, До неї не залетів ані маленький вітерець від вели
ких культурних буревіїв в Европі..."Ані трошечки не вплинули на 
Москвинів три великих. культурних рухів в Европі: Ренесанс,Рефор
мація і Велика французька революція. І Москвини не мали жодних 
культурних осягнень ані в літературі,ані в мистецтві,ані в науці, 
ані у філософії.Москвини.не видали своїх: ані А.Данте ХІУ ст. ані 
В.Шекспіра ХУ ст.ані ф.Вольтера ХУІІІ ст.Москвини не мали ані на
тяку на таких як: Тома Аквінський,Гнат Лойола,Влас Паскаль,Мартин 
Лютер,Іван Кальвін,Іван Гус.Навіть у XIX ст. - за доби найбільшо
го розумового (інтелектуального) пробудження Московщини - москов
ські поступовці-революціонери не цікавилися справами оборони гро
мадянина від зловживання влади,але обговорювали лише справу захоп
лення влади,шоб її вжити на перебудову суспільства на усуспільне
не (колективістичне).І це вони здійснили 1917 року" (*х).

.."Москвини завжди визнавали лише свій світогляд,а всі інші 
заперечували. Москвини виплекали у себе набоженську і національну 
нетерпимість та дикий фанатизм, шо вважав всі народи зіпсутими, 
гнилими,і тому Московщина забороняла всілякі стосунки з нили.Ки
тайським муром відгородила себе Московщина від усього культурного 
світу" (хх).Пя фотографія СССР зроблена 7$ років тому.

Немосквини завалили 1917 р.московську імперію,і проголосили 
свої самостійні держави. Московська "дємакратія" устами свого мі
ністра 'А.Кєрєнскоґо, а потім В.Лєніна пробувала пригадати хахлам 
про 'Нє било,нєт,і бить нє можєт'. Але узброєне українське селян
ство також пригадало Московщині,про українські полки в Москві 
ІбІО року,про Конотоп 1659 року. Новітні Запорожці примусили Мос
ковщину визнати Малоросію за Українську Самостійна Республіку 
(УНР).ліоправда малоросійські яничари допомогли Московшині знищити 
УНР. Але по дворічному існуванні УНР, з її військом та війною з 
Московщиною, не мала вже Московщина сили накинути Україні щось 
менше за УРСР. "Треба зробити один крок назад, щоб могти пізніш 
зробити два кроки вперед" - пояснив новий цар. І ті два кроки впе-

-К-) за W.H.Chamberlin."Russian Enigma".
-&*) за А.Пипін."Історія славянской літератури".
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" видав земельний закон для всього СССР.- ч

ред Московщина робила,пригадавши заповіт своєї цариці Єкатєріни, 
шо відбирати Україні всі її права нараз є небезпечно.Отже,
4-ХІІ-І7 Московщина визнала Україну (УНР) за незалежну державу. 
17-111-18 З'їзд Савєтів проголосив УРСР.
17- ІУ-І8 бЕворано Укр.Нзнун.Нарт±з,нваалежву від московської. 
ІО-УІІ-18 створено у Москві КПУ.
І-ХІІ-18 створено Укр.незалежний Радянський уряд.
16-111-19 Всеукр.З'їзд Рад затвердив конституцію УРСР як незалеж-
I- УІ-19 підписано військовий союз УРСР з РфССР.
29-УІІ-20 підіисано господарчий союз УРСР з РфССР,як двох незалеж

них держав.18- 111-21 УРСР підшсує міждер&авну угоду з Польшею.
29-ХІІ-22 створено у Москві СССР.
7- ХІІ-23 УРСР прилучилася офіційно до СССР.
24-ХІІ-24 уряд СССР розв'язав УКП.
ІО-У-25 Укр.З'їзд Савєт.затвердив нову конституцію УРСР-.
2$-У-27 уряд СССР уневажнив грошеву самоуправу УРСР.
15- ХІІ-28 "
З-ХІ-29 "
16- ХІ-29 "
II-  1-30 "

8- 11-30 "
15-УІ-ЗО "
1-1-31 "

З-УІІ-ЗІ "
$-1-32 "
9-11-32 "
І-Х-32 "
20-УІ-ЗЗ "
23- УІ-33 "
24- УІ-ЗЗ "
15- 111-34 "
16- НІ-34 "
і-іу-34 "
ю-іу-34 
ю-уіі-34 "
17- УІІ-34 "
20-ІУ-34 "
23-УІІ-34 "
і-хи-35 "
15-1-36 "
20-11-36 "

знищив украін.трести,запровадивші всесоюзні.
" підпорядкував Мін.Зем. Справ УРСР всесоюзному.
" " україн.кооперацію московській.
" закрив посольство УРСР в Москві.
" підпорядкував укр.статистику московській.
" закрив Міністерство Внутр.Справ УРСР.
" підпорядкував Мін.Комунгосп.УРСР московському.
" " Міністр.Промис.УРСР московськаму.
" уодностайнив державну управу всього СССР.
" підпорядкував совхози УРСР урядові СССР.
" " Міністр.Судів.УРСР московському.
" закрив Міністерство Праці УРСР.
" підпорядкував Профспілки УРСР московським.
" закрив Міністерство Інспекції УРСР.
" підпорядкував держ.інспек.УРСР московській.
" " Держ.Політ.Управ. (НКВй) УРСР москбв-
" " АН УРСР московській. ському.
" " Найвищий Суд УРСР московському.
" скасував посаду Уповноважен.УРСР при уряді СССР 
" закрив.Державне Видавництво України.
" підпо^тячкуз-ав Мініст.Харч.Пране.УРСР московському 
" закрив Книжну Палату УРСР.
" " Управу Мистецтва УРСР.
" підпорядкував всі ВУЗи УРСР московському. 

5-ХІІ-І937 ухвалено конституцію СССР. Вона дає право кожній рес
публіці СССР вийти з СССР.І вона ж карає смертю кожного,хто думає 
про вихід його республіки з СССР.

ТЬчка 13-а Конституції СССР каже:"СССР є союзною державою,ут
вореною на основі власновільного об'єднання однакоправних совєтсь- 
ких соціалістичних республік". Тут є аж дві брехні. Ті т.зв."рес
публіки" фактично не є однакоправні,як ми тонно навели,і ніколи ті 
"республіки" не об'єднувалися. Московщина створила СССР значно
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простіше.Як ми жке казали (х),вона закликала 29-ХІ-І922 до Москви 
своїх кацапів з Московшини і з немосковських земель (додавши до 
НИХ,про людське око,10 /0 змосковжених неизсхвипів,яничар.Ніхто їх 
не вибирав.Те збіговисько з $0 % Москвинів і 10 % яничар проголо
сили створення (тоді лише на папері) СССР.Після того точилася ше 
кілька років кривава війна немосковських народів проти того СССР.

Точка 17-а Конституції СССР каже,шо кожна союзна республіка 
має право вийти зі Союзб.А точка 20-а каже, то коли ухвала чи за
кон союзної республіки не згідні зі законами СССР, то праву силу 
має лише закон СССР,а не республіки.Тим-то у кожному новому закон
ні СССР є примітка: "Союзним республікам узгіднити свої закони з 
цим". А точка 67-а карного закону просто,відкрито каже,що намова 
(агітація) на вихід республіки зі Союзу карається смертю.' Коли 
якийсь недотепа хахол указує Москвинові на таку московську "логі
ку",то Москвин,показуючи на свою пістолю казав:"Ось тобі логіка".

Точка 18-а Конституції СССР дає право УРСР творити своє вій
сько.А точка 60-а каже,то те українське військо підлягає безпосе
редньо урядові СССР,а не УРСР. Отже,уряд УРСР не має права визна
чати: скільки того війська творити,де його тримати,як його узбро- 
ювати,яких старшин і на які посади призначати,а про те,Щоб поснла - 
ти кудись те військо і думати не має права.

Точка 2$-а Конституції СССР каже,що УРСР має право мати своє 
Міністерство Закордонних Справ.А точка 89-а каже,що уряд СССР ке
рує ВСІЄЮ діяльністю "урядів" союзних "республік".

Зрештою,Московщина викинула навіть і Фіговий листок. Точка 
12б-а і іЦі-а цілковито відкрито кажуть, що керівництво ВСІМА 
справами ВСЬОГО СССР належить ЛИШЕ ЦК КПСС. Та,й тут Москвини 
збрехали,бо не ПК,а президія ЦК.Навіть і не президії,а Політбюру 
Презідії,а фактично секретареві Політбюра - диктаторові.

"Рада Міністрів СССР має право уневажнити ухвали і нака
зи урядів республік СССР у будь-якій справі" (хх).

В уставі КПСС написано, що Центральні Комітети КП окремих 
республік СССР мають права лише обласних Комітетів КПСС. Отже, 
однакові з обласними комітетами будь-якої области в Московщині.

В часописях,журналах,книжках,у школах,по радіо Москвини кри
чать,що Україна є самостійною державою.Москвини не аж такі дурні, 
щоб не розуміти,що Українці бачать цей їхній нахабний ГЛУМ.Чому ж 
брешуть?- Власно тому,що Українці бачать я боляче відчувають той 
глум. Чужинці і навіть самі Москвини: М.Іорькій,А.Салтикоф,Д.Мє- 
рєжковскій та інші свідчать,Що Москвин є найпідлішим садистом.Він 
не задовольняється своєю фізичною перемогою. Він відчуває велику 
насолоду безборонного катувати,знущатися з нього, плювати в душу. 
"Знай нашіх!". .

Новий цар В.Лєнін знав історію Московшини; знав,що вона під
била Україну не зброєю, але підступом,ошуканствбм, руками яничар. 
Побачивши 1917-22 р. величезну силу української національної сти
хії,він зрозумів,що Московщині не вистачить (тоді) сили приборка-

х) див.ст. 271.хх) В.А.Власов.'Савєтскій ґасударствєний апарат".
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ти Україну зброєю."Силою Українців не скоримо, лише ро здрочимо" - 
пояснював він своїм(х).Отже^треба йти старим,традиційним,випробу
ваним шляхом - обдурити,приборкати яничарськими руками.Московшина 
визнала державну незалежність України і самостійність її 'радян
ського уряду'.А потім,зміцнюючи імперську владу і московські сили 
в Україні, щороку,щораз більше підпорядковувала той "уряд" УРСР 
'всесоюзному',с.т.московському імперському урядові у Москві,як ми 
шойно згадали.

"Дємакратіческая" Московщина розуміла, що щоби утри валити 
московську імперію не вистачить знишити лише самоуправу Укра
їни. Треба знишити ВСЕ,шо відрі, жняє Українців від Москвинів: укра
їнську культуру,українські національні традиції і звичаї,а насам
перед і найголовніше - українську мову.Треба цілковито і всеохоп- 
ливо змосковшити. Треба змоскожити не саму лише інтелігенцію,як 
робила до 1917 року дурна монархічна Московщина.Треба змосковшити 
саме джерело українства - українське село. Жоправда, монархічна 
Московпина не мала якоїсь личини,під яку сховати московшення. 
"Дєнакратічєская" Московпина ту личину знайшла. Це - світова соці- 
ялістична наддержава, де всі народи і всі мови зіллються в один 
наднарід з одною,спільною всім мовою.Та щоб змосковшити село,тре
ба привезти з Московщини в Україну якмога більше кацапів,і вивез
ти з України поза Україну якмога більше Українців.

За 300 років від Передслова монархічна Московщина вислала в 
Україну не більше,як один мільйон своїх кацапів,і то лише до міст. 
До 1917 року московську мову можна було почути лише у містах,по 
селах її не почути. "Дємакратічєская" Московщина за ДО років по 
1917 році прислала в Україну понад шість мільйонів своїх кацапів 
і всіх на ПРОВІДНІ посади: від голови колхозу до "міністрів" УРСР. 
Напр.1967 року в "уряді" т.зв.УРСР були такі міністри та пїдмініс- 
трі :М. Іваноф,Г.Багратуні,Б.Лукьяноф,М.Котікоф,К.Побєґайло,М.Худов- 
цеф, С. Андріяноф, І . Б ак л аноф, М . Міхайлоф, М . Саноф,Ґ. Вєлєсоф, 0. Сєліва- 
ноф,О.фьодороф,А.Смаленкін,1.Івонін,В.Крівошєєф,В.Тічінін, М.Мар- 
кін,Я.Кулікоф,А.Маленкін,І.Соколоф,В.Діхтірьоф і т.п. (хх).

Серед послів до 'Вєрховнава Савєта СССР' від УРСР були такі 
"українці",як напр.ген.Провалоф,сек.Рудакоф,Сємічасний,Рамановсь- 
кій, адмір.Чурсін,мініст. Смірноф,мініст.Доєнін,ген.Єпішоф,ген.Рок- 
ришкін,мініс.Балґакоф,ген.Скоморохоф,і?іш.Ткілаґін і т.п.ї паніть з 
такими "українцями" УРСР має у 'Верховном Савєтє' лише 12 & пос
лів,хоч Українці складають 32 % людности СССР. .

Галичани-коиуністи нарікали 1961 року:"Кількість місцевих та- 
варишів на керівних посадах у Львові можна почислити на пальцях 
одної руки (хжх).

Московський "Єжєґоднік Комінтєрна" на 1923 р.подає, що серед 
членів КПУ було 1918 року 2.5% Українців.Сама КПУ подавала,що 1923 
року їх було лише 1.3 % (Д).А кількість комуністів в СССР щороку

х) В.Лєнін.'О борьбе за установлєніе савєтской власті", 
хх) див."Молодь України" ІЦ-ІУ-І967. 
ххх) "Радянська Україна" ІЦ-ІХ-І9Ц6. 
і;) "Вісті" Ч.77- 1923.
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збільшувалася,а не зменшувалася.
Що виша влада в УРСР^то менше в ній Українців.Напр.1929 року 

було Українців: у районовій - 75.9%;В окружній - $3.5%;в обласній 
26.8%.Москвинів в Україні було 1924 р. 7%,але на найвищих посадах 
їх було 71%.Жидів в Україні було 7.3 %,а на найвищих посадах було 
їх 24.5%.Українців було 80%,а на найвиших посадах було їх 3% (х-). 
Українців поміж міністрами УРСР було 192? р.1.8%(2 з усіх І5)(*к) 

Коли Москвинам треба,то вони зачисляють кацапів,шо живуть в 
Україні,до Українців.Так само й яничари.Напр.міністер Освіти УРСР 
М.Скрипник на з'їзді мистців України 2-У-І927 навчав мистців:"Ук
раїнські шовіністи мають за Українців лише тих людей,які мають 
"чисту" українську кров у своїх жилах.Як вони ту чистоту міряють, 
я не знаю. Але кожна поступова людина знає, шо Українцем є кожна 
людина, шо живе більш-менш доьший час на Україні, без огляду на 
"брудкість" її крови" (х-их).

Теперішні малоукраїнці закордоном України також мають "укра
їнізованих" кацапів за українців.І аж коли ті новоспеченя "укра
їнці" застромлять свою, ножаку в їхні спини,аж тоді пізнають їхнє 
"українство".Тепер Московпина надає тямці 'український' лише гео
графічний зміст (значіння).

По війні 1941-45 рр.Московшина значно збільшила кількість ко
муністів в українських селах.Напр. у Київській області сільських 
комуністичних Товарист (організацій) 1941 р. було 497, а 1946 р. 
стало 4.600.У Харківській області 1941 р.було 496, 1946 р.стало 
1.117. Керівників тих нових товарист прислано з Московщини (4).

Тепер у селах УРСР "працює" 846.000 комуністів,згуртованих у
23.000 ватагах (брігадах)(5). "На токах,куди звозять зерно,і на 
скиртуванні соломи,на дорогах - всюди стоять наші комсомольські 
патрулі" (с.т.чатиП.Ш.) (6).

Московський Ванька так розпаношився в Україні,так грабував, 
визискував,нишив, вбивав,шо навіть у малоросійських яничар почала 
хитатися віра у "старшебратню правду".Московии на не малайим зміц
нити їхню віру та вірність, крім страху .Щоб налякати їх ЦК КПСС ух
валив І4-ХІІ-І932: І) Нещадно винищити українську контреаолю- 
цію в Україні,2) Знишити націоналістичні ухили М.Скрипника та йо
го гурта,3) Перевірити діяльність усіх установ України,і спряму
вати її на шлях визначений ЦК КПСС,4) Перебудувати форми та спо
соби керівництва української культури.Виконати все це доручити П. 
Постишєву (7).

По 10 місяцях панування в Україн. П.Постишєф звітував, то з
120.000 членів і кандидатів КПУ він викинув 27.500.А з Московщини 
привіз 13.000 Москвинів на посади парторгів,голів провірних комі
сій,секретарів райпарткомів і т.п.керівні посади.Ті нові Москвини

*) "Нова Україна" УІ-1925.
х**) В.Чубар."Хозяйство України".
яз-к) "Література і мистецтво України".ІУ-1930.
4) "Партробітник України" УІІ-1947.
5) "Радянська Україна" ЗО-ІУ-1965.
6) "Молодь України" І6-УІІ-І965.
7) "Червоний Шлях" IX-1933.
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позакладали (і керували ними) 643 політвідділів МТС,202 політвід- 
ділів совгоспів (-Х-).Отже,845 поліційних станиць більше.

Московщина прислала 1937 р.в Україну цілу лаву(комісію):В.Моло- 
това,Н.Хрущова,Н.Єжова "перебудовувати форми та способи керівниц
тва української культури".Та лава за два місяцці вигубила всю вер
хівку КПУ.А те ж вірхів'я були вибранцями з вибраних яничарів та 
чистокровних Москвинів і Жидів.Вигубила ввесь склад Секретаріату 
ЦК КПУ (С.Косіора,М.Хатасевіча,Н.Попова (^-),ііолітбюра (іб осіб), 
Гіровірної Лави ( 9 осіб ),всіх міністрів (12 осіб), із 17 членів 
Президії Верховної Ради УРСР ( парламенту) залишила лише 4, із 57 
членів ЦК КПУ залишила лише 12; вигубила всю управу Спілки Пись
менників (і.Кулика,І.Микитенка,І.Кириленка,Б.Коваленка) (-$нш-). Із
15.000 секретарів КПУ вигнала з посад і відібрала партійний 
квіток 3.000.Пізніше (перед XXII з'їздом КПСС) Московщина вики-? 
нула з КПУ 200.000 членів; вигнала з посад 1.500 голів колхозів,а 
зі старих членів ЦК КПУ лишилася лише одна четвертина.

З т.зв."міністрів" УРСР Московщина розстріляла: Х.Раковсько- 
го,В.Чубаря,0.Шумського, В.Затонського,М.Бондаренка, а П.Любченко 
та М. Скрипник самі застрілилися,не чекаючи на* розстріл.М.Гречуха, 
В.Тягнигора,П.Марчак,В.Жила зникли невідомо куди і як. В.Жербиць- 
кого,Л.Корнійця,Н.Кальченка та десяток інших "українських" вель
мож Московщина знизила на друго і третелавні посади).А.Хвиля 
( справжнє прізвище - М.Мусульбас) криваво нищив український спро
тив московшенню. За це Московщина зробила його "міністром" УРСР. 
Одержавши більшу владу, він почав боротися проти мосповнення жи
дівської (юдіш) мови.За це Московщина його розстріляла.

Московщина викинула з ЦК КПУ В.Щербипького,0.Кириченка.Наг
нала з посади 1-го секретаря КПУ-П.Шелеста. З обласних секретарів 
КПУ викинула: І.Рущецького,П.Дорошенка,А.Ващенка,В.Хом'яка та пару 
десят інших. Розстріляла чи вигубила на каторзі провідних україн
ських комуністів: М.Волобуєва,А.Річицького,Є.Гірчака,М.Яворського, 
М.Полоза,Г.Гришка, В.Порайка,І.Дубового,І.Якоря, І.Кулика,М.Євту- 
шенка,Г.Петровського і десятки (з найвизначніших лише) інших.

З міністрів інших "республік" Московшина розстріляла кирги
зів: Ю.Абдурахмана,Т.Рискула (1937),узбеків Н.Максуиа,А.Рахимбая,
А.Ходжіба,М. Ікраиа,В.Шотемора,туркменів Н.Айхана,Барію,Бабая, Ора- 
зу ( 1936 ),черкеса Мусабека, білорусів:Чєрвякова,Ґолодвда,Ііка- 
ла та десятки інших "міністрів незалежних республік" СССР.

Московшина вигнала 1929 р.з КПУ 9% членів у містах і 16% у 
селах. Року 1933 вигнала 14% членів КПУ і 23% кандидатів. На їхнє 
місце привезла з Московщини 35.000 кацапів (4). Року 1931 Москов
щина змінила 80% секретарів райкомів КПУ (5). Року 1946 змінила 
38% секретарів обкомів КПУ, 64% обласних голів, 66 % керівників 
МТС.У деяких областях змінила 80-90 %.

Зі 4.000 'боротьбістів',ию перейшли до КПУ лишилося в Укра
*) "Правда" 24-ХІ-І933.
х^) Поляк,Жид,Москвин.
-х-х-х) М.Прокоп."Україна і українська політика Москви".
4) С.Косіор."Статті і промови".
5) В.Голуб."Конспективний нарис історії КПУ".



їні лише 119 (^). Решту Московщина вигубила на каторзі,чи роз
стріляла. Як бачимо д"демакратічєская,саціалістічвская" Носковый на 
вигублювала не капіталістів,не монархістів,щоб рятувати*здобутки 
революції', але вигублювала українську сірому (пролетаріат),укра
їнських навіть комуністів,шоби рятувати 'єдіную-нєдєлімую Расєю'.

П.Постишєф та Н.Хрушоф вовигублювали в Україні^Всіх старих, 
більшого розуму малоросійських яничар .На їхнє місце попризначува- 
ли нових,на смерть переляканих,лакуз,розумову дрібноту.Самозрозу
міло,керівні посади обсадили своїми Москвинами,напр, начальник^ 
НКЕД І. Сєроф ., секретар ПК КПУ Л.Мєльнікоф,начальник Київської ВзД- 
ськової Округи ген.Ґ.^коф і т.п.

Українська Повстанська Армія (УПА) забила 20-111-19^ москов
ського генерала Н.Ватутіна.Московщина поставила йому пам'ятника 
не в Московшині,але в столиці України,і на ньому вирізьбила: "Ге
нералу Миколі Ватутіну від українського народу". Ми не знаємо у 
світовій історії якогось поневолювачу,який аж так цинічно,нахабно 
глузував з поневоленого,знесиленого народу.

На пам'ятникові В.Лєнінові у Києві Московщина вирізьбила: 
"При єдності дії пролетарів великоруських і українських вільна Ук
раїна можлива.Без такої єдності про неї не може бути і мови". До- 
речі - цей пам'ятник В.Лєнінові 10.3 метра заввишки,памятник Н. 
Ватутінові - 8 мтр.,М.!Иорсові - 6.3 мтр.а І.франкові - 1.6 мтр.(з 
підставою 3.8 мтр.).Така ріжниця у височині щоб молодші брати па
м'ятали який народ є старшим.Пам'ятник Т .Шевченкові у Києві Мос
ковщина поставила аж 1939 році (війна надходила).а 'арсєнальцям' 
ще 1921 року (**).

-&K-KX-KRX

Одним з найголовніших своїм завданням,шо його мають ВСІ Мос
квина в СССР і поза ним - це стягнути справу України з міжнарод
ного копу та обернути всю- націснальйо-волітичну борр.тьбурзук* 
раїнського народу з Московщиною в господарсько-сусіільну сварку 
старшого і молодшого братів.Як звичайно,Московщина в цьому не цу
рається жодних способів і засобів. Маючи всю політичну владу в 
Україні у своїх руках,Московшина могла це зробити легко.Всі осад
ницькі (колоніальні) держави мали клопоти у своїх осадах. Москов
шина переконала їх, шо Україна є такий самий клопіт, як і в їхніх 
осадах.Тяжче переконати науковий світ,бо науковця тяжко (але мож
ливо) обдурити підробленою "статистикою" та підробленими "архів
ними документами" (*&№№).

Академія Наук є найвищим авторитетом у науковців. Отже,треба 
щоби не лише Московська Академія Наук, але й Академії Наук немос-

-к) М.Скрипник."Статті і промови".
-&к-)Арсенальці - це московські робітники та наші яничари Київ

ської збройовні (арсеналу).Коли Київ обсадило 1913 р. мос
ковське військо,то вони пробували збройно захопити зсереди
ни владу в Києві.

-№йй-)Самі Москвини визнають,шо вони підробляли ( фальшували ) 
свої архівни документи.Див.М.Спєранскій.'Рускіе потдєлки 
рукопісєй".
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козвських народів СССР одобрювали наукові прані, ію їх пишуть Мос- 
квини та яничари. А шоби немосковські Академії Наук одобрювали і 
брехливі,то треба їх повсякчасно мати під своїм московським наг
лядом ( контролен)). І президентами та фактичними керівниками ака
демічних закладів (інститутів) т.эв.АН УРСР завжди є самі Москви- 
ни.А щэб мати подвійну забезпеку від 'сєпаратізма', то Московщина 
підпорядкувала Академії Наук всіх "республік" Московській Акаде
мії Наук,яку перезвала на АН СССР,пюб замилити очі чужинцям.

їй також підпорядковані всі досвідні установи всього СССР. 
Напр.Кримська Астрофізична Обсерваторія,Савастонільська Біологіч
на стадія.Московська АН фактично призначає не лише академіків,але 
й службовців АН "республіканських".Напр.чистокровний Москвин М. 
Лаврєнтьєф народився,виріс і окінчив школи у Московщині. Раптом 
Москва прислала його до Київа,і наказала АН УРСР вибрати його на 
свого члена.Його одразу ж призначено на керівника Закладу (інсти
туту) Математики та на заступника президента АН УРСР.Ясна річ,він 
не знав і не хотів знати жодного українського слова.У себе в Мос
ковщині він ніколи не працював у жодній науковій установі; не мав 
жодних наукових титулів; не написав жодної наукової навіть малої 
розвідки. Одним розчерком московського пера зробився українським 
академіком,та те й керівником.Ще приклад.

Москвин Першій народився,виріс,вчився і жив у Московщині 
до $9-го року свого життя.Року 19^8 його прислали до Києва, і од
разу зробили дійсним членом АН УРСР,керівником Господарчого Зак
ладу (інституту Економіки),членом президії АН УРСР. Та,найголовні
ше Московинна призначила його головою Ради Вивчення Багатств(ре
сурсів) України,а тим підпорядкувала йому всі 150 науково-дослідг 
ні заклади і установи України.Так одним розчерком московського пе
ра став той Москвин всемогутнім царем всього науково-дослідного 
життя України.Не треба казати про шо він пильнував.Московшина зро
била його навіть членом головної редакції "Української Радянської 
Енциклопедії".хоч він про українство знав менше, як про життя на 
Марсі.Таких лаврєнтьєвих,пєрпіних є на керівних посадах в АН УРСР 
десятки,якщо не сотки.А Українці нарікають,ыю та "Українська" Ака
демія Наук за 50 років не впорядкувала навіть правопису і словни
ків української мови.Же один приклад.

Московщина наказала 1927 р.Українській Академії Наук(УАН) виб
рати на академіків С.Бронштайна та Г.Шліхтера (-к). Обидва не мали 
нічогісінько спільного з наукою взагалі, а своїм знанням не нада
валися навіть на звичайних гімназіяльних учителів. Устав УАН 
вимагав від кандидатів на академіків писаної наукової праці,і УАН 
вимагала від тих недоуків написати щось бодай тоді.Хтось їм напи
сав,але рецензори УАН не визнали тих праць за наукові.Отже,тих че
кістів УАН не вибрала навіть на дописувачів (коресподентів).Два 
роки пізніше Московщина заслала рецензорів: акад.О.Гілярова і К. 
Воблого на каторгу,а Г.Шліхтєра-зробила не лише академіком, але й 
заступником президента Академії.

Крім АН СССР існує в Москві, також чисто московські націо
нальні - Академія Страітєдьства і Архітектури СССР, Академія Іс- *)

*) Обидва - Жиди і чекісти.
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куств СССР, Академія Мєдіцінскіх Наук СССР, Академія Сель ско-Хазяй- 
ствєних Наук СССР.їм підпорядковані' відповідні заклади{інститути) 
та-уотаном-і уївсіх "республіках" СССР. Шо(й закрити, бодай ззовні, 
їхню чисто московську національну їсту (суть) і завдання,Москов
щина назвала їх 'всесоюзними' (СССР).

Та,мабуть Московщині набрид той фіговий листок "всесоюзний 
СССР*],і вона вже не ховаючись заклала Академію ПедаГоГіческіх На
ук РфССР та Академію Комунального (міського П.1ІІ.) Хазяйства РфССР. 
Московщина не дозволила закладади цих Академій в "республіках" 
СССР, а надала цим своїм фактично право всесоюзних, хоч і залиндь-- 
ла в їхній назві оте'РфССР'.Без до§олу тієї Акадєміі Пєдаґоґічес- 
кіх Наук РфССР ніхто в усьому СССР не має права видати будь-якого 
шкільного учебника (підручника).І всі учебники всіх: немосковських 
шкіл усього СССР - це ПЕРЕКЛАДИ з московських учебників.Так зосе
редивши все шкільне московшрння в одній своїй установі,Московши- 
нана забезпечила себе від можливих ухилів місцевих цензорів,як це 
іноді траплялося до 1917 р.Не дарма ж московська'дємакратія" нази
ває себе 'праґрєсівною'. Та московська "академія" (х) одним захо
дом здійснювала аж чотири завдання:І) Вишколювати немосковських 
дітей на московських яничарів, 2) Затримувати розвиток національ
них культур немосковських народів СССР, 3) Затримувати творення 
немосковських національних авторів шкільних книжок і національної 
немосковської шкільної літератури,4) Сттворювати (в перекладах), 
засмічувати московізмами мову школярів-немосквинів,шоб переконати 
їх в убозтві їхніх мов, отже і непридатности їхніх мов до вищої 
культури.

Зрештою,Московнюна вже й не закриває личинами свій намір зни
щити не лише українську мову,але й культуру.Все життя СССР - без 
єдиного,найменшого винятку - удержавлено,а керівництво ним зосе
реджено у Москві.Щоби не дати немосквинам і малої иожливости шось 
робити без московського дозволу, кошториси всіх немосковських АН 
визначає Московська (СССР) Ан.І не лише визначає,але й платить їм 
із своєї скарбниці (каси). Ну,а "На чиїм возі сидиш, того й пісню 
співай".- Теми наукових праць всіх республіканських АН визначає 
московська AH.Hanp.I958 р.АН УРСР не видала українською мовою ані 
одної наукової праці з:вищої математики,астрономії,фізики,механі
ки, хемії, фізіології, медицини тошо. Всі,що їх видала,видала мо
вою московською.Року 1962 московська ( СССР) АН видала 950 науко
вих праць,а АН УРСР - лише 142,а з них 87% мовою московською.

Ленінськими нагородами нагороджено I960 р. 35 наукових праць 
з Московщини і 2 праці з України.Серед авторів праць з Московшини 
23 прізвища - чисто українські.'Камітєт па Лєнінскіх Преміях' до
пустив 196$ р. до змагу (конкурсу): наукових праць 17 (з України 
- 2),праць технічних - 23 (з України - 2),праць літературних - ІЗ 
(з України - 0),праць мистецьких - ІЗ (з України - І).А 'з Украї
ни' не ожачає 'українські',бо ж в Україні в університетах,дос
лідних закладах опрацьовують лише ті теми,які накаже Москва. " =*

З усіх 102 кандидатів на Ленінські нагороди 1966 року з УРСР
R-) Про таку "академію" (шо нищить небажані книжки) лише мрія

ли 168$ р.мзсковські монархісти.Див.ст.185.
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подано лише 12.Прізвища тих 12-х: Давідоф, Дуб інін,Журавль оф,Кузнє- 
цбф,Кулявін, Лупаноф, Окулоф,Пантюхоф,Рєшєтнікоф,Рівкін, Тіхоноф,Ху- 
досовцєф.Ала серед кандидатів з РфССР бачимо ІЗ українських пріз
вищ. Наукові титули та ступні, у всьому культурному світі надають 
університети та Академії.Наук. Ніякого затвердження урядом ніде 
непотрібно.Лише в єдиному СССР затверджує (чи відкидає) кандида
тів імперський міністер освіти.Навіть лише кандидатів. Він навіть 
перевірте дисертації.

Коли Українець захитає наукову дисертацію на якусь українсь
ку тему,то офіційним опонентом йому завжди призначають Москвинів 
і то не з України, але зі самої Московх ни. Напр.І.Шевченко за
хищав дисертацію на тему: "Комуністична партія України в боротьбі 
за зміцнення союзу робітників і селян 1919-20 рр.".Опонентами йо
му прислали з Московшини: В.Ґалкіна,М.Шєвцова,М.Волкова.Хоч та ди
сертація була готова 1958 р.,зазодцати її дозволили аж I960 р.(х). 
Так само М.Марченко свою дисертацію: "Українська історіографія 
стародавніх часів" написав 1959 р. а захищав аж 1961 р.і то у Ле- 
нінґраді(-и-х) .Москсвшина потребувала часу дослідити: чи часом мо
лодший брат не вкрав чого з 'обшвґо дастаянія'- з історії Київсь
кої нашої імперії.

Понад 50 % наукових готувачів (аспірантів) Українців готу
ються поза Україною.Приготовившись,вони звичайно там і залишають
ся жити,бо уряд СССР,а не УРСР призначає місце праці кожному, хто 
скінчив університет чи ВУЗ.І уряд СССР (с.т.Московшиа) забороняє 
всім установам і пндприємствам приймати їх на працю без дозволу 
уряду СССР.А той засадничо посилає немосквинів працювати поза їх
ню "республіку",а до їхніх "республік" присилає на їхнє місце ка
цапів з Московшини.

Московщина всіма силами не допускає Українців в СССР до ви
щої освіти. А тих, що її одержали, не допусков до наукової чи 
професорської діяльности. Від 1931 р.до I960 р.наукових готувачів 
( аспірантів) в СССР збільшилося втричі ( з 12.000 до 3б.000),а в 
УРСР зменшилося ( з З.ІЙ7 на 2.987). Та,й серед них половина були 
Н6 Українці.

Московщина дуже боїться випустити українських науковців зпід 
свого нагляду. Напр.Математичнифаклад АН УРСР скликав 1957 р.до 
Києва нараду українських математиків ( понад 300 осіб) обговорити 
засновання Українського Математичного Товариства, докладно таке, 
яке вже існувало в Московщині.Та нарада ухвалила видавати матема
тичний журнал українською мовою, закласти осередню математичну 
книгозбірню,щороку скликати наради математиків тощо.Московшина не 
дозволила нічого з того здійснити(-к-х-х). Не дозволила заснувати Ма
тематичного Т-ва,хоч тоді ж дозволила заснувати Уральське Матема- 
тічєскоє Общество'.

Всіх українських визначніших математиків Московщина забирає

-к)НКЩ потребувало часу дослідити тези і життєпис докторанта.
-К-К-) "Український історичний журнал" 11,111-1961.
жкк) Досі нема математичного журналу українською мовою.Такий 

виходить у Києві московською мовою.
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з України до Московии ни.Напр.забрала: О.Шмідта, Б.Долонса,М.Чобо- 
таріва,М.Боголюбова,М.Куренського та інших. Хто впирався і не хо
тів туди їхати,того вигублювала, засилаючи на каторгу,як напр.М. 
Кравчука,В.Можару .Московські азбуковники (енциклопедії) та книжки 
зачисляють до Москвинів славних українських математиків: М.Лоба- 
чевського,М.Остроградського, В.Буняковського,Г.Вороного та інших. 
Отже,і тих,яких тепер вивозять до Московщини, зачисляють до Моск
винів. Тож крадуть людей у XX ст,як Американці крали з Африки му- 
ринів у ХУІІІ ст.Московська "дємакратія "проґрєсівная".

Московщина не пускає українських науковців на міжнародні на
укові з'їзди. Напр. не було українських математиків в Едінбурзі 
1953 р.у Стокгольмі 1962 р.На жодному міжнародньому науковому з'їз
ді не було окремого гурту науковців УРСР.Не було такого навіть на 
з'їзді славістів у Софії 1963 р.Українці завжди були в загальному 
гурті СССР, і завжди виступали як московські науковці (х).На 
зїзді істориків у Стокгольмі I960 р.був лише один історик з УРСР 
і той був неукраїнець.Українських істориків заступали українські 
закордонні історики. На з'їзді фізиків у Загребі 1961 р.україн- 
ці з УРСР не виступали. На з'їзді хеміків у Монтреалі 1961 р.вис
тупив українець з УРСР Михайло Клочко, але він "виступив" також і 
з СССР - не захотів повертатися до СССР,і залишився в Канаді.
"На Всеслов'янському Археологічному З'їзді ІЦ-ІХ-І965 всі слов'ян
ські археологи (навіть маленьких народів) виголошували свої допо
віді своїми мовами. Лише Українці та Білоруси виголошували мос
ковською" (хх).Журнал побоявся написати,шо ті Українці і Білоруси 
виступали як члени делегації СССР,бо окремої делегації УРСР і БССР 
не було.

Московщина боїться показувати чужинцям навіть ю  ртовців ук- 
раїндів.На жодному міжнародньому скортовому змагу не було жодної 
дружини УРСР.Завжди виступали дружини СССР.А в них було дуже бага
то Українців.Вони здобували славу Московщині.

Це - ніяка новина,шо Московиина забирає з України до себе 
найліпших українських науковців, інженерів,мистців, письменників, 
спортовців. Всі московські уряди,від Переяслова 165^ р.починаючи, 
забирали їх.Пьотр І сам казав,шо без малоросів,отих прокоповичів, 
ягужинських,яворських, він не міг би реформувати Московщину,бо не 
мав Москвинів до такої праці.

Вивозячи Українців з України,Московиина привозить на їхнє міс
це з Московии ни двічі більше своїх кацапів. З усіх 36.000 науков- 
ців-українців в Україні працювали 1959 р.лише 63 %.3 усіх Україн
ців з вищою освітою,працюють поза Україною 29% (118.000).а в УРСР 
серед знавців ( спеціялістів) з вищою освітою є 27 % Москвинів та 
15 % неукраїнців. На кожні 10.000 Українців працює в Україні І2Ц 
знавців з вищою освітою.А на 10.000 Москвинів,шо живуть в Україні 
працює в Україні 256 таких знавців-москвинів.Отже,двічі більше,як 
українців.У Московшині ж на кожні 10.000 Москвинів працює 172 та
ких знавців,с.т.півтора рази менше,ніж їх є в Україні. На 100.000

х) Іноді виступали в личині 'савєтскій',але чужинці утотожню- 
ють (слушно) 'саветскій' з 'рюс','рашіян' (с.т.мОвкшни).

хх) "Наша Культура" ХІ-1965.
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Москвинів 1999 p.припадало 364 науковців-москвинів (-к-).На 100.000 
Українців припадало 60 українців-науковців.Отже,на 600% менше.На 
100.000 Жидів у СССР припадало 1.3^0 науковців-жидів (-^).

У РфССР працювало 1940 р.63% всіх науковців СССР,а I960 р.
- б9%,с.т.збільшилося на 6%.В УРСР працювало 1940 р.19% всіх на
уковців СССР,а I960 р. - 13%,с.т.зменшилося на 6 %.Але ж хахли не 
сь§.ють перегонити 'пзрєдавой вєдущій'.Римляни казали:"Горо псромо- 
жоним".

За останні три роки (1961-1963) у СССР збільшилося се.редне- 
шкільних учителів з випюю освітою на 2б.000.Алз в середніх школах 
УРСР стало зменшується кількість учителів з вищою освітою. Чому? 
- Бо українських учителів з вищою освітою Московщина забирає ста
ло і планово.до Московщини, а на їх місце присилає з Московщини 
учителів без вищої освіти.Так Московщина одним пострілом . вбиває 
аж шістьох зайців: І) Московшить дітей учителів-українців,шо їх 
забрала до Московщини, 2) Привезені з Московщини учителі-москвини 
московщать українських дітей в Україні,3) Збільшується число Мос
квинів в Україні, і зменшується число Українців,4) Посилює свою 
московську п'яту колону в Україні,9) Поліпшує навчання в середніх 
школах Москондини, і погіршує його в Україні, 6) Невпинно нищить 
українську провідну верству в Україні, забираючи її молоді поко
ління . -запинок

Москвини щосили горлають про розквіт освіти в УРСР.Горлають 
про збільшення числа шкіл,учителів,учнів.Але вони мовчать про те, 
шо збільшуються в Україні число МОСКВОМОВНЖ шкіл, збільшується 
число учителів та учнів МОСКВИНІВ. Вони мовчать про ЗМЕНШЕННЯ УК
РАЇНОМОВНИХ. шкіл,про зменшення в Україні учителів та учнів Укра
їнців .Мовчать про це збільшення МОСКОШЕННЯ України.Не кажуть, та
кож: скільки українських грошей витрачають на те московшення. Не 
кажуть і: скільки українського гроша витрачають на московські шко
ли в Московщині.З тисячі фактів ми згадаємо тут лише кілька,як 
приклади.

Забріханість московської т.зв."статистики" визнають навіть і 
Кремлівські можновладці. І знаючи це,малоукраїнці та Українці на
віть у вільному світі беруть ту московську "статистику" за ос
нову своїх досліджень,як напр. малоукраїнепь Д. Соловей. Ми ж у 
цій розвідці, на підставі московських же джерел, припускаємо,ню в 
СССР є: чистокровних Москвинів (с.т.без змосковшених немосквинів) 
90 мільйонів (26 % всієї людности СССР),Українців (разом із змос- 
ковщеними) - 60 міл.(32%),всіх інших народів - 80 міл. (42%).

"Статистика'СССР не подає витрат на освіту .та-науку окремо 
кожної "республіки" СССР. Та,використовуючи московські ж джерела, 
навіть малоукраїнець Д. Соловей довів,шо на кожну особу в УРСР ви
дається на освіту ВЧЕТВЕРО МЕНШЕ,ніж в РфССР(ххк).Але той малоук
раїнець основує свій підрахунок на московській брехні,що ніби Ук
раїнців у СССР є лише 17.8%,а Москвинів - аж 94. о%.Приймаючи на-

х) Поміж ними багато немосквинів.
-к-к) Д.Соловей."Українська наука в колоніяльних путах", 
-мхи-) Д.Соловей.там-же.
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ше - далеко правдоподібніше - припущення, Українці мають нпестеро 
(на 600%) менше,за Москвинів.Таке число показують напр.видатки на 
ВУЗ-и 1959 р.Видано в РфССР 748 міл.руб.а в УРСР - 183 міл.руб.
Отже на кожного Москвина припадає 18.7 руб.а на кожного Українця- 
- лише 3.05 руб.с.т.на 600 % менше,як Москвинові.

Вищих шкіл було 1959 р.в Московщині 44і,шо складає 57.6% усіх 
в СССР.Отже,Москвини мали на 31.6% більше,ніж їм належиться за їх 
кількістю в СССР. В Україні було того ж року 140 виших шкіл, що є 
18.3% всіх у СССР.Отже,Українці мали на 13.7 % &енше,ніж їм нале
житься .Ріжнипя - 45.3 %.Але ж у всіх виших школах УРСР (крім учи
тельських) навчають московською мовою професори-москвини чи наші 
яничари з книжок виданих у Московщині. Та, найголовніше - виші 
школи УРСР підлягають не урядові УРСР в Києві,але безпосередньо 
московському імперському урядові СССР в Москві.ТЬж не український, 
а московський уряд визначає найголовніше - ПРОГРАМ навчання.Отже, 
програм R0 СНОШЕНИЯ. Так фактично в Україні НЕМА УКРАЇНСЬКИХ, виших 
шкіл тепер по 1917 році,як не було і до 1917 року.

Від 1940 р.до 1956 р. число ВУЗ-ів у Московщині збільшилося, 
а в Україні зменшилося на 32 (з 166 до 134). В Україні 1954 р.за
крили 24 ВУЗ-а,а в Московщині відкрили нових 21

В УРСР Українців є 80 %,але студентів-українців у ВУЗ-ax є 
лише 62 %,Отже,"господарі" (на нашій не своїй землі) упосліджені 
на 18 %.Москвинів же в УРСР є 17 %,а студентів москвинів у ВУЗ-ах 
УРСР є ЗО %.Отже,"гості" мають на ІЗ % більше,ніж їм належиться. 
Ріжнипя - 30%.А щоби зробили Москвини,наколи х у Московщині було 
би лише 62 % Москвинів у ВУЗ-ах?

Після приєднання 1939 р. західніх областей України до УРСР, 
кількість Українців в СССР збільшилася на 7.541.000. Але відсоток 
Українців у ВУЗ-ах УРСР НЕ збільшився. Чому?- Бо хмари Москвинів 
мов сарана,налетіли на західні області.

На кожні 100.000 їхньої людности в УРСР було І9бІ р.у ВУЗ-ах 
УРСР студентів: Українців - 811,Москвинів - І.7б9,Мидів - 2.223.

Студентів ВУЗ-ів В СССР було (без заочників) I960 р.:Москви
нів - 827.800 (62%),а Українців - 181.800 (13%) (з- ).Теж,Москви
ни мали на 36 % більше,ніж їм належиться за їхньою кількістю в 
СССР,а Українці на 19 % менше.Ріжнипя -55%.Чи ж не однакоправкість?

На вступних іспитах до ВУЗ-ів в Україні вимагають іспит з 
московської мови та літератури,і той іспит не легкий.З українсь** 
кої мови та літератури іспиту не вимагають ( в Україні ),хіба на 
учительських (педагогічних) та мовознавчих ( філологічних) відді
лах (факультетах),і той іспит дуже легенький.Зрештою,оцінка іспи
ту з української мови та літератури не береться в рахубу на зма
гальних (конкурсових) іспитах,але з московської мови береться,-і 
то насамперед.Це так не в Московщині,але в Україні, до "українсь
ких" ВУЗ-ів.

У ВУЗ-ах немосковських "республік" СССР наука викладається 
мовою московською. Там можуть існувати лише гуртки тих, хто бажає 
вивчати свою мову.Та,НКВД натякає їм на можливі прикрі, наслідки

-х) "Народное Хазяйство СССР в I960 раду".
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від такого 'шовіністичного забобону'. А ті студенти,шо наважуються 
натякнути на московські 'шовіністичні забобони' - "кінчають'ВУЗ-и 
у сибірських: каторжжх таборах.

Шоб не допустити немосквинів до провідної верстви в імперії, 
Московщина видала закон,за яким до ВУЗ-в прийматимуть лише після 
трирічної праці у промисловості чи у рільництві,та й то лише тих, 
кого порадить КП.Кожна дитина в Україні знає,ію "старшєбратні" та 
яничарські діти вчаться у ВУЗ-ах, не працювавши ані одного дня в 
промисловості чи в рільництві.Знаючи це,українська молодь розуміє 
мету того закону,а поготів ню має працювати не в Україні,а в ди
ких,відтятих від культурного світу,околицях Сибіру чи Московшини. 
Перебувши там три роки, молодь забуває середньошкільну підготовку 
до ВУЗ-ів, отже,якщо і дістанеться до них,то їй тяжче вчитися,має 
менше можливостей скінчити,ніж панська дитина. Та,це якщо діста
неться.фактично ж ті три рбк - обертаються в тридцять три(-х). Так 
той закон усталює за московським народом панівне становите в 
імперії,і засуджує поневолені народи СССР на довічне рабство, чи 
повне змосковшвння.

Коли вияви московського осадництва набирають такого розмі
ру,Шо про них знає кожна дитина в СССР,і обурення поневолених на
родів починає загрожувати цілості імперії, тоді уряд СССР наказує 
часописам оприлюднювати факти осадництва. Оприлюднюючи їх,перек
ладають провину з уряду СССР на ... "уряди" немосковських "рес
публік" СССР. Напр.так писали часописи про 'синків і пасинків',с. 
т. про дітей московських вельмож у немосковських республіках, що 
не працювавши ані одного дня,вчаться у ВУЗ-ax, та ще й стипендії 
одержують,а діти незаможних тубільців ( Українців,Туркменів тощо) 
не лише не одержують стипендій, але й до ВУЗ-ів не приймають, бо 
батькі не мають грошей на хабара тим,хто приймає (*х).

У Московщині 1959 р.було 1.958 технічних шкіл,або 58.5л всіх 
у СССР.Отже,Москвини мали на 32.5% більше,як їм-належиться за їх 
кількістю в СССР. В Україні ж тих шкіл було лише 588,або 17.6% 
всіх у СССР,с.т.на 14.4 % менше,ніж Українцям належиться. Учнів у 
тих школах було (без заочників): Москвинів - 64.4 % всіх у СССР,а 
Українців - 15.1 %.Отже,Москвини мали на 38.4 % більше,а Українці 
на 16.9% менше,як їм належіться.Ріжниця 55.3% (-&&&).

За мирного часу m  кликається до війська СССР немосковської 
молоді п'ятикратно більше, як московської. Але старшинські школи 
приймають Москвинів тричі більше,як немосквинів. Отже,московська 
молодь,стає старшинами. 44$,а немоскпзськпг^- гарпптнпн'м'ясові Жо-- 
гіршеє )іовиовшина;\ наказала вйсилатпгна ;спбірськз.^будова':атнк не
москвинів,які скінчили військову службу,не питаючись їхньої згоди.

Українській молоді, що скінчила семирічку,Московшина не дозво
ляє скінчити навіть середньої школи (десятирічки).Щороку Московши- 
на^Зере з України ясир - молодь на працю в Сибіру. Перед закінчен-

*х) За самовільну зміну прац^уряд СССР жорстоко карає.
-кх) "Комсомольська Правда" У-Ї959.
wK-x) "Народное Хазяйство СССР в 1959 ґаду".
4) Серед старшин 68% -Москвини.Але це пересічно. А у штабах, 

летунстві,розвідці,фльоті старшин-москвинів понав 85%.
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ням школи вона, проголошує мобілізацію молоді до сибірських бу
дов,але не бере тих, хто працює в колхозі. Отже,шоби врятуватися 
від Сибіру,українська молодь кидає школу перед закінченням,і йде 
працювати до колхозу (^). Так Московщина одним пострілом вбиває 
два зайці:І)Не допускає української молоді до вииюї освіти,2).Має 
робітників у колхозах.Самозрозуміло,та інтелігентська молодь нена
видить тих і те,шо скаліч:ло їхнє молоде життя, і палає жадобою 
помсти. Часописи СССР дуже часто пишуть про саботажі в колхозах.І 
теперішню велику кризу рільництва СССР спричинили власне саботажі.

За законом СССР семирічна освіта обов'язкова,але навіть і її" 
не одержує багато селянських дітей,бо не мають одягу,черевиків,а 
часто нема навіть і шкіл. Московський губернатор в Україні, яни
чар О.Кириченко примушений був визнати на XIX з'їзді КПСС 19$6 р. 
шо ... "у деяких областях УРСР не виконується повністю закон про 
загальну обов'язкову освіту". Коли Москвин чи яничар каже:"з. де
яких,то це означає 'в більшості'.І самі яничари визнають,то ".... 
у школах УРСР дуже бракує шкільних книжок,приладдя,меблі.Будова 
нових і направа старих шкіл запізнюється на три і більше років. 
Школяри не мають:одягу,взуття,медичного догляду. Вчителі не мають 
достаточної освіти,не мають достаточної платні" (**).

Московські монархічні власники кріпаків витискували останню 
краплинку сили зі своїх кріпаків.Але навіть і вони не доглупалися 
запрягти ДІТЕЙ до праці,що її в усьому культурному світі роблять 
дорослі люди. Московські "дємакратічєскіє" власники кріпаків зап
рягли. Напр. 1958 року 4.000 учнівських ватаг ( бригад ) обробили 
6$.000 гектарів поля. Працювало понад 500.000 малих дітей (-&&&). 
Навіть працювало кількасот дитячих БУДІВЕЛЬНИХ (Д) ватаг. А 1965 
року їх було ке більше.Напр. у самій лише Львівщині їх було 1.847 
(ДО.000 учнів).Вони збудували чи направили 1.500 клясних світлицв 
(5). Навіть залякані Українці не витримали і відважилися писати: 
"Треба рішуче відмовитися від дикунського визиску дітей-школярів. 
Т.зв. "літня практика" фактично стала лише фізичною і непосильною 
дітям роботою,шо їх виснажує фізично і псує морально, бо породжує 
у них ненависть до всілякої фізичної праці" (6)

XX з'їзд КПСС ухвалив запровадити 10-річну загальну освіту. 
XXI же з'їзд змінив 10-річне на 8-річне. Скінчивши 8-річку, діти 
мусять працювати у вирібнях ( фабриках ) та в колхозах. Мета цієї 
зміни - не допустити до ВУЗ-ів селянської та робітничої молоді, 
щоби примусити її працювати там,де працювали їхні батьки, д ідп, пра
діди .Щоби діти соваристократії та совбуржуазії успадкували коман
дні становища в імперії.Мета - забезпечити їм панування.Отже,від
новлення старого московського кастового ладу зперед 1905 року.

Вя ж "реформа" забов'язує ВУЗ-и приймати линю тих,кого радить

-к) "Радянська Освіта" ч.34.1958.
кх) "Радянська Україна" 7-УІІІ-І965.
-к**) "Народное Хазяйство СССР в 1958 ґаду".
і;) В культурних,капіталістичних державах закон забороняє пра

цювати на будовах жінкам і молоді,молодшої за 21 рік.
5) "Радянська Україна" 4-УІІ-І965
6) "Радянська Освіта" 16-1-1965.
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КПСС і Комсомол.А на вирішальних посадах у них сидять Москвини та 
яничари.Самозрозуміло,"Рука руку миє".Порадять приймати дітей сов- 
арис токра тії j а мужицькі діти не до ВУЗ-ів,а до виробень,копалень, 
колхозів,до Сибіру на будови підуть. Найд емократичніша демократія!

Осадницький стан України бачимо навіть у ставленні Московщи
ни до українських немовлят та, сирід.Напр.уряд СССР давав 1951-55 
рр. на дитячі садки: Московщині - 71.5 % всіх'грошей на садки в 
СССР (це -1.611 міл.р.),а Україні - 11.7% (188 міл.р.).Рахуючи на 
одну особу людности, Москвин мав на Ц5.5 % більше,а Українець на 
20.3% менше,як їм належалося. Ріжниця 65.8 %. А в грошах - уряд 
СССР дав на кожного Москвина itO руб.2б коп., а на кожного Україн
ця - З руб.ІЗ коп.,с.т. на 1.287 % більше Москвинові.Однакоправ- 
ність понад тисячократна.Не вмилися німецькі уберменші до москов
ської "дємакратії".

Дитячих садків було 1958 р.в Московщині 69.2% (25.Ц72) з усіх 
у СССР, а в Україні - 12.1 % (Д.ДД8). Так Москвини мали на Ц3.2 % 
більше, а Українці на 19.9 % менше, ніж їм належиться за їхньою 
кількістю в СССР .Ріжниця 67.1 %.

З усіх дітей,обслужених садками в СССР на Московщину припадає 
70.3% дітей,а на Україну лише 12.3%.Отже,московських дітей було в 
садках на 14t.3% більше,а українських на 19.7% менше,як належиться 
тим народам за їхньою кількістю.Ржниня - 63.6 % (х).

Одним з тисяч документом осадницького стану України є ухва
ла наради про культуру української мови 15-11-1963 у Києві. У 
ній читаємо:" ..."Порушити клопотання перед ЦК КПУ та перед урядом 
УРСР,шоби в Україні у всіх вищих та середніх спеціяльних школах, 
у ремісничих школах та курсах відбувалося навчання українською 
мовою...".Так покірно благають Українці у своїй самостійній рес
публіці, на Ц5-му році її існування,свій,народом обраний (99.9% за) 
уряд та свою КПУ.Чи коли небудь в історії,який небудь нарід про
сив свій уряд,шоб у школах навчали рідною мовою?

Ми вже кількакратно наголошували,що московська "дємакратія" 
нічого нового,нічого свого не запроваджувала в СССР,а лише наслі
дує свою стару аристократію та дуків (буржуазію). Тож киньмо оком 
на московське осадництво минулих сторіч.

В українських містах жило ще й до РХ багато чужинців:торгів
ців,ремісників тоїю. За Руської імперії,за Литовсько-Руської дер
жави і за Гетьманщини в наших містах жили стало чи тимчасово люди 
багатьох націй: Греки, Татари,Турки, Араби,Волохи,Німці,Англійці, 
Голяндці,Французи,Італійці,ті інші.Не.було лише;№зснвинів. А 
1832 р. в Україні Ц5 % промисловців та 57 % торгівців були Моск
вини (-**).Року І9ІЦ серед вищих і середніх уряд: України 70 %
були Москвини.Тепер - десь з 80 %,бо по 1917 році приїхало з Мос- 
кошинп понад 6.000.000 кацапів і всі вони - урядовці.

По нашій Переяслівській поразці 165^ р Московщина негаючись
х) див."Народное Хазяйство СССР в 1958 Году".
хк) М.Слабченко. "Матеріали до економічно-соціяльної історії 

України".



-301-
прислала до наших міст свої залоги .По нашій Полтавській катастро
фі. 170$ р. Московщина подесятерила свої залоги в українських міс
тах. Старшини та вояки тих залог так дуже пзлюбили український бі
лий хліб, ковбасу, сало борщ,цукор, шо стали патріотами України і 
слушно вважали дурнотою повертатися 'на родіну',до рідних, 'шей' з 
тарганами.Моско вська влада давала їм в Україні всілякі посади,від 
дверника до губернатора разом.Давала безплатно землю у містах під 
будову та позички на будову хати. В архіві Києва знаходимо список 
осіб,що одержали 180$ р.дільниці під будову хати.В ньому записано 
150 осіб: Москвинів 101,Українців - 3$,інших - ІД. Звичано ті-зай
ди не хотіли працювати, а кинулися до торгівлі та промислу. Мос
ковські банки охоче давали їм на те позики,бо уряд* забезпечував 
звернення позички.Українцям (навіть і 'верним малоросам')таких по
зичок не давали.І І8$7 р.було в Україні торгівців: Москвинів $2 %, 
Українців - 22%,Жидів 21 %.Промисловців було: Москвинів Д5 %, Ук
раїнців - 27 %,Жидів 17 % (^).

Наскільки були змосковивні наші міста, а зокрема столиця -по
казав 1917 рік. Тоді - по 82-річній перерві ( як ) - наші, міста 
знову перевели вільні,демократичні вибори до міських управ. Укра
їнці одержали від Д% (в Одесі) до 20% (у Києві) голосів.Коли мос
ковське (ленінське) військо облягало 1918 р.Київ,то київські Мос- 
квини та Жиди зробили (2$-І-І9і8) у Києві повстання проти україн
ської влади. Доречно буде тут пригадати малоукраїнським оборонцям 
'харошава рускава народу' ,шо у цьому повстанні взяли чинну., (ак
тивну) участь ВСІ №осквини,всіх політичних "переконань:і комуністи 
і монархісти, всіх суспільних верств: і жебраки і банкирн.Навіть 
і ті,яких 'бальшевікі' розстрілювали.

За перших місяців революції 1917 р.по всій імперії робили ба
гато урочистих походів ( маніфестацій ).Несли червоні прапори та 
образи К.Маркса. Про нього московський нарід нічого не чував,але 
його велика борода підсказувала московському мужикові,що він був 
їхній Москвин. Образів В.Леніна несли мало,бо про нього мало зна-

Українці також робили урочисті походи(в Україні і поза неї). 
Але Українці несли образи Т.Шевченка та жовто-блакитні прапори. 
Навіть у змосковшенму Києві йшло в поході понад 100.000 Українців. 
Несли сотки жовто-блакитних прапорів та десятки образів Т.Шев
ченка. Ані одного червоного прапору і жодних інших образів.Співали 
лише українських козацьких пісень, а найбільше і найурочистіше 
Шевченків "Заповіт". Москвини та Жиди (Українці також) не вірили 
своїм очам.Принишкли зайди.

Побачивши невмиручість традицій старезного Києва,Московшина 
побоялася зробити Київ осідком уряду УРСР(ккя),,і зробила осідком 
молодий,заселений зайдами Харків.До Києва боялася перенести доти, 
доки не вигубила (1933 року)голодомором 7 мільйонів українських

к) М.Волобуєв."Большевик України" ч.3.1928.
як) Московська імперська влада уневажнила самоуправу наших 

міст (Магдебурзьке Право) 1835 р. Московські міста ніколи 
ніякої самоуправи не мали, 

ккя) 3 кого складався той уряд див.ст.273.
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селян та 90'% української національно свідомої інтелігенції.Аж 
193it р. перенесла уряд УРСР з Харкова до Києва. П'ятнадцять років 
боялася переносити.

Московщина боялася не лише Києва, але й гетьманських сто лиць. І 
до 1917 р.і по 1917 р. вона не дозволяє розбудовувати Чигирина і 
Батурина. Навмисно обернула їх у занедбані,маленькі повітові міс
течка. Досі нема залізниць до них. Навіть середніх шкіл не дозво
ляла там аж до 190$ року засновувати. Боялася СЛАВИ гетьманських 
столиць.

Московшина затримувала розбудову Києва і до 1917 р.і по 1917 р.
Кн'.їв був великим культурним і торговельним осередком те 3.000 ро
ків тому.За Руської імперії він був більшим,багатшим і культурні
шим за тодішні Париж та Лондон. За польської влади Польща, пере
шкоджала його розбудовувати. Московшина не дозволяла заснува
ти у Києві університет аж до І83Д року. І навіть тоді заснувала 
(власне перенесла до Києва польський ліцей з Кременця), цю б побо
рювати сильні культурні польські впливи на Правобережжі.Ио.б'Київ 
не розвивався Московшина не дозволяла будувати протоки чи греблі 
на Дніпрових порогах.Та,числа говорять голосніше.Так Москва мала 
1918 р.1.850.000 люду,а 1938 р.мала Д.000.000.Київ мав 1918 року 
626.000, а 1938 р.мав 528.000. По 1917 р.з'явилися в Києві плоші: 
Сталі Калініна, Толстова, Дзержінскава,Уріцкава. Але нема площ: 
Святослава,Ольги,Володимира,Могили,Хмельницького,ба навіть нема і 
Гоголя, а про Дорошенків,Мазеп і казати нема шо. Та, навіть у 
Львіві з'явилися по 1939 році вулиці: Кутузова,Чєрнішєвскава,Вє- 
лікомасковская і т.п.Ти,хахле,хоч ригай,а найстаршого брата кохай. 
Лесю Українку ніяким* шахрайством не зробити 'рускай пісатєльні- 
цєй',бо ж ані одного рядка не написала московською мовою, а проти 
Московщини написала чимало. Викинути.її до архіву - несила. Тож 
назвала московський театр у Києві імені Лесі Українки.Чи нема у 
Києві україномовного (бодай - мовного) театру?

Московпина розуміла,шо шоб опанувати Україну не вистачить зни
щити її політичну лише незалежність, а треба знищити також і її 
господарчу незалежність. І вона почала її нищити на другий же 
день по Перепелові І65Д року.З того дня досі вона тримає Укра
їну у стані своєї осади, в буквальному розумінню цього слова, 
с.т.джерелом сирівців і ринком збуту московських виробів.За жодну 
ціну не дозволити Україні стати господарче на власні ноги.Зв'яза
ти навічно її господарку з московською; не дозволити на жодні 
зв'язки з позамосковськими господарками - цих засад тримається 
Московшина твердо від Переяслова по сьогоднішній день.Тримається 
бо ж на них і таких засадах збудувала вона основу своєї імперії. 
Відмовитися від тих засад - це відмовитися від імперії. А цього 
ніколи не зробить жодний Москвин за жодну ціну. Чому - ми вже ка-
зали. ,рут буде доречно пригадати знову,і знову,і знову про духове 
РАБСТВО нещасних калік - малоукраїнців.Рабство,що спричинило тра
гедію України від Переяслова І65^ роки по сьогоднішній день.Шо за
валила вільну Українську Народню Республіка 1917 року.Рабство,но 
полонило розум,душу,дух більшости української інтелігенції,і три
має її цупко і тепер.
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Вже півсторіччя іік псковський НАРОД, на чолі зі своєю 

"дємакратічєскою" інтелігенцією,скинув всілякі гарні червоні ба- 
бусіни очипки, і шматує,рве своїми гієнськими іклами живе тіло і 
душу.українського народу,української нації.По останній війні мос
ковська "дємакратія",зп'яніла своїми казковими перемогами на між
народному полі, так знахабніла, шо цілковито відкрито й офіційно 
здійснює стару,монархічну,московську,національну, непохитну догму 
- "Нє било,нєт,і бит не можєт нікакой навіть Маларосіі".

Отже,навіть найдурніша, сліпа і глуха дитина тепер бачить 
і розуміє:ХТО здійснює ту московську національну догму. А у віль
ному світі в чуженецьких і навіть українських (у всіх,без жодного 
винятку) часописях,журналах,книжках читаємо,шо здійснюють ту мос
ковську національно-державницьку догму не Москвини, але якісь не
знані потвори, ію їх не було раніш у Східній Европі, а лише 1917 
року впали вони на нашу планету з Марса (Маркса). Ті незнані пот
вори називають себе 'бальшєвікамі','савєтами'.Ми ж мусимо назива
ти незнаних нам людей так,як вони самі себе називають.

Не велика біда,коли малороси та малоукраїнпі кажуть,шо оту 
московську національну догму здійснюють 'бальшєвікі','савєти'. 
Кожний бо нарід має калік: сліпих,глухих,дурних. Але то вже тра
гедія нації, коли люди, шо себе за націоналістів мають ( та ще й 
провідних),роблять те саме,що й розумові і духові каліки.

Кажуть:"Поляк мудрий по шкоді".Видається,що хахол навіть і 
по шкоді дурний.

Праукраїна вже в першому тисячоріччі ДО РХ була великою, тор
говельною державою,шо торгувала зі всім тодішнім культурним сві
том, навіть аж з Китаєм та Індією. Торговельних та культурних 
зв'язків зі Західньою Европою не переривала. Україна навіть і за 
татарської влади в Україні. Надто пожвавилися зв'язки України зі 
Західньою Европою за Литовсько-Руської держави та за ГетьцййЕгвж.. 
За всіх наших історичних діб закордонна торгівля приносила Укра
їні незчислимі мільярди гроша (*).

Же й не зміцнівши своєї влади,бо шойно ж 12 років по Переясг 
лові,Московщина заборонила 1667 р.Україні продавати свої вироби дз 
чужих країн,крім Московщини.Але й на московсько-українському кор
доні (існував до 1 7 %  р. )М ковшина накладала на український крам 
таке велике мито,щоб зруйнувати промисловість України .По Полтав
ській нашій катастрофі Московщина стократно посилила і поширила 
заборону Україні торгувати зі Західньою Европою. Заборонила 1716; 
р.українським торгівцям виїздити до Західньої Европи по крам.За
боронила 1718 року Україні вивозити до Західньої Европи українсь
кий тютюн,а 1722 року заборонила привозити в Україну західньо-ев- 
ропейський крам.Заборонила 1923 року продавати до Західньої Евро^ 
пи смольчук та поташ; 1738 року - коні;1%0 року - хутра;17^9 ро-

-х) Археологи знаходять в українських (праукраїнських) могилах 
не кілограми,але тони щирого золота.Таких коштовних будов, 
як Київська Св.Софія,було в X ст.лише кілька в усій Европі.
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ку - кожухи,вовну,вівці;177$ року - солі і т.п.і т.д. (* ). Все, 
то Україна, мала на продаж,мусила вести до Московщини. А в Москов
щині Москвини ставили українських торгівців у таки обставини,щоби 
примусити їх продавати Москвинам,а не ^зти далі.до Европи.Купив
ши український крам за півдурно,Москвини самі везли його до Евро- 
пи.Так московські торгівці багатіли,а українські убожили. В такий 
спосіб вся закордонна торгівля України опинилася в московських
руках.Те саме і так само робить московська'дємакратія" в СССР.От
же, знову і знову бачимо, що * саціалістічєская' Московщина нічого 
нового не запровадила в СССР, але докладнісінько наслідує стару 
капіталістичну Московщину.Єдина ріжниця - це те,шо капіталістична 
була чесніша, і називала ввесь той грабунок України властивими 
капіталістичними назвами,як напр.'забороняю','наказую','мито','по 
даток', 'московський', 'національний' тошо.Московська ж "дємакратія" 
показалася далеко підлішою.Вона той самий грабунок України закри
ває преріжними соціялістичними личинами,як напр. 'уряд УРСР ухва
лив', 'українські профспілки ухвалили збільшити виріб','взаємодо
помога народів СССР','будова соціялізму' (не московської імперії), 
'змагання передових колхозів','самооподатковання','добробут всіх', 
'боротьба з куркулями і спекулянтами','вороги українського нарог ' 
ду' ( а не московської імперії) і т.п.

Виріб предметів і знаряддя промислово розпочався в Україні 
ще за кам'яної доби,с.т.^.000 років тому. Підкреслюємо - на про
мислове мірило,на продаж.Археологи знайшли в Україні багато про
мислових ( с.т. великих на продаж ) виробень кам'яних знарядь та 
прикрас. За сппжезоїї(тбронзової) та залізної діб таких промисло
вих виробень було ще більше.Археологи знайшли в самому лише Києві 
кілька великих виробень зперед 2.000 років (х*х).

Навіть 3.000 років тому Праукраїна продавала свої вироби до 
Західньої Европи та до Малої Азії. Отже,нема нічого дивного,по в 
ХУІ-ХУІІ-ХУІІІ ст. по всій Україні були десятки великих і тисячі 
менших::' гут,ливарень,гуралень,гарбарень,по ташень,кушнірень,чимба- 
рень,ткалень,кузень,зброєнь, гамарень,гончарень тощо. В ХУІІІ ст. 
Московщина знищила всі великі і середнього розміру українські ви- 
рібні всілякими заборонами,надмірними податками,а часто і відкри
тим грабунком,спаленням.Так Московщина знищила промисловість та 
торгівлю України,й обернула нашу заможну,культурну середню верст
ву на убогих,неписьменних міських сіромах (пролетарів).

Як і всюди в Европі,наші ремісники здавна були стоварізцені 
(організовані) в союзи (цехі).Лише член союзу мав право виробляти 
та продавати свої вироби.До союзу прймалися лише після довгого виш
колу та іспиту. Цим забезпечувалася висока якість українських ви
робів,отже і добра ціна на них.Напр.у Чехії в ХІУ ст.найкраші за-

Ж-) М.Слабчанко.'Матеріяли до економічно-соціяльної історії
України"

-к-*) С.Бібіков (ред.)."Нариси стародавньої історії УРСР"
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лізні колодки називалися 'руськими'. Тоді у франції називалася 
'руською' найліпша тканина,а 'руським' (теперішньою мовою -'укра
їнським' ) золотом французи називали все, шо йому не можна скласти 
ціни (х).

Нема нічого дивного в тому,шо українські вироби.були в Езро- 
пі найвищої якости.Нема,бо ж Українці мали не сторічний,а тисячо
річний досвід. Напр.у виробі парцеляни мали досвід від Трипільсь
ких часів (lt.000 років); у виробі біжутерії - зокрема ріжнобарве- 
ної склиці (поліхромної емалі) - від Сарматських часів (2.000 ро
ків) і т.д.За Руської імперії ІХ-ХІІІ ст.українські архітекти,бу
дівельні майстри,малярі були найліпшими в Европі. Про це свідчать 
їхні будови та твори в Україні і поза нею в Західній Европі.

Дуже висока якість українських виробів створила дуже високі 
на них ціни і дуже великий на них попит.Наші ремісники дуже добре 
заробляли,і були дуже заможні і висококультурні.Самозрозуміло,ди
ка Московщина не могла того стерпіти.Пьотр І,Єкатєріна II та їхні 
наступники закрили, заборонили ремісничі союзи (х-х). Майстрів ви
везли силоміць до Московщини,і примусили їх там навчати Москвинів. 
Напр.закрили Мистецьку Академію в Харкові,а всіх професорів заб
рали до Москбвшини. Вони й заснували там славне потім 'Строїанов- 
скоє учіліщз жівопісі'.

Московщина вивезла у ХУІІІ ст. до себе всі наші найліпші 
ткальні,разом з майстрами (хкх) .Виріб сукна в Україні одразу впав 
нз. 7^% Українські шкляні вироби - як і всі інші - були дуже висо
кої якости,і тому був дуже великий на них попит в Европі і висока 
ціна.Україна заробляла великі гроші на шкляних виробах.Московшина 
заборонила 1720 р. продавати їх до Західньої Европи.А тому,ню ди
кі Москвини не вживали шкла,то Московшина наклала навмисно велике 
мито на українські шкляні вироби,пюб Українці не могли продати їх 
і в Московшині.Так Московшина знишила шкляний промисел в Україні, 
і зубожила десятки тисяч українських ремісників та торгівців.

JNaS еазю'ЙІ&сМзвапва зжіжийаі^кнаш--:нілька^ся?^річнп-і?пя.р!іе- 
ляновий промисел.Великі парцелянові вирібні у Глухові,Волошках та 
інші вивезла разом з майстрами до Московщини. А що в Московшині 
не було парцелянової глини,то Московшина мусила дозволити Україні 
привозити до Московщини парцелянову ...глину.Так робила 
на Московшина.Так робить і соціялістична.Вона побудувала в Москов
шині цукроварні,а цукровий буряк не росте в Московшині,тож приво
зять його з України.Привезти коштує великі гроші,але ж платить не 
Московшина,а безправна осада - Україна.

Зруйнувавши український ткацький промисел,Московшина розбуду
вала свій.З допомогою українських знавців "...обернула Московську, 
Кастрамскую, Владіміроскую губернії в суцільну промислову округу 
Вся людність тих губерній жила лише з ткацького промислу" ( Ю л

Та,промисел потребує сирівців.І Московшина ще у ХУІІІ ст.за-

х) Н.Полонська-Василенко."Київська держава і Захід".
хх) їх ніколи не було в дикій,деспотичній Московшині.
хк-к) Те саме зробила і І$ЦІ року з усіма нашими вирібнями.
4)К.Аксаков."Іслєдованіє о торґовле на українскіх ярмарках".



-3 0 6 -

боронила Україні продавати: вовну,льон,коноплі тощо будь-де,крім 
Московщини. Ясна річ, платила скільки хотіла,проте дурні дукі щось 
платили. Розумніші ж за них нові дукі СССР нічого не платять, 
бо ж у соціалістичній державі нема власности. Це теоретичне 'нема 
власности' Московшина здійснила дуже просто. Так просто,шо навіть 
і запаморочений 'савремєннимі аїнямі' хахол зрозумів.-'Нема влас
ности' означає 'все наше, московське'. А коли хахол подумав (лише 
подумає,не скаже),шо в Україні також все наше,українське,то одер
жить старшебратню кулю в потилицю.

'Всьо наше' стосується також і до робітників, шо ті сирів
ці здобувають.У XIX ст.московський капіталістичний уряд купував 
робітників(на державні роботи),платючи за:дитину 390 руб.,за пару
бійка - 750 руб.,за дорослого - 1.000 руб.(х). Разумніший же со
ціалістичний уряд СССР не купує,а соціалізує людей.- Без жодних 
зайвих балачок загоняє до залізничих возів соціалізовану двоногу 
худобу,і везе на державну роботу.Українців - під північне овісся 
(полюс).А шо "дємакратічєская" Московщина -далеко "праірєсівніша" 
за стару капіталістичну,то вивозить не тисячами, як перед 1917 ро
ком,а мільйонами. Ба,шобільше!- Дурна капіталістична Московшина ку
пувала рабів,а хитріша "дємакратічєская" ПРОДАЄ їх.Кому продає?

На сибірські будови ніхто не хоче їхати, а понадто інженери, 
майстри,знавці (спеціалісти).У в'язницях СССР сидять сотки тисяч, 
Потрібних до сибірських будов,людей.Отже,сибірські будівельні під
приємства КУПУЮТЬ тих в'язнів. Коли забракне у в'язницях таких 
знавців, шо їх хочуть купити, то НКЦЦ ув'язнює таких і продає. За 
молодого бере дорожче,як за старого.За інженерв вдесятеро більше, 
як за чорнороба. Жінок продає найдешевше.. Дітей не продає, бо 
будівельники не купують. Тож відбирають їх від батьків,і вивозять 
до Московшини,де в сиротинцях вирощують їх на гарматне м'ясо.Так, 
як різник скуповує телят і вирощує їх на м'ясо. Лише різник ку
пує,а НКВД соціялізує задурно,отже зиск 100%.

Верховний Суд СССР (не УРСР) наказав 1965 р.відбирати в укра
їнських батьків їхні діти,коли батькі виховують їх в 'буржуазній' 
(с.т.українськійП.Ш.) ідеології (хх).

Американські опришки (пірати),що ловили в Африці муринів,і 
продавали рабовласникам в Америці, не вмилися до московської "дє- 
иакратіі".

Кожний уряд у світі витрачає чимало гроша на утримання в'яз
нів та поліції.Дурні капіталісти! Московський соціалістичний уряд 
СССР ЗАРОБЛЯЄ величезні мільярди рублів на в'язнях та каторжанах. 
Поліція ж не коштує його ані сотика,бо в'язні самі її оплачують(-к-хх) 

В'язничне 'підприємство' давало московській "дємакратіі" такі 
величезні зиски,шо вона за 50 років свого панування в СССР набу
дувала стократно більше в'язниць і тисячократно більше каторг,ніж 
московська аристократія за 5 0 0 років.І ці нові 'соцїалістічєскіє' 
в'язниці та каторги не коштують Москбвшину ані сотика.Все заплати-

**) K.Kononenko."Ukraine and Russia".
-к*) "Рабочая їазєта".Щ-У-І9б5.
-SHUir) Д И В . С Т . 6 5 .
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ли осади,немосквини.

Всюди у світі залізниці спричинилися до великого господарсь
кого розвитку країни, до культурного її поступу, до збагачення 
всієї її людности.Так було і в Московщині (я). Але цілковито про
тивно сталося в Україні. Маючи нічим не обмежану владу в Україні, 
Московщина зробила залізниці одним із своїх найсильніших засобів 
грабувати хижацько Україну. Україна мусила назавжди лишитися без
правною, нешадно визискуваною осадою,то постачає сирівці і покуп
ців московському промислові. На цій засаді Московшина будувала і 
тепер будує залізниці в Україні.

Всі головні залізниці України побудовано в напрямі південь- 
північ.Три з них побудували до 1917 р. а по 1917 р. побудували ше 
дві. А ввесь південь України не має залізниці в напрямі схід-за
хід.Навіть великий споживач вугілля - Одеса не має простого спо
лучення з Кривим Рогом, хоч лишилося-добудувати лише 120 клмтр. 
від Миколаїва. І Одеса вживала ( до 1917 р. ) $1.000 тон англій
ського вугілля і 22.000 тон українського, бо англійський про
давався в Одесі за 10.37 руб.за тону,а український за II.$1 руб. 
хоч англійський везли тисячі кілометрів з Англії,а українського 
гори лежали непроданого 120 клмтр.ві Одеси (-ах).Хай Англія бага
тіє, аби лише не Україна. А Московшина ж дуже потребувала тоді 
чужих грошей (валюти ),проте витрачала їх на англійський вугіль. 
Хай втратимо,аби лише Україна не багатіла.

Та,будуючи в Україні залізниці з півночі на південь ,Москов- 
нина навмисно не добудовувала їх до портів Чорного і Озівського 
морів.Українці просили кількакратно дозволу добудувати своїм кош
том, і кількократно уряд відмовив (х&к). Лише коли Бельгійці та 
французи перебрали у свої руки Донбас,і пекуче потребували сполу
чення з наши и морями, лише тоді дозволила Московшина їм добу
дувати чи побудувати до портів Чорного і Озівського йорів. Але 
розбудовувати ті порти не дозволила.Чужоземні кораблі в українсь
ких портах часом цілий місяць чекали на можливість виладувати 
овій вантаж. Натомісць на розбудову своїх Балтицьких портів Мос
ковщина не жалувала гроша (Д),бо ж з української кишені.Хіба ж не 
стоїть Петербург на українських кістках?

французькі промисловці в Донбасі примусили Московщину добу
дувати залізниці до озівських та чорноморських портів. Природно 
вся закордонна торгівля України мала би відновити свій зв'язок із 
Західньою Европою.Наші порти багатіли би,і самі без допомоги були 
би розбудувалися.

Головним крамом України на вивіз закордон були:пшениця,цукор, 
вовна,вугіль,копалини.Шоб українські порти НЕ багатіли,а багатіли 
московські, Москованна встановила вивізне мито з озівсько-чорно- 
морських портів на 100 % більше, як з балтицьких портів. Напр. на

-к-)І.Бліох. "Вліяніяє жєлєзних дароґ на економічєскоє састаяніє 
Расєі".

ях) Д.Чупров."Железнодорожное хазяйство".
яя-&) А.Іоловачов."Історія жєлезнодорожнава дела в Расєі".
Д) А.Куломзін.'Наша железнодорожная палітіка".
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збіжжя з балтицького порту 1.67 руб. з чверті,а з чорноморського 
2.99 руб. Та,з України до балтиньких портів кілька тисяч кіломет
рів, а до чорноморських лише кількасот. Шоб Українці не везли до 
чорноморських,Московщина запровадила т.зв. 'діфєрєнціальниє тарі- 
фи',с.т. ріжничкові оплати за перевіз. Напр.за перевіз вугілля з 
Донбасу до портів Чорного моря платилося 1/32 копійки за пуд-вер- 
сту,а до Московщини - 1/62 коп.с.т.на 100% дешевше.Перевіз збіжжя 
до чорноморських чи озівських портів коштував ДО % вартости то
го збіж̂ хя, а до балтицьких портів - лише 2^ %,хоч до балтиньких 
вдесятеро дальше,як до чорноморських.Така ріжниця була на всі си
рівці , с. т. вивезти сирівці з України до Московщини коштувало вдві
ч і ^  і більше,як вдвічі) дешевше, ніж привести їх з Москов&агни до 
України.

Так на * сирівці, але на готові вироби НАВПАКИ. Привезти готові 
вироби з Московщини в Україну коштувало вдвічі дешевше,ніж вивез
ти такі самі вироби з України до Московщини (*х ). Та,Москвинам і 
цього було замало. Вони вироби ліпшої якости залишали в Московщи
ні (хх) ,а гіршої якости везли в Україну, і продавали там на 1^-20% 
дорожче,ніж у Московщині ліпшої ЯКОСТИ (хих).

Знову ж і тут московська "дємакратія" СССР зробила великий 
"праґрєс".Московські дукі продавали в Україні на 1^-20% дорожче,і 
продавали всім,хто хотів купити. А московська "дємакратія" продає 
в СССР на 200% дорожче і то не всім, а лише своїм пахолкам за їхнє 
яничарство.Отже,має навіть готівкою зиск з малоросійського яничар
ства, а дурні їхні дукі самі платили тим яничарам.

Україна виробляла 2$ мільйонів клгр.вовни щороку.Англія мала 
надзвичайно дешеву вовну з Австралії.Московінина зняла ввозне мито 
з англійської вовни, і українські відчари зубожили .Московщина пот
ребувала англійські гроші на купно англійської машинерії.Проте, 
вона витрачала їх на купно англійської вовни, шоб пошкодити Укра-
3-Н1* Так само Московщина не наклала жодного мита на мадярське та 
грецьке вино,щоби тим митом не піддержати українських виноробів.

З усього тютюну, ию його вирощувала Україна,80% обробляли Пе
тербурзькі тютюнарні.

Та,знищити українське цукроварство Московщині не повелося. 
Причина - цукровий буряк вимерзає в Московщині.Примушена була 
Московшина обмежатися грабнком та шкодженням нашій цукровій про
мисловості.Подивімось: як це вона робила.

Уряд кожної культурної держави не накладає податку на те,без 
чого людина не може вижити, як напр.хліб,сіль тошо. Натоиісць всі 
культурні уряди накладають дуже великі податки на шкідливі,чи ма- 
лопотрібні людині речі^як напр. на трунки,тютюн, предмети розкоші 
(люксусу).З Московщині цілковито навпаки ( як і в усьому ). І за 
старих монархічних урядів, і за нового соціялістичного уряду СССР 
завжди були і тепер є ВИСОКІ податки на хліб, сіль і МАЛІ на горіл-

х)А.Білімов."Товарное двіжєніє на рускіх желєзних дароґах".
XX ) До Ч ТТПТТЦ..НЄ вивозили, бо вони були такої кепської якости, 

що Европейца не х'Отілн'їх купуваін.Те саме і тепер в СССР.
XXX) ф.Ястребов."Нариси з історії України".
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ку,тютюн та предмети розкрші.
Европейські уряди мають цукор за таку ж щоденну потребу,що й 

хліб,сіль,і тому податку на цукор не накладають. Московський же 
уряд наклав високий податок на український цукор на самому почат
ку цукроварства в Україні ( * ). Та,поки наш цукровий промисел був 
ще малий,і постачав цукор лише на московський імперський ринок,то 
платилося лише 50 коп.з пуда. ( 16 клгр.). А що більшав вивіз поза 
московську імперію,то більшав і податок. Так 1895 р. був вже 1.75 
руб.с.т.ДО % продажної ціни.Року 1912 московський уряд мав цукро
вого і̂  датку 32.8 міл. золотих рублів, а до того ще й 7 міл.руб. 
промислового податку на цукроварні (-м*).Московыина дерла щороку з 
українського цукрового промислу ДО міл.золотих руб.Але й цей руй
нуючий грабунок не спинив розвитку нашого цукрового промислу,і 
Московщина видумала ще один спосіб затримати його розвиток.

В Европі найбільше цукру виробляє Німеччина,а по ній Украї- 
на.Напр.І9Ю р.Німеччина мала 75 міл.клгр.а Україна - 60 міл.клгр. 
(Московщина - 1.5 міл.клг.з англійського сирівця).Та,хоч Україна 
і виробляла таку величезну кількість цукру,проте споживала його 
найменше за всі европейські народи.Напр. Англія споживала Д5 клг. 
на одну особу людности,а Україна - лише 8 клгр.Наш селянин,ще ви
рощував буряк і робітник цукроварні свого власного цукру не ласу
вали, бо ті статистичні 8 клгр. споживали лише заможні люди. Але 
ласували український цукор англійські та німецькі ...свині.Про це 
подбала Московщина,бо ж заробляла на тому ДО міл.руб.шороку.Як?

Собівартість цукру українським цукроварням була 3.25 руб. за 
пуд.До того податок 1.75 руб.разом - 5 руб.пуд.Отже,продажна ціна 
в Україні не могла бути меншою за 12.5 коп.фунт. Такої ціни наш 
селянин чи робітник платити не міг, і наші цукроварні примушені 
були продавати свій цукор закордоном.

Але такої ціни Західня Европа не хотіла платити, бо мала свій 
вдвічі дешевший. Тому московський уряд звільняв вивозників ( екс
портерам ) українського цукру від податку ( 1.75 р. на пуді),і на
віть давав їм 80 коп. на пуд допомоги (-к-н-к) .На тому Московщина не 
лише нічого не втрачала,але навпаки заробляла ДО міл. руб.щороку. 
Таємниця такої 'хитрої механіки' така.

Торгівля і промисел не можуть існувати без позичок (кредиту), 
їх потребували ї наші цукроварні та торгівці цукром. Московський
УЗЯЙ^ОТ&ОрЙВ ДЗ 'К^ЛМ^ГІ^ЄК0ВСЬ'КИКІ^№ЙІВ ведину ;тзй4ва^'4!їіілку
(фінансовий синдикат).Вона змонополізувала всі позички в імперії.
І вона позичала московським вивозникам на 6%,а українським на 25&, 
с.т. не позичала. Так увесь вивіз українського цукру опинився в 
московських руках.Москвини продавали наш цукор в Европі за 5-6 коп. 
фунт,бо Англія-мала цукор з осад дуже дешево,бо ж муринам майже 
шічого не платила, а Німеччина мала дешевий, бо уряд не накладав 
жодного податку на цукор.

Продавши в Европі український цукор за 5-6 коп.фунт,Московщина
к) Першу цукроварню в Україні збудовано 1887 року.
-н-х) П.Лашвнко."Історія народнава хазяйства СССР", 
йхя-) П.Хромов. "Економічєскоб развітіє Расеі".
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купувала в Англії очеретовий цукор-сировепь за 1 -2  коп. фунт,і 
везла його до Петербургу. Очистивши його там, везла в Україну і 
продавала за 1Д коп.фунт, (в Московщині продавала за* 13 коп.) (х). 
Так українські селяни та робітники цукроварень заробляли не біль
ше за африканських,а петроградські заробляли на життя.

Хоч і дуже мало,про те цукроварні платили до 1917 р.укразнсь- 
ким селянам за буряки; давали задарма жмаки і трохи неочишеного 
цукру та меляси. Московська ж "дємакратія" по 1917 році навіть 
жмаків не дає, а про цукор і казати нема що. Якщо ж хто візьме 
кілька буряків своїм голодним дітям ( дітям,не худобі),то його за
силає Московшина на каторгу. За буряки ж московська "дємакратія" 
не лише нічого не платить-українським колхозникам, але навпаки * 
наказує їм платити Московщині. Сама ж московська статистика пише, 
шо собівартість цукрових буряків колхозам за часів 5-ої п'ятиріч
ки була 1$ руб. за тону, а уряд СССР платив колхоажі лише 2 руб. 
$0 коп.за тону (*). Отже,не доплачував 12'.$ рублів за тону, навіть 
до собівартостей про платню колхозникам їа їхню працю і мови не
ма. Так "дємакратічєская" Московшина грабує в Україні лише буряків 
річно на 1.87$ мільйонів рублів,а за останні $0 років пограбувала 
на 93.795.000.000 рублів. Чи ж не "безкорисна допомога братнього 
народу"? А стільки грабує лише буряків.А іншого.;..???

Монархічна,капіталістична Московшина була напразду янголом, 
порівнюючи до демократичної,соціалістичної, бо ж недоплачувала Ук
раїні стільки за ВСІ вироби.

До 1917 р.цукор продавався в Україні за lit коп.за фунт.Тепер 
продається за 10 руб.за клг.р. Вирахуйте: скільки мільярдів рублів 
БІЛЬШЕ дере по 1917 році "дємакратічєская" Московшина.

За рр.1960-6$ ввесь СССР виробив Д7.3 міл.тон цукру.Отже,на 
одну особу припадає 21$ клгр. З тої кількости УРСР виробила 2 8 .1  
міл.тон.Отже,на кожного мешканця УРСР припадає 638 клгр. (-&&). 
Ріжницю між 638 клг.і 21$ клг - Д23 клгр. загарбала Московшина.

До 1917 р.в Україні було чимало сіроми,але навіть і під мос
ковським пануванням за 300 років не здох з голоду ані один собака. 
За панування ж московської "дємакратіі" за ЗО років загинуло з 
голоду понад 10 мільйонів Українців, і щодня півголодні До мільйо
нів в Україні,яка до 1917 року годувала своїм хлібом пів Европи. 
Московська "дєиакратія" направду - "прагрєсівная".

Вугіль та залізо є основою промисловосте В Україні є найіде-* 
альніші обставини на величезний розвиток промисловостебо: 
ї) Вугіль і залізняк ( руда ) лежать надзвичайно близько один до 

одного.
2) Вугіль - найвищої якости до коксования,на витоп залізняку.
3) Залізняк має найвиший відсоток заліза.
Д) Обидві копалини лежать неглибоко.
$) Там же є дуже високої якости (Д$%) манган на виріб криці.

*) "Вєстнік Статістікі" 111-1958.
-&К-) "Радянська Україна" Іб-Х11-І9б$.
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6) Копальні близько< морських портів,шо не замерзають.
7) Україна пекуче потребує будівельного заліза,бо бракує дерева.
8) Розлогість імперії пекуче потребувала довжелезних залізниць.
9) Вивіз збіжжя,цукру тошо вимагав залізниць і фльоти,отже попит 

на вугіль і залізо - забезпечені.
10) Через Чорне море Україна пов'язана з торговельним шляхом Ев

ро па-Далекий Схід.
11) Україна перелюднена,отже робітників не забракне.
12) Українці - надзвичайно здібні і робучі, що забезпечує високу 

вправність промислових робітників,інженерів,а тим високу я- 
кість виробів.

13) Велике рільництво України забезпечує прохарчовання промисло
вих міст.

ІЦ) Україна 'та'іже самовистарчальна щодо інших сирівців, зокрема 
нафти,газу.

15) Багатіючи від збільшеного попиту на рільничі вироби,українсь
ке селянство збільшуватиме попит на промислові вироби,отже до
машній ринок стало збільшуватиметься.
Кожна,навіть осадницька,але культурна держава була би вико

ристала такі винятково сприяючі обставини, і була би розбудувала 
величезну промисловість,яка піднесла би добробут не лише України, 
але й усієї імперії.Так європейські держави і робили.Напр.Австрія 
в Чехії,Німеччина у Шлезку,Англія в Канаді, в Австралії. Тут нам 
найцікавіший приклад Канади.

Офіційно Канада є лише домінією Британської імперії,с.т.під
леглою Лондонському урядові.фактично ж Канада є незалежною держа
вою. Вона має власний парламент,шо ухвалює закони, не питаючи Лон
дону .Має власне,не підлегле Лондонові,військо і зльоту .Має власні 
гроші.Має власну,незалежну не від кого,закордонну політику.

Від своєї метрополії - Англії Канада відокремлена океаном. 
Більшість канадців - неанглійського походження. Канада має повну 
можливість відокремитися від Брітанської імперії без жодної війни 
чи революції,але спокійним,мирним всенароднім голосованиям ( пле
бісцитом).Кількаразовий пробний ( неофіційний ) опит канадської 
людности показав,шо за відокремлення від Брітанської імперії голо
сувало би одни відсоток людности.

Чим же Лондон тримає Канаду в Брітанській імперії? - Цього 
Москвині ніколи не зрозуміє.Ніколи,бо шоб таке розуміти,треба бу
ти людиною,а не Москвиной.Не український шовініст,але нзсторонній 
французький історик писав: "Москвини ще не є людьми" (х).

Розбудовувати свою дейаву і господарку тяжкою працею,як це 
робили: фіни,Шведи,Норвежці? - Та, це ж треба "работать как бикі. 
0,нєт! Я лучє буду дєбашіріть па рускі" (**). 'Дєбашіріть' в пе
рекладі на людську мову - захоплювати сусідні (і не сусідні)бага
ті землі,і грабувати їх доти, доки є шо грабувати. Ограбувавши до 
останньої нитки, захоплювати дальші і дальші без кінпя-краю.Це і є 
ввесь зміст всієї історії московського народу по сьогодня. Всю *

*к) J.Michelet."Modern History", 
хх) ф.Достоєвскій.'Днєвнік пісателя".
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ди, де щи ходила московська влада, по дуже короткому часі країна 
убожила,дичавіла. Так сталося з багаткнюю, культурною Україною, з 
культурними: Естонією,Латвією,Литвою,Фінляндією, Польщею у ХУІІІ- 
XIX ст.а з Чехією,Болгарією,Мадяршиною у XX ст.І ніякі крутійства 
московських істориків не знищать цих історичних фактів.

Дикі,за тисячі кілометрів від Европи,землі Европейці розбуду
вали на культурні,багаті: Канаду,Австралію,ЗАС і т.п.А багатющий 
Сибір,у самого порога Московщини лежав у московських руках обло
гом Ц00 років,бо щоби ті багатства покласти до кишені, треба було 
"работать как бикі'.Нема дурних.Воліємо загарбати,вкрасти вже го
тове, зроблене сусідами. Цю філософію життя визнавали ВСІМосквини 
ВСЙчасів від Іванів до Нікіт.

Та,щоби грабувати сусідів,треба мати сильне військо.А його 
сила залежить від власної промисловости та рільництва.Це примуси
ло Московщину розбудовувати Урал.Величезні мільйони гроша (шо йо
го здерла з України)вклала Московщина в розбудову Уралу.Та,Мсквин 
Москвиной.- Більшість тих грошей розкрадали,марнували,і розбудува
ли такий безлад, що уральське залізо коштувало Московщину вдвічі 
дорожче,ніж привезене з Європи.Московщина мусила купувати в Евро- 
пі всі залізні вироби,навіть маленькі цвяхи (х).Але ж купувала не 
за свої гроші,а за награбовані в Україні.

'Блаґотворнов вліяніє ^редавоґо,вєдушвґо' щорік більше зу- 
божувало Україну. Жорік менше мала Московщина гроша на купно за
лізних виробів у Европі. Шоправда, московська імперія мала власне 
залізо і власний вугіль та всі найсприятливіші обставини розбуду
вати власний залізний промисел, але те залізо,вугіль,сприятливі 
обставини були ...у стоклятій мазепинській осаді. А вона убожила, 
і треба було думати про загарбання нових. Багата Дунайшина,Бал
кани,Царгород. Та,шоб їх загарбати треба значно посилити військову 
силу. Треба більше заліза на зброю; більше залізниць на перевіз 
війська, харчів і багатств з новозагарбаних осад до далекої 
Московшини.Дозволити Українцям розбудовувати Донбас,промисловість 
України - це зміцнити господарчу силу України,а та сила створить 
господарську незалежність, що зродить незалежнсть культурну, а 
з неї і політичну. Доручити Москвинам розбудовувати Донбас,то й 
"розбудують" таке,як на Уралі.Нема іншого виходу,як закликати но
вітніх варягів. І Московщина закликала французів та Бельгійців. 
Змосковщений Німець сумно зауважив:"Боротьбу між Кривим Рогом і 
Уралом розв'язав чужоземний капітал і проти користи московського 
національного капіталу" (хх).

Дослідивши природні обставини,Европейці побачили,шо вони за
роблять далеко більше,продаючи Московщині залізо та вугіль не єв
ропейське, але українське.Вони побачили також політичну несилу Ук
раїни захистити свої права.Також зрозуміли і мету московської по
літики в Україні.Зрозуміли,шо Московшина перешкоджатиме їм розбу
довувати Донбас,Кривий Ріг,якщо не одержить доброго хабара.Отже, 
треба було купити і московський уряд, і московське суспільство 
якоюсь вистарчальною їм ціною.

х) Б.Брант.'Іностраниє капітали в Расєі".
х-к-)М.Вольф. "Ієоґрафічєскоє размєшвніє рускай промишлєності".
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Тою ціною стала НАРОДНІСТЬ (національність) власників Донба
су,Кривого Рогу і взагалі промислевости України.французи запропо
нували Московщині чималу пайку.

Же перед приходом французів Московщина розпочала була будува
ти залізниці в імперії.Купувати в Европі паротяги, вози (вагони), 
тори (рейки),устатковання та вугіль Московщина не могла,бо не мог
ла чужоземних грешен,а позичити Московщині Европа боялася.Це при
мусила Московшину купувати (скрегочучи зубами) все те в У-̂ -.їпі'. 
Українці заснували були кілька своїх великих промислових та фінан
сових підприємств,як напр.Донецько-Юрівське,Олексіївсько-Дніпров- 
ське,Таганрозьке гамарські (металюргійні) товариства та Київський 
і Харківський банки. Вони росли і багатіли не. місяцями,але днями. 
Розбудова української промисловости ставала твердо на власні но
ги. Отже,шоб опанувати її, треба насамперед знищити українських 
промисловців та банкирів.

Московський уряд,московські банкири:Рябушінскій,П;тілоф,Ав- 
дакоф,Утін,Плотнікоф та французькі банкири Тальмани,порозумівшись 
спільними силами створили всілякими шахрайствами велику господар
чу кризу в Україні.Напр.московський уряд зробив грошеву "реформу" 
якою пограбував в Українців 7$ % їхніх грошей (х). За ті знеці
нені гроші Московщина забирала запівдарма український найголовні
ший вивізний крам - пшеницю, і продавала її в Европі за добрі єв
ропейські гроші.

І тут бачимо "пратрєс" "дємакратічєской" Московшини.Монархіч
на Московшина, хоч і дуже мало, проте шось платила Україні за її 
пшеницю^ Українці,хоч і бідували гірко,проте з голоду не вмирали. 
"Дємакратічєская" ж Московшина забирала задарма не лише пшеницю, 
але й все їстівне.І забирала не один раз,а кілька разів:1921 року, 
1933 року,19^1 року,1956 року. За один лише 1933 рік вигубила го
лодомором 8 мільйонів українських дітей,жінок, старих і молодих. 
Не вмилися московські монархісти до своїх "дємакратів".

Французькі банкіри дали московським великі позики,і купили 
на кількадесят мільйонів рублів московських грошевих паперів. 
Уряд побільшив податки на українські вироби.Згадана тут поперед 
московська банкірська позичкова спілка заперестала цілковито да
вати українським підприємствам будь-які позички.

Такий об'єднаний наступ московського уряду, московських та 
французьких банкірів не могли витримати українські промисловці та 
банкіри,і вони збанкротували.їхні банки та підприємства забрали 
запівдарма Москвини (хх).Засновник Харківського банку,український 
патріот П.Алчевськии застрілився з розпуки (ххн-).його банк, забрав 
Москвин Рябушінскій.

Як бачимо,українських капіталістів знишили не соціалісти 
московські 1917 року,але їхні капіталісти півсторічна раніш.

французи та Бельгійці заходилися розбудовувати Донбас і Кри
вий Ріг не 'па рускі',але по людськи. Вони привезли багато своїх

-к-) По 1917 році Московшина грабувала Україну цим способом Д
хк^зи^ .Кафенгауз. "Сіндікати в руской жєлєзноє промишлєності"

хкх)проф.Д.Шербаківський утопився І93Д р. з розпуки, дивлючись 
на нишення Московщиною українських музеїв.
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найліпших інженерів,майстрів та найліпшу машинерію, і за короткий 
час Донбас подесятерив видатність та прибутковість. Один робітник 
добував залізняку у Кривому Розі 16.4 пуд.,а в Московщині - лише 

пуд. (^).За - 40г-р&нів<* ̂1&70-19 ІЗ) виріб заліза збільшили 20-ти- 
кратно,і давали 75^ всього виробу імперії.Вугілля давали 80&.

Москвини також заходилися розбудовувати ...грабунок України. 
Вони заснували три. трести: вугільний 'ПРОДУГОЛЬ', залізний 'ПР0- 
ДАМЕТ' і копальневий 'ПРОДАРАД'. З грошевою допомогою французь
ких банків і з політичною допомогою сЬогб уряду,ні три трести за
хопили нагляд (контролю) над 80% копалень,74^ ливарень,8!% залі- 
зень (виробень залізного краму).Решта нічого не могла вдіяти
проти тої монополізації, бо уряд був на боці монополістів (**).

Доречно буде тут пригадати,що московські приватні банки були 
приватними лише формально,на папері.фактично ж були державними чи 
напівдержавними,бо гроші на їх засновання і діяльність давав уряд, 
і тому найвищий нагляд ( контролю ) мав уряд. Навіть управителів 
(директорів) призначав фактично уряд, а не вибирали уділовці, як 
всюди у світі. Як бачимо,удержавили банки і почали удержавлювати 
про: исловість та торгівлю не соціалісти ( московські) 1917 р.але 
монархісти півсторіччя раніше.

Ми вже згадували про величезну творчу силу змагу (конкурен
ції) у вільному (політично і господарче) суспільстві. Той змаг не 
лише знижує ціни та поліпшує якість,алей ПЛЯНУЄ промисловість. І 
плянуе.керує безстороннє,безкоштовно і ліпше, за сторонничне,кош
товне,гірше державне пляновання та керівництво. В СССР понад $0 % 
ціни походить з видатків на пляновиків,канцелярій. Видатки цілко
вито зайві. Змаг ( конкуренція ) створив закон попиту-постачання. 
Постачання маліє,починає бракувати краму, і люди платять вишу ці
ну щоби купити його. Ліпші ціни спонукають промисел збільшувати 
виріб, Попит маліє,і торгівці примушені зменшувати ціни,шоби крап 
не лежав,не обертався у мертвий капітал,шо не дає зисків.Зменшені 
ціни заохочуть людей купувати більше. Росте попит - росте ціна. 
Маліє попит - маліє ціна. Так не Люди,не урядовці, але безсторон
ній закон попиту-постачання самособою ( автоматично),безкоштовно 
унапрямлюе (регулює) розвиток поступу суспільства.

Той змаг часом руйнує змагунів.Шоб таке не сталося,промис
ловці та торгівці почали змовлятися не зйійювати цін без взаєм
ної згоди.Почали творити трести,синдикати,які встановлювали ціни 
однакові й обов'язкові всім членам тресту.Самозрозуміло,ціни виші 
за звичайні.Хто не додержавався тих цін,того трести руйнували.

Та,в європейському вільному суспільстві змаг(конкуренція)є 
невід'ємною частиною людської вольности. І вільне суспільство не
гайно і твердо спротивилося спробам творити трести і всілякі моно
полії.Тепер трести ЗАБОРОНЕНІ законом у всіх культурних державах. 
Таємні трести держава карає дуже великою гривною (часто мільйона
ми долярів).Єдина держава де панують трести - це СССР.

Згадані московські трести: Продуголь,Продаметта Продаруд 
створювали штучно брак залізного краму, навмисно зменшуючи виріб,

-к) П.Хромов, там-же 
й-Д-) Б.Кафенгауз.там-же.
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чи навіть припиняючи виріб на якийсь час. Кожому членові тих тре
стів призначалася найбільша кількість,то її мав право виробити.За 
виріб понад ту кількість трест карав гривною 10.000 рублів (х).

Ці трести тримали ціни на залізний крам ДВІЧІ ВИЩИМИ за єв
ропейські, а в Україні ше й на 3 %  вищими,ніж у Московщині,хоч той 
крам виробляли в Україні,отже мало би бути навпаки,бо ж щось кош
тувало привезти його з України до Московщини. Таким робом на кож
ному плузі, на кожному ножі, сокирі,цвяху Україна ПЕРЕПЛАЧУВАЛА, 
понад 200%.Та опришницька ( бандитська) надвишка лише за залізний 
крам давала Московщині 54 мільйони золотих рублів щороку. Така ж 
надвишка на тканинах давала їй 91 міл.золотих рублів щороку (хх). 
На інших виробах - же більше мільйонів рублів.

Творчий хист французів,добра машинерія у копальнях та виріб- 
нях,надзвичайно сприятливі природні обставини і (що найголовніше) 
монополь трестів дали нечуваний ніде у світі річний зиск (деві- 
денту).У Західній Европі подібні підприємства давали 5-6 % річно
го зиску.В Московщині - 10-1-2 %(бо уряд докладав).В Україні ж той 
зиск підносився аж до 57%, і ніколи не був нижче за 23% (ххх-).

Річки золота плили з України до Московшини та до Західньої 
Европи.Державний кошторис (бюджет) московської імперії 1885 р.був 
765 міл.руб.А 1913 р.був вже 3.240 міл.руб. За коротенські 28 ро
ків підскочив аж на 425 %.І французи-Бельгійці заробили ще більшз. 
- Вони вклали в Донбас-Кривий Ріг 179 * ̂  мільйонів рублів,а в про
мисловість України взагалі - 413.8 міл.руб.(Ц).А лише за 25 років 
(1888-1913) вони заробили в Україні 5 мільярдів золотих рублів (5) 
Уділи тих французьких підприємств в Україні цінилися на світових 
біржах дорожче,за уділи африканських ( найбагатших у світі) золо
тих копалень.Якби ні!

Проте,ті французькі і московські капіталісти не вмилися до 
московської "дємакратіі",бо ж заробляли найбільше 37%.А уряд 'ра
бочих і крестьян' заробляє в СССР на ХЛІБІ від 2.000 % до 4.000 %
!!і,а на їнших ЇСТІВНИХ речах - щонайменше І.000%.Найбільша 'аку
ла Валстріту' і мріяти не наважувалася про такий казковий зиск.

Та,може українська сірома (пролетаріат) щось заробила в Дон
басі? Може вона цюсь скористала з розбудови ненашої промисловосте 
на нашій не своїй землі,з наших не своїх природніх багатств,Богом 
даних Україні? - На жаль,НІ.І в тому почасти завинили самі Україн-
Ці*Як*Вираз "Українець любить свою землю" не передає і одної ти-л 
сячної того почуття,що його відчуває Українець,український селянин 
до своєї землі.Прапредки Українців: Трипільці,Сармати,Скити,Анти, 
всі мали богиню Землю-Мати. Про культ Землі-Мати українського

х) П.Лашенко.там-же
хх) 3 усіх тканин в імперії 95% ткалося в Московщині з немос- 

ковського прядива. Чужоземну бавовну привозили до Одеси, 
везли далі до Московшини; там ткали,а тканини везли назад 
в Україну на продаж.Так було до 1917 р.Так є і по 1917 р.

ххх) В.Зів."Іностранний капітал в рускай прамишлєності".
4) Д.Вірник."Нариси розвитку народнього господарства України"
5) K.Kononenko.ib.
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селянина можна написати кілька великих наукових праць (х). ТЬ,шо 
українець-цереселенець бере з собою на чужину грудку української 
землі(-№*;) це не просто любов,а шось безмірно більше. Не буде пере
садно сказатидшо Українець ОБОЖНЮЄ свою землю. Ось чому українсь
кий малоземельний селянин мучився,голодував на своєму малюсінько
му клаптиці землі,але не кидав його,не переселювався до міста не 
йшов праювати до вирібні,не їхав до Донбасу.

Московський же селянин навпаки ненавидив землю,кидав її за 
найменшої нагоди, і подавався у-світ-за-очі шукати легкого хліба.
І всюди почувався як вдома.Тим-то коли французи почали розбудову
вати Донбас, Москвини посунули туди хмарами,як сарана. Пізнавши 
який з кацапа робітник,а який з Українця,французи дуже охоче най
мали Українців і дуже неохоче Москвинів.Але Українці не приходили 
і в Донбасі переможно залунав московський 'матюк'. Саме в Донбасі 
були 1^17 р.'савети' найукраїножерські. Харківські 'савєти' щось 
мимрили про права української мови,але Донбасівські твердо стояли - 
на Валуєвському "Не било,нєт,і бить нє можєт нікакой Малоросії". 
Навіть Малоросії.У почувши слово 'українськи',скаженіли.

Рятуючись від московських катів і голоду, Українці по 1933 
році, гуртово тікали до Донбасу.Назбиралося їх там стільки,шо стали 
більнюстю тамошньої людности. Московшина затривожилася,і поробила 
відповідні заходи. В Донбасі нема ані одної середньої школи з ук
раїнською вик ладовою мовою; не виходить там жодного україномовно
го часопису чи журналу .Жогірше {Московшина не допускає українських 
журналів,часописів,книжок до клюбів,книгозбірень тошо. У Донбасі 
читають:московської "Правди"- 200.000,"Ізвестій" - 296.000,"Рабо
чей Газети" - 137.000,а її україномовного близнюка "Робітничої Га
зети" - 3.000 (х&к).

Монархічна московшина московшила до 1917 року лише інтелі
генцію. "Дємакратічєская" ж Московшина московшить по 1917 році й 
робітництво та селянство."Праґрєс".

Европейська та американська демократія заборонила будь-які 
трести. Московська ж "дємакратія",як лишень прийшла до влади, на 
місце старих капіталістичних 3 дротів,створила 33 нових. Тепер в 
СССР кожне підприємство, кожної галузі промислу і торгівлі,об'єд
нані в трести, а всі трести об'єднані в один трест над трестами - 
уряд СССР. Такого всемогутнього тресту не існувала ще в історії 
культурного людства. Не існувала навіть і в стародавніх азійських 
деспотіях.Московський "дємакратічєскій" трест над трестами - уряд 
СССР має в одних тих самих руках ВСЕ0Х0ПЛЮЮЧУ МОНОПОЛІЮ, і то де 
не лише господарчу,але й політичну з поліцією та військом. Жогip- 
met- Має в тих самих руках монополію на ВСЕ життя,навіть і життя 
духове.До такої всеохоплюючої ( тотальної) монополії не доглупа- 
лися найзажерлпвіші капіталісти за найчорніших часів найгіршого 
рабовласництва.

Хто ж є фактичним ВЛАСНИКОМ того тресту над трестами?- Офі
ційно він називається 'Держава'.фактично ж ним є нова московська

х) про це див.П.Штепа. "Українець а Москвин" 
хк) Цього не робить жодний інший нарід, 
ххх) "Літературна Україна" 8-Х-1999-
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аристократія,найвищі вельможі СССР. Верхівка тої аристократії, на 
чолі з всемогутнім імператором є власником того тресту над трес
тами. Власником ніким і нічим не обмежаним. Богом. Підкреслюємо - 
власником,бо ж всі мови називають ним словом того, хто має право 
і силу робити зі своїм майном все,цю захоче. Це й записано чорним 
на білому до конституції СССР.Там написано,що всі багатства всьо
го СССР є власністю не окремих "республік",але уряду СССР,с.т. 
найвиших московських вельмож.

Дозволивші французам та своїм Москвинам розбудовувати промис
ловість України, Московщина - ясна річ - подбала,щоб ташрсжасло- 
вість ніким робом не усамостійнилася; щоб не розірвала своєї за?- 
лежности від промисловостей,торгівлі і грошей Московшини.І до 1917 
року,і по 1917 році Московщина дозволяє Україні лише видобувати 
сирівці: вугіль,залізняк,нафту,газ,збіжжя,цукор,олії,м'ясо 3. т.п. 
та виробляти знадоби (матеріали): будівельне залізо,бляху,цемент, 
шкло,хемікалії тощо. Все те Московщина забирає до себе, і там ви
робляє з нього все,шо може. І тут бачимо "праґрес" "дєиакратічєс- 
кой" Московшини. Монархічна Московиина так робила лише з тданина
ми і більше з нічим.

Та,нічого нового не запровадила в СССР московська"дємакра- 
тія".Колись саме життя примусило московську аристократію дозволи
ти будувати залізниці до портів Чорного,Озівського морів.Так і по 
1917 році саме життя примусило їхню "дємакратію" дозволити буду
вати в Україні щось і з легкої промисловости.Ясна річ,лише таку, 
яка зв'язана з московською,яка залежить від московської.Напр.бу
дують в Україні рушії (мотори),а важливіші частини до них (куль- 
чаті ложиська,оливні смоки тощо) присилає Московиина, бо лише в 
Московшині їх виробляють.У часописах СССР досить часто читаемо,шо 
вирібні в Україні не виробили якихось машин лише тому, що не одер
жали з Московшини частини до них.Це - дуже загрозлива пригадка Ук
раїні, що по розвалі СССР багато виробень в Україні зупиняться 
з-за браку частин. Цю,дуже критичну, перерву Московщина і світова 
Мафія використають,шоби завалити проголошену українську незалежну 
державу.Також загрозливою пригадкою є факт,ню Україна не має виро
бень ЗБРОЇ,стрільна,літаків,військового виряду.Також загрожує ук
раїнській самостійній державі той факт, шо Україна має лише вели
чезного розміру рільничі машини. Українці стихійно, не чекаючи ні 
на що,знишать колхози,совхози і поділять землю на хутори. А хутір 
може вживати лише малі машини.їх Україна НЕ має.

Же року 1890 писав офіційний часопис "Масковскіє Ведомості": 
"..Ми,Москвини і наша Московшина створили велику російську імпе
рію. На нас,Москвинах вона стоїть,і стоятиме доти,доки уряд дава
тиме першість Московшині і Москвинам у всьому й усюди; доки до
помагатиме розбудовувати промисловість лише в Московшині, і не 
дозволятиме розбудовувати її на немосковських землях імперії".

Монархічний уряд це й робив.Соціалістичний уряд СССР каже щось 
цілковито противне,як монархічний,але РОБИТЬ те самісіньке.

Залізниці в московській імперії були фактично всі державними 
(хоч формально приватними),бо уряд давав на будову їх і навіть на 
утримання великі позики, шо їх ніколи назад не отримував,хоч мос
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ковські залізниці заробляли більше,як будь-які у світі 14% зиску 
чи 1(% на кілометрі).Уділовпі одержали річного зиску (дивіденду) 
32.5 міл.руб.1870 року,71.7 міл.руб.1877 року. А за цей самий час 
борг залізниць державі збільшився на 150 бо недобір ( дефіцит ) 
залізниць був 45.0.5 міл. руб. Року 1884 залізниці заборгувалися 
державі на 926 мільйонів рублів.

Дквна річ.Московські залізниці заробляли ліплю,як будь-де у 
світі; платили своїм уділовцям величезні зиски (дивіденди),і від- 
ночас мали недобір. Звідки ж брали гроші платити уділовцям зиски?

Таємниця нього дивогляду (парадоксу) не велика.- Залізниці 
в Московщині давали величезні недобори, бо не мали шо возити,а 
побудовано їх там не з господарських потреб, але з політичних та 
військових. Ті недобори покривав їм уряд. А люб мати на те гроші, 
він установив оплату за перевіз в Україні на 25 % дорожче, як в 
Московщині. Залізниці України були завжди перевантажені,бо везли 
до Московщини 8(% потрібних їй сирівців,і привозили в Україну 85 
% московських виробів.Тим-то залізниці в Україні заробляли великі 
зиски. Так Україна платила недобори залізниць в Московщині.Плати
ла зиски уділовцям залізниць не лише тих,пю в Україні, але й тих, 
що в Московщині. І уділовпі московських залізниць одержували з ук
раїнської кишені пересічно ( 1878-1917) 46 міл.рублів щороку. Ці 
гропіі дерла Московлина з України за перевіз нашею,не своєю землею 
нашого не свого: збіжжя,вугілля,заліза,цукру,м'яса тощо.

В ХУІІІ ст.в Московщині не було ані одної,найменшої діяль- 
ности людини,ані найменшого предмету,ню не було оподатковано. На
віть смерть; платити державний податок навіть мерці ( за дозвіл 
поховати і податок на труну). Вже не було*ЩО опадатковувати, і 
Пьотр І заснував окрему установу 'прібильшікоф', шс її єдиним 
завданням було видумувати нові джерела податків. Ті величезні по
датки так руйнували державу, шо уряд не міг стягнути 45 % подат
ків (**),бо головний платник - московський мужик вже не мав нічого. 
Московська держава щорік швидче котилася до господарської,а з неї 
і політичної руїни,смерти.І саме тоді,на початку ХУІІІ ст. вряту
вало московську державу від загибелі величезне історичне шасття 
Московщини.- Вона дістала до своїх рук багатющу Україну.Ця подія 
( її перемога рід Полтавою) не лише врятувала московську державу 
від загибелі,але й збудувала імперію під шахрайською назвою:рані
ше 'Расєя',а тепер 'СССР'.

По Полтаві кошторис московської держави ріс, як на дріжжях. 
Року 1709 він був 20 міл.руб.,а вже 1724 року підскочив аж до 70 
міл.руб.(хх). Отже, лише за 15 років збільшився на 350 %.Року 1885 
виріс на 565 міл.руб.Року 1913 був.3.240 міл.руб. (х^х).Отже,виріс 
ще на 425 % лише за 28 років.І всі ті гроші - до останньої копій
ки - Московщина загарбала з подоланої України, як покажемо далі.
З тих (здертих з України) грошей Московщина повертала Україні на

х) В.Ключєвскій.там-же 
х-х) теж.
хх&) к.Копопепко.ІЬ.
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її (України,а не Московщини) потреби лише 15 % (-:;-).
Вже за першої ж п'ятирічки (1928-32) московський імперський 

уряд СССР (с.т.Московшина) здер з УРСР І0.7І12.2 мільйонів рублів 
оборотового податку.Він з тих грошей лишив Україні лише 743.8 міл, 
рублів (6.8 %), а решту - 10.004.4 мільйонів ( 93.2 % ) забрав со- 
бі(с.т.Московшині).Тепер (1966) цей грабунок на яких $0% біль
ший ( ^ ) .

Року 1962 кошторис СССР був 81.9 мільярдів руб.З того 'союз
ний' - 38.2 мільярд,руб.(46.6%),а РфССР - 26.4 мільярд.руб.а УРСР 
- 7.6 мільярд.руб.Той т.зв.'союзний' фактично є московський.Отже, 
Московшина фактично мала 6ii.ii. мільярд.руб.(80 %),хоч Москвинів у 
СССР є лише 26 %.Отже,Москвини мали на 54% забагато.Україна дає до 
кошторису СССР 2іі.6 мільярд.руб.а одержує від СССР лише 7.6 міл. 
(9.2 %),хоч Українців у СССР є 32% людности. Отже, Україна має на 
22,8 % менше,ніж їй належиться.Ріжниця - 76.8 %.

Московські монархічні уряди робили народні позики.Вони їх. не 
повертали, але %% платили, і не примушували людей позичати. Мос
ковський "дємакратічний" уряд СССР також робить народні позики,та
кож їх не повертає,але зробив "праґрєс" - не платить %%, і ті 
"позики" здирає з голодних і голих робітників,їх не питаючи.Чи ж 
не 'самая дємакратічєская дємакратія' та московська?

По Полтаві за 2$ лише років Московшина збільшила податки в 
Україні на 400%.Напр.податок від 'диму' (хати з обісЗм) у Москов
щині був 49 коп.а в Україні І руб.25 коп.(х-к-к-).0тже,вже тоді опо
даткувала Україну на 250 % тяжче,ніж свою Московшину. Лише за 9 
років (1870-1879) збільшила в Україні податки на 14% ( 4). Чи то
му,що Україна багатша за Московшину? На це відповідає московська 
податкова політика в СССР.Напр.

Міністер СССР А.Косиґін казав на засіданні уряду,шо мають 
зібрати I960 р. збіжжя в СССР на 9.3 мільйонів пудів більше,ніж 
зібрали 1958 року. А 1958 рік був одним з найврожайніших ( 5). А 
чому ж люди в Україні голодували I960 року? На цей запит відповів 
на зборах ПК КПСС у Січні 1961 р. той,хто знає найліпше за всіх 
справжню причину. Там Н.Хрушоф казав,дю московські області: Каст- 
рамская,Новгородская,Масковская, Владімірская,Тульская,Калінінс- , 
кая,Ярославская,Смоленская,с.т.ВСЯ Московшина здала державі 12.1 
міл.пудів збіжжя,але наступного же дня вони одержали безповорот
ної допомоги від уряду СССР 33.8 міл.пуд.збіжжя.Костромская і Нов
городская області не робили навіть тої комедії "здачі" * НЕ 
здали ані одного грама,а одержали від уряду 7.7 міл. пудів* збі
жжя (6).А ніякого НЗзрокаю не. було в Московщині I960 року.Так :4їГ- 
рий та дурний балакун Нікіта нехотячи відкрив нам московську

к) М.Порш."Україна в державному бюджеті Росії", 
х*) див.
хх-к-) В.Ключевскій.там-же,
ю
5) Пентр.Статист.Управа подає,шо 1958 р.зібрано 8.6 мільярдів 

пудів в СССР,а в УРСР - 1.9 мільярда пудів.
6) див.Протоколи Пленума ЦК КПСС у Січні 1961 року.
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державну таємницю. Відкрив,шо Московшина не лише не платила збіже- 
вого податку, але навпаки саїла ОДЕРЖУВАЛА від свого уряду збіжжя 
втричі більше,як мала давати.Наколи таке було за врожайного року, 
то - самозрозуміло - так було і за ВСІ роки,с.т.Московщина НЕ 
платила збіжевого податку.Навпаки одержувала задарма від уряду.

Звідки ж уряд СССР взяв ті 33.8 міл.пуд.збіжжя? - Відповідає 
енна московська.статистика.Вона каже,то I960 року Україна так го
лодувала, пю мусила продати 2 мільйона голів худоби,би не було чим 
її годувати.

Малоукраїнські господарники (економісти)на вигнанні,боючись 
закиду в "шовінізмі",замовчують два, великої політичної ваги фак- 
ти-И) В Московщині їдять український хліб не лише в містах, але й 
у селах московські селяни. 2) І за монархічної, і за сопіялістич- 
ної імперської влади в Московшині були і є сотки тисяч гектарів 
орної землі,цю стоять облогом,у бур'янах.Нікіта І знав це,але ви
силав на 'освоєня піліни' в Азії сотки тисяч української МОЛОДІ,з 
середньою бсвітою.Не знайшлося закордоном українського господарни
ка,який Зірвав би ЛИЧИНу 3 Проголошеної мети ТОГО ''ОСВОЄННЯ ціли-
^  * Н.Хруиюф сказав на зборах ЦК КПСС у Березні 19б2 р.шо РфССР 
зібрала збіжжя на 700 мільйонів пудів менше, ніж минулого року. І 
ніякого голоду не сталося в РфССР. Н.Хрушоф там же пояснив,шо не
добір поповнено привозом з УР СР.(*х')Ко?луніст України" писав 3-111- 
І9б2,що Україна перевиконала свій збіжевий податок.Чужинці опові
дали, пю вони бачили 19б2 року в Україні голодних у довгих чергах 
перед пекарнями,а в Московшині такого не бачили.

Приватно-власницький лад українського рільництва дуже переш
коджав Московшині грабувати українське селянство,і вона запровади
ла в Україні свою московську 'абшіну',перезваній її на колхоз.Во
на відібрала від українських селян їхню землю,худобу,машинерію, 
збіжжя,і силоміць загоняла їх до колхозів.Де-які,надто 'усєрниє' 
будівничі сопіялізму почали були робити те саме і в Московшині. І 
ХУІ з'їзд КПСС гостро засудив "шкідливу практику переносити на 
незернові райони (с.т.наМосковшину П.Ш.) колективізацію.шо її ЦК 
ухвалив ЛИШЕ для зернових районів" (с.т.України П.Ш.). Отже, 
маємо чорним по білому московський офіційний документ, шо наказує 
грабувати українське селянство і водночас забороняє грабувати 
московське. Жо скажуть на цей документ малоукраїнські оборонці 
московської інтелігенції,які запевняють нас, шо 'саветская' влада 
однаково (?) гнобить і Московшину і Україну?

Болотяні та піскуваті землі Московшини дуже надаються на ви
пас худоби. Крім того,сіяти збіжжя Москвини не хотять, бо ж мають 
його запівдарма з України. Отже,в Московшині мав би бути надмір 
м'яса та молочних виробів. А насправді Московшина привозить з не- 
московських земель СССР шороку 300.000 тон м'яса та понад 690.000 
тон молочних виробів.

Москвини забрали 1929-32 рр.від українських селян 70% їхньої 
худоби ніби до місцевих (українських) колхозів.А саме за той час

*) "Радянська Україна" 6-111-1962.
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збільшилося худоби в Московшині на 3 %  не знати звідки (ж).

Москвини знані на ввесь світ своїм злодійс твои,шахрайством, 
брехливістю,крутійством,нездарністю щось наладнати (організувати), 
щось провадити.Так,перепродаючи наш крам,Московщина завжди мала і 
має неімовірно величезний відсоток 'утєчкі','усуіикі','рассипкі', 
с.т.безладного марнотратства (Хх),не згадуючи вже про крадіжі.На
долужити ті втрати, збільшуючи ціна на український крам в Европі, 
Московщина не могла, бо в Европі панував торговельний змаг ( кон
куренція). Силою примусити Европейців платити московську ціну Мос
ковии на не могла,бо не мала такої сили. Але вона мала силу приму
сити подолану,безсилу Україну продавати Московщині за московську 
ціну.Не вона й робила.

Московська банківська спілка мала монополію на вивіз збіжжя 
та цукру, а вона платила Україні такі ціни,які хотіла. Боротися з 
нею ніхто не міг,бо її створив сам уряд.Та спілка платила україн
ським рільникам ціну на 25 % меншу за ту,що її платили Европейці. 
Тепер в СССР Московшина платить Україні не на 25 /6, але на всі 100 
% менше,с.т.нічого не платить."Праґрєс" московської "дємакратіі".

Україна вивозила (до 1917 р.) щороку збіжжя на 300 міл.руб. 
Отже,Московшина не доплачувала Україні за збіжжя щороку 77 міл.р. 
Крім того,Україна платила лише за дозвіл вивести ( вивозне мито ) 
2.99 руб.з чверті.Україна продавала щороку 4.7 міл,чвертей. Отже, 
лише за дозвіл вивезти платила Московщині 14 міл.руб.щороку. Ра
зом 91 міл.руб. грабувала Московшина Україну щороку лише збіжжям.

За дозвіл виробляти з власних буряків у власних цукроварнях 
цукор платила Україна Московщині щороку 40 міл.руб.(т.зв.'акціз').

За дозвіл гнати свою горілку платила щороку 280 міл.рублів.
За дозвіл продавати власний тютюн платила щороку 34 міл.руб.
Свої ткацькі вироби Московшина продавала в Україні на 35% 

дорожче за європейські ціни.Україна ПЕРЕплачувала 91 міл.руб.
Зроблений в Україні,з українського заліза,залізний крам про

давали московські монопольні трести в Україні на 45 % дорожче 
за європейські ціни. Залізного краму'продавали щороку на 120 міл. 
руб.Отже,Україна ПЕРЕплачувала щороку 54 міл.рублів.

Залізниці в Україні ( а вони були московські) брали за пере
віз в Україні на 30% більше,як європейські^^).Вони заробляли на 
на одному кілометрі 16.400 руб.Заробили 1912 року чистих 318 міл. 
руб.(4). Але крім тої ЗО % надвишки, Україна платила ще ріжницю у 
згаданих 'діфєрєнціальних таріфах'.А та ріжниця доходила до 150%. 
Так,за перевіз сззїх вантажів нашою,не своєю землею Україна ПЕРЕ
плачувала Московщині щороку коло 200 міл.рублів.

_ Найкращим покажчиком збагачення країни є її торговельний ба
ланс.Коли країна більше вивозить,ніж привозить ( має додатний ба
ланс) - вона багатіє. Навпаки - бідніє, коли більше привозить,ніж

х) див.'Економічєская Жізнт" 4.294.1933.
кх) У СССР марнотратства часто досягають 100%.
хкх) В Московщині - на 25 % дешевше,ніж в Україні.
4) С.Остапенко."Капіталізм в Україні".
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вивозить (мае від'ємний балянс).Московшина завжди мала від'ємний. 
Україна завжди мала додатний,навіть і тоді, коли її грабувала ди
ка Московшина.Напр.1912 р. Україна мала $28 міл.руб. надвишки, а 
Московшина -100 міл.недобору. Вся ж імперія мала Ц3$ міл.надвишки 
у своєму торговельному балансі.Отже,ту Д3$ міл.руб. надвишку дала 
Україна (х),а крім того ще Й заплатила 100 міл.руб.недобору Мос
ковщини. Отже всю ту імперську надвишку принесла Україна,а Москов
шина не лише нічого не принесла,але ше й потягнула 100 міл.руб. з 
імперської (с.т.української) надвишки. Приблизно такий стан був в 
московській імперії ввесь час.

Разом тих опришницьких здирств платила Україна Московщині що
року 1.200 мільйонів золотих рублів. Та,крім них платила ще безліч 
інших,напр.&одушний податок^ (від особи).В Україні платили 2 руб. 
від особи, а в Московщині 2$ коп. Тож ЗО мільйонів Українців пла
тили 60 міл.рублів цього податку.

Земельного податку українські селяни платили 2.Об руб.з гек
тара.Це - офіційно, а фактично платили двічі і тричі більше ( кж). 
Вони мали 22 міл.га,і платили 120 міл.руб.ріжних земельних подат-

Українські селяни платили ще відсотки на несплачену (*-к-к-)зем
лю та цілу купу інших податків,разом з безплатною працею на будо
вах доріг,мостів і також безплатні всілякі перевози своїми кінь
ми і т.п. - разом ше яких Ц20 міл.руб. Так Московшина дерла з Ук
раїни 1.800 міл.руб.шороку ( Ц ).До них треба додати ше яких 200 
міл.руб.,дю їх вивозили з України:французи,Бельгійці,Англійці.Так 
яких ДВІ ТИСЯЧІ МІЛЬЙОНІВ золотих рублів платила Україна Москов
щині асмУйд? за свою поразку-&.Вер&я%^№і^^,кат^?рофу=* під-йа^ййвою 
Хоч у ХУІІЇ ст.платила менше,як у XIX,а понадто у XX ст. проте за 
300 років заплатила астрономічно величезну 12-ти значну кількість 
і то золотими рублями,а на теперішні паперові,то буде 2Ц-х значна.

За ті гроші Україна могла би побудувати кожній українській 
родині новітній ( модерний ) дім, з усім новітнім устаткованням, а 
селянам з усією новітньою рільничою машинерією. Крій того побуду
вала би всі школи,новітні биті шляхи (шосе), всілякі вирібні, шо 
виробляють все потрідне культурній людині. І не був би тепер наш 
нарід ДО-мільйоновим (незмінне число),але 100-мільйоновим на прос
торі від Волги по Дунай,від Закавказзя по Закарпаття.Народом най- 
культурнішим,найзаможнішим,найшасливішим у світі.

Був би,якби ...якби його провідна верства була би не брата
лася з 'харошім рускім народом',з 'рускаю дємакратією',з 'вєлікою

х) 3 тої надвишки до української кишені попало не більше,як 
120 міл.руб.бо Московшина мала монополію на вивіз.

^ )  K.Kononenko.Ib.
ххх)3а Єкатєріни II Московшина загарбала українську землю,а її 

власників обернула у кріпаків.По знесенні кріпацтва 1862 р 
Московшина продала ту землю нащадкам колишніх її власників 
Таке Москвини називають 'благотворним всіянієм*.

Ц) 3 тих грошей вона ніби повертала Україні 18^.Ніби,бо ж ті 
18% витрачалися на утримання московських залог та москов
ських урядовців в Україні.
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рускою культурою',з 'братнім словянскім народом' і т.п. московсь
кою отрутою,за виразом нашого національного Пророка.

Якби,замісць брататися,були би плекали ми до того московсь
кого НАРОДУ ТЕ САМІСІНЬКЕ,Ж) ВІН ДО УКРАЇНСЬКОГО. Лише це. Нічого 
більше .Лише це.І того би вистачило.

Вистачило,щоб замісць пекла і цвинтариша на ім'я УРСР,була 
найшасливіша у світі нація і держава - УКРАЇНА.

"Якби не похилилися раби,
То не стояло б над Невою 
Отих осквернених палат".

Т.Шевченко
-шиш-к-к-

Хоч ми вже кілька разів підкреслювали,але - з огляду на хах- 
лацьку забудькуватість - не завадить нагадати ше кілька разів, шо 
московська "дємакратія" не запровадила в СССР нічогісінько свого, 
нового,але лише докладно (аж до дрібниць) наслідує свою стару,зпе- 
ред 1917 року, аристократію та дуків. Отже, теперішнє осадництво 
^колоніалізм) московської "дємакратіі" СССР - це тв саме старе, 
історичне осадництва від Переяслова І65Д року починаючи.Московсь- 
ка "дємакратія" його лише побільшили,поширила і поглибила мільйо- 
нократно.Тут згадаємо коротенько про московське осадництво XX ст.

Професор і міністер (1902 р.) С.Вітте обґрунтував ше 1912 р. 
теперішню(в СССР) московську господарчу політику у своїй науко
вій праці (-и-),а ставши міністром,ту політику провадив. Цю працю 
монархіста перевидано в СССР без жодних поправок,і її вивчають в 
соціалістичних університетах СССР.

Другом ідеологом господарчої політики СССР був співробіт
ник С.Вітте - московський монархіст і шовініст проф.Д.Менделєєф. 
Його книжки також перевидано в СССР без жодних поправок,і навіть 
з похвалою соціалістичних перевидавців.Д.Мєндєлєєф перший науко
во обґрунтував конечність перенести московську промисловість до 
Сибіру, і тому конечність якмога скорше заселити Сибір 'росіяна
ми' (х*к-).3а його часів тих "росіян" було в Сибіру десь з І&міль- *̂* 

' йонів,а тепер є 2$ мільйонів.Московська "дємакратія -не зла учений
Третім плановиком московської соціалістичної,осадницької по

літики був московський також монархіст та україножер проф. Н.Ірі- 
нєвєнкій. Він доводив статистичними числами згубну небезпеку Мос
ковщині від господарської незалежности України.Доводив конечність 
усамостійнити московську промисловість від України. Вказував на 
величезні багатства Сибіру,зокрема Кузнецької области,і радив зо
середити в Сибіру переважаючу більшість вирішальних галузів мос
ковської промисловостей.Вимагав зменшити якмога нижче вагу україн
ської промисловосте в імперській господарці.А шо до розбудови Си
біру бракувало вишколених майстрів, то радив забирати .їх всіх з Ук
раїни (itxx) .Працю Н.Ірінєвєцкоґо доповнив М.Вольф (Ц).

R)С.Вітте."Конспект лекцій о народном,гасударственом хазяйство" 
хк^Д.І.Мєндєлєєв.'Завєтніє мислі", 

юн^.ірінєвєцкій. "Послєваєниє пєрспєктіви рускай прамишлєпості" 
Ц)М. Вольф. "їєаґрафічєскоє размєшвніє рускай прамишлєності".
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Н.Тріневєцкій іисав у самостійній тоді Україні,де сховався 
від своїх земляків-лєнінців, що їх ворогом він був. Він вірив, 
що Ленінська влада не вдержится івін в тій своїй праці гостро пи
сав проти 'савєтской' влади. Пізніше ленінці перевидали ту книж
ку свого "ворога"ді здійснили все те,що він радив.Зокрема вивез.- 
ли до- кілька тисяч, як радив той монархіст, але кілька
мільйонів.Лише за співпрацю з УПА вивезли 250.000. До Сибіру виво
зять стало,щороку багато української молоді, яка кінчила виші та 
середні школи. На її місце привозять з Московшини вдвічі більше 
своєї,московської. Лише за 4 роки (1932-36) привезли 200.000,і то 
лише на керівні посади. П.Постишєф казав,що він привіз із Москов
шини 1933 року 10.000 самих чекістів,шоб голодомором скорити впер
тих українських селян.І 2$ років пізніше Н.Хрушоф вимагав на XXI 
з'їзді КПСС:"З особливою увагою поставитися до потрібного НАМ роз
міщення продуктивних сил СССР".І справді,1930 року в Україні жило:
2.677.000 Москвинів,а 1959 року - 7.09І.000,с.т.І7 % людности ли
ше- в т.зв.УРСР,а дораховуючи й інші українські землі (де Москвинів 
по наїхало ще більше),то буде понад 17 %. СІМ МІЛЬЙОНІВ, понад .1? % 
людности - запекло ВОРОЖА Україні,п'ята московська колона!! Такої 
величезної загрози своїй державності,всередині самої держави, не 
має жодна держава у світі,крім України (-&).

Московська "дємакратія" СССР здійснює й інші поради Н.Тріне- 
вєцкоґо. Пробувала позбутися залежности навіть від українського 
цукру.Задля того заснувала 1927 р. у Москві 'Центральний Інстітут 
Сахарной Прамишленості'.Той Інститут перебрав безпосереднє керів
ництво всією цукровою промисловістю СССР. Саме за тих часів укра
їнські цукроварні працювали лише на 40-50% своєї потужности,а ха- 
гато навіть і закрилися. Головною причиною було брак гроша. А той 
московський інстит;*5-:тоді розпочав будувати нові великі цукровар
ні залізницях у Московшині.Він видав багато гроша знайти спо
соби вирощувати цукровий буряк у Московпині. Пробував вирощувати 
як капусту,с.т.вирощувати розсаду в теплицях.А поки знайде ті спо
соби, то привозив з України буряк до тих московських цукроварень 
Українські недотепи,як напр.комуніст проф.В.Ланда пробували до
водити безглуздя цього, бо ж в Україні стояли нечинні цукровар
ні, які вдесятеро дешевше зварили би цукор з того українського бу
ряка (-&*).Московшина відповіла їм так,як вовк ягняткові у відомій 
байці.В.Ланда та такі як він помандрували до Сибіру прохолодити 
свій 'мазєпінскій шовінізм'.

З цукром Московшині не повелося,але від промислових українсь
ких сирівців вона почала унезалежнюватися. Так питома вага в СССР 
українського вугілля зменшилася з $0.$% до 31.6%,залізняку з 68.$% 
- до $0%,чавуну з 61.2% - до 4?.7%,криці з 47.1 % - до 37%, елек
трики з 2Ц.9% - до 16.7% і т.п.Загальний виріб збільшився 1940-50 
рр. у Московшині на 313 %,а в Україні на 209 %. Або на одну особу 
людности виріб чавуну в Московшині був 14$ клгр.а в Україні - 200 
клгр. Але виріб криці навпаки - в Московшині був 240 клгр.а в Ук
раїні - 203 клгр.Або на 1.000 осіб людности авт у Московшині - 3.6

-х) Всі українські партії обіцяють дати зайдам в Україні одна
кові права з Українцями.ХахлацькЗ- доброта чи дурнота?

тз тт------- "  -̂ ї*г----  -Н т-*. . .... * ^  ^̂
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а в Україні - 0.4. Тканин у Московщині - 47 метр.,а в Україні - 7 
метрів і т.п. (-&).

Інше українське ягня,комуніст проф. С.Дименштайн доводив без
глуздя вкладати величезні мільйони гроша у розбудову Урало-Кузнє- 
цької промисловосте коли можна за одну соту тих грошей так роз
будувати Донбас-Кривий Ріг,то він даватиме вдесятеро більше виро
бів, ніж Урал за ті вкладені в нього мільйони рублів. Кузнецький 
вугіль лежить від уральського залізняку на віддалі 2.000 клмтр. 
Побудувати Урало-Кузнєцьку залізницю коштуватиме 275 міл.руб.А за 
40 міл.руб.можна розбудувати Донбас-Кривий Ріг так,що він давати
ме ті 200 міл.пуд.заліза,ію їх мав би дати Урал. Та,навіть і роз
будувати Урало-Кузнепьку промисловість,собівартість чавуну кош
туватиме на яких ЗО коп. за І пуд більше,ніж в Україні, бо ж куз
нецький вугіль треба вести 2.000 клм.до Уралу,а Донбас від Криво
го Рогу - лише 300 клм.Переплачуючи безпотрібно ці ЗО коп.на пуді, 
СССР траззв *<% BBeigb --мільйонів рублів (**).

Московшина знала все це ліпше* за С.Дименштайна. Але вона знала 
ще й те,чого українське ягня не знало, і тому-то наказала везти 
1.600 клмтр. до Уралу український вугіль з Донбасу ( -***) поки не 
побудують Урало-Кузнецьку залізницю.

Московська "дємакратія" СССР також знала ЯК не втрачати оті 
60 міл.руб.щороку.Вона привезла до уральських та кузнецьких копа
лень безплатних рабів з України.Так не імперська скарбниця докла
дає ті 60 міл. руб.,а навпаки ті раби докладають до імперської 
скарбниці і то не 60, але 600 міл. руб. А що вони.здихають там як 
мухи,то самі винуваті,шо вродилися ягнятами.Вовк не винуватий, шо 
не може живитися травою.а їсть ягнят.Вовча вдача - вовча їжа. Яг
няча вдача (і світогляд) - ягняча доля.

Цієї споконвічної правди не розуміють малоукраКнці досі.
Порівнюючи до 1913 року,промисловість Уралу зросла 195$ р.на 

750%,а України лише на 180%.Україна дуже перелюднена: на І кв.кі
лометрі живуть 68 осо<й,а на Уралі лише 21 особа. Проте,на Уралі 
з кожної тисячі людности працюють в промисловості 157 осіб,а в Ук
раїні лише 72 особи, хоч вона перелюднена,а Урал недолюднений(4).

Московшина витратила великі мільйони гроша на пошуки в Мос
ковщині залізняку з більшим відсотком заліза. Не. знайшовши,вона 
дуже побільшила вивіз з України високовідсоткового залізняку,по
будувати же одну двоторову залізницю Донбас-Москва,а в Московщи
ні шз кілька великих гамарок (домен).На кошти перевозу Московшина 
не вважає,бо ж їх платить осада - Україна (5).

ж-) А.Пбплюйко.у "Вєстнік па ізучєнію СССР".ч.6.І9$4.Мюнхен. 
і^)С.Дименштайн. "Праблєми районіраванія металопромишлєності". 
-знш-)По Руршині та Горішнього Шлезка Донбас є найбільшим ву

гільним складом Европи.Він має 92 мільярди тон.Сибір має 
1.300 мільярдів тон,з того Казахстан - 52 мільярди тон.

4) К.Кононенко."Колоніальний визиск -основа совет.індустрії".
5) Віддаль від Донбасу ( простою лінією ) до: Кривого Рогу - 

300 клмт. до Січеслава (Днепропетровска.) .- 200, до Харкова
- 250,Києва - 500,Львова - 900,Лєнінґрада - 1.250, Москви-
- 800,Куйбишєва - І.000,Сталинграду - 400 клмтр.
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Шоби зменшити собівартість виробів у Московщині,НКЕД приво
зить до Московщини дармових робітників-в'йзнів з немосковських_ 
земель ( х ).Тим-то собівартість одної тони вугілля була:в Дон
басі - 93 руб.у Кузбасі - 63 руб.у Караганді - 47 руб.у Краснояр
ську - 17.5 руб.у Бородинську - 8.6 руб.

В Україні навпаки - Московщина збільшує собівартість виробів 
тим, то вивозе з Донбасу високоякісний вугіль до Московшини,а при
возить в Україну московський низькоякісний (хх).Таке марнотрат
ство не коштує Московшину ані сотика,бо кошта платить *
Україна. Напр. за 1928-1932.рокі Московщина здерла з України 5 
мільярдів рублів загального податку, а це ж було 53.3 % капіталу 
вкладеного в господарку України і 92.7 % вкладеного в промисло
вість. За ці ж роки МоскоЕШина здерла з України 10.748.2 ... ільио- 
нів рублів оборотового податку.З них грошей вона повернула Украї
ні лише 743.8 мільйона,а решту 10.004.4 мільйонів поклала до сво-- 
єї (московської) кишені. За ці ж роки (1928-32) Україна дала СССР 
позику 2.020.9 мільйонів рублів. З цих грошей Україна одержала 
219.4 мільйони рублів,а решту 1.801.5 мільйонів рублів Московшии 
на взяла собі (ххх).

І'стд ̂ 'рабочіх і крестьян" СССР фактично ЗНИЗИВ платню робіт
никам 3-4-кратно,порівнюючи до часів зперед 1917 року, бо ж кошти 
прожитку зросли десятикратно, а видатність збільшилася на добрих 
250 % завдяки новій, удосконаленій машинерії. Так напр. вуглекопам 
Донбасу не доплачував уряд СССР 195 золотих руб. кожному шороку. 
Отже, "робітничий" уряд СССР за лише останні 33 роки не допла
тив 16.000 золотих рублів кожному вуглекопові Донбасу, а всім 
(250.000) - 3.2 мяльярди золотих (не теперішніх паперових)рублів. 
За ті можна побудувати кожному робітникові Донбасу новітній дім, 
з усім новітнім устаткованням.І за ці гроші такі д о ж  справді по
будували собі ...'совбуржуі' у Московшині.

Уряд "робітників і селян" СССР здирає з голодних і голих ро
бітників та службовців СССР 21 мільярд ( 1955 р.) шороку самого 
лише безпосереднього податку, а посередніх - вдесятеро більше. 
Московський монархічний уряд стягав до 19.17 р. з кожного мешканця 
України пересічно 16.97 руб. безпосереднього податку, а повертав 
Україні 8.65 руб.(4). Ті монархісти - недотепи. їхні соціалісти в 
СССР не повертають нічогісінько.

З усіх незчислимих мільярдів багатств,шо їх награбувала Мос
ковии на в Україні за останнє півсторіччя повернула вона Україні 
на розбудову української господарки менше,як 15 %.А голова уряду 
УРСР Н.Кальченко писав,шо 1958 року Україна дала до промисловості 
СССР: 56% залізняку,40% криці,41% вальцю,51 % чавуну,33% вугілля, 
37% тракторів,78% тепловозів,27% погноїв,67% цукру,22% збіжжя,26% 
м'яса,23% молока (5 ).А Українці складають лише 32% людности СССР.

Уряд СССР видав за першої п'ятирічки на розбудову.господарки

х) Американці привозили у ХУІІІ стдо ЗАС муринів з Африки.
кх) "Маладой Камуніст" XII-1957.
-кхх)
4) М.Слабченко.там-же.
5) Н.Кальченко."Украіна в вєлікам сємілєтіі".
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всього СССР Збі.б мільярдів рублів.З того в Московщині - 68 %,а в 
Україні 18.3 %.Отже,Московшина одержала на 42 /і? більше, а Україна 
на 13.7 % менше,ніж їм припадає за кількістю їхньої людности,Ріж- ІЖЮЯ-55.Т&7*

За другої п'ятирічки Україна Одержала 16.7%,за третьої п'яти
річки - іД.5%,а далі все менше і менше .Перераховуючи це на одну 
особу людности, побачимо,шо Москвин одержував більше, ніж Украї
нець: 1933-37 рр.- на 240 %,1951-55 рр.- на 390 %,1959-63 рр.- на 
і)25% (х).

Навіть місто Москва одержувала більше,ніж вся Україна.Напр. 
на свою розбудову одержали 1938 року: місто Москва (і), міл.люду) - 
7^5 міл.руб.,а вся УРСР ( 41 міл.люду) - лише 143 міл.руб.Однако- 
пранність "братніх" народів - наочна.

ХХХХХХХ
Осада має постачати своїй метрополії сирівці.Та,Московщи

на знає,то раніше чи пізніше,її найбагатша осада - Україна таки 
відірветься від імперії. Отже, поки шв не відірвалася,треба її 
послабити якмога більше.Треба якмога скорше вичерпати її природ
ні багатства.Ослаблена Україна буде примушена колись приєднатися 
знову до Московщини.І Московщина щорік збільшує вивіз українських 
сирівців, заощаджуючи свої на майбутнє .Понадто приспішує вивіз при- 
роднього газу.

Головні газотяги прямують з України впрост до Московшини,май
же не розгалужуючись в Україні .Напр.увесь газ із Полтавщини пливе 
до Калузької та Рязанскої областей,а в Полтавщині не вживається.А
1.000 куб. метрів газу дорівнюють 2.8 тонам московського ву
гілля. Так Московщина заощаджує мільйони тон свого вугілля на май
бутнє. g Україні природний газ здобувають в: Дашаві (біля Драгоби
ча),в Шебелівці (біля Харкова), в Канівській (на Кубаншині) та у 
Ставропільшині.Московщина побудувала газотяг від Дашави впрост до 
Москви.

Газотяги: Дашава-Москва має поперечник (діяметр) 100 сант, 
довжина його - 3.975 клмтр.Іде б е л івді-Мо сква - поперечник 53 сант. 
довжина - 2.000 клмтр.Канівська-Москва - поперечник 100 сант.дов
жина - 1.870 клмтр. Ставропіль-Московшина (два газотяги) -поперч- 
нвки двох 154 сант.- довжина 2.600 клмтр. У саній Московщині є ли
ше один газотяг Саратов-Москва - поперечник - 32 сант.- довжина - 
8ііЗ клм.Разом поперечники всіх газотягів з України до Московщини 
- 407 сант.,що є 92 % всіх газотягів самої Московшини (хх).

Хоч природнього газу в Україні дуже багато, проте його майже 
ввесь забирає Московщина до себе, а Україні бракує газу навіть 
гамарству (металюргії).З цієї причини мусить українське гамарство 
вживати кокс, хоч він п'ятикратно дорожчий за газ. Але Московщина 
збільшує щороку також і вивіз коксу з України, і щороку все більше 
його бракує українській хемічній промисловості. Зменшення ж хеміч-

х)Вираховано за числами в:"Народное Хазяйство СССР","Народное 
Хазяйство РфССР","Народне Господарство УРСР" за 1963 рік.

х-х)Р.Полянскій. "На страітєльствє трубоправодов".
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ного промислу зменшує виріб штучних погноїв. Зменшуються врожаї,а 
податки збіжжям збільшуються.Українці шораз гірше відживлюються,і 
щораз більше хворюють та вмирають. Природний приріст падає. Та,що 
більше загине Українців,то більше радіє Московщина. Але зменшення 
достави українського хліба може спричинити голод - в Московщині.А 
голодне московське військо та московський народ можуть зворохоби- 
тися (ж), А це можуть використати поневолені народи СССР,які пов
стануть,і розвалять московську імперію,як сталося 1917 року.Мос- 
ковські провідники не хотять до того довести.

Нафти Московщина не має.Всю нафту,шо її має СССР,постачають 
осади:Україна,Кавказ,Сибір.Вони дали 194$ р.- 19.4 міл.тон,I960 
р.- 148 міл.тон,І9бІ р.- 166 міл.тон,І9бЗ р.- 200 міл.тон.

Щоби витиснути з Европи англійську та американську нафту,Мос
ковщина побудувала нафтогін від Куйбішєва до Західньої Европи 
4.200 клм. Він постачає 13.$ міл. тон.шороку. Московщина прода
ла нафти в Европі: 1957 р.- 13.7 міл. тон. 1 % 1  р.- 41.3 міл.тон, 
і9бЗ р.- 72 міл.тон. За війни Московщина зможе напівспараліжувати 
європейський промисел,припинивши раптово продавати Европі свою 
нафту.Це і є мета того нафтогону.

Тримаючи Україну в стані осади,Московщина не дозволяє роз
будовувати в Україні нафтової промисловсти..( виробів, з нафти ) .А 
що цілковито не розбудовувати шкодить московській промисловос
ті (забракне українських півсирівців),то Московшина привозить в* 
Україну нафту з далеких земель СССР.Привезена звідтам коштує по
над 100 руб.тона,хоч в Україні українська коштує меншн,як ЗО руб. 
Чому таке господарче .к^вотратазво? ***'Бфзйе^ра*резажне паливо ви
робляється з нафти багатої на легкі складники. Сибірська бідна на 
них,а українська дуже багата (Зб%-$8%).

У нафті є нафтовий газ.Він є дуже вартісна хеиічна сировина, 
і тому в кожній культурній державі його не вживають на паливо,чи 
на виріб canit Виробляють з нього дуже коштовні хемікалії,що їх 
уживають на виріб синтетичних, плястичних матеріалів,ліків,штучної 
гуми,штучних тканин тощо.

В українській,прикарпатській нафті є чимало нафтового газу.З 
нього можна виробляти високоякісну бензіну. А московська "пере
давая" техніка намарно спалює понад 60% того газу. Лише в одній 
Долині і лише одного 19$6 року марнотратно, без жодної користи, 
спалили понад 73 міл.куб.метрів нафтового газу. А з цього змарно
ваного газу Московшина могла виробі ти собі $3.000 тон амоніяку 
і 3$.000 тон.ацетиліну. А з них кожна виробити $2.$00 тон етилово
го спирту, з якого можна виробити 23.800 тон синтетичної гуми, 
або 226 міл. метрів штучного шовку .Московшина ж вживає на виріб 
штучного шовку українське збіжжя та бараболю.А шрб виробити вище
згадану кількість штучного шовку, треба вжити 260.000 тон збіжжя, 
або 630.000 тон бараболі.

В Україні люди голодують,ходять напівгола,а щороку і лише з 
одного Долинного джерела Московшина викидає в повітря стільки

х) Як показує історія,голодний хахол ніколи не повставав,не 
ворохобився,а завжди покірно і тихо вмирав з голоду.
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українського газу, що з нього могла би Україна виробити 226 міл. 
метрів доброї тканини,і водночас заощадити 630.000 тон бараболі.

Етильовий спирт з нафтового газу чотирикратно дешевший за 
вироблений зі збіжжя, та й потребує вдесятеро менше праці,як зі 
збіжжя.А в СССР понад 80% етильового спирту виробляють з харчових 
речовин.Лише одного 1957 року витратили на те 700.000 тон збіжжя. 
Посіви бараболі збільшили з 3.8 мільйонів гектарів (1913 р.) до 
10.2 міл.га. (19% р. ),а споживання бараболі зменшилося,хоч люднос
ти збільшилося, і вона дуже зубожила,отже мала би їсти більше бара
болі, ніж до року.

Чи московські господарники аж такі дурні,що не бачать цього 
марнотратства? - Добре бачать. Але ж марнується не московське, а 
українське. Голодують,ходять голі Українці, не ічрсквини. Якщо ж 
кляті мазепинці салом поростуть,то наберуться сили та відваги ду
мати про свою 'самостійную'.А майже ввесь етильовий спирт Москов
щина вживає на ракетне паливо.

У Драгобичівській нафтовій вирібні одержують до 70% дестиля- 
ту.З нього можна виробити високоякісну бензину. Але Московщина її. 
не виробляє,а дестилят просто нищить безужитково.Чому?-.уро 
належного устатковання.А воно само себе виплатило би за кілька ро
ків. У драгобицькій парафіновій оливі є до 50 % тяжкої парафіни. З 
неї можна виробляти дорогу церезину. Не виробляють,а ввесь дести
лят дають до дешевого мазуту.Так марнується понад 10.000 тон доро
гої парафіни щороку .Московщина марнує на мільйони рублів пороку 
українського високовартісного дестиляту в одній лише драгобичів
ській дестилярні.А скільке ше в інших? Зубожити кляту Малоросію, 
шоб не мала відваги навіть мріяти про свою 'самостійную'.

У Дащівській вирібні сажі виробляють з одного кубічного мет
ру газу 100 грам сажі. А водночас вилітає в повітря неужитого га
зу 5 куб.метрів.Ця вирібня має найновіше устатковання.А цей змар- 
новиний газ міг би урухомити електрівню,ію виробляла би 200 міль
йонів кіловат-годин щороку. Так, але ж той електричний струм нема 
як забрати до Московщини,коли прийде час утікати 'на родіну'.

В Україні є великі поклади флюсового вапняку. Московшина не 
дозволяє розбудовувати його добуток,а привозить свій в Україну. 
Чому? - 
марство.
Московщина подостатком..1 цей єдиний використала, щоб узалежнити 
Україну від себе.

Та,найнаочніше виявляється московське осадництво в лісовій 
господарці в Україні. Московська імперія має в Сибіру достиглого 
лісу, що його вистачить Московшині на 100 років, хочби вона Єто̂ .. 
кратно побільшила б вируб.В Україні і до 1917 року було дуже мало 
лісу;дуже бракувало дерева.І ось московська "дємакратія" вирубила 
в Україні по 1917 році стільки лісу,шо навіть - славні на всю Ев
ропу своїм лісом - Карпати вже стоять голі. Весняні води змивають 
з гір ґрунт,і лишаються голі скелі,навіть і без трави. Московщина 
повирублювала 165 р.в Україні ліс,іно його мали б рубати по 2.000 
році.У порівнюючи багатій (колись) на ліс Житомирщині лишилося ли
ше 3 % достиглого лісу.А навіть у комуністичній Східній Німеччині

Бо має свого багато, ̂' безг 
флюсовий вапняк - це чи* не "єдйїжи
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є його понад 20 %.Московшина вирубала 1965 р.в Україні навіть на
саджений задля охорони від розмиву ґрунту,ліс.Такого вирубила 19 63 
р.500.000 куб.мет. ,а І96Ц р.- 750.000 куб.мет. (**).Навіть вирубила 
1920 р.в Києві найгарніший гай (парк),що його насадив Київ 1?65 р. 
Під Києвом були гарні кількасотрічні ліси,де київці влітку відпо
чив али.Москоэнина вирубала їх 1957 р.впень.Тепер там бур'яни.Чи ж 
не "благотворное вліяніе праґрєсівной московськой дємакратіі?- Не 
дурно ж міністром Лісництва УРСР був 20 років А.Солдатоф.

Московщина майже не має промислових сирівців,а ті що має є 
дуже низької якости, як напр.вугіль. Всі сирі, вці, що їх по требує 
московська промисловість, Московщина привозить зі своїх осад. 
Запас твердого вугілля в СССР є 765Д мільярди тон (це 38.5& 
світового), але ВВЕСЬ він лежить в осадах: в Сибіру ( Кузнецк, 
ріка Лєна,в Донбасі ( 92 мільярд.тон),в Казахстані(52 мільярд.т.)
У Казахстані лежать найбільші у світі поклади хрому. В Казахстані 
лежить 57 % всіх покладів міді і 50 /о всіх покладів цини в СССР.
Ці поклади були вирішальною причинок отого гореславного 'освоєння 
казахстанської цілини' .Казахі тепер - меншість людности в Казах- 
стані.Иопрада,і Москвини не є більшістю,але всі вони належать до 
провідної верстви,і всюди панує московська мова.Привезених немос- 
квинів (а серед;них - 8$ % Українці) жорстоко московщать.

Все золото^шо його має Московщина здобуто в осадах.Майже все 
в Сибіру. Пороку здобувають на 175 міл.долярів.Московшина продала 
Европі золота: І95Ц р. на 200 міл. дол. 1961 р. - на 275 міл.дол. 
1962 р. - на 210 міл.дол. 1963 р. - на Ц00 міл.дол.Все з осад.

Багатства своєї найбільшої осади - Сибіру Московщина здобу
ває руками 20 мільйонів немосквинів. А серед них 15 мільйонів 
Українців.І Московщина водночас здійснює аж п'ять своїх намірів:
І) Розбудовує промисловість Сибіру,2) Затримує культурний,господар
ський і політичний розвиток України,забираючи до Сибіру її провід
ну верству,3) Вдержує Україну у стані безсилої осади,використо
вуючи її сили на розбудову Сибіру, Ц) Московшить Україну,привозячи 
в Україну мільйони своїх кацапів,5)Московшить і Сибір,бо ріжнона- 
ціональні засланці,в'язні перемішані між собою,і примушені вжива
ти державної (московської ) мови, щоб порозумітися поміж собою.А 
поготів,шо в Сибіру всі часописи,радіо,школи,установи й лише мос- 
квомовні.

Пьотр І збудував на українських кістках лише один Петербург. 
Недотепа! Дємакртичні Пьотри СССР збудували на українських кіст
ках двадцять більших пєтербурґів,і то там, де й крук не залітав. 
Кузбас,Караганда,Печора,Колима,Кінґірі ... десятки більших і мен
ших пєтербурґів стоять на українських кістках.Чи ж не заслужила 
московська "дємакратія" на титул !'пєрєдавой,вєдушій".

Також не можна закинути московській "дємакратіі" браку дале- 
козорости.Вона розуміє,шо раніш чи пізніш, а таки втратить Украї
ну. Отже,намагається унезалежнити свою Московщину від українських 
промислових сирівців, як ми вже згадали, і навіть від українських 
харчів.Від 1953 року Московиина пляново і стало зменшувала посі-

-к) "Літературна Україна" З-УІІІ-1965.
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ви пшениці в Україні, а зільшувала посіви кукурудзи. Року I960 
збільшила кукурудзи на 356%,і зменшила пшениці на 40.9% (*&).

На I960 рік Московщина запланувала засівати кукурудзою 10 
міл.га в Україні. А це ж половина всієї землі під збіжжям в Укра- 
їні.Мабуть по 1970 році Московщина накаже своїй'Малій Росіі'сіяти 
(і їсти) саму кукурудзу.Можливо вже б наказала, якби буревії були 
не забрали врожаїв на цілинних землях (-**).

Московщина збільшує посіви цукрового буряку навіть у ...Кир
гизії (-ки-х^хоч вони там ледве животіють.Московшина пробували сі
яти у себе високоякісний український тютюн.Звичайно, він 
вистигав.Тож Росковшина забирає (задурно) український,продає його 
за добрі гроші ь Европі (4),а за ті гроші купує там дешевий,низь
кої якооти, привозить до Московщини, і домішує до нього 5%-І0% 
українського.Такий продає за добру ціну в усьому СССР.

Так робила- і монархічна Московшина. Але вона - хоч і мало - 
проте щось платила Україні за її тютюн. "Дємакратічєская" ж Мос
ковшина є "праґрєсівная" - вона нічого не платить.

ЙК-&К-&К-

Тримати Україну повсякчасно у стані безсилої осади. Знесилю
вати її всебічно. Грабувати її до останньої нитки,останнього зер- 
нятка.3убожувати,виголоджувати,шоб не набралася сили. А понад все 
- московшити. Ці основні засади своїх стосунків до України здійс
нює Московшина від Переяслова 1654 р.по сьогоднішній день.Згадав
ши дещо ( дуже, мало ) з царини промислово ї,к:щьУд; .окоп на царину 
рільничу.

УРСР вирощує 19.5 % всього збіжжя СССР,але в усесоюзному збі- 
жжевому оподаткованні українська пайка складає 28.7%.Отже,з Укра
їни Московпина забирає на 9.8% більше,ніж УРСР вирошує.Іншими:сло
вами - Московшина стало ВИГ0Л0ДЖУЄ Україну, Ті 9.8 % - це буде
10.564.000 тон шороку (5),а. за ввесь час панування московської 
"дємакратіі" в СССР - понад 500 мільйонів тон.

УРСР платила Московщині данину збіжжям: 1940 р.- 123t3$ Mjtn. 
тон,1947 р.- 111.1 міл.тон,1948 р. - 135.5 міл.тон,1950 р. - 99.3 
міл.тон,І952 р. - 127.7 міл.тон,1955 р. - 139.9 міл.тон,І956 р. - 
91.7 міл.тон,1957 р. - 115 міл.тон (6).Пересічно шороку - 118 міл. 
тон,а це ж 75%-85% всього врожаю.Монархічна Московщина забирала 
лише 18 міл.тон.Не вмилася монархічна до "дємакратічєской".

Урожай 1952 року був добрий,а року 1955 - далеко менший.Про
те,Московшина здерла з України 1955 року на 12.2 міл.тон більше, 
ніж 1952 року..Роки 1954 та 1956 були неврожайні, але Московшина 
стягнула з України збіжжеву данину стільки,шо і за врожайні роки.

-к-) "Економіка Радянської України" 11-1960. 
х-х) Хоч орна земля України складає лише 9% орної землі СССР, 

проте 4Г% збіжжя,що його СССР продає,паграоовано в Україні. 
-xu-й-) Киргизія змосковцена на 90 %.
4) Продала 1957 року на 425 мільйонів доларів.
5) Л.Лисенко.у "Шлях Перемоги" 27-ХІІ-І958.
6) Л.Лисенко."Сільське господарство України".
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Отже,чи вродило , чи ні Україна мусить віддати Московщині наказану 
кількість; хочбй сама Україна вимирала з голоду.І справді; вона 
вимирала з голоду п'ять разів за роки 1920-68.

На зборах ПК КПСС в Грудні 1963 р. Н.Хрушоф визнав; що 1963 
року був дуже великий, неврожай в Україні; отже Україна мала голо
дувати; і уряд СССР купив 11.8 міл.тон пшениці, закордоном. А 
він же,там же сказав, що з України стягнули 600 міл.пудів збіж- 
жевого*податку і "закупів". Кому ж купували пшеницю закордоном? 
Жогірше!- ТЬго голодного 1963 року Московшина наказала своїм па— .;; 
холкам в Україні "добровольно купіть" (с.т.примусово забрати за- 
півдурно ) половину всього,шо вродило на злиденних присадибних го
родцях. Отже,хахле, сам з голоду здихай,а Московпині останню баробо- 
лину віддай.І московські пахолки так 'пєрєстаралісі',пю напр.у са
мій лише Київщині (голодній) "купили" І8.Д міл.пудів збіжжя, а то 
було на Ц00.000 пуд.БІЛЬШЕ,як Київщина мала "продати" за пляном(^)

"...Тепер в нашій державі створені всі потрібні обставини за
для дальшого, ще могутнішого іі днесення всіх галузів рільництва. 
Всенародній рух догнати і перегнати ЗАС виробом м'яса,молока,мас
ла тошфабирає величезного розмаху...".

- Чи це марення зеленого комсомольця? Ні. - Це офіційна ухвала 
зборів ЦК КПСС в Грудні 1959 року. Автори того марення знають,шо 
то є 100% брехня і найцинішніший глум.І кожна дитина в СССР знає. 
Яка ж мета тої офіційної, всім знаної, брехні найвищої влади СССР? 
-Мета - виправдати грабунок ГОЛОДНОЇ України .Ця ухвала є наказом 
всім часописям СССР кричати, що Україна має хліба більше,ній пот
ребує,отже може,але не хоче продати Московшині.Перед кожним біль
шим грабунком України часописи СССР кричать щосили про 'ізяішкі' 
в Україні, і про саботаж українських націоналістів, запроданців, 
наймитів американських капіталістів.По такій гарматній підготовці 
слідує великий грабунок і погром всього українського.

Нащадки тих,хто сторіччями орали степ з рушницею за плечима,
- українські селяни не дозволили Московпині обернути їх у бездуш
них, бездумних рабів,як московських селян.Кілька разів збройно бо
ролося наше селянство з Московщиною.Не поборовши зброєю - поборю
вали тайним саботажем. Українська данина Московшині щорік меншала 
Скаженіючи у безсилій люті, Московшина розстрілювала українських 
патріотів тисячами,вивозила Українців з України мільйонами. А да
нина України Московшині щорік меншала. Так переконавшись у правди
вости Ленінських слів:"Силою Українців не переможемо,,лише роздро
чимо",примушена була Московшина вжити хитрощів.- Проголосила 1957 
року,що данини не буде дерти,а буде лише купувати.Навіть збільши
ла закупні ціни з 10.55 руб.до ЗО рублів.

Самі Москвини вирахували,що собівартість колхозам одної тони 
пшениці є пересічно 56 рублів (хх) .Отже, і збільшені ціни не доп
лачували напр. за пшеницю 26 рублів на тоні.Московшина грабувала 
в Україні щороку пересічно 118 мільйонів тон.У цьому числі є та
кож і податок,за який Московшина нічого не платила.Але припустім,

х) "Радянська Україна" ІО-Х-1963.
-к-*)С.А.Ільін."Гасударствєниє заґатовкі зерна в СССР".
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що платила за всі 118 міл.тон.Отже,коли платила по 10.55 руб. за 
тону, то щороку не доплачувала 5.363 мільйонів рублів, а коли 
платила по 56 руб. то не доплачувала щороку 3.068 мільйонів руб. 
Монархічна Московжина не доплачувала лише 77 міл.руб. (ж). Платючи 
по 10.55 руб. за тону, Московщина не доплатила за 37 років (1920- 
1957) 198.аЗІ мільйонів рублів.Платючи по 56 руб. не доплатила за 
8 років (1957-65) 2Д..544 мільйонів рублів.Разом за й5 років недо
платила 222.979 мільйонів рублів,якщо рахвати по собівартости ли- 
жв.Монархічна ж Московщина не доплатила за 300 років. 23.100 міл. 
рублів.Отже,десятикратно менше за 300 років,ніж "дємакратічєская" 
за Д5 років.

Кляті числа голосніше за 'демакратічєскоє очковтіратєльство' 
кажуть: хто е більший визискувач (есплуататор) селянства.

Та,цей величезний грабунок є лмпя частиною московського гра
бунку українського селянства.

До 1917 р.існували в Московщині колхози (абщіни),але не такі 
"досконалі", як по 1917 році. Недосконалі, бо в абщіні лише земля 
належала абщіні, а худобу,машинерію кожний селянин мав власні. І 
працював селянин на землі коли хотів і як хотів.Отже,дурні монар
хісти не доглупалися зробити його 100% рабом.

"Праірєсівная" московська "дємакратія" зробила селянина 100% 
рабом.Вона загарбала від селян не лише їхню землю,але й худобу та 
машинерію.Лишила селянина так, як без рук, на ласку чи неласку ра
бовласника - імперського уряду СССР.

Але лишилися у селянина ноги.Жоби він не накивав ними, зроби
ла селянина і всю його родину додатком* до рільничої машинерії.Як?

За здерті з селян (жк) гроші імперський уряд купив рільничу 
машинерію, але дав її не селянам, а своїм, присланим з МосковшижЦ 
жандармам ( НКВД-істам). Вони заснували Машино-Тракторні Стації - 
МТС,шо підлягали лише Москві,і виконували лише її накази. Так на- 
чальникМТСтації орав,сіяв,косив тощо тоді і стільки як наказував 
сам Найвищий Пан - імперський уряд.А той пан наказав тим НКВЦ-іс- 
там не видавати с. елянам пашпортів,шоб вони не могли нікуди виїха
ти з села.Так,опинившись без.рук і без ніг,став український селя^ 
нин лише колешатком, причепою до машинерії МТС. Отже навіть і не 
рабом (100%),а властиво колещатком;раб бо має власну думку,а кол
хозник не сміє мати,шоб не помандрувати до Сибіру.Це вже - "праґ- 
рєс" над прогресами в усій світовій історії рабовласництва.

Але кляте те колешатко було українське, не московське,і ТОМУ 
не хотіло крутитися так, як кацап наказував. Тож імперський уряд 
наказав начальникам МТС стягати плату за пралю МТС з селян ( кол- 
хозів) перед тим,як платити колхозникам за працю.

За монархічних кріпацьких часів висоту 'оброку' визначав Не
відклично (безапеляційно) землевласник-дідич. Безправний,безсилий 
кріпак мусив заплатити повністю,байдуже вродило чи ні.

Те самісіньке і в СССР .Плату за працю МТС визначає новітній

ж) Див.ст.331.
жк) 3 українських, бо з московських не хотів, вони ж бо були 

опорою уряду та й московські не мали ще дати.
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землевласник-дідич - іішерський уряд.фактично безправні і безсилі 
колхози мусять заплатити МТС повністю,вродило чи ні.Отже,щоби з. 
урожаю лишилося колхозникам більше,мусять вони дбати, щоб вродило 
більше.Менше вродить - менше одержать.

Так примусила Московщина українські колешатки крутитися у 
московський бік.І вони крутяться,але ... Московщина мусила вигна
ти свого найвищого механіка,бо машина докрутилася до того,шо тре
ба було купувати в Канаді мільйони тон пшениці.

Колхози мусили платити МТС не грошіма,але збіжжям,м'ясом й 
іншими рільничими виробами. Україна платила МТС щороку збіжжям,що 
вартувало й.9 мільярдів рублів. Середнього розміру МТС заробляла в 
Україні щороку чистих 3.232.000 руб.(*к).А МТС було 1 9 %  р.в Укра
їні 1.937. Вони* давали Москозаині чистого зиску Ц.909 мільйонів 
рублів щороку.А за чверть сторіччя - 112.9 мільярдів чистого зис
ку. Підкреслюємо - чистого. А в кожному підприємстві СССР - без 
єдиного винятку - видатки та марнотратства пожирають ввесь зиск. 
Отже, видатки НТС були щонайменше десятикратно більші зз,. оцей 
зиск. І селяни українські заплатили МТС не 112 мільярдів, але
1.000 мільярдів рублів. Тим-то вони і ходять голі-босі,і голодні. 
Монархічна Московии іна не наважувалася перед 1917 роком навіть і 
мріяти про такий казковий заск з осад.І ледве чи знайдемо в істо
рії капіталізму такий безмежний визиск робітників,як цей.

"Але ж 'саветскій' уряд дере і з московських селян так са
мо"- верещать москволюбські та ьіалоукраїнські оборр35і'харошава 
рускава народа' .Ми вже наводили (-кк) московські офіційні докумен
ти,які доводять,ию московські селяни не лише не платили збіжжево- 
го податку, але навпаки одержували від свого імперського уряду за
дарма мільйони тон українського збіжжя.

Другим документом на це є ріжниця оплат робіт МТС .Модо опла
ти МТС увесь СССР поділений на 9 смуг ( зон ).Україна належить до 
1-ої,а Московшина до 6-ої. МТС бере за оранку: в Україні 190 клг, 
збіжжя за один гектар,а в Московщині лише 69 клг. За *гфз^з%^в Ук
раїні - 39 клг.,а в Московшині лийе 19 клг.Подібна ріжниця і іюдо 
оплати праці,і щодо цін,про що що'згадаємо далі.Отаке -то "так са
по" оборонців московської "дємакратіі".

Ми вже згадували,що найвиша влада СССР - Н.Хрунюф і Л.Брєж- 
нєф офіційно визнали забріханість московської "статистики".Напр. 
вона подає (-к*х)^щЬ 199$ року в УРСР зібрано 328 міл.тон збіж
жя,а 'здано державі'(с.т.податок) - 139 міл.тон.Отже колхозники 
мали собі 89 міл.тон чи 37% урожаю.Це - звичайна московська брех-

Ті 139 міл.тон - це лише безпосередня річна данина Москов
шині .Крім неї колхози УРСР платять ше МТС ДО міл.тон річно (вони 
йдуть до московської скарбниці ). Навіть та брехлива московська 
"статистика" визнає,що за жнив пропадає (на полі не зібране,в до
розі розсипане, розкрадене,зігниле на складах,на хабари тощо) до

-к) М.Лютаревич.'МТС в Україні", 
див. ст.329-330.

-Х-К-Х-) "Вєстнік Статістікі',1996.
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25 % урожаю (х). Припустім лише.15&,с.т.49 міл.тон.На насіння,ху
добі,на всілякі 'фонди' треба щонайменше 60 міл.тон. На платні та 
хабари всілякому колхозному 'начальству' витрачається щонайменше 
10 міл.тон.Разом 298 міл.тон,і лишається колхозникам за працю ЗО 
міл.тон або 9% урожаю.На 25 мільйонів українських селян - це 120 
кілограмів на одного.Не - пів кілограма за трудодень.Українських 
селян рятує від голодової смерти малюсінькій присадібний городець.

За монархічного московського кріпацтва українські кріпаки 
були заможніші, ніж за теперішнього соціалістичного московського 
кріпацтва СССР.За монархічного український кріпак,крім городу при 
хаті, мав ще кусник землі, а в разі неврожаю пан мусив годувати 
своїх кріпаків,шоб не втратити робочої сили. Демократичні ж влас
ники кріпаків у СССР тримаються засади:"Людей хватіт" (вистачить). 
А з історії знають, що революцій не започатковують голодні села 
(1922,1933,19^6),але започатковують голодні міста (1917) (**).

Присадибний городець рятує українського селянина не лише від 
голодової смерти,але також і від духового рабства,бо він сам собі 
ПАН на тому городці.Ця маленька крихточка незалежности,волі,влас
носте жевріє іскоркою в душі нашого селянина, і вона колись запа
лить ту бочку пороху,шо на ній сидять московські зайди в Україні. 
Це знають ті зайди,але бояться одним махом знишити, відібрати від 
людей ті городці. Пробують знишити,помалу зменшуючи розмір город- 
ців.Московшина наказала 27-У-І939 зменшити в Україні (-к-^)городці 
до одної чверти гектара, і водночас наказала вигоняти з колхозів 
тих, хто виробить менше,як: жінки 120,а мужчини ІбО трудоднів. По 
війні збільшила до 250 трудоднів. А працювати мусять: жінки до 55 
річного віку, а мужчини до 60 років життя. Вигнання ж з колхозу 
фактично обертається у в'язницю чи сибірську каторгу. Отже,смерть 
за те,шо зле працює.Найжорстокіші рабовласники в історії не кара
ли смертю тих,хто зле працював.

Коли діти українських колхозників, шукаючи ліпшої праці,вте
чуть з колхозу- до міста, то московська влада відбирає у їхніх 
батьків присадибний городець, засуджуючи тим - їх на голодову 
смерть,якшо вони застарі, заслабі працювати в колхозі. М.Ґорькій 
писав,шо садистична жорстокість є національною властивістю Мос-
квина.Щфф це помандрувати до Сибіру за невиконання лляну московсь
кого грабунку України,московські кадики в Україні мусять шахрай- 
ничати.Напр.колхоз не має стільки корів, щоб "здати державі" на
казану кількість масла. Тож колхозні керівники купують масло у 
місті,і віддають "державі",як вироблене в колхозі.Купують за 28 
руб.за клгр.,а віддають за 16 руб. Коли не вродило,і не мають до
сить збіжжя, щоби "продати" призначену кількість "державі",то ку
пують у тій же державі збіжжя,і "продають" їй же за ціну вдвічі

-&) Л.Лисенко.'тамже.
-:ш-) Кронштадське повстання 1918 року В.Ленін подолав тим, що 

наказав видавати в Петрограді харчі без карток.Люди кину
лися купувати, занехавши революцію^.

жжх) Лише в Україні.В Московщині не зменшала.
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меншу (-^).Колхозні рахункові книжки показують,то колхоз здав "дер
жаві" наказану кількість.Так роблять з усім: м'ясом,молоком,яйця
ми, городовиною тошо.

Звідки ж колхозні керівники беруть гроші заплатити ту ріжни- 
цю між купленою і "проданою" ціною?- Іншого джерела не мають,*як, 
не заплатити колхозникам за трудодні,не видати їм навіть 
злиденної кількости колхозних виробів,то вони їх заробили.

Про такі шахрайства і грабунок колхозників знає кожна дитина 
в СССР,і тому імперський уряд був примушений наказати часописям 
писати про них,щоби люди не думали,шо сам уряд їм потурає,щоб за
вернути ненависть людей від уряду на виконавців його наказів.Тим-.
- то про всілякі шахрайства,надужиття, визиск пишуть завжди лишф 
столичні (у Москві) часописи,а місцеві ( у Київі) лише передруко
вують.

Монархічна Московщина за ввесь час свого панування в Україні 
брала з України данину (податок) не більше, як вартість 20 % уро
жаю. "Двмакратічєская" ж Московщина - як бачимо - забирає $1% уро
жаю,і то не грошіма,як монархічна,але рільничими виробами за ціну, 
яку САМА НАКИДАЄ селянам,яка є МЕНША ЗА СОБІВАРТІСТЬ селянам. По
рівнюючи до московських "дємакратів", московські монархісти * були 
направду янголами.І ті монархісти були далеко чесніше за теперіш
ніх московських "дємакратів" в СССР.Чесніше,бо монархісти назива
ли ту данину її справжньою назвою - 'податок',а "дємакрати" нази
вають теперішню,далеко жорстокішу.данину всілякими прег^юй^наз- 
вамп<, як напр.' ґасударствєниє заґатовкі', ' самааблажєніе '1,' абяза- 
тєльная продаж',фонд' тошо.

Ми вже згадували про неімовірно величезний,опришницький гра
бунок України Московщиною. Айв й то ше не ввесь грабунок України. 
Загарбані в Україні рільничі вироби Московшина продає Україні ж* з 
таким неімовірно величезним зиском, шо про нього найгірші капіта
лістичні 'акули' не могли навіть і мріяти.Вони і тепер не вірять, 
шо такі казково величезні зиски взагалі можливі будь-де.

Напр.Московшина платить Україні за пшеницю 9.15 руб.за тону, 
а продає гуртівням України за III.60 руб.,заробляючи 1.1Ы %. 
Вроздріб продає борошно з тої пшениці за 3.50 руб. за кілограм,с. 
т.за 3.500 руб.тону (х-к-).І це ж  не все.Гуртівні,продаючи вроздбіб 
мусять платити фактично Московшині 100 рублів торговельного по
датку з кожної тони. Отже,Московшина заробляє вдвічі,с.т.2.282 % 
зиску.Олійне зерно Московшина купує в Україні за 8.50 рублів 
за тону,а продає гуртівням в Україні за 187 руб.заробляючи 1.372% 
зиску. Продаючи вроздріб гуртівні платять Московшині 170 руб. 
торговельного податку з тони, отже Московшина заробляє 2.7ЬД % 
зиску.Купуючи в Україні один пуд ( 16 клгр.) пшениці за 75 копій
ки,Московшина продавала (1930 р.) в Україні один кілограм спече
ного з неї хліба,за І рубель 75 копійок.Зиск - 5.000 /Ь!Н Москов- 
шина заробляла на українському збіжжі пона II мільярдів рублів 
щороку (-&RK-).

к) "Правда" 2б-ХІ-І9бЬ
х-и-) "Вєстнік Статістікі".І9бО.
*&хк) Л.Лисенко.там-же
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Українські селяни (колхози) мали 200%-б00% втратубо їх кош
тувало вдвічі-втричі більше вироститеяк Московщина їм платила.За 
московську ціну мусили віддавати щонайменше 3 тони з кожного 
гектара,байдуже вродило чи ні.Як ми вже згадали,Московпина забира
ла 91 ^ всього врожаю.

Московщина платила 1928  р.Україні за тону м'яса 2 .4 0  руб.то
ді,як Лондон купував за 8 .8 0  руб. (-*).Так ошахраювала Україну на 
366  % .Московшина підвищила 1962  року закупні ціни на українське 
м'ясо на 35  /6,проте Україна втрачала на м'ясі 229  міл.руб.щороку.

Український селянин одержував до 1917 р.за свою пшеницю 62.5% 
ціни випеченого хліба .По 1917 році одержує лише 4%, і то лише те
оретично^ статистично),а фактично померло з голоду біля 10 міль4 
йонів,с.т.2% людности.Ми не знаємо прикладу в історії,люб десь 
колись за 10-19 років часу вимерло 29% народу з голоду.Московська 
"найдємократичніша демократія" перегнала всі народи всього світу 
щздо голодомору людей.

Московпина визнала офіційно осадницький стан України. Вона 
поділила ввесь СССР на чотири краї,щодо закупних цін. Україна на̂ -' 
лежить до першого, а Московпина до третього. Ріжниця в цінах була 
1993 року за одну тону рублів:

Московшина Україна
Збіжжя..... зо-з5 20
Кукурудза ... 27-32 18
Квасоля. 70-80 5о
Горох ...... 50-60 33

Року 1955 Московшина,'мусила збільшити українські ціни,бо Українці 
так саботували,що достави з України катастрофально падали. Але й 
ті збільшені ціни були вдвічі менші за собівартість. У Московщині
собівартість була на 16% менша,ніж в Україні,бо в колхозах Москов
щини було втричі менше жандармів та інших дармоїдів,шо їм платить
колхоз,а крім того московський імперський уряд давав зїг більж 
погноїв і ліпшу машинерію.

Крім саботажу,Українці пробували боротися з московським 
осадництвом законним шляхом. Тому сприяли навіть московські попи
хачі в Україні ,бо достава української данини шораз зменшувалася, 
і боючись кари,вони сподівалися тим способом збільшити доставу.

З .^рзволу місцевої московської влади,колхози УР'ІР створиг- 
ли кооперативні об'єднання.Ті об'єднання виробляли будівельні зна
доби,потрібні своїм членам-колхозамзпостачали потрібні їм машини, 
знаряддя,крам,одяг; закладали і провадили міжколхозні майстерні, 
шо робили всілякі направи, або перероблювали рільничі вироби, як 
молочарні,сироварні тощо.Коротко - розбудовували власну самоп міч. 
УРСР відчула трохи твердіший господарський ґрунт під собою.

Московський губернатор в Україні М.Подгорний,звітуючи на збо
рах К.у/КПСС похизувався цим -направду -поступоп,сподіваючись,на- 
городи.Помилився недотепа.Москвин інстинктово вітрить небезпеку, 
як пес вовка. Нікіта одразу змикитив куди гнуть 'мазєпінці'.Ті ж

-к-) "Вєстнік внешней тарґовлі Украіни" УІІІ-1927.
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бо господарські об'єднанню - це ж школа і зародок господарського 
'сєпапатізма'.Васпрєтіть! М.Підгорний полетів з посади.

Московшина здирала з України шороку пересічно 118 мільйонів 
тон збіжжя на податки та півподатки.Яідцо припустити;що кожний мі
щанин УРСР одержував найвищу офіційну пайку хліба - 183 клгр. річ
но, то вся міська людність УРСР ( 15.962.000) мала б вжити на про
харчованая 29.3 міл.тон зібжжя.Гуральні,броварні та інші вирібні 
УРСР вживали 2.5 міл.тон збіжжя річно. Разом - 31.8 міл.тон.Реш- 
ту - 8$.2 міл.тон (це - 62.8 %) (-К-) Московшина вивозила з України 
до себе.У Московщині їли український хліб не лише міста,але й СЕ-

ПьотріІ заклав був відділ міністерства скарбу т.зв.'при- 
більшікоф', Його єдиним завданням було винаходити нові податки та 
способи наповнювати державну скарбницю. Завдання того відділу ви
конує в СССР Ґосплан.Видавалося,шо неможливо вже видерти ані од
ної нитки,ані одної зернини з цілковито ожебраченого,обдертого,го
лого,голодного українського селянина.Та,московська "дємакратія'ве 
дармо ж називає себе "праірєсівною": вона видерла.

Загарбуючи шороку 91% українського збіжжя,Московщина купила 
за нього машинерію МТС.Керували тими МТС Москвини. А відома річ - 
там,де "керує" Москвин панує неімовірний безлад (хаос).Шороку той 
безлад робив десятки тисяч рільничих машин нечинними. Запізнилася 
сівба, косовиця,жнива. Пропадало на полі шороку збіжжя,бараболя, 
буряки тошо на великі мільйони рублів. Жодні,найжорстокіші кари 
керівників МТС нічого не вдіяли. А ті МТС були ( а це найважніше 
московській владі) насамперед стадіями жандармськими (НКВД).Отже, 
Московшина хотіла їх мати в Україні за всяку ціну.

Та, саботаж українського селянства шороку збільшувався,поширю
вався, і данина України Московшині щорік зменшувалася. А Україна 
годувала всю Московшину.Катастрофа достави українських харчів за
грожувала існуванню імперії СССР. Це й примусило Московшцну пере
дати машинерію селянам,закривші МТС. А поготів,що Московажна спо
дівалася, що українські селяни, будучи добрими господарями,дбати
муть далеко ліпше за машинерію,бо ж більше вродить - більше мати-
муть*та,їрсквин не був би Москвиной,наколи б не 'абьєґоріл* (ошу
кав) хахла. Ту машинерію Московшина купила за гроші українського 
селянства (-&*), і воно вже мало б бути власником тої машинерії.Але 
Московшина не віддала, але ПРОДАЛА ту машинерію українському се
лянству .Щогірше! Продала так,щоби діти,внуки і правнуки виплачува-
—  * 'Московшина продала Україні ту машинерію по собівартості,
за те,шо сапа заплатила за нову а до того ше й кошти кількарічних 
направ.Отже,продала стару, машинерію за ціну далеко БІЛІШУ, ніж 
коштує нова машинерія. До такого 'тріку' не доглупався найнахаб- 
ніший капіталістичний шахрай у світі.Але й де ше не все,

Московшина продала (26-11-1956) ту машинерію за 18 мільярдів 
рублів.Таких величезних грошей колхози України не мали. 0тже,Мос-

-к) Л.Лисенко.там-же.
-&к-)3 московського селянства імперський уряд не брав,шоби не 

захитати його - основу московської імперії.
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ковшина продала на борг, на сплати з велим відсотком на не заплаче
ну решту .Московщина забирає від українських колхозів 91% їхнього 
збіжжя,за ціну НИЖЧУ,як собівартість колхозам.Звідки ж вони візь
муть гроша сплачувати?

Московии на і Нй хоче щоб вони сплатили. Чому?
Світові банкіри позичили багатьом 

шій - ЗАС) стільки мільярдів гроша,що ті народи не зможуть їх' за
платити ніколи,а відсотків ВЖЕ СПЛАТИЛИ вдесятеро більше,ніж самі 
позики.Та,найдивнішим є те,шо ті банкіри позичили не з своєї ки
шені, але з кишені тих же держав (народів) (*).

Оце ошуканство капіталістичних 'акул' і змавпувала московсь
ка "самая дєиакратічєская дзмакратія* СССР. Але вона ж - "найпро- 
хрєсівніша",і тому 'переплюнула* навіть і капіталістичних 'акул'.
- Позичила українським селянам на купно тої машинерії, яку те се
лянство ДАВНО ВЖЕ СПЛАТИЛО.Аж на таке ошуканство над ошуканствами 
нема слова у словниках найбагатших мов. Святая матушка Масква!
'Светоч і вождь міравоґо пралєтаріата'.

Доречно буде тут пригадати,шо коли московський цар Нікіта І 
був 19 року в ЗАС,то організоване американське робітництво не 
хотіло не тощо говорити з ним,але не хотіло і зустрічатися. І він 
не хотів. Натомісць його дуже радо приймали капіталісти, банкіри 
багатющими учтами.І він ввесь час був з ними.Сами Москвини кажуть: 
"Рибак рибака відет сдалєка","Свій до свого"- кажуть Українці (хх).

ХХХКХХ
У книжці,шо її видав 1938 р.науково-Дослідний Інститут УРСР, 

читаємо,шо колхозники УРСР одержали 1937 р.чотири кілограми збіж
жя за один трудодень,і шо в Липні (перед жнивами) колхозники мали 
ще в коморах 9.3 пуда збіжжя на кожну особу родини (ххх).

У книжці ж виданній лише задля, керівників, довірочно написа
но,шо запас харчів у Липні 1937 р. у колхозників УРСР був лише 
8 кілограмів на всю родину (Д).

У першій книжці читаємо, шо 1937 року колхозники Мелітопіль- 
ського району мали по ЗД8 яєць на особу.Підрахувавши на ввесь ра
йон, виходить,до один той район сам мав 19 мільйонів яєць.

У другій книжці подається,шо ВСІ райони ( їх є Зі) УРСР мали 
лише 9 мільйонів яєць.

У першій книжці читаємо,шо колхозники УРСР мали річно на од
ну особу: збіжжя - 980.3 клгр.,м'яса і сала -116.6 клгр..олії -16 
клгр.,масла - 2$ клгр.

У другій книжці (лише задля виших керівників) читаємо,що во
ни мали тоді ж:збіжжя - 238 клгр.,картоплі -70 клгр.,олії -І клг. 
м'яса і сала - 0.002 клгр.,молока - 0,яєць - 0.

Яка мета тої московської брехні?- Відповідь: щоб подати вис-

х) Про це ошуканство є вже чимала література.
хх) Американський мільйонер С.Ітон подарував Нікіті дуже до

рогий дарунок,і політично всюди підтримував СССР.
ххх) І.Романенко (ред.)."Сільське господарство УРСР".
Д) "Бюджети колгоспників".Київ.1936.
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новок: "В Україні натуральна оплата трудодня є дуже висока. Вона 
значно ПЕРЕВИЩУЄ потреби колхозників" (-*).

На наказ з Москви всі часописи СССР розтрубили цей висновок. 
Чому? - Шоби мати "підстави" ЗМЕНШИТИ ті оплати українським кол
хозникам (-к-х).А щоби не кидалося це надто ввічі,то платити україн
ським колхозникам не рільничими виробами колхозу,але грішми.За ті 
гроші колхозник мав купувати в державі харчі, як і міський робіт
ник. А які ціни та "держава" встановлює - ми шойно казали.

Скільки ж та "держава" платить за працю?
Увесь СССР поділено на 12 обширів (зон) шо̂ .о платні робітни

кам.Україну Москвини записали до 1-го обширу,де платня НАЙНИЖЧА,а 
Московщину до 12-го,де платня НАЙВИЩА (За ту саму працю).Так кол
хозник в Україні одержує (теоретично) за один трудодень 1.2 клгр. 
збіжжя,а в Московшині - 5.3 клгр.,с.т.на MtO % більше.

Так офіційно, а фактично значно більше, бо ж прибутковість 
рільництва в Україні безмірно більша,ніж у Московшині. В Україні 
сіють: пшеницю,цукровий буряк, кукурудзу,бововну, олійні рослини, 
і т.п.високоцінні рослини.У Московшині ж сіють низькоцінні: жито, 
овес,бараболю і т.п. Отже,за вироблені колхозником рільничі виро
би,що вартують 1.000 руб.він одержує в Україні 7 руб.,а в Москов
щині - ІбО руб.Так Москвин одержує на 2.570 % більше платні, ніж 
Українець за ту саму працю.

Будівельний майстер одержував в Україні 9.16 руб.,а в Москов
шині - 16.56 руб.* Чорнороб на будові заробляв 1928 року в Україні 
Й5 руб. місячно,і за цей заробіток міг купити 900 кілограмів жит
нього хліба. Року 1939 він заробляо 180 -руб.місячно,-,і міг за ці 
гроші купити 180 клгр.житнього хліба (-RX&).

Найдурніший Москвин не є аж такий дурний,шоби скидати уряд, 
який платить йому СТОКРАТНО більше,ніж 'інородцам', а поготів,.̂ за
платить не з московської кишені, але з кишені ворогів матушкі-Мос-

За монархічного уряду лише кілька тисяч московських інтелі
гентів мали побільшену платню в московських осадах ( за москов- 
шення їх).За соціалістичного ж СССР мають побільшену платню ( за 
таке саме московшення) в самій лише Україні сім мільйонів . :.:§дод̂  
письменних(і неписьменних)Москвинів на командних посадах, з* вели
чезними можливостями жерти-пити досхочу,розпуствувати,красти без
карно, збагачуватися.Навіть московський Іванушка-дурачок,буде бо
ронити такий свій уряд до бстаньої краплинки крови,бо ж посмаку
вавши українського сала,переходити на московські пісні 'шчі'....
Ні і Ліпше вмерти.Життя ж бо на тих шчах - 'капєйка цєна'.

Загально відомо,що все начальство - велике і мале г- в Украї
ні - чистокровні кацапи, чи хахлацькі яничари. Робоча ж  худібка: 
чорнороби, колхозники - самі Українці. Отже,і платня відповідна. 
Напр.одержують місячно: секретар обласного Політбюра - 2.000 руб. 
управитель совхозу - 1.800 руб.чорнороб на будові - 75 руб.робіт
ниця - 35 руб .-"Чи ̂ fne.

х) див. і.Романенко, там-же.
х-х) Колхозникам в Московшині НЕ зменшували.
хх-х) Н.Трофімов."Оплата труда в СССР".
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Доречно буде тут порівняти зі заробітками перед 1917 роком.
Селянин,шо мав 5 га землі лишав (до 1917 р.) собі на прохар

чований,по заплаченні видатків,3.000 клгр.пшениці. По 1917 році 
має в колхозі 600 клгр.і то лише тоді,коли працювала вся родина.

До 1917 р.сільський наймит в Україні заробляв денно у дідича 
вартість 25 клгр.хліба.В УРСР заробляє Д клгр. та й тих часто не 
одержує.Напр.1951 р. в усій УРСР колхозники одержали лише 37 & то
го,шо заробили,а решта пропала в московських кишенях.

Український селянин заробляв,- до 1917 р.у своїй маленькій гос
подарці денно вартість 32 клгр.пшениці. По 1917 році в колхозі за
робляє Д клгр.теоретично,а фактично напр.1959 року навіть колхози 
'мільйонери' платили Д00-500 грамів пшениці не за день,але за тру
додень, с.т. за кількість зробленої роботи,а не за кількість годин 
праці. "І96Д року більше половини всіх колхозників УРСР одержали 
20 копійок грішми та жменю збіжжя за трудодень" (*).

Московська "дємакратія" розтрубила на ввесь світ,шо вона за
провадила в СССР 7-годинний робітний день у містах.Лише вона ані 
словечком не згадала,що водночас вона ЗБІЛЬШИЛА денну обов'язкову 
кількість виробу на ЗО %.Та й той 7-годинний день існував лише на 
папері і недого,а скоро й офіційно привернула 8-годинни день.

Поділивши СССР на обшири з ріжними платнями,імперський уряд 
поділив і на обшири з ріжними цінами на харчі та крам і з ріжними 
кількостями краму у продажі. У 1-му обширі ( зоні) призначено на 
одну, особу людности харчів та краму найбільше; у 2-му - менше,а у 
3-му - найменше. Ніни у 1-му - найменші, у 2-му більші.,у 3-му - 
найбільші.До 1-го обширу належить Московщина, зокрема міста: Моск
ва, ЛєнінГрад,Орехово, Іваново,Калуга,Тула, Кашіра,Брянск.та інші. 
Україна належить до 3-го обширу, зокрема ввесь Донбас,Криворіжжя, 
Запоріжжя,Дніпропетровське і т.п. дуже промислові кіста,з мільйоу 
нами робітників,які виробляють краму на мільярди рублів.
3-му обширі найменше харчів і краму і ціни найдорожчі.Чи ж не од- 
накоправність? Пю.'однакоправність" мають записати малоукраїнці, 
коли пишуть, шо 'савєтская* влада гнобить український і московсь
кий народи однаково.

Оте "однаково" видко також і з кількости та якости спожитих 
харчав і краму.Напр.року 1925 одна особа споживала: хліба в Укра
їні - 180 клгр.а в Московщині 229 клгр.,М'яса в Україні -ІД клгр. 
а в Московщині - 39 клгр.,цукру в Україні -1.3 клгр.а в Московщи
ні - Д.6 клгр.(-&*).А на хліб,цукор,м'ясо Україна ж стократно ба
гатша за Московідщу.

Московський їосплан призначив м'яса річно: людині 8 клгр., а 
поліційному псові - ІДб клгр. Пес напевно одержить, бо ж допома
гає ловити 'сєпаратістоф',яких призначено на голодомор.

На одну особу людности припадала 1955 року в Україні МЕНШЕ, 
ніж у Московщині:-м'яса,ковбаси на 69 % менше,риби,оселедців - на 
72.3 % менше ,м'ясних консервів - на ІД5 % ,овочевих консервів . 
на 232%,товшив - на 81%,масла - на 87.7 %,молока - на 80 %,Яець - 
на 173%,цукру - на 69%,ХЛІБА - на ДІ.3%,борошна,круп - на 53.3%,

к) "Молодь України" ІІ-ІХ-І96Д. 
-&х) Наркозем."102 бюджети".
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^авунів,динь,гарбузів - на 85.9 % МЕ Ш Е  і т.д.(*).
За всю історію України і Московщини всі вищенаведені числа 

були у противному напрямі, с.т.всього того було (до 1930 р.)БІЛЕЖ 
(на одну особу людности) у багатюшій Україні,ніж в убого бідній 
Москозцині. Всі чужинці,що були в ХУ-ХХ ст.в Україні і Московщині 
однозгідно оповідають про величезні природні і культурні багатс
тва України,і навпаки про величезне убозтво ( матеріальне і куль
турне) Московпини. Всі Москвини,то подорожували по Україні,опові
дають з великою заздрістю про багатства України.їхній поет навіть 
вірш склав:"Ти' знаєш край,їдє всьо абільєм дишєт". З тих. сшужббв- 
ців-мо сквинів, ию їх імперський уряд присилав з Московщини в Укра
їну на тимчасову службу (переважно військовики) - 90 /6 їх не по
верталися вже на свою 'родіну',а оселювалися настало в Україні. 
Европа й називала Україну своєю хлібною коморою.

Московські робітники та селяни все своє життя їли ЛЖ"Є 
свої 'ті' та 'тюрю',ню їх українська свиня не їла би.Білого хліба 
чи цукру все своє життя навіть і не бачили.А ось тепер в РфССР 
їдять білий український, пшеничний хліб та український цукор не 
лише міські робітники,але й селяни.І то на ііі.3% БІЛЕНЕ,ніж укра
їнські селяни, які ту пшеницю та цукор вирощують. До 1917 року 
навіть у великих містах Московщини (крім столиць) Москвини не ба
чили: кавунів, динь,винограду, бросквинь, грушок тощо. А тепер в 
РфССР навіть у маленьких містечках їдя^ь їх на 85.9 & більше,ніж 
в Україні,де все те виросло.

Що скажуть про .ці фАКНі (подані Москвинами) ті,хто запевняє 
ніби 'савєтская' влада гнобить ці обидва народи ОДНАКОВО?

В УРСР продавалося 19 5^ р. споживчих виробів на 61 % менше, 
ніж в РфССР,рахуючи на одну особу людности (хх). А Україна ж пос
тачає СССР 75 % його головних харчів.

Найдурніший Москвин знае,шо все те дала йому 'радная савєт
ская власть' .Найдурніший Москвин розуміє,шо коли впаде московсь
ка імперія, то буде він живитися - як до І65Д року - лише своїми 
'шямі і тюрой',а про український хліб,цукор,кавуни не зможе навіть 
і мріяти. Та,навіть і на 'ші і тюрю' треба буде заробляти власними 
руками,а не українськими.Працювати ж Москвинові - гірше як вмира
ти.А "йість капєйка". Впєрьод рєбята! Смєрть расчлєнітєлям,сєпара- 
тістам! Да здравствует єдіная-нєдєлімая Рассссссєя!

Та, про одне Иосковдина m  дбала, щоб було його в Україні по до
статком.І до 1917 року і по 1917 році досі всі гуральні в Москов- 
сг-кій імперії були державними (монополь).І продаж горілки був і є 
державним монополем. Московська держава заробляла величезні міль
йони рублів на Порільці.Московська "дємакратія" щосили крічала до 
1917 року,шо царський уряд навмисно розпиячує народ, щоби тримати 
його в темноті і покорі.

В УРСР продано І9ДЗ р.їстівних виробів (хліба,борошна,крупи, 
тощо) на 9.6 мільярдів руб.,а трунків (алкоголевих напоїв) на 6.3 
мільярдів руб.Отсз,їжи - 60%,а трунків - Д0%.А до 1917 р.продава-

х) "Савєтская тарровля 1955 ґода".
XX) там-же
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зами належного нашій державі.У Казахстані подохло понад три міль
йони овець.У Молдавській ССР'колхози ані трохи не збільшують сво
їх виробів.У Киргизькій ССР нікудишній догляд над виконанням кол
хозами їхніх забов'язань державі.Те саме - в Узбезькій,Туркменсь
кій, Азербайджанській ССР.У колхозах Грузинської та Ариянської. ССР 
не використовуються великі можливості збільшити виріб тваринниц
тва. Всюди - саботаж,окозамилювання та інші протидержавні злочини".

Все це казав не український націоналіст закордоном, але 
людина,яка знає ліпше за будь кого про такі справи - Н.Хрушоф на 
зборах ЦК КПСС в Січні I960 року. Висновок - заповідається розвал 
московської осадницької імперії.Останньої з усіх осадницьких дер-, 
жав,осади яких уже усамостійнилися.Але усамостійнилися під прапо
ром найлютішого ворога інтернаціоналістичних соціялізмів - під 
прапором НАЦІОНАЛІЗМУ. Московщина не мала і не має сили сховати 
цей факт від своїх осад,насамперед від України.

Хто потопає - хапається і за бритву.5 переляці за цілість 
своєї імперії Московщина хапнулася за бритву - почала переконува
ти свої осади,шо вона,Московшина на їхньому боці,шо вона має наці
оналізм осадничих народів за справедливий,визвольний рух. З'їзд 
КПСС ухвалив 19б2 р. уважати націоналізм за твір всього народу,а 
не буржуазної кляси,як вчив К.Маркс та В.Лєнін.Жобільше і У розді
лі ІУ нового програму КПСС читаємо:"...Увесь світ переживає тепер 
добу бурхливих національно-визвольних революцій. Визвольний рух 
народів,шо прокинувся до самостійного життя,йде під прапором на
ціоналізму. Стихія національно визвольних революцій вишить осад
ницький лад, підкопує саму основу імперіялізму.Стають до бороть
би проти загарбництва навіть і ті народи,шо є формально самостій
ні, але фактично поневолені загарбницькими державами господарчо 
і культурно.А політичну ж незалежність може втримати лише той на
рід,який сам,своїми власними силами,збройно здобуде собі свою дер
жавну незалежність".

Та,це ж - переписаний, слово у слово,, програм українських на
ціоналістів,мазепинців,петлюровців,бандерівців! І цей програм Мос
ковщина оприлюднила,надрукувала в часописах СССР.Та,це ж пропаган
да за відокремлення осад від імперії СССР! А за таку пропаганду 
закони СССР карають смертю .Жо ж сталося?

Сталося багато. Московщина нерешті переконалася,шо прийшов 
час усамостійнитися і московським осадам. Скаженна лють розпуки 
затьмарила розум Москвинів,і їх охопив жах (паніка).Москвин,хоч і 
хитрий,та дурний і в жаху хапається,як потопальник за бритву.Це й 
зробив московський цар Нікіта на зборах ЦК КПСС I960 року вишена- 
веденою ухвалою.Розумним Москвинам забрало два роки часу зібрати 
сили,щоб скинути зі трону того дурного царя.Та,за ті два роки оса
ди так добре вивчили розділ ІУ нового програму КПСС (чи ОУН),шо 
Московщина примушена була купувати 11.8 мільйонів тон пшениці по
за СССР.Тепер осади СССР готуються здійснити той ІУ розділ програ
му .... Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Московшина-знає - ліпше за будь-кого, шо упадок московської 
осадницької імперії є НЕМИНУЧИЙ.Та, історичний досвід,і то недав
ній - 1917 року - дає їй надію, шо вона зможе, по розпаді СССР,



знову затягнути до московської імперії відпалі осади.Як не ро
бити - вона має кількасотрічний досвід, понадто досвід останнього 
півсторічна. Той досвід каже їй не завойовувати своїм військом 
ззовні,але захоплювати владу ЗСЕРЕДИНИ руками яничарів,запродан
ців і легковірних дурнів.І тепер,за останніх днів московської ім
перії,Московщина тисячократно побільшила,поййрила і поглибила мос- 
козцення і грабунок своїх осад,а насамперед найважливішу - Украї
ну. Стократно побільшила вивіз української, інтелігентської молоді 
з України і привіз московської в Україну.Московшина вже має в Ук
раїні сім і пів мільйонів своєї п'ятої колони,і то переважно інте
лігенції. А це ж 17 % людности України.Нема жодної країни у світі, 
де московська 5-а колона складає больше,як один відсоток людности. 
А в Україні аж СІМНАДЦЯТЬ відсотків. Щоправда,більшість їх повті
кає 'на родіну',коли вибухне українська національна революція,і 
багато їх вигубить вибух української національної ненависти,проте 
з цієї московської п'ятої колони лишиться в Україні 1-2 мільйона 
і то найнебезпечніших - тих,хто вивчив українську мову.Такі одра
зу проголосять себе українськими патріотами,навіть самостійниками 
і то сили кричатимуть про свій український патріотизм,Щоб; птр^г^ти-^ 
на вирішальні державні і громадські посади, а насамперед Яо'тих^* 
які творять СВІТОГЛЯД людини (школи,видавництва,редакції,радіо,те
атр тощо).

Та,й ця величезна загроза державної незалежности України є 
меншою небезпекою, ніж загроза з боку ШОСТОЇ московської колони.

Шоста московська колона - це люди,шо їх ми називаємо мало- 
українцями.Хто вони - ми вже казали,але не завадить повторити. Це 
люди виховані московською школою ( хочби й українською мовою) та 
московською (хочби й україномовною) літературою. Національно вони 
- Українці; культурно - українсько-московські покручі; іюлітично - 
-Москвиви, хоч і закриваються українською патріотичною личиною 
(фразеологією).Та,найгірше - вони мають глибоке почуття своєї ук- 
раїнської національної НИЖЧ0С1И, і водночас загіпнотизовані мос
ковською брехливою "виїдістю".Вони несвідомі москволюби.

В усталеній,сильній українській державі малоукраїнці будуть 
добрими і корисними громадянами. Але в неусталеній, слабій будуть 
чи можуть бути, тою силою,яка затягне Україну до московської імпе
рії під якоюсь "федеративною" личиною.Можуть, бо жорстоке життя в 
СССР навчило їх пристосовуватися до обставин,до сили. Московська 
п'ята колона в Україні, може якщо не купити, то залякати їх пімс- 
тою,погрозою може примусити їх служити Московшині. Малоукраїнець 
на високі^ державній.посаді - це велика небезпека українській 
державності.Ця яскраво показав досвід ЗАС.

Московську імперію врятували від розвалу 19^5 р. і рятують 
досі ЗАС. Урятували і рятують СССР не п'ятиколонники ( американ
ські комуністи),але шестиколонними (американськи москВрлюби^неко- 
муністи).

Без допомоги своїх шостиколонників (малоукраїнців) Московшина 
ніколи не зможе затягнути Україну до своєї рсс/зжыьпоз̂ г.
"сбЮЗ{5!№ЙйЙ,1^ ЛИЧИНІ.






