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yKparlrсЬкol пo^tтичЕIol сaМoстlиницЬKor opгal{lзaцll Pgвoлroцiйнoi yкpaiнськoi пapтii (P}TI), ста^a пpoГpaМolo
дiй ддя цiлoго пoкoлiння, яке в 1917 p. пiд;ялo ,KoBтoблaкитнe зЕIaМeЕIoУкpaiнськoi pевoдroцii' Mo:кнa з вIIeв.
нeнiстtо тBepA,rтиl щo ця кни;кЪчKa зап.lAиAa нaцiotlaльyкpaiнцiв, виIIAеKа^a
нe бaгaття в .цyшax мiльйoнiв
гepotннe пoкoдiння 1917 - 1920.x poкiв'
,.Mixнoвський yмiв зaг^яЕIyти B
Ayi]]y гдибoкoглибoкo... _ згaдyвaв пoдiльський oTaМaЕIAнaнiй BoдинeцЬ. - Taм, сepед МoсKoвсЬKoгo Aикoгo нaмyлy, yмiв
вiн вишт1.кaти Зo^ory, Чисту стpyтly yкpаТнськoi дytпi i
IIpoМoBити' ЗaгpaTи TaKl щo тисячl тaKих зo^oTиx сTpyI{
IIoчинa^и.pаAlснo opинrти' тисячl сepAeцЬ ПoчиЕ{а^иoитисЬ B yЕIlсorr з иoгo вe^икиМ-сеpцeМ' a чepвoнa yKpalнсьKa KpoB пoчиI]а^a гoplTи oa)KaнняМ IтoKpoIIити..шIи.
poKr
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Гepoй' щo нe змiг
BpяTyBaти Бaтькiвщинy

Mикoдa Мixнoвський

Tpeтьoгo TpaBЕIЯ |924 p.' paнo-Bpaнцi' y Kисвi'
в садибi Boлoдимиpa IТTgr'.Ig1.,
бyв знaйдений пoвirшeним Mикoдa Miхнoвський. Beдичeзнe, мaй)Ke AвoмeТpoвe тiдo З ЕIеПpиpoAнo.зiгнyтoro rIтисIo
Ta сxи^eнolo гo^oBolo Bа)KKO Bисl^o нa гl^цr Cтapoi яблyнi, AeAь Irе TopKaIoчисЬ IIoгaMи yкpaiнськoi зeмдi.
Cтoялa BeсI{a |924 poку - Bх(e Apyгa Beснa, Ko^и
дo лiсy пiсля зимiвлi нe сxoди^исЬ кoзaKи З хyтopiв тa сiл. Bизвoдьнi змaгaння yкpaiнцiв yкoтpe зaзнa^и гг{FIoгo фiaскo. Bлaдa poсiйськoгo нapoAy ЗaKplП^IoBa^acЬ.B)Ke и y BцдAа^eниx се^ax Ta
хyTopах.
fleсь y лiсaх Чepкaщини щe oгpизa^ись peшITки зaгoнiв Чopнoгo Bopoнa, (аAoвoгo, TTTпидъoвoгo, Koвaленкa, бpaтiв Бдa.rкeвськиx, лiсoвими
сTе)кKaNIи Boдинi peйдyвали TеpopисTичнi гp1лпи
oTaМaнa Пeтpa Фiдoнeнкa, a нa Пoдiллi з'явдядись бoiвки Якoвa opдa-ГaдъчeBськoгo. Aдe uе
в:ке бyли вiддiли пoмёти, a не дегioни бopцiв зa
yкpaiнськy дep>кaвнiсть.
Bпaди в>ке гepoi нaцioнaлъноi peвoлroцii Петpo Бoлбouaн, Baсидъ Ч1нyпaк' Aapioн 3aвгopoднiй,
Meфoдiй Гoдик-3a,riзняк, Iвaн Ayцeнкo, AoкTop
Гeлeв, бpaти Ta сeсTpa Coкoдoвськi. Cидiли пo
TIopМах Aндpiй Гyлий.ГyлeнKo, oTaМaни ЧopнийKypeдa, Haгipний-CaBчeнKo' topiй Гopлiс-Гopський. Aeгayriзyвaвrшись, пepейtшли дo цивiлъногo
)KуITTЯoTaМallи Maмaй-Ш]иpиця. Arотий.Чepeвик,
iн r ш i п pи й I ]I ^и з ..п o Bи н н OI o ', i пp ийняли
,,aмнiстiтo,'. Ha eмiгpaцii мapили Уклицeмipнy
paiнoro [Taвдo Cкopoпaдський, Cимoн Пeтлropa,
IЛ.ькo Cтpyк,
Mихaйдo oмeдянoвич.Пaвденкo,
Iвaн Пoдтaвeць-oстряIrиця, Iвaн Aroтий-Arотенкo. 3 тaбopiв iнтepнoвaниx y Пoлъщi тa Pyмyнii

poзсltoBа^ись ITo сBlTaх Tисячl yKpalнсЬKиx pеBoAIоI(ioнepiB. KaпiryлroBaB' ПoBepIIyBIIIись з eмiгpaцii в oKyпoBaнy Бaтькiвщинy, кoлиrшнiй симвoл yкpaiнськoi дepxaв нo стi Миxaйлo Гpyшeвський. 3дaмaвся нaцioнaльний гepoй Укpaiни гeнepa^-xopylDKий lopкo Тroтюнникl ПoчaBI'IIи BиK}ata1и вopoгoвi TaKTиKy IIapTиЗaHськoi бopoтьби. Пirшoв IIpaцIoвaTи B сoB€ T ськi yстaнoви oтaмaн Caвa Чaлий-Kyцяк.
Hapoд, пiдpiзaний i вбуlтий y зeM^Io' в oviкyвaннi HeМинrIoгo Гoлoдoмopy З)KиBaвся з сoBсTсЬKoIo B^aдoю.
Mикoдa МixнoвськиЙ' який бaчив yсe цe, бaчиB. яK KoтиTься y пpipвy йoгo Бaтькiвщинa, для
вoскpeсiння якoi вiн вiддaв пoIIaA 30 poкiв сBoгo
п'ятидeсятидiтньoгo
}r.ИTTя| з ,к.r^eМ i щeмoм
пiдвoдив pискy шiд :киттям.
.,Caмoстiйнa
Укpaiнa _ вiд Cянy пo
.. Aвтop гaсAa
Kaвкaз'', який пoкдиKaB Ao )киTTя тисячi yкpai}IсЬKих гepoiв - oTиx жe Бoдбoчaнiв, 3алiзЬякiв,
Aroтиx, Boвгyp. opликiв - i тим rштoвxнр .tх нa
нelvlиtтyчy сМepTЬl бopeць, який зaпалив нaцioнaльнe 9aгaтгя в дytшi Cимoнa Пeтлrоpи, IIoBеpt{yBшIисЬ
iз Kфaнi в стo^ицIo всeyкpaiнсьKoгo pyМoBищal
зpoзyмiв: йoшгy:кrтlтя I{eMaс. He вiдбyлoся'
Укpaiнськa eмiгpaцiйнa ITpeсal яKa зaгa^oм rrlaнo бд и в o сT aB и ^ a с я д o г I a м' я т i
M и кo дv
' p o Ha йoг6
Mixнoвськoгo,
Bi^^aлa йoмy нaлeжне.
сBятoluy пpиклaдi слy:кiння Бaтькiвщинi дeсятиBиxoByB.LLись пoкoдiння yкpaiнськoi мo^iттЯIvrи
лoдi
- в Kaнад.i. CIIIA' Apгeнтинi, Бpaзилii, Aвстpa^ii... A oскiлъки I{eпpoсTo BиxoB}lBaTи Мo^oAь
нa пpиK^адi сaмoвбивI{иKar To TaeМI{ичy сМepTь
Mixнoвськoгo
ЗaIIис.LLи нa paxyнoк ГПУ.
!'iйснo, нaПepeAoAlli тpaгiннoi poзв'язки йoгo
BиK^иK.I^и дo Kиiвськoгo
ГПУ i, пpoтpимaвrши
дeкiлъкa гoAинl вiдщrстили. L]e, ouевиднЪ, й дaлo
пiдстaвy бioгpaфaм сTBepДKyBaTиt щo Mixнoвськoгo вбитo чeкiстaми.
Cвiдveння синa BoдoAимиpa LШeмeTal B яKoгo
IIpo)KивaB свoi oстaннi днi Mикoлa Mixнoвський'

_ )Kд,aнa BoлoдимиpoвиЧa ITT9ц916, спpoсToByloтЬ
вepсiro yкpaiнськиx iстopикiв. )Кдaн LШeмeт зaсвiдvив ', йo йoгo бaтькo зIIaйпIoB y KиIIIeнi пo,.BoAiIo BМеpTи B^асIIoIo смepтro!',
кiйнoгo з€lписI{y;
Taк! Микo^a МixнoBський сaм IToсTaBиBкpa[Ky y сBoсМy lкиттi.
I-{e бyв Irе poзI]aч^иBий BчинoK с^aбKoi
^юAиI{и.
IIpoгpaB.
гepoяl
BчинoK
щo
Цe бyв шrpкнiй
сal,тypсш.
I-{e бyлo xapaкipi yкpaiнськoгo
зaBх<e з IoнaцЬKиx дiт Mикoдa Mixнoвський
.,Ha rpyнтi яKoгo IIpaBa
AyIvIyвaBся IlаA ПитaI{няМ:
з нaIIIиx дiтeй гoтрoтЬ I]o lIIKo^€lх Зaк^JITиx Bopoгiв i нeнaBисIIикiв нarшoмy нapoдoвi? Ч9Peз шo
ilaвiть y цepKBi пaнy€ tvloBa нalЦиx гнобитeдiв?
Яким пpaвoМ ПpaвиTe^ьсTBo poсiйськe здepтi -з
нaс гpotшi витpaнae нa KopисTЬ poсiйськoi нaцii,
п^еKatoчи i пiдтpимytoчи IrayKyl лiтeparypy, ПPoмисдoвiсть... i, нaperштi, нaйгoлoBнiцIе: чи Mar
I]paвo цapсЬKе пpaBитeAЪсTBo Bзaг.r^i BиAaBaTи Aдя
нaс зaкo[Iи?..'' z.
He дивнo, щo Bx(e AeBlяTIIадJIятидiтнiм MикoMixItoBський встyпaе дo щoйнo стBopеIIoгo чe^a
Бpaтствa тapaсiвцiв' eнepгiйнo poзбy^eгa^ЬI{oгo
дoBy€ йoго нaйчисeльнilшy гpyпy - киiвськy, poз.
poбЬс oснoвнi тeopeтиннi тa -o-pгaнiЗaцiйнi зaсaB'Ke тoAi, в 1892 p.' сT.LLo нa шI^Яx
ди бpaтствa, яKe
.,цoBнy aBToIIoMiIo Укpaiни''...
боpoтьби зa
У сiчнi 1898 p' Mикoдa Mixнoвський пepеi:кркae до Хapкoвa, дe вiдкpиBaс B^aсЕIy aдBo-

KaтсЬKyKoнTopy. сiчнi.t900 p. Biн.qgp9rytчi^y
ПoлlTичtlor сaМo.
tlеpu]ol -ByKparIIськoI
ствopeннi

стiйriицькoi opгaнiзЪцii _ Peвoдroцiйнoi yKp'aiцсЬкoi пapтii, opгaнiзoвyс y Xapкoвi Устaнoвчий з'iзд,,
IIиIIIe пpoгрaмy PУП, яKy BиAar oKpeМolo Kни)Keч,,Caмoстiйнa Укpaiнa''
кoto пiд }IaЗBotо
|
,,HaIш нapiд пepeбyвaе y сTaIIoBиIIIi
зpaбoвa.
нoi нaцii'', : кoн6тaryr Mixнoвський. Bиникaс
IIитaIIняl гoBopиTь Biн, чи нaцioнaлънe BизBo^eн-

tIя MO)KAиBe ддЯ yKpail{сЬKoгo l{apo.цy' який i AoCi
пepe)KиBaс ,,AoBгий i вalккий aнTpaKт'' y свoiй
iстopii, кoли yкpaiнцевi й дa-li ,,нeвiльIlo I]pизHa.
BaTися Ao сBoсr нaцroнa^ЬHoсTи' Ko^и
^IoOиTи
Biтuизнy piвнoзнavнo, щo бyти дep:кaвI{иМ
зpад,.пp ид б a н e K p и в д o to ,.
ни K oM'' ? He вl к e
зa
.,зaKoннoгo''
нaбyлo
нoвoгo
дaвнiстro з^oчиHy,,нaд
нaNIи BиситЬ uopний стяг,
вдaсникa? Нeв:ке
a Ha HЬoIvIyнaITисaЕIo:..Cмepть шoлiтиннa, сМepтЬ
Ky^ъTyprra для yкpaiнськoi нaцii'' ?
Як вiдпoвiдь нa цi стparшнi зaIТиTaHHяMикoдa
Мixнoвський пiднiмaс _ нaпеpeкip iстopиvнiй тeuii
Пpaпop' Ha яKoМy Bик^ичнo
- lкoвтo-бдaкитний
пиIIIe Be^икими лiтepaми: ..oAнal lAиI{ai I{eпoдiльнa, вiдьнa Укpaiнa вiд гip Kapпaтськиx a)K IIo
Kaвкaзькi''.
I-{e гaслo Miхнoвський
гryблiuнo Bигo^oсиB y
беpeзнi 1900 poкy пiд vaс Ьшaнyвaння пaм'яfi
Tapaсa TTTggчgццay Пozrтaвi тa Хapкoвi.
Maл opoсi й ськ a
i н т e д i г e н ц i я , B иx o BaI I a н a
poсiйськiй кyльrypi, спpийнялa цей мaнiфесT сa.
мoстiйництвa вкpaй Bopo)Kе. Heзaдoвoлeння IIoчiLAoсЬ i в сaмiй P}TI' вЦ iмeнi якoi Mixнoвський
i видpyкyвaB цIo пpoгpaMy. Aвтоpa зBинyвaти^и
y tшoвiнiзмi, нaдмipнoмy paдикaлiзмi, в .,opiriнa.l'ьнiчaнii''.
Пoпpи Bиxop звиIryвaчeнь, Mикoлa Mixнoвський нaпpикiнцi 1900 p. вiд iмeнi тiсi яс PУП нaписaв .,oдвepтий Aист дo мiнiстpa Cипягiнa.,, який
зaBepшryвaBся с^oBaМи:,.Укpaiнськa нaцiя l\{yсиTЬ
дoб1"ти сoбi свoбoAy, xoч би i зaxитaлaся цiлa
Poсiя. Укpaiнськa нaцiя Ivгyсить дoбyти сBor BиЗBo^еHHя з paбствa нaцiol{а^Ьнoгo тa пoAiтиЧнoгo,
xoч би l]po^и^ися piки кpoви''.
B |902 p.' Ko^и в Peвoлrоцiйнiй yкpaiнськiй
пapтii пoч.lли IТepeМaгaTи сoцiалiстиvнi тa aвтoнol{iстсЬкi тeндeнцii, Mixнoвський paзoм iз нeбaгaтьмa oдIroдylицяMи BиxoAиTь iз PУП i нa пo.
чaTKy 1904 poкy зaсI{oвyr Укpaiнськy нapoAнy
шapтiro, A^я чAeI{сTвa якoi пиtше ..10 зaпoBiAeй''.
oсь вoни _ святi yкpatнськi зaпoвiдi.

.,1. oднa, сAи}Ia, непoдiлънa, вiд Kapпaтiв a;к
дo Kaвкaзy сaмoстiйнa, вiдьнat деМoKрaTичнa
Укpaiнa _ peсгryблiкa poбoниx шoдeй.
2. Усi лrоди - твoi бpaтгя, а^e Moскa^i' AЯхиl yц)и,
pyll{y[{и Ta )киди _ сe вopoги I{aIIIoгo нapoAy' tIoKи
BoIIи ПarryloTЬ нaA нaми й BизисK}.ЕoTЬ нaс.
З. У кpaiн a A ^я yкpaiн ц iв!
oт:к e, BигotlЬ
звiдyсiль з Укpaiни vy>кинцiв-гнoбитeдiв'
4. Усroди й зaвсiгди ylкивaй yкpaiнськoi мoви.
Xaй нi дpy)Kинa твoя, нi дiти твoi ЕIe floгaнЯTь
твoсi гoспoAи МoBolo нy:кинцiв-гнoбитeдiв.
5. LШaнyй дiяuiв piднoгo кpaю, нeHaBиAЬ Bo.
_
poгiв йoгo, зневa;кaй пеpeвеpтнiв-вiдсryпникiв
i дoбpe бyдe цiлoмy TBoсIЧy нapoдoвi й тoбi'
6. He вбивaй Укpaiни CBoсto бaйдyжiстro дo
Bсeнapoдниx iнтepeсiв.
7. Нe зpoбися pенeгaToм-вiдсцлпниKoМ.
B. He oбкpадaй BAaCI{oгo нapoAy' IТpaцюIoЧи
нa вopoгiв Укpaiни.
9. !'oпoмaгaй свoсмy землякoвi пoпepeд yсix,
Aep)IисЬ KyIIи.
l0. He бepи сoбi Apy)Kини з нy:кинцiв, бo твoi
дiти бyдyть тoбi вopoгaми' IIe пpиятeлrой З Bopo.
гaМи ЕIaIIIoгoIIapoAy, бo ти дoдaсrп iм сиди й вiдвaги' нe нaклaдaй yKyпi з гнoбитедями нarшими, бo
зpaдниKoМ бyдerш'' з.
Ile 19 AIoToгo 1900 p.' пiд uaс свoеi шeprшoi
iстopиннoi Пpo}{oви I{a TeМy нeoбхiднoстi збpoйнoi peвoлroцiйнoi бopoтьби Зa ПpaBa yкpaiнськoгo l{apoAy' Mикoдa МixнoвськИй ,'iЗ ЗaгIa^oм гOBopиB пpo пoтpeбy Tepopистичнoi aкцii'' a.Aoгiч.
нo' щo вiн стaв ЕIa шI^ях opгaнiзaцii бoйoвoгo
yкpaiнськoгo
пiдпiлля
У 1904 p.r KoAи Рoсiя святкyBа^a 250.лiття ,,пpи.
сAI{a}II{яMaлopoсii'', yHП I{a зЕaK ПpoTeсTy Bиpiшилa пiдipвaти y Хapкoвi пaм'ятник спiвцro
Poсiйськoi iмпepii Пylшкiнy. У Kисвi тa oдeсi плaнyBа^oCя BисaдиTи y пoвiтpя пaМ'ятниKи poсiйськиM iМпepaTopaМ. Aкцito y Хapкoвi yспilлнo
здiйснилa пiдпiлънa бoйoвa сTpyKrypa УHП .,oбо-

poнa УKpaiни,'. Ha мiсцi пoнiвeчeнoгo [aМ.ятникa ПytшкiнУ бУ^у1poзкидaнi вiдoзви iз зaкдикoм
,,зa свoс нaцioнaлъне визвoдення'''
дo бopoтьби
Минyлo яKиxoCЬ |5 - |7 poкiв, i мpii' якi висAoBиB Mикoдa Mixнoвський y Пoлтaвi i Хapкoвi
нaвeснi 1900 pокy, paI]ToIt{нaбyли pеaльних oбpисiв: пpoгpитuizra Aroтневa peвoлroцiя' i кopoнa
poсiйськoгo с.l]vloAep,KaBствa зaKoти^aся в тшyзeйнi
сxoBищa. Biкoвi гtyтa сПa^и, i дo yкpaiнцiв нeспoдiвaнo пoсмixнyлaсь Bo^я.
свoix oднoдyмцiв i пpoгo^oшIyс сTBopeнIIя I-{eнт.
paльнoi-Paди, якa Bиpaзнo Зa^eк^apyBaлa свiй
сaмoстiйницький xapaкTep. .A'iзнaвшисЬ lтpo цel
мaлopoсiйськa iнтeдiгeнцiя, oб,еднaнa в Toвapиствo yкpaiнсЬKиx пoсryпoвцiв тa сoцiа-lr.iстичнi
пapтii, гIoчa^a тBopиTи й свoro Tleнтpaльнy Paдy'
aдЬ нa зaсaAax фeдepaцii, тoбтo збepe:кeння
цiлiснoстi Poсii...
Пepeд Mикoлoro MixнoвськиIvI пoстa^a Aи^емa: aбo ПpoAoB)KyвaTи paзol\{ З oAHoAyМцяIvIи poзбyдовyвaти Укpaiнськy l-{eнтpальчy Pадy З МeTolo
яi<нaйrшвиAшroгo lтpoГo^orrleння Укpaiнськoi Aep,,1.к:кaви i нapaзиTися ia звинyвaнeнЕIя y poзкoлi
paiнськoгo тaбopy''' aбo з,сднaTися B lIIиplIIy
ёпiлкy - нa KoMIIpoмiсниx зaсаAсrx - в.нaдii пepeKoнaTи oпoЕIенTiB пpиrAI{aTися Ao цel CTBopeнЕIя
Укpaiнськoi деp;кaви.
Ъa :калъ, бyЪ oбpaний дpyгий вapiaнт. 29 бepeз}Iя
1917 p. двi I-{eнтpальнi Paди З^уII\уIъя.,,
B:кe пiд vaс I{aписaнI{я пepIшoi спiдьнoi вiдoзBи BиниKAи сepйoзнi poзхoджeння: Mixнoвський пеpeкo}Iyвaв сoцiалiстичнo-aBToнoМiстськy
бiдьIшiсtь I{егaйнo пpoгoлoсиTи УкpaiнсьKy Aep,кaBy' вiдкликaти з poсiйськoi apмii всix yкpaiнцiв
i poЬпoнaти TBopeння yкpaiнськoi нa-цioнaдьнoi
,,Haвiщo нaм
apмii. Йoгo oпoнel{ти Зaпepечyвa^и:
I-{apсь.
нaM
зaxищaтися?
кoгo
(iвoя) apмiя? Biд
нa.
Koгo pe)киIvIy, щo пoнeвo^toBa;в УкPaiнський
poAl Bх(e IIемa€ l a IIpaцюючии I\.IoскoBCькии нa-
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poA е щиpиM IIpиятeAeМ llpaцюIoчoгo yKpall{сЬKoгo лtодy', 5.
.,MoсKOBсЬKolлy пpaцЮIoчoМy лroдoвi'' ir4икo,,Мoсдa Mixнoвський
дoвipяв TaK сaМo' яK i
кoвськiй б1ry;кyaзii'.. B питaннi Укpaiни вoни бyли
eдинi: ,,Нст, нiкoгдa нс бидo i не мoжeт биTЬ!''
Ш{e задoвгo дo падiння poсiйсьKoгo сaMoAepЯ{aBсTBa y стaттi ,,Cпpaвa yкpaiнськoгo poбiтницTBa B пpoгpaмi УHп'' N{ixнoвський oстepiгaв
yкpaiнський нapoд' щo пarryвaння,,мoскoBсЬKoгo пpoлеTapiaTу'' над yкpaiнсЬKиМ нapoдoм бyдe
щe Ba)KчиN{i бeзмipнo lкopстoкirшим, aнi>к пaнyBaЕIЕIя,,мoсKoвськoi бypжyaзii'' 6.
Iloб зpoзytriти' якa пpipвa poздiлялa сaN,Io.
стiйникiв IlIкo^и Mixнoвськoгo
i сoцiaлiсTичt{y
iнтeлiгeнцilo IIIKo^и Гpyшeвськoгo, згад,aйMo oдKpoBeIIня Boлoдимиpa BинничeнKa пpo сTaв^eння yкpaiнськиx
сoцiaлiстiв дo iдei сaмoстiйнoi
Укpaiнськoi
деp>кaви.
.,Mи (yкpaiнськi сoцiaлiсти)
стa;rи чaсTиЕIoIо' _
opгalllчнolo
l aKTиBЕIoIo t )I{иBoIо l oхoЧolo чaсTиItoIo
_ сAиtloгo цiлoгo. Bсякий сеIIapaTиЗMr BсяKе вiдoкpeM^eI{IIя сeбe вiд peвoлroцiйнoi
Poсii зAaвa^oсЬ

смiшrним, aбсypдним, безглyздим. }дя uoгo? .A,eми
знaйдeмo бiдьrшe Toгo' щo Ми MaTиMeмo в Pосii?
fle пo BсьoМy свiтi е тaкий rшиpoкий, AеMoKpaTичний, всeoxoплroroчий лад? !'e тaкa неoбмe)Keнa
свoбoдa с^oвa, зiбpaнь, оpгaнiзaцiй?..
Hi пpo який сeпapaTизM. сaмoстiйнiсть нaвiть
МoBи tIе 1\{oгo бути'', Щo x дo сaмoстiйttoстi, тo
ми нaвiть yBOKа^и нeбeзпечнolo ддЯ peвoлrоцii
iдero сепapaтиЗIvly, бo вoнa Moг^a poзбити peвoлtoцiйнi сиди всiсi Poсii'' 7.
Пoбaчивrши, щo в дискyсiяx iз pyсoфiдaми
]\{apнyсTЬсЯ дopoгoцiнний
чaс Haцioнaлъ^ишIe
нoi peвoлroцii, Микoлa N{iхнoвський пoвнiстro
вiдАaвся TBopeнню yкpaiнськoго вiйськa, щoб
пoтiм AoKoI{aI{иM фaктoм вiйськoвoi си^и Aoвeсти сBoIo пpaBoTy.
Нeмaс зMoги oпoвiсти сьoгoднi IIpo Be^ичeзнy
po бo тy, я кy п po вiв М и кo дa
Мixнoвськ ий,
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opгaнiзoByloчи УKpaiнсЬKy apМilo. Cкa;кy
вiн
щo y спiвпpaцi з Бpaтствoм сaмoстiйникiв^иЦIe!
тBopиTь двa пepшi Пo^ки Укpaiнськoi apмii iм. Гeтьмaнa Бoгдaнa XмeльницьKoгo тa iм. Геть.
мaнa Пaвдa Пoлyбoткa, opгaнiзoвyс Biйськoвий
клyб iм. Гeтъмaнa Пaвдa Пoлyбoткa, Apyкyс AеСЯTK|4 TИсЯЧ AeTIoчoк зi звepнeнняI\,I Ao вiйськo.
виx фopмyвaти нaцioнaлънi чaстиlну! А^Я бopoтьби зa Caмoстiйнy Укpaiнy, opгaнiзoвyе бaгaтo.
лtоднi зiбpaння вiйськoвиx-yкpaiнцiв'
зoKpeмat
iстopиvний Пеptший всeyкpaiнський вiйськoвий
з'iзA.
Укpaiнськe BoяцтBo з eнryзiaзмoм BiAгyKнy^oCЬ
нa iдei I\4икoди Мixнoвськoгo: Boнo BиЯB^Я^o гoтoвнiсть зi збpoсro B pyKф( здoбути нeзaдеlкнiсть
Бaтькiвщинi - aвтoнoмiстiв сepeд ниx мaйlкe не
бyлo.
I-{eнтpaльнoi Paди шIBиAKо зpoKepiвництвo
зyмiдo, якy нeбезпeкy Aня ниx несe вiйськoвий
з'iзд, кepoвaний сaмoстiйниKaМиi i в oстaннro
.,
xBи^Io виpirшилo oЧo^иTи нeбeзпeчний пpoцeс''...
18
TpaBIIя
1917 poкy. Понад 700
Haстaв дeнь
дeдeгaтiв зiбpaлися в гoдoвнiй ayдитopii Пeдaгoгi чн oг o МyЗ е I o н a П e p ш и й в с e y к p a i нськи й
вiйськoвий з'iзд. Boни ITpeAсTaв^яли 1тсpaiнськi
вiйськoвi opгaнiзaцii' ToвapистBa Ta ЧaсTиtIи всix
poсiйських apмiй фpoнтy й зaпiдля, Бaдтiйськoгo
i ЧopнoмopсЬKoгo флoтiв. },елeгaти IIpeAсTaв^ялll |,58О.7О2yкpaiнськиx вoякiв poсiйськoi apмii B.
Blке нa ПoЧaтKy з'iздy BиHиK^a IIpисTpaс}Ia Aискyсiя.
Boлoдимиp Bинничeнкo зallpoпollyвaв oбpaти
гoлoвoto з'iздy Cимoнa ПeT^Iopy, зaвзяToгo нa тoй
нaс пaцифiстa. },eлeгaTи-сa}IoсTiйники зallpoПo.
н yв a^ и oбpaт и н a r o ^ o B y з ' i з д y п opyч и K a
Mixнoвськoгo.
.,Пpoти
цiеi пpoпoзицii нeгaйнo висцлпив BoлoAиМиp Bинничeнкo, якиЙ пoч€lB пa^Ko зaпeBI{яTи,
€ .,ПaнOМ'', a
щo нaveбтo Mixнoвський' як aддoкaт,
..Maс мaсToK, с
нe сиЕIo}{ пpoсToгo lrapoAyl щo вiн
дiдинем i xoчe заBeсTи стapi пopядки, пaнщинy i т.
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.,в
oкoпax,
A.',, Щo вiн... сидrтrъ BeсЬ Чaс y Kисвi, (a)
.iдять
Ae пЦ BoгHeIu Bopoгa IfyчI,ггЬся вoяк, якoгo
вortri, який МеpЗнe i гoлoдyе _ вiн нiкoли нe бyв'' 9.
!инiзм Bинничeнкa' слiд BиЗнaTи, бyв дoвepI'IIеIIиМ.ПисьмeнниK.AеМaгoг' дo pevi, сaM IIpизoBl{oгo вiкy, дoбpe знaB. щo IИикoдa Mixнoвський не пirпoв нa фpoнт з iдeйниx мipкyвaнь, бo
Рi4.n.aвнaбyв вopoгoм Poсii. oтoж, iнкpимiнyвaти
jlIuaryIIIKyМixнoвськoмy
нeбa:кaння зaxищaти
Pbeiю'' Мoг^a тiльки бeзмex<нo пiдлa лroдинa.
BикЪpцqтqg Bинниченкo i тoй фaкт, щo нa oAнol{y З пepIlЙx }{aсoвиx вiн y Kиевi Mixнoвський
зaпpolToнyвaв дЬ.peзoлroцii вимory, щoб Tимнaсo.
вий 1pяд Poсii звiлЪнив iз зaсланItя Митpoшo^иTa
Arцpея lTТgгггцц5ц9гo. Bинничeнкo нaвiв це як ..дoKaз'', щo Мixнoвський - пpиxoвaний кaтoлиK, ЯKий
xoчe ,.IIpи пoмoчi KaTo^ицЬкoгo MиTpoПoдитa LШeпTицьKoгo зaBесTи вeсь yкpaiнський пpaвoслaвний
ЕIapoA y яplt{o пo^ЬсЬKиx Kaтo^иKiB', l0.
.,flискyсiя
I{ад.пиTaнням oбpaння гo^oBи з'iздy
нaбиpaлa Bсe Iтpистpaснirшoгo xapaKтepy.,..' l1. oсЬ
спoгaди свiдкa _ Ae eгaTa Пeвнoгo:
,,ТaK oTo :к,
бpaтця, як вийAe Bинничeнкo! Тa
як tToчЕe' як пoвeде! Taк як йoгo пoсл1о<a€шIl To
Bся ЗeМ^Я нaBKo^o I{Ьoгo, скi^ЬKи oKoМ сKиI{eшI.
нiби твoя B^aснa ста^a. 3eмля сe^ЯIIaM' a фaбpики poбiтникaм! - тaK гoBopиTt, Taк гoвopиTЬ нiби кyпнy тoбi нa Bсto зeM^Iо tloAapyBaB. Haстoящий, Mo)кнa сKaзaTЬl AeМoKpaT: всiм дoгoдить
xoче!
A пo ньoмy Mixнoвський,
пop1пrик! Taк цeй Kyд'и TaМ Bинниненкy! I.{eй тiльки УкpaТнy, бpaт.
ця' знaе! Taк i гoвopиTЬ - Укpaiнa, зIIaчитьt A^я
yкpaiнцiв! Гoспoди! Moв iз ,.Koбзapя'' тoбi вiдvитye! A всi слyxaroтЬ - d)K дyx зaтa.Йи. He тiлъки
_ кaмiння сл1oсaс! A пpo Tихt пpo мoскалiв,
^IоAи
яK пoчI{е гoBopити' тaк нiби i слiдy IТo I{иx I{e
диrшить! Укpaiнa i бiдьIш нiчoгo. Taкa, як сaМi Зaxoчемo! Ile вaм, бpaтця. дroAинa! HaIпa лroдинa!
Haстoящий тoбi кoзaк.xapaктepl{ик! 3 ним xоч i
12.
нa сN{epTЬ
^lобo!''
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,,oснoBoto вiйни е бioдoгiчний зaкoн бopoтьби зa iснyвaнняt _ Bигo^oшIyBaв iз тpибyни Ми.
кo,l'a Mixнoвський. _ a цeй зaKoI{... нaхoAить свiй
вислiд BиK^toчнo в нaцioнaльниx кoнфдiктax. e
н a ц i i - пa н и i н a ц ii-paби . I тeп еpir ш н r o вiй н y
BиK^иKaAи нaцii.пaни iз-зa свapкИ, Щo пoсTa^a
пrilк ними нa rpyнTi нaцioнaльнoГo з]vIaГaнIIя...
Koди вoroвaти, тpeбa ЗнaTиt Зa щo Ми Boloс'Мo.
Cьoгoднi l]epeд }raМи y всiй вeдикoстi зaсiяв iде.
aл вoдi piднoгo нapoAy' iдeaл вoскpeсiння, oднoi ведикoi нepoздiльнoi Укpaiни вiд floнy пo

C я н'' l з .
oПAeсKи
BKpиAи BиCTyII Микoди
Бypxливi
Мiхнoвськoгo.
oдpaзy с^oBo IloПpoсив Boлoдимиp Bинничeнкo. Biн зajIBиB' щo стoiть нa дiaметpалъЕIo ПpoTи.
,.Hе
пoзицiяx.
Пaни-Haцii' - гoBopиB fIисЬ^e)Kниx
МeнI{иK-сoцiaдiст, - IIoча^и вiйнy' a пpoсTo пaни...''
,,BинниченKo
ITpeAсTaвив y свoiй пpoмoвi .raси
кня>кoi Ta гeTЬMaнськoi Укpaiнськoi
Aep)KaBиl яK
чaси Ba}I(Koгo гнiry,,yкpaiнськoгo
пpaцюtoчoгo
гaньбив yкpaiнськиx
князiв, гeтьманiв та
}IoAy'''
y K p ar н с ьк и x
l с T o p ич ниx
Arячlв... r 3aK^иKaB
yкpaiнське
BoяцTBo зМaгaTи I{e Ao пoбyдoви
oк.
.,пaни.
peмoi вiд Poсii Укpaiнськoi
деp>кaви, в якiй
кaпiтaдiсти''
ЗI{oBy ЗaxoчyTЬ
сIvloKTaTи KpoB з
yкpaiнськoгo
l{apoдyl a Ao BсTaнoB^ення в бpaтнiй
спiвпpaцi з poсiЙсЬKиМ [paцЮIoчиM
сoцia,,нoвiй,
^JoдoM
д i с т ич нo г o
в
A ei \ . { o K pa T и ч н i й
^aA y
poсiйськiй peспyблiцi'''a.
,,Хтo
пpoдaв Bo^Io нapoдy? _ ЗaПиTyBaв BинI{ичeЕIKo i вiдпoвiдaв _ rпдяxтa!.. Хтo зaкpiпoсTиB
йoгo, як нe KoЗaцЬKa сTapшIинa...'' ts. fla-li B TaKoмy :к пpимiтивнo-бiдъrшoBицьKoN{y
дyсi Bинниvен.
..ЗI{oBy
тpeбa
Ko IIaTяKнyв, щo MixнoBсЬкoМy
Aep)Kaви''' щoб зaкpiпaчиTи нapoд'..
нe тiлъ. ки з'iздy. Bиpitшy-I-{e бyлa кyльмiнaцiя
BlисЬKal a oT)Ke. и
Ba^aсЬ AoAя yKpalнсЬKoгo
Укpaiнськoi
дepжaви. Biд тoгo' xTo oчo^иTь цeй
з'iзд, зalelкa^o, B який бiк пiдe yкpaiнськa
iстopiя. B peзyльтaтi бyлo зaпpоIIoI{oBaI{o кoмпpolti-
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снe piшeння: He oбиpaTи гo^oBy з'iздy' a сфopМyBaTи збipнy пpeзидiro.
3a дo п oмoгoto цЬoгo T. 3 B. к oмпp oмiснoгo
pirшeння, aвтoнoмiсти Aoсяг^и сBoгo: з IIIесTи
чдeнiв пpезидii
oAин бyв сaмoстiйникoм _
^иIIIe Caмe ToMy BAсr^oся вiдбyМикoдa Mixнoвський.
Tися I\{oBчaЕIKoIoI{a ПpoПoзицiro N,IiхнoBсЬкoгo
I]poгo oCиTи нa з'iздi Caмoстiйнy Укpaiнy _ як
цiль peвoлroцii i вiйни' A кдич Мixнoвськoгo TBo.
pити yкpaiнсьKy нaцioнaлънy apмilo, яK гo^oB}Iy
пiдвaлинy Aep)кaви, зaстyп^elro K^ичeМ,,yкpaiнiзaцii apмii'', тoбтo TвopeнняМ oKpеМиx yкpaiнсь.
киx вiйськoBиx чaстиI{ в pal\,IцЯx всepoсiйськoi
apмii, бeззaсTepe)KЕIo пiдпopядкoBaЕIиx всеpoсiйськoмy вiйсьKoBoIшy Koп{aIrAyBaнHIo 16.
Bсe ж тaки пiд TиCKoМ дeлeгaтiв з'iзд yxвалив
дoвoлi paдикальнi pirшeння. Haпpиклад' ЗBeAeн.
ня всix yкpaiнiзoвaниx oAиHиць нa Пiвдeннo-3a.
xiдний тa Pyмyнський фpoнти, тoбтo нa TepиTopiro Укpaiни, aбo >к пpилeглi дo нei зeмлi. 3'iзд
IIpoгo^oсиB TaKo)K, щo Чopнoмopський флoт нaУкpaiнi, Ta' AeМoIIсTpaTиBнo iгнopytovи зa^e)KиTЬ
бopoнy poсiйськoгo вiйськoвoгo кoМaнAyBaнЕIя'
зaTBеpAиB сTBopeнIlя Пeprпoгo yкpaiнськoгo Koзaчoгo iм. Гeтьмaнa Бoгдaнa XпteльницьKoгo I]o^кy. Aле Bсе ,к тaки цi pirueння з'iздy бyли злaгiд)KеI{иIu вapiaнтoм пдaнiв сaмoстiйникiв...
oдним-iз тpaгivниx нaслiдкiв пepeМoги aBToнoмiстiв нa Пeprшoмy всeyкpaiнсьKo]\{y вiйськoвoмy з'iздi бyлo тe, щo нaпpиKiнцi тpaвня, пiсля
вiчa кoдo IтaМ'яTниKa Бoгдaнoвi Хмeлъницькoмy,
нa фpoнт вiдiйtпли l500 yкpaiнцiв-сoлдaтiв зi свoi.
Ми ПpaПopaми.,.Taк, нaзбиpaнi сaмoстiйниKaМи'
щoб бopoтися зa Укpaiнy. 1500 вoякiв, збaлaмyченi aвтoнoМiсTaMи, вiдiйшrли нa фpoнт бopoти.
ся... Зa N{oсковrциHyt| t.l1
Бpaтствo
сaruroстiйникiв,
дo яKoгo нa lloчaTкy
чepвня BсTyПиB Микoдa
MixнoвськиЙ,27
яеpвня
p .oз p yбa ти
п pи й н я ^ o . . p iшe н н я
гop дiiв
ByЗo^
.,Toй
yкpaiнськoi
мeнrшoвapтiснoстi
i викopистaTи
poзбyркенa
IIиM
скapб, щo
е
стиxiя
дopoгoцiнний
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нaцroнa^ЬЕIиx I]oчyBaI{Ь yKparнсЬKиx нapoAllиx
Мaс',. Ha нapaдl сa]\,IoсTiйHиKИ tIpИЙHЯ^у|piЦIeння
збpойнo Bv|сTУfIvtтИ|щoб пеpeбpaTи B yкpaiнськi
pyKи B^а,Ayй пpoгoлoс|4тvI У Kaнeвi, нa мoгидi Tapaсa [IJeвueнкa, Caмoстiйнy Укpaiнy.
B дискyсii пpo кiнцeвy МeTy збpoйнoгo Bисту.
Пy I1oГ^яди poздiлились. oднi вBсDK.l^иtщo збpoйниМ BисTytIoм тp.ебa yсytlyги aвтoнoмiстiв вiд влaAи' oгo^oсити вiйськoвy AиKTaтypy в фopмi гeтъMaЕIaTунa пepеxiдний пepioд' зaПpoПol{yвaТи Mиp
нiмцям i вiдкликaти yкpaiнiзoвaнi чaстини з фpoнTy rra Бaтъкiвщинy,
Iншri ввa:кa^и' щo тaкий I]^aI{ спpичиtlитЬ
Bopoxсlrечy в yкpaiнськoIшy тaбopi, вperuтi, Pytнy'
oT)кel ПepeвopoT тpeбa спpяп/ryBaTи
Пpoти
poсiЯн, L]eнтpaлънy Paдy за^иlцити в^иIIIе
poлi ypяAy,
Пoстaвивrши poAoпoвIlиBIци Гi сaмoстiйникaми.
сiяtl нa кoлiнa' yкpaiнськi pевoлrоцioнepи poзpaxoByB.r^и AoBесTи aвтoнoмiстaМl щo тi бoяться
бeзсидьнoгo oIIyA.rAa...
y Пeтpoгpaдi пiдняли пoB цeй vaс, 16
^ипI{я'
BсTaЕIня бiлъrшoвики.
Kpaщoi ЕIaгoAиl щo6 скинyти poсiйсьKe яpмot гoдi бyлo й чeкaти...
|7 lууlлtlя |9|7 p, пoлyбoткiвцi вистaвили низKy y^ъTиMaTиBtIиx BиМoг дo llентpальнoi
Paди i
Tирrчaсoвoгo ypяAy: ,,Mи, yкpaiнцi.KoзaKи' - йшrлoся в ixньoмy зBepl{eннi, - нe xoчeМo мaти свoбoнa пaшepi, aбo пiв.свoбoди. Пo пpoгoлoAи
^ицIe
rшeннi
l.гo Унiвepсалy 2-гo Унiвepсaлy Ми Е{eBизнaсмo! - I},IипpиCЦ/IIa€Мo Ao зaBeAeння пopядKy
нa Укpaiнi. 3aддя цьoгo ми всix poсiян i peнe.
гaтiв,. якi гaлъмytoть yкpaiнськy poбory, сKиAarмo з ][x пoстiв си^olot нe paxtloЧись з poсiйським
ypядoм,''..
I{eнтpалънa Paдa вiдкинyлa сaмoстiйницькi ви]vtoги IIo^кy iм. Гeтьмaнa Пaвдa Пoлфoткa
i вкoтpe зaк^иKa^a вiд'ixaти нa фpoнт зaxищaти .,мaтytшкy-Poсilo''. У вiдпoвi.\ь }Ia цe B нiч ЕIa 18 дипня
пoлфoткiвцi виpytпили зi свoгo збipнoгo гIyнKTy.
Cвiдкoм цьoгo iстopиvнoгo BисTytIy бyв мaйбyтнiй oTa}Iaн Iopко Troтroнник, який пiзнiшe
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..pyx МoBчaзнoi KoAoни poбив гpiзнe
згaдyBaBl щo
BpсDKeI{ня''.Trотroнник вибiг нa ByAицIо i пitцoв
,.яKiй нe бyлo BиAI{o KiIrця''.
пopyч з KoAoнoIo,
,.Ha
Troтroнник poзпиTyBaB, ,.кyAи йAyTь KoзaKи''.
нe
вiдroвiд.lAиl
-згaдyвaв
Мoi 3aпити aбo зoвсiм
..ИдeМo Ka.
Bitl, - aбo гoвopили KopoтKo i pilшyнe:
Paдi
I-{eнтpaльнiй
цaпiв бить..' Идeмo AoIтoMaгaTи
тBopити нaшIe )киTTя'' 18.
A oсь згaдKa iнrшoгo oчeBидцяt yкpaiнськoгo
пиCЬ}reIIникa Фeдopa }'yдкa:
..B пoвiтpi бyлo тиxo, сoнцe свiтилo ясKpaвo.
3aпoвiдaвся vyдoвий пoгiдний дeнь. Я дiйrпoв дo
Бeссapaбки й пoвepнyв бyв нa Хpeщaтик, кoли
palTтoМ yBaIу Мolo зBepI{yB якийсь мoвнaзний пoхiд
мaси дroдeй нa Baсидькiвськiй вyлицi. Ha чoдi тoгo
пoхoAy зaпpимiтив я Be^иKе lкoвтo-бдaкиTнe зHaМeI{o... ПoxiA... си^ЬI{o BpaзиB lvIeнe яKoIoсЬ
вiдпliннiстro. нeбyдeннiстto, непoxитнiстrо бiдьlше
зa всi iнlшi пoxoди. Бy" ц. гдибoкo мoвчaзний зo.
сepeA)Kelrий pyx мaси лroдeй, щo }IaB яKyсЬ пejнУ'
зaзAa^eгrAЬ нaМlчeнy' BФKI{y цr^Ь _ r ця иoгo
пeвнiсть, pilл1пtiсть i мoвчaзнa уpoнистiстЬ llepeд.lлися гдядraчeвi. Taк мoгли irти tltoьуl тiльки в бiй'
нa дiлo, якoгo кiнцeм сMepTЬ aбo пepемoгa.
Pitпyviсть i зoсepeд:кeннiсть
цiсi мaси лroдeй
нa цiЛ, щo Ao нei вoни йшIли, бyлa тaк piзкo пo.
зI{aчeнa нa ixньoмy pyхy' щo в цiй лaвi лroдeй, в
тiл не пoмiчaцЬolЦy ПoтoKy oKpeМиx
Aoся oKpeмиx пoстaтeй. ^loAсЬкиx
Цe буъ >кивий мoнo,,riт,
скoвaний сднiстtо нaмipy й цiдi. Taкиx пoxoдiв нi
IIepeA тиМ, нi пoтollгy я rriкoли B сBo€Ivfy xprттi нe
y МeЕIe lreзaтep.
бaчив. Biн нa цiлe :киггя
^иIIIиB
тe' глибoкe вpEDкeння.
Я стояв. }roB oKaМeнi^ий, i AиBиBся. Taкe вpa.
,Keнняt яK нa Мel{e. зpoбив цeй pyх i нa мaсy
iнrциx лroдeй, щo бyли в тoй чaс нa вyлицi. Bсi
ЗУт7ИrrЯ^ИcЯй мoвчки
нa цЮ сipy' piury.
чy, oAIIoстaйнy, пoxмypy
Мaсy вiйськa, щo бeз
^vrBvI^уlcЯ
KoItlaнAи' MoBчKи сyl{y^a PяA зa pядoмt piзкo вибивarочи KpoK IIa By^ичнolvry Kalvreню й нe oгдяA.tIoчися нi нa лroдeй' нi нa сoнцe' нi нa пoгiднiсть
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чyAoBoгo paнKy. Блиск1rua щeTинa бaгнетiв нa
си^Ьнo зaTисI{eI{иx B pyKax кpiсax бeз слiв пpoМoB^ЯAa' щo цe rre пapaA' a AaIIинa нa вiвтap
свoсi Бaтькiвщини й свогo oбoв'язкy' Хтo бyли
цi лroди, звiдки BoI{иl ЯK IIaзиBa^aсь Ta lIoxl{ypa
бoевa мaсa вoякiB - я Ilе знaв. Я тiдьки бaчив,
щo цe бyлo спpaв>кне вiйськo й щo нa чoлi тoгo
в i й сь кa м aй o p i в б o e в и й : к o в т o - б д aки тъlи й
yкpaiнський пpaпop.
[poxoAи^и PяA зa
Pяди вiйсьKa ryсToIо
pяAoM. !,ивне' нe BиAaнe^aBolo
нiкoди Ao тoгo яBище:
Aехтo з кoзaKiв, Tpиl\,taloчи pyшil{ицIo нa rrлeчi з
гoсTpo нailкaченим бaгнeтoм, сTf/IтaB пo кaмeнi _
бociЙ. Aле цe нe тiдьки нe зМeншyBa^o Bp.DKerII{я' Botlo йoгo сидънo збiлъlшyвaлo.
Чaстинa бyлa дyжe великa, B нiй бyлo ЕIe Meнrше 5 тисяч дroд,ей. B oстaннix AaBax irшли кoзaки
бeз pyIпниць. fleхтo - B IIoAepTиx чеpeBиKax чи
бoтинкaх нa бoсy нory. бilъlпiсть _ зoвсiм бoсi.
B:кe знaчнo пiзнiIпe дoвiдaвся я, щo тoй пoxiA
нeзнaнoi мeнi чaстиlни, який' ТaK сиAьIto BpaзиB
мeнe, бyв iстopинним пoxoдolи yкpaiнськoi стиxii'
щo дe}IoнсTpyBa^a сBoIo )киBу{lстЬ' свol IIpaBa }Ia
IIе зa^eл(нe вiд нiкoгo iснyвaння й свorо гoтoвнiсть
t9.
дo нинy''
Saapeшт'5rвaBlllи нaчсL^.Ьникa киiвськoi мiлiцii
Aeпapськoгo Ta N,roскOBсЬKoгo KoМeнAaнTa мiстa,
пoлy6oткiвцi зaxoпили тeлeгpaф, },epжaвний
бaнк, зaйняли Пeuepськy фopтeцtol apсeнa^ Ta
всi paйoннi вiддiли
apтилepiйськi склaдl, З.rxoПI,L^'и
мiлiцii, poззбpo.tли мiЛцioнepiB Ta IoIIKepiв, пoCTaBи^и сTopo)Ky Ko^o ypядoвиx yстaнoB' poзгpoгapMиAи ПoMeшIKaння кoМeнAaIITa poсlисьKoгo
oбepуleнiзoнy Kиевa yкpaiнo:кepa.AеMoKpaTa
вa, яKий рiк зa мiстo, зaйняли iнтендarггськi склaди i poзiгн€l^и BисAaний пpoти tlих 2.Й зaпaсний
бaтaлъйoн.
3a кiдькa гоAиII пoлк iм. Пaвдa Пoлyботкa oпa.
нyвaв Kиiв.
Як нe згaд'aTи тyT сAoBa iнiцiaтopa BисTyпy Пoлyбoткiвцiв Mикoди Мixнoвськoгo:
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,.Mи

вiдpoдИ^vrcЯ З rpyl{тyl нaскpiзь нalтoснoгo кpов'to нalIIих пpeдкiв' щo IТo^Яг^ив бopoтьбi
3a BоAIo Укpaiни, Ми Bисс€l^и з Mo^oKoМ }IalIIиx
мaтepiв стapoAaBнIo дrобoв нaцii дo Biтчизни тa fi
свoбoди i нeнaвисть Ao IIaси^^я нaд' IIaMи... Haшa
нaцiя всryпи^a нa нoвий шI^Яx )Kиттяl a IvIиМyси.
Мo сTaTи нa fi чoдi, щoб вeсти дo здiйснeннЯ Be.
Aикoгo iдeалy'''
Mи вигoдolIIyеNIo, щo вiзьмeмo сиAoIo Tel щo
нaM I{a^e)киTЬся lro ITpaBy' aлe вiднятo y ЕIaс Te)K
сиAoIo..' Mи нe хoчe]vro AoвIIIе зI{oсиTи пaнyBaн.
lIЯ чy)Kинцiв, ми нe xoчel{o бiдьrшe ЗHеBaги нa
свoiй зeмлi' Haс гopсTKa, aAе ми сидьнi ЕIaшolo
лroбoв'ro дo Укpaiнй!.. Нaс Ма^o' a^e гo^oс нaUI
скpiзь нa Укpaiнi, i коlкний, y кoгo щe
^yнaTи}Ie
нe спiддeнe сеpцet oЗBеTЬся Ao нaс' a B Koгo спiдде}Iet Ao тoгo IЧи сaмi oзвeмoсЬ!'' 20'
Здaвaлoсь, сIIpaBy виpirшeнo. Hе зpoбили лиrшe
oAЕIoгol a.lr.енaйгoдoвнirшoгo: нe бУдa BиapеI]ITv.
вaнa lleнтpа^Ьнa Paдa... Зaмiсть тoгo, щoб apeйTyBaTи мiнiстpiв-сoцiалiстiв. пoлфoткiвцi пpoйпrли
пoвз бyдинoк IJентpaльнoi Paди i пiднeсeнo вiтaAи цe CoЕIMищe зpaдникiв: ..CAaBa Укpaiнськiй
I-{eнтpaльнiй Paдi!.'...
I тyт нa ниx чeKaB нaйбoдrочirций yAap: зaivriсть
спoдiвaнoi paдoстi yltpaiнськi геpoi зyстpiли хoBopo)кrсTь TиХ' KoMy xoTl^и IIеpеAaти Bсto
^oAIIy
I]oBI{oTy B^ади.
Bинничeнкo вiдAaв нaKaЗ lopiro Kaпкaнy сиIIo^кy iм. Бoгдaнa ХмельницьKoгot сTвopeнo^oЮ
гo M и кo дo r o М ix н o всЬ K и М l, po зз бp oiти Пoлy .
бoттсiвфв. Kaпкaн oгo^oсиB сeбe кoмeндаrrтoм мiстa
i вpaнцi IIoчaB пiдсцrпнo ,,змiнlовaти,' ЕIa Зaйнятиx oб'сктax сToМ^el{иx пoлфoткiвцiв.
якi нaвiть
}Ie Мoг^и зaпiдoзpити бoгдaнiвцiв y зpaдi.
Tим чaсoм Зa I{aKaЗoМ lloвoсIleчeнОгo кoМeliAaнтa lopiя Kaпкaнa бyлo звiдьнeнo всiх зaaperпToBaI{иx poсiян. Iм пoвepнyли збporо...
3aвдяки зpaAницЬкiй пoлiтицi Bинниченкa i
Гpylueвськoгo пoвepl{yBся Ao мiстa yкpaiнolкеp
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oбepyтeв i нaкaзaв poсiйським IоIrKеpaМ oтoчи.
Tи KaзapМи Iтo^кy iм. П. Пoлyбoткa' 21 липня poсiяни пoчaли oбстpiл пoлyбoткiвцiв з гapмaт i pytцI Iиц ь. . .

Qeнтpaлънa Paдa ж чеpeз Пpeсy IIIиpи^a гaнeбнo-пiддi чyтr<и пpo BисЦ/п пoлфoткiвцiв
як пpo
,,бyнт
йти нa фpoнт'' i нaдeзepтиpiв, якi 6oя.rtlтся
,,вpятyвaти
Мaгa^ися тaким чинoМ
свolo rпкуpy,'...
Kepiвники IIoBстaнI{я' бaчaчи бeзвиxiднe стaнoBищe' Aa^и згoAy, щoб пoдк iм. Гeтьмaнa Пaвлa Пoлyбoткa, пiшtoв нa фpoнт i вiдзнavивtllисЬ,
нaМaгaBся ..Пpи ПepЦIiй нaгoдi Зa^иш]итI,lфpoнт',
i пpoбивaтvrcЯ B Укpaiнy 2l. Taким чиIIolvI yKpaiнськi геpoi xoтiли 3Мити iз сeбe тaвpo бoягvзiв...
"
Ha фpoнтi iХ вiдpaзy Kинy^и в м,ясopyбкy. Пoлyбoткiвцi - нaй.свiдoмitпi yкpaiнськi . вiйськoвi
Ka,APи, yкpaiнськi Aеp)кaBI{ики lIIKo^и Mixнoвсь.
Koгo - зaзнaAи стpaпIниx BтpaT... Cтaнoм нa 9
1918 p. пoлк iм. Пaвлa Пoлyбoткa стaнo^Iотoгo
вив 5 чoлoвiк...
Щo >кдo Mикoли Mixнoвськoгor To ЯK свiд.rить
y ..Cпoга.\aХ'' ПaB^o Cкopoпaдський, Kepeнський
..нa Пpoxaння Пeтлropи'' зaс^aB йoгo _ пiд eскopтoм вiйськoвoi :кaнAapмepii - нa Рyмyнський
,.iзoльoвaний вiд yсьoгo yкpaiнськoфpонт. TaМ,
гo шoдiтичнoгo )KитTя'', i пpoбyв MixнoвськиЙ дo
)Koвтнeвoгo пepeBopoTy,..
Як не AиBI{o' €LLe сa}re Л(oвтнeвий пepeBopoT
звiльнив з yB'язЕIeIrня opгaнiзaтopiв вистyпy пo.
лyбoткiвцiв.
Щo :к дo бoгдaнiвцiв' тo ix бyлo Tя)Kкo пoKa.
paнo - 26 лlцлня 1917 p. ixнiй пoдк слiдoм Зa пo.
лyбoткiвцями
бyв вiдпpaвлeний нa фpoнт. Бiля
стaнцii Пoст.Boдинський, щo в 6 км вiд Kисвa'
i xн i й е IIIe Ao н б y в н e с п o д i в a н o , i з зaсiдки ,
poзстpiляний,.poсiйськими кipaсиpa]vlи''...,,Бyлo
вбитo 16 кoзaкiв, 30 чoлoвiк ПopaнеIlo' всi iнпri
зaapelптoвaнi, пoбитi....' 22.
A6сoдroтнo спpaBеAдивat яK нa мipкy poсiяни.
I{ai IIAaTa зa AoпoМory...
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Mикoдa Mixнoвський вepтaстЬся з фpoнтy,
пepeбиpaстЬся нa Пoлтaвщинy i, згiднo iз зaв-

д'aнняlll Бpaтствa сaмoстiйникiв, спiльнo з бpaтaми LUeмeтaМи TBopиTЬ сTpyKтypи пapтii xлiбopoбiв.дeмoкpaтiв - единoi yкpaiнськoi пapтii, якa
I{е Ма^a y свoiй нaзвi ,,сaкpaмel{TсtлЬнoi лiтepи
..C',, тoбTo нe
бyлa сoцiалiстинЕIolo...
Пoтiм бyв пеpioд спiвпpaцi з Гeтьмaнoм Пaвлoм CкopoIIaAсьKиМ.
У свoix ,.CгIoгадax'' Пaвдo Cкopoпадський зaзнaчaB, щo всi. кoгo вiн пpoxaв AaTи xapaKTepистикy МixнoBсЬKol{yl зaстepiгали, щoб Гeтьмaн y
,кoднollгy paзi нe Зaпpolllyвaв MixнoвсЬKoгo
нa
яKyсь пoсaAy в 1pядi, бo тoй зa кiдькa днiв, мoвpoз,кeнe Beсь ypяA.
^явt
Гетъмaн нe мiг зpoзytuiти: чoМy Ao МixнoвсьKoгo тaкe мaй:кe oA}IoAytшI{e IIeгaTиBнe сTaB^еII.
ня? Caм Biн ,.B Мixнoвськor'тy нiчoгo пoгaнo нe
бaЧи B'', o кpiм ,.й o гo
кpaй н ьo r цoвiнiстичнoгo
yкpaiнськoгo нaпpЯMKy'' 2з. Пoпpи всe цe' Гeтьмaн сepйoзIlo poзг^ядi€lв Мixнoвськoгo
яK KaIIди.
AaTypy нa пoсaдy Пpем'еp-мiнiстpa Укpaiнськoi
.Д'ep;кaви.
Иoмy iмпoнyвaли aнтисoцiaлiстичнi
IIoг^ЯAи
Mixнoвськoгo i визнaнHя t{иМ пpивaтнoi влaснoстi
нa зeМ^Io. He зaбyв Гeтьмaн i тoгo пpoМoBисToгo
виПа^Ky' Ko^и - ще в чaси йoгo кoмaнAyвal{Irя
KopщrсoМ - Ao нЬoгo з'явуlltlцcя двa oфiцepиl пoмiчники Мixнoвськoгo
Пaвeлкo i Ayк'янoв, i зaпpoПollyва^и вiд iменi Biйськoвoгo клyбy iм. Пaвлa Пoлyбoткa,.пpийняти
Ko}laнAyвaI{I{я всiмa
yкpaiнськиМи чaсTинaМи''. У,.CпoгaAax'' Cкopoпaдський зaзнaчaB' щo oбидвa oфiцеpи oбo:кнroвaли Mикoлy Miхнoвськoгo
i вва.rкaли йoгo ..мaйбyтнiм yкpaiнським Бiсмapкoм''.
He зaбyв Пaвдo Cкopoпaдський'
щo Укpaiнсь.
кa xлiбopoбськo-демoкpaTичнa
пapтiя ..зiгpа,\a
Be^иKy po^Ь y спpaвi сKинeнI{я (Qeнтpaльнoi)
Paди: вoнa пepшa IIaнeсAa iй сepйoзний yдap,'.
Гетьмaн NIaB I{a 1вaзi випадoк' кo^и нa Пoчaткy квiтня 1918 p' з Пoлтaвськoi ryбepнii дo Kисвa
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гIpибyлo AeKi^ъKa сoTeнЬ сe^Ян, ч^eнiB Укpaiнсьпapтii' якi piшryкoi xлiбopoбськo-дeмoкpaтиннoi
чo BиМaг.r^и вiдмiни 3-гo Унiвepсaлy, який
^iKBЦyнeBaB I]pиBaтнy влaснiсTь I{a зeМ^Io. ..ПoяBa
пiдpoбниx сeлянl - ПиCaB Пaвдo Cкopoпaдський'
_ лrодeй зeмлi, лroдeй пepeкoнaниx, яKi нe сopoМи^исЬ ясI{o Bис^oB^JoBaTи сBoIo AyMкy сToCoвlIo
пopядкiв, якi тoдi y нaс iснyвa^и' Bик^иKсtAo сиAЬнe BpilKeння y Kисвi..' 3 oднiеi стopol{и всi пpoTиBI{ики (I-leнтpальнoi) Paди пiдняли гo^oBy... з
Apyгoгo бoкy, в кo^ax Pади з'яви^aсЬ ще бiдьшa
poзryблeнiстЬ, aд)Ke B)Ke нe Мo)кнa бyлo гoвopи.
Tи' щo Beсь нapoA сaнкцioнyвaв 3-й Унiвepcaл,' 2a.
Cкopoпaдський зaзнaчaвl щo цi ,.селяни бyли нaйyкpaiнцi-сaмoстiйники
IIepекoнaнiшi
IIIкOAи
Мixнoвськoгo. Cтвopeння Укpaiни i дpiбнa зel{e^ьнa вдaснiсть буt:оаiхнiм дeвiзolиl Bсe iнrшe вoни
вiдкидaли'' 25...
Bpeштi, Гeтьмaнa пepeKoнa^и I{e IIpизнaчaTи
Mixнoвськoгo Пpeм'сp-пriнiстpoм, i вiн ЗaпpolIoнyBaB Mixнoвськoмy lтoсaдy AopaAIrиKa'..
Укpaiнськa xлiбopoбсьKo-AеMoKpaTичIIa пapтiя
I]Jeмeтiв тa MixнoвсьKoгo бyлa ни I{e €AиIIoIo, яKa
He BстyIIи^a Ao HaцioналЬЕIoгo сoloзy, який roтуB aB З aK o^oт п p o т и Г е т ь мa н a . Б i д ь r п e тo гo ,
Mixнoвський нaмoвдяв i сoцia,tiстiв-сaмoстiйникiв
вийти з Haцioнaльнoгo сoюЗy.
ПpoтигeтьмaнсЬKe
IIoBстaння i нaсцrпнe зpeчeIIЕIЯ- 14 гpyдня 1918 p. - Пaвлa Cкopoпaдськoгo
вiдкpилo lш^IoЗи кpивaвiй poсiйськiй пoвeнi: 1919
стaB poKol{, Ko^и Kpaснa тa },oбpoвoлънa apмii нeсTpиМIlиlvI пoтoПoм за^иAи Укpaiнy. }'иpeктopiя'
яKa ПpиIvtyсидa Гeтьмaнa ЗpeкTися BAaдиt сaМa нe
,,B Ko^ax
зMoг,ra сTaTи B^aдolo.
flиpeктopii _,безлад i пpoстpaцiя..' _ IIисaB ffмитpo }'онцoв' _ B
}иpeктopii якeсь бoжeвiлдя... Ha мiнiстpiв пpизнaчeнo х^otТчaкiв'' 26...A пoлк(oвник) Бoлбovaн зa3F{aчaB:.,Укpaiнa пoBиннa ПepeA цiлим свiтoм нepвoнiти зa свiй тaкий ypяд' кoтpий oчeвидячки BeAe
(Укpaiнy) дo зaгибeлi. Ha oднiй нapал ПpeAсTaвникiв ПoдтaBщини i Хapкiвщини в Пoдтaвi aвтo-
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1rи.гeтниЙ ПpеAсTaBник yкpaiнськoгo гpoМaд\яI{стBar
:l|}(]pтaloчисьв бiк сoцiалiстiв.peвoлroцioнеpiв, скa:laв: .,Пoдивiтъся, щo з сeбe yяB^яIoTЬ наrтIi Мiнiстpи.
t|к не KpeтиI{' тo гraдAецЬ'' 27.
5 сiчня 1919 p. Мixнoвський paзoм iз }щитдвiui зyстpiвся 3 сBгetrroм.Д,oнцoвимтa [IIeметoм
ll()M KoHoBa^ЬцеeI. ,.B yсiм, щo Ми пoнyли, бpиIliлa яKaсЬ TpиBoгa.'. _ згадyBaB }'митpo floнцoв.
- Унтepтoн бyв; нeмa з Kи}{ бyдyвaти Aеp)кaвy.
У Koнoвaдьця BиpBa^oся xapaKTepнe: ..З сoцiaлiс].aMи Aep,KaBи нe збyдyвaтvl|,' 28'
Пiсдя зpеЧеIIIrя Гeтьмaнa i пpиxoдy Ao BAаAи
сoцiaлiсти.lнoi flиpeктopii
Mикoлa Mixнoвський
гapячKoBo IIIyKar нoвиx rцдяxiв вpяTyвalrня
Укpaiни. Хтo? Xтo Mo,кe пoBeplryти збporo пpoТи
ryбитe^iв Укpaiни?!
I Mixнoвський
знaxoдиTЬ TaKy пoсTaтЬ: KoМaIIд,yBaч Aiвoбepeжним
фpoнтoм Apмii УHP Пeтpo
Бoдбoчaн. Пpoтивник сoцiaлiзштy. Bopог AеMoKpaт.изaцii apмii. CaмoстiйниK. Boльoвa, },т)DKн'I'piuryчa AIoAинa. floсвiднeний вiйськoвий кoмaндиp.
Mixнoвський
iдe Ao ЕIьoгo в Kpeмeннyк.
Poзмoвa МoгAa бyл,r лиIшe oAнa: нeгaйI{e встa[loB^ення вiйськoвoi AиKтarypи як сAинo Мo,к^иBoгo шIaнсy вpяryBaTи yкpaiнськy деpжaвнiсть.
Aде...
B дopoзi Mixнoвський зaxвopiв нa тиф.
Пeтpo Бoлбouaн' який цiнyвaв MixнoвсьKoгo
зa пaтpioтизм i opгaнiзaцiйний
T€[Aaнт, стpaшIeннo шIKoAyBaB, щo ..нe бyB знaйoмий з хлiбopoбaMи.AеL,IoKpaтaми бoдaй щe в Пoлтaвi. Якби xдiбopoби-дeмoкpaти i тaкi лroди' яK MiхtIoBський, тoдi
Aoпo},Ioг^и мeнi, тo я IIeBI{ий, щo бaгaтo Aeчoгo
29.
щe ]vro)Kнa бyлo вpят'увaти!''
I спpaвдi, xлiбopoби.дeМoKpaTи paЗo]vliз Coroзoм
xлiбopoбiв.вдaсникiв
нa спiлънiй нapаAi виpitпили
HaAaти тepмiнoвy AoIIoМory пo^кoBIrиKy Бoлбoчaнy. Boни зaпpolTol{yв.l^и _ ..щoб вiAбиTися BiA
y дeplкaвi', - B^ити дio
бiдьшroвикiв i зpoбити
вiйськa Бoдбoчaнa .,тpи^aд
тисяvi Aoбpoгo, добipнoгo
вiйськa, a зa якийсь uaс i сopoк Tисяч'' 30'
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Aлe двoм визнaчним yкpaiнцям, Мixнoвськoмy i Бoлбovaнy, спiвпpaця яKиx МoгAa вpяTyвaти
Бaтъкiвщинyl IIe сyAи^oся зyстplтися: pyAии Bopoxoбник oмeдькo Boдox бeзпiдстaвнo зaapeшI.
iyвaв Пeтpa Бoлбoчaнa i вiдпpaвив дo Kисвa, a
xBopoгo I\4ixнoвськoгo в лiкapнi зaapeшryв.L^.и чe.
кiсти'..
Bсe :к тaки MixнoBсьKoMy Bдi.l^oся BиAepтисЯ
з pyK бiдьIшoвикiв...
l Bис.
C щrстoшeний пep мaнeIITI{иIци I{еBAaчaIvIи
на:кений фiзиннo i псиxiннo, poзчapoBaний в yкpaiнськiй eдiтi' якa BuIЯBИ^a сBoIo пoBнy нey piк poзквiry
ЬAaтнiсть, Микoдa Mixнoвський
yкpaiнськoгo ПoBстaFIсTBa' B piк ruа:reнoгo вибyiy. oзбpoснoi нaцioнaльнoi стиxii виilкAжae нa
Kyбaнь... Te, uoгO вiн дoмaгaвся Bсe сBo€ )KитTяl
сTа^oся: yкpaiнський нapoд шiднявся нa бopoтьбy - нe екoнoмiннyl a paсoBy - IIpoTи iнoземнoi
oi<yпaцii' a яKщo пo-сiдъськotшy -..пpoти кaцaпiв,
Mi.lьйoни yкpaiнцiв'
:кйiв, к4тaйцiв i
^aтиlшiв'''
с^oBo Tapaсa LШeвчeнкa
Ao сepAeць якиx дiйшлo
пiднялися Ha бopoтьбy
i Mикoди Мixнoвськoгo,
зa yкpaiнськy Aep,KaBI{iсть...A Mикoдa Mixнoвсь.
кий пiпroв 3 apel{и бoйoвиx дiй... I Пoсe^иBся Е{a
Kyбaнi'..
Koди Aeнiкiнцi пiд TисKoM Kpaснoi apмii eвa.
спpoбyвaB сKoKyIoB.l^ися МopеIv1' Miхнoвський
..BopисTaтися ЕIaгoAoIo i емiгpyвaтиr a^e йoгo, яK
Bзя^и...
poгa
Poсii'', нa кopaбe^ъ ЕIe
BpeIrггi, пiсдя мaй:кe п'ягидiтньoi вiдсyтнoстi,
вiн йoвepтarTЬся Ao oK},TIoBaIroгo бiльlшoвиK.l]vlи
Kиeвa.
Mo:кнa зAoгaдaтися пpo йoгo псиxiчний стaн,
кoди вiн пoбaчив нa yкpaiнсЬKoмy oбiйстi впeв.
нeнo lTopядKyloчoгo Bopoгa.
B
пpиймaс oсTaнн€
I Mикoлa Mixнoвський
lкиттi piшreння.
pirшeння,
ПepЪд TиlvI яK здiйснити цe тpaгiннe
,,I сюди кpщь' i
ПиЦIe зaпискy Cepгirо ШIeмery:
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1.yдiивepтЬr oдiнaKoBo в чepeпoчкy сMepTъl яK Ka,(e
llpиKaзKa. Пepeкaхсiть мoс вiтaнkIЯ TиIN\xTo IЧeЕIe
llaм'ятae. Baш Mикoдa,'.
Tепдa i Aдя кoгoсь poМaнтичнa нiч з д'pyгoгO
.гa TpeTr TрaBIIЯ 1924 poкy ста^a oсTaHЕIЬoIo
д^Я
l|Ь o гo .
..Пepeкaя<iтЬ Мor вiтaння тиМ, xTo мeнe пaМ'я'гaс, Barп Микoдa''.
Mенi здaстьсЯ' щo цe вiтaння тиxo бpинить в
пoвiтpi. }дя тих, xтo пaм'ятae йoгo.
I вдя.lнo схиAЯс гo^oви пepeA yкpaiнським Гepoем, який' IToITpинaдзyси^^Я, нe змiг BpЯтyвaTи
Бaтькiвщинy.
Чи змo:кeмo зpoбrпl цe ми?!
Poмaн KOBAAЬ'
пpеЗиAeIrT Iстopиннoгo Kлyбy
,,Хoлoдний Яp''
Пpuмimкa
Tyг i дazri Aaти пoAaloтъсЯ зa IIoBиМ сTи^eМ'
,Д';кepeла
1. Хлiбоpoб. Ne 2, 1998 p.
2' 20. Мiхнoвcькцй М. Caмoстiйнa Укpaiнa. _
Bидaння to. Koл,.rapдa, 1948.
3, Ivlipнук П, BiдpoркeIIIIя Bе^икoi iдei' -Kиiв:
Укpaiнськa виA.lBIIичa сшiдкa, 1999.
4,9, |7' 1,9'2I, Ivlлuнoвeu,ькuйP, Hapиси з iстopii
yкpaiнськиx визBoAьЕIиx зi\{.lг€ l l{Ь(1917 - 1918 pp.).
- Topoнтo: Гoмiн Укpaiни' 1970.
5, 6' 10, 14, 16. Мipнук II. Mикoдa Mixнoвський - aпoстoл yкpaiнськoi
дepх<aвнoстi. -Фiлaсryдirorovоi мoлoдi iм.
дeльфiя: T-вo Укpaiнськoi
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Mикoдa

MixнoвсЬKуlil

CAMoCTIиHA
YKPAIIiц'
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Kiнeць XIХ вiкy BизнaчиBся з'яBищaMи' щo xapaкTepизylоть нoвий зBopoT в iстopii
^IoAсЬкoсaкT Beти. IJi з.явищa свiднaть зa Te' щo п,ятиЙ
..бopoтьбoro
дикoi iстopиvнoi тpaгeдii, звaнoi
нaцiй'', в)кe I{aчaBся i зaкiнчeння нaбдиясaeTься.
Ti з'явищa - це yopyкeнi пoвстaння зIlеBo^eниx
Ha нarшиx oчax
нaцiй ПpoTи нaцiй.гнoбитeдiв.
вiдбyлися кpивaвi IIoBстaI{ня Bipмeн, Kpитян.
Гpeкiв 2, Kyбaнцiв i. нapeпrтi, Бoepiв з. Koли щe
пoг^ЯнyTи нa ry бiльtшe Чи MeншIe гoсTpy бopoть.
бy в ii пеpшIиx фaзax, якy IIpoBадять зpaбoвaнi
нapoAи Aвстpii. Poсii тa Typevuини I]poTи нaцiй.
пaнiв, нa тoй сIцеpте^ъIIийaнтaгoнiзм, який iснyе
пoмi;к нiмцями i фpaнцyзaми, aнглiнaнaми i poсiянaми, Ko^и зBa)KvIтv\ ЯKУ сTpaшIIry Мaсy peryAяpIIoгo вiйськa yTpиvrytоTЬ вopo>кi пoмi:к сoбoro
нaцii, тo сTaнe зoвсiм oчеBиAI{иMl щo Bсe свiтoвe
нaцioнальнe ПиTaнЕIя в>кe зoвсiм дoстиглo, xoн i
Aa-l.eKo стoiть дo неoбxiдroго. AiйснoгO Ta сITpaвeA^иBoгo poзB'язaIIня. Пpoтe пI^Ях Ao poзB'я3aнa пoкaзaI{я сд,иIlo мoлtЛивий, пeвний i xoсeнний
чy)Koгo
Пaнy.
IIpoти
floBстa^и
в)Ke
нaцii'
ди
щo
Baння' в якiй би фopмi пoдiтичнoгo BеpxoвeI{сTBa
Boнo нe вияB^я^oся, i цей 1ш^Яхr пpoтивний Гaaзькiй кoнфepeнцii.
Mи визнae}Iol щo нaш нapiд тeж пepeбyвaс y
стaнoвищi зpaбoвaнoi нaцii.
oт:кe, кo^и сIIpaBeA^иBo' щo кo)Kнa нaцш з
oг^ЯAy нa мi.:кнapoдri вiднoсини xoЧe Bи^иBaTисЬ
y фopМy нeЗaлe)Kнoi, сaмoстiйнoi дep:кaви; KoAи
сПpaBeA^иBo, щo тiдъки Aep)кaBa oднorrлeмiннoгo
нaцioнaлънoгo змiсry Mo)Ke дaти свoiм ч^енaM
нiчим нe oбмexоBaнy зIvIoryBсeсTopoннЬoгo poз.
Bиткy AyxoBoгo i oсягнeння нaйдiпrцoгo мaтepiя^Ьнoгo гapaзAy; KoAи сIlpaвeiцдиBol щo пиrпний
po зltrвiт iндивiдyaльнoсТи мolкливий тiдьKи B дiеplкaвi, для яKoi ПAеKaIIЕIя rIIAиBцyсLLЬнoсTи r Me.
Totol _ тoдi стaнe зoвсiм зpoзyмiлимl щo Aep)KaBнa сaмoстiйнiсть с гo^oвнa yМoвa iснyвaння нaцii,
a дiеp)KaBIIa нeЗa^e)KнrcтЬ с нaцroнa^ЬIlиM цeay сфepi мiжнaцioнальниx вiднoсин.
^oM
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O.гaкe Bи}IиKae IIиTaнI{я: чи визBoAення
нaцioltсlЛЬFlё Мo)к^иBe для нaс?
П'ятиЙ aKT ApaI\4и щe нe нaсTyIIиB для нalшoi
llrttцii. Boнa пepe)киBa€
щe й дoсi дoвгий i вa.lккий
dlrl'paKT y свoiй iстopii: зa KoЕIoМ щoсь дiетъся,
liдо якaсь Iти^ьI{a пpaцяl вiд vaсy Ao чaсy гploкo,t.и.гь гpiм, aдe зaвiсa
щe нe пiднялaся. Aнтpaкт,
lt^ttснel пoчинarтЬся
з 1654 poкy' Ko^и Укpaiнськa peсщrблiкa
зл1пlи,,raся З MoскoBсЬKoIo
}toнap.
yнiero. 3 тoгo uaсy yкpaiнсЬKa
xiсtt.l пoлiтичнolo
tlaцiя пoлiтичнo
i Kyльтypнo
IIoМа^y зaвМиpaс'
с.rapi фopмI4 >r'иITTЯ ЗниKaIоTЬl peспyблiкaнсЬKa
свoбодa нiвeчиться,
надiя знeси^IoсTЪсяl
гинel .L/l'e
tlt'l.гiм знoв вiдpoдlкyсться.
з-пiд Пotlе^y сTapoBи}{и Bи}IиKar iдeя нoвoi Укpaiни,
iдeя, щo }raс Пe.
peтвopиTисЬ
y II^oTЬ i кpoв, пpибpaти
кoнкpeтнi
фtlpми.

3 нaсy Пepeяслaвськoi кoнститyцii минyлo сьot'oднi 247 poкiв, нeзaбapoм Poсiя спpaB^яTиl\{е
250-лiтнiй roвiлeй цiсi пoдii.
Koли дoвoдиTЬся нaм iти нa свoi збopи гIЦ Aol,lи'г^иBи1\1Iи
I]oг^яAaMи цiлoi фaляI{ги IIp.tвиTe^ъсT.вe}Iних rшпioнiв, кoли yкpaiнцевi нe вi.,rьнo пpи3нaBaTисЬ дo свoеi нaцioнa,tьнoсти i кoди дroби'ги Biтчизнy piвнoзнaчHol щo бyти дepжaBl{иМ
зpaд'}IиKoM, тoдi зoвсiм дo peнi BиниKaс IIoBI{e
<rбypeння IIиTaнHЯ, якиМ ЦpaBoм poсiйськe цapське пpaBитe^ЬсTBo пoBoAиTЬся з нaМи нa нaцriй
вдaснiй теpитopii, нaчe зi свoiми paбaми? Яким
пpaвoМ вiднoснo нaс, ryбiлъцiв свoсi кpaiни, виAaнo зaKoI{ з 17 тpaвня |876 poкy, щo ЗaсyрKy€ '
нarшy нaцioнaдьнiсть нa смepть? Ha пiдстaвi якoгo IIpaBa нa всiх ypяAax нarшoi кpaiни ypяAoBцяМи пpизIIaчеI{o Bик^Iouнo poсiян (мoскалiв) aбo
змoскaлiзyвal{иx peнeгaтiв? Ha rpyнтi яKoгo IIpa.
вa 3 HaЦIиx дiтeй гoryIoтЬ Пo IIIKoA.rx Зaк^jlтиx
вopoгiв i нerraвисникiв нarшoмy нapoдoвi? Чepeз
щo нaвiть y цepKBi пal{yr МoBa нaIIIиx гнoбитeдiв?
Яким пpaвoМ IIpaBиTe^ЪстBo poсiйськe здepтi з
нaс гpoIшi BиTpaчar нa кopистЬ poсiйськoi нaцii,
п^eKaloчи i пiдтpимyroчи
ii нayкy' лiтeparypy,
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ПpoМис^oBiсть i тaк дaлi? I, нaperuтi, нaйгoдoвнiшIe: чи vlae lТpaBo цapсЬKe пpaвиTe^Ьствo взaгалi
BидaBaTи

ддЯ нaс

зaKoниl

yHlBepсa^и

il
t111
I
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T'a а^МlHlс.г-

paцi й н i зaсa д и ?
Чи стaнoвищe цapсьKoгo ПpaBиTe^ЬсTBa B1дIIoсIlo ЕIaс € CTaIroBищe ITpaBa чи нaси^^я? Biдoмo
гapaзA' щo Ми B^aсI{oBl^Ь}IoI]pииlII^и Ao ттo^rTичнoi yнii з MoскoвськoЮ Aep)кaвoro i зaсryпниKoМ
Тi - цapськиМ IIрaBиTe^ъсTBoМ. I.{явлaснoвiлънiсть,
}Ia AyIvIKyнaшIиx }Ie[pиxи^ЬHиKlB' зaoopoняr I{aМ
нapiкати нa HeсПpaвeд'ливiстъToгo, щo нaм дiсться,
бo ми нiби сaмi тoгo xoтiли' сaмi oбpaли сoбi тe
ПpaBиTe^Ьствo. I-{eтBepA)KеHня ПpиIцy]]yс нaс poЗ.
г^Янyги Пpиpoдy i xapaктep yгoAи з 1654 poкy.
пpeдкiв ЗAу{иAaся З I\roсKoBсЬflepxaвa нaIIIиx
,,яK piвний з piвним'' i як .,вiдьний
KoIo Aep)KaBoIo
з вiльним.,' Ka)Ke тoгoчaснa фopмyлa' цебтo двi
oкpeмi Aеp)KaBи, цiлкoм не зaлe>кнi oднa вiд дpyгoi щoдo свoйoгo внyтpirшньoгo yсTporo, сxoтiли
з'сднaтися A^Я oсяГнеЁIHя пeвHиx мiжнapoднiк
цiдeй.
Bиникaс IIиTaння, чи flo злyцi цих ABox Aеpжaв oбиAвi вoни 3ниK^и, a нa мiсцe ix пoчaлa
iснyвaти TpeTЯ Aep)KaBa, нaстyIIницЯ тих Aвox?
Чи, нaвпaки, t{е AиB^Ячись нa З^yKyt oбидвi деp>кaви iснyroTЬ tloprr сeбe? I Ko^и TaKl тo який
BI]^иB IЧa^a З^yкa нa oбидвi дep)KaBи з Пoг^ЯAy
мiжнapодньoгo пpaвa?
Cyvaснa нayKa мi>кнaцioнaдЬнoгo ITpaBaBчитЬ,
щo Aеp)KaBa }to)Kе 6ути як ПpoсTolo, тaк i склaднoтo. Boнa Ka)Ke' щo двi aбo кiлькa Aep)Kaв Мo.
)KуTЬ сTaти мilк сoбoro Ao 3^}Kи i сфopмyвaти
..спi.rr'кy
Aep)кaв'. (,,Staatеnbund'' ). Cпiлкa Aеp)KaB
- цe TaKa фopмa ЗAr{еrIIIя, пpи якiй rшaнoвaння i
пiдлягaння спiдьним iнститyцiям нe тiдьки нe
BиK^Joчaс внyгpiшrньoi i нaдвipнoi сaмoстiйнoсти
ЗA}Д{еl{иx Aep)KaB' a^e нaвflaKиl ooeplгaння Tlсl
сaмoстiйнoсTи стaс МeTolo з }п{ениx дepжaв. }'ep)KaBи - ч^eI{и спiдки _ збepiгarоTЬ rтpaBo мi>кнapoд н i х зt l oс ин П o p y ч i з з a с т y пн и ц т вo м ц iдo i
спiдки. Усi вoни МatoTЬ Пpaвo rrooKpeМo ЗaB,язy-
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|lr|,l'llK()lIBeнцii тa Пoси^aTи пoслiв, aби тiдъки ix
ltiit<tt.t1ltlднi знoсини
IIe Ma^и нa мeтi шIKoAиTи
|||.|.r.[){'(:сtM
цiлoi спiлки aбo oKpeМиx чдeнiв. Taкa
('||lAKсl t1iлкoм Мoх{^иBa не тiдъки пoмilк Aep)Kallr||\tl.|,tl(o },{aIoTЬ oднaкoвий
пoдiтичний
yстpiй,
.tдr' ii з piзними
Aep)KaBнoгo yстporo, i
фopмaми
||(. It(t[)ссTaе iсн1.вaти нaвiть тoдi, кoли в oднiй iз
змiнясться
aбo вимифopмa пpaвлiння, ,,спiлкa
^(ll))к(lI]
динaстiя. I.{им oсoбливo
дep|)rl{l||<lЕI/IoЧa
)l(ll|t'' lJiApiзHЯrTЬся вiд тaк звaнoi ,.pеaлънoi yнii
яKa Мo)Kе iснyвaти тiльки пoмi;к Мoнapxl'tttими Aep)KaBaМи, paЗ y paЗ lvтo)Ke ITepеKpoTи^t'l))кdв|lt
.l.lt r, (:llor iсн1,.вaння, aбo вимepлa
динaстiя' Cпiдкa
BиниKaс iз взaсмнoi
згоди деp)Kaв, щo
,.спiлки
(..lill().t.Ьдo спiлки. Зpaзкoм
^(tl))кaв
дep;кaв'' мoлt у.r'ь бyти Пiвнiчнoaмepикaнськi
3л1пreнi }'epжalrи, LlJвeйцapсьKa 6 спiдкa i нaйбiлъrшa - Гepмaнськ(l Сlli^Ka.
,llк же З^)rl{и^aся Aep,KaBa Moскoвськa
З Aep)КrlI}()К)Укpaiнськoro?
LШдяхoм IIOгOA)KеЕII{Я' a пo.
,,пepeясl.()^)кeння цe Bи^иAoся y фopмi т. зв.
ArlllCЬKИХ стaтeй'''
Пepeяслaвський
KoI{TpaкT тaк фopмyлювaв
tll|сtCMHi i oбoпiдънi вiднoсини
Деp)KaB (нaвoдимo
trlдсlвнirпi П}.I{KTи, IIaдaЮчи iм xapaктep Crlaс}Iиx
trllслoвiв):
1. Bдaсть ЗaKoнoAaT}Ia i aдмiнiстpaцiйнa
нaле)к и'ГЬся гeTЬМaнсЬKoМy ПpaBиTe^ЪсTBy бeз 1пlaсти
i tггpyraння цapсьKoгo
I]paвиTe^ЬсTBa.
2. УкpaiнсьKa
Aep)KaBa Мae сBor oKpeМе сaМot.'l.iйнe вiйськo.
4. Cyб.скт
нeyкpaiнськoi
нaцioнсl^ьI{oсTи
нe
мtl>кe б1п'и нa 1рядi в деplкaвi
Укpaiнськiй.
BиiM()K сTa}IoB^ЯTь KoI{Tpoлънi 1рядL|ИKИ, щo Aoг^Япeвнiсть збиpaння Aaци}Iи ЕIa KopиCTЬ МOск()BсЬKoГo цapя...
^aloть
6. Укpaiнськa
Aеp)KaBa Maс Iтpaвo oбиpaти сoбi
|T)^OBy Aep)KaBи пo вдaснiй yпoдoбi, лиrше спoвilllalочи цapсЬKe пpaBиTe^ЬсTBo пpo свoс oбpaнllя''.

13. Hездoмнiсть стapoдaвнix пpaв як свiтськиx,

Jt

I

I

i
I
l

TaK i AР(oBниx oсiб i нeвтp1^raнI{яцapсЬKoгo IIpapeсBитe^ЬстBa y внyгpirшнс }I(итTя Укpaiнськoi
пyблiки.
14. Пpaвo гeTьмaHсьKoгo ПpaBиTe^ъстBa Br^Ь}Iиx
мilкнapoдниx ЗI{oсиIt 3 чr)Kи-l\{и Aep)KaBaМи'
Анaдiзyroчи цi пoстaнoви Пepeясдaвськoi кoнщo B нiй e всi
ститyцii, пpиxoдимо Ao висt{oBKy,
,,спiлкy
Aep)KaB'''
тi пpикмeтй, якi xapaктеpи.зyloTЬ
Taким чиHoМl гoдoвнiшrий ЗaKиДl який poблять
нaм нarшi сyrтepники, Пи^Ьнyloчи AoBeсти нaм бeзвигляднiсть нaIIIих стpемлiнь, зaKидt,нiби ми нiкo.
нe ск^aдa^и Aep'(aBи l чеpeЗ Te нe MaeМo ПlA
^и
сoбoro iстopиuнoi шiдстaви, - r тiдьки BиIT^иBol\{
нeyцTBa й йeзнaння aнi iстopii, aнi пpaвa. Чep::
yBесь чaс сBoгo tсTopичнoгo lсIIyBaЕIE{янaцrя Ilaшa
з

нaйбiльtuуlу|YI

зУCуI^^ЯIVIи

пи^Ьнye

BИ^утTVICЯ' У

фopпгy Aep,KaBи сaмoстiйнoi i неза:re>кнoi. Koди 7
ialiiтi пoйинyги yдiлънi чaси, Ae oкpeмi галyзи
нarшoi нaцii скдадaли oкpемi дep)кaBи. To IIеpеA
нaМи Bи}Iикae i Aитoвськo-Pyськe князiвствo, дe
гeнiй нarшoгo l{aрoAy бyв кyльrypним фaктopoм,
i нaйгoдoвнirпe _ Гaлицькo-PyсЬKe кopoлiвствo _
спpoбyнoк B зл}лrити дoK}лпи yсi гaлyзи, yсi гiлки
нaшIoгo нapoAy в oднiй сyцiлънiй дepжaвi, спpoбa, шoвтopЪтra Aa^eKo пiзнirшe Бoгдaнoм Хмeдь.
ницЬKиМ i щe paз _ Iвaнoм Maзепoro'
Taким чиtloМ' Укpaiнськa Aep)KaBa в тiй фopмi'
вoнa сфop}roBaнa й yкoнститyйoвaнa
якiЙ
у
XмeльницьKиIvI' € спpaвдi Aep)KaBoЮ з пoгAяAy
9 нaшri
щe
мiхнaцioнальнoгo пpaBa. Cyпepе.rники
pеспyблiкa,
Укpaiнськa
Tel
нaм
i
зaKиAaIoTЬ
щo
нe бyлa
сфopмoвaнa ПеpeяслaBсЬKolo yМoBotot.,дaнинy',
сaмoстiйнolo Aеp)KaвoIo, бo IIAaTи^a
цapсЬKol{y пpaBитe^ьствy. Koли й тaк, тo Bсe )K
нaЬiть з iх пoглядy Укpaiнськa peспyблiкa бyлa
нaпiвнeзa:r.e)Kl{oЮ Aep)кaBolo нa зpaзoK Бoлгapii,
Ko^ись Cepбii тa iнrпиx балкaнськиx деpхсaв. Aле
пiвнeзалelкнi дep:кaви вiдзнaнaroтЬCя TиМ! щo IIe
МaloтЬ пpaBa мi:кнapoдниx знoсин з на^вipg9г6
бoкy - TиМ чaсoМ ПepeяслaвсЬKa кoнсTитyl.1iя нaдiaB.r^aцe пpaBo Укpaiнськiй дep:кaвi. Як жe, пpo-
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,,AaЕIинy'',
.i.r.,
щo гI^aTи^aУкpaiнськa
1ltl'tумit.иTy
м o скo всь кiй м o н apx ii? Гoдi p oз B' яз a1r r ,r .ltytiл iкa

нayKи Irti>кнaIl! |l(. llи.l.сlIIHя з пoг^ЯAy суraснoi
l ) ( } A l l I n) l \ )П pa B a ' б o в o н a H е зн a с i н e yявляс сoбi
,|..lк()'i
Д(!p)KaBи, якa б, мaIони aтpибyти сaмoстiйнoi,
.,дaнинy'';
itArl.l'llAсt
яK З Apyгoгo бoкy I{е Iцo)Ke
Ill)litIy(-'.гиTи' щoб пiвнезалe;кЕIa Aep)KaBa Kopис.
'|'}ltrlА<lСllПpaBoМ ЗaсиAaTи пoсдiв.
I {r'дaсться l0 ГIoясHиTи тiльки тoдi, кoли згiAнo
,,Aaни.
't .|'(rкС'!'t>Мкoнститyцii
ми пpиймeмo,
щo
||(l.'
не деpжaвi москoвськiй,
a цapевi
llt( )(:K(
)l]с ЬKoМy, яKo lIpoTeKтopoвi oсoбдивoГo poдy,
^(tBa^aся
|}()
Укpaiнськa
вiд спiдки з Moскoвсь,,пpoтeкцii'',
l((tl()
ltиpaЗнo бalкaдa тiдьки
a ЕIe
^()[))KaBa
,,дaнинa,'
мa€ знatIiдд.ttrствa. З цьoгo пoг^ЯAy тa
t|(ltlllя Bк^aдy дo спiльнoi скapбницi, пpизнauенoi
для мi>кнapoдниx зI{oсиI{ спiдънoi вaги. Taкий xaще й тим, щo Укpaiнськa
|)tlK'l'сp сTBepд'KyrTЬся
нe бyлa зaвoйoвaнa МoсKoBсЬKoIo МoгIap.
хir:ttr aбo пpидбaнa
^(.J))KaBa
диП^oMaTичI{иM III^ЯxoM, яK
llttлt,lцa, a' З^)п{aloчись
МoсKoBсЬкo}o Мoнap.iз
xl(:l()i нe пoсTytlи^aся aHl oAниM З1 сBolХ Aеp)Kaвttltх aбo peсгryблiкal{сЬKиx пpaв' i yстpiй MoCKoBсЬкrl'i мoнapxii для Укpaiнськoi
Aep)KaBи був зoвсiм
ti.ri-iдy>кний. ПepеяслaBсЬKa
KoI{сTиTyцiя
бyлa
(''l'l}еpA)Kel{a oбoмa KoнTpaГeHTaMи:
IrapoAol{ yKl , ( l ' l l l с Ь K и M i ц a pем M o с K o в с Ь K и м нa вiчн i чa си.
Moскoвськi
не BигIoB}IIoцapi vи iмпеpaтopи
|t(l^и сBoix oбoв'язкiв
I]o KoЕIсTиTyцii 1654 poкy i
l|()ltOAяTЬся нинi з нal\,rи ТaK, нaче Пepеяс^aBсЬKa
кrlttс.гиryцiя нiкoди й не iснyвaлa. Boйи чинять iз
||tlМИ TёlK, нaчe нaшIа нaцiя зpеклaся свolx деp)Kсtl]I{ИXпpaв, вiддaлaся нa
poсiйським
iпtпе^aсKy oд\нaKoBy
пoдiлити
Дo^Iо з
|)rl.l't)paМ i згoдилaся
1хlсiянaми' щo сaмi oбpaли сoбi цapiв. Aле нarш
ttо1.liд нi сaм, нi чepeЗ сBoс ПpaBиTe^ЬсTBo нiкoдrz
l|(.}AaBaB тaкoi згoди i нiкoли нe зpiкaвся
IIpaв,
!ll() Hа^e)Kaться йoмy пo Пepeяслaвськiй
KoHсTи't'yI'1ii.Чepeз тe Пepeяс^aBсЬKa yМoBa с oбoв'язкolltl .A,AЯoбox кoнтpaгeнтiв: мoнapxii мoскoвськoi
i
1хrспyблiки Укpaiнськoi нa пiдстaвi зaсaди, щo нiя-
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Ka yмoBa нe lvlo)Ke б1пra знищeнa aбo змiнeнa однoбiчнoro BoAeIo oAlroгo кoнTpaгeнTa без виpaзнo BиC^oB^eноТзгoди дpyгoгO. Чеpeз тe ,.€ д инaя
нeдiлимaя Poсiя'' A^Я Haс нe iснyс. }дя нaс oбoB,яЗкoBa тiдъки Aep)KaBa Moскoвськa, i всepoсiйський iмпеpaтop Ma€ д^Я нaс МeнI]Iе вaги, нilк
l\{oCKoBсЬKий цap. Taк кaже Пpaвo.
Ta в дiйснoстi нiякoi Baги нe мaс Пepeяс^aвсЬKa
KoIIсTиTyцiя, всepoсiйськi iмпepaтopи с нarпi
неoбмelкенi пaни, a Пеpeясл.aBсЬKa кoнстиryцiя
(с) тiлъки .,iстopиvним aктoм'' тa й гoдi.
Як >кe З lтoг^яд'y ПpaBa вiднoситись Ao TaKoгo
З}ryщaнЕIя }Iад ITpaBoМE
Koли oдин iз кoнтpaгeнтiв, кa;ке Пpaвo' ПepeсTуIIиB KoI{Tpal(T, To ApyгoМy KoЕITpaгeнтoвi лишIaсTься нa BиOrp: aoo виMaгaTи BlA сBoгo KoнTpaгеI{Ta BиKoнaння Ko}ITpaKTy B ToМy poзмipi й нaПpЯМKy' B яKoMy вiн бyв пpиЙнятиЙ oбoмa н,vrм'vI,
aбo, yзнaвrши 11 кoнтpaKT з^oМal{им y всix йoго
чaсTинax, зipвaти yсякi знoсини з KoHTpaгeнTo}I.
I тoдi вхe е ПaнyBaннЯ cИ^11'a^е нe вп^иB пpaвa.
Harui сyпepeчI{иKи Мo)кyть вiдлoвiсти нaМl щo
xoч сПpaBAi кoнтpaкт бyв пoвepнeний yнiвeць
I{aси^^ЯN{,oблyдolo й пiдсryпoм oAЕIoгo з KoнTpaгeнтiв, але дpyгий KotITpaгeHT в:кe зryбив нe тiльки
IIpaBo poЗпopяA)кaТися сBoelo Ao^еIo, алe нaвiть
Пpaвo гIpoTесryвaння, бo свoiм дoвгoвiкoвим мoвЧaнняIv{вiн oсвятив нeшpaвнi Bчи}tKи, i те, щo бyлo
пpидбaне KpиBAoIo' нa пiдстaвi зaдaBнення зpOбидoсь ПpaBHиIи. Чepeз Te Bл(е пiзнo вiArrryкyвa-
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KoAиlIIЕIi

пpaвa.

Aле в тiм poзмipкoвaннi ЕrеN{aсaнi кpиxiтки
ПpaBAи. Пepшe: IIе }{o)Ke бyти пpидбaнe нa
пiдстaвi за^aвHeI{нЯ Te, щo зaxoП^eнe гpaбi:кницьким aбo злoдiяцькиM III^ЯхoМ. Apyгe: poзytutiння
I]po зaдaBнeння нe Mo)Ke вiднoситися Ao зllевoAеHня свoбoди. 3aдaвнення Mo)Ke МaTи вaryтiльки
B пpaB}Iиx вiднoсинax, a^e }Iе в бeзпpaвних, a
(сaме) тaкi вiднoсини МoсKoвськoi мoнapхii дo
Укpaiнськoi peспyблiки.
У мiжнaцioнaдЬHиx вiднoсинax зaд,aвнel{ня
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мiсцe тiлъки вiднoснo тиx нaцiй, щo
llt})l(it M(l,I.14
|t)|((||tlIMиpaЮTЬ, щo B)Kе нe МatoTЬ;Kиггсвoi сили,
tl()
l l а ц i я x t и в е, A o K и в i д н y в a с сe бе ; кивoтo i
l.llлl'l|()l()l
^ ( l | ( l l AoTи неMa мiсця ддЯ ЗaдaBьIeння. Aле
|\lltМ().|\)l\) poЗMoBa пpo зaдaBнeLIня нe IЧo)Ke гpa.t'tt ttiлкtli poлi, бo нa[II HapoA свoiми ПoBCяKчaс(floIll|Mll l|p()TeCTaМи ПpoTи ПaнyBaння Мoскви
)|ll(llIK()l
бpaтствo,
Maзeпa,
Kиpилo-Meтoдiiвськe
ll(
| | |r.tr.tllItкo,сeдянськi IToBCTaнЕIя (1B)BO-иx poкiв i
't., д.} rtсpеpвaв тeчiro зaдaBlreннЯ, AaBII]и ЕIaI]pяl,I
Пepеl)i) |lt.'l:}d.ги сyПepeчKy пpo oбoв'язкoвiсть
}|(.Allll(]llKoiкoнстиryцii тим спoсoбoм, який Mo)Kе
сAинo дiйсним i сepйoзним, цeбтo си.
!|tr|)К<l,I'ИCЯ
.Гa
нaвiть кoди б Mи гIe бaчиди y нaпriй iстopii
^rlttl.
l}(t'tylI14[II{иx
пpoтeстiв. тo й тoдi нaшIe вAaсItе iснy}laMи'
|lr|lllltl (] гIpoTeсT IIpoTи нaсиA^Я не Ti^ъKи I{а,^,
лдr. ii llа,\ нatrlиМи ПpеAKaN{иl Boнo ITеpepиBaс Tеttll() :lil^aBl{еЦtlЯ' Boнo нaK^адaе нa нaс oбoв'язoк
п1"тa paбствa, щoб Ми - сflа,\Koемцi Бoг|)():tt-)],l.I'и
XMe^ЬHицЬKoгo - IIo пpaBy Moг^и Kopистyltrl.l.ИCl,нaшIOIo спaдщинoro!
^ll||(r
Aде кoди Ми MaсМo AoCитЬ ПpaBниx пiдстaв для
||(lll(lpl{еHня Пepeяслaвськoi
кoнститyt1ii i Bизвoзpaбoвaнoi вoAi, тo чи тaK стoiть пиTaнI{я
^(|||lt'l
ll1ltl сpiзиннi i мaтеpiядьнi
зaсoбLl A^Я oсягIleння
l I r l l l I ( ) i м ети ?
llarшi сyпepeчIIиKи
KФI(yTЬ, щo лoгiкa пoдiй,
l|rltl[)ЯM i тeчiя >KI4TTЯ з нelТepеMo)Ktloto
си/\olo
lIl)y'l'l' Ao I]oBHoгo.. BиМиpaнняl Ao IToBHoгo Bинal)()^()BAeння нaшIol нaцlr.
l laд нaми BиCиTЬ нopний сTягl a нa йомy нa.,Cмepть
пoliтиннa,
l| 1|('сlHoi
с},IepTЬ нaцioнальнa'
(.M(rр'[Ь Ky^ъTypнa ддя yкpaiнськoi
нaцii?',
l{e не е сaмi с,roBa: змiст iм вiдпoвiдaе. Kоди в
вiдiбpaнo
ПpaBo б1"ти дepУк;laiнськoi
дepxaви
pеспyб,,t.i.
)кill}OIo' To I]ooAинoкi чдени кoлиrлньoi
пpaB
кll lloзбyлися yсix e^elvleнTapниx пoдiтичних
yкpaiнський
peспyблiKalreцЬ
Al()^ини. Koдиtшнiй
tr,tllС М€ H III€
пpaв, нilк нинilпнiй
нaйoстaтнirпий
нylкинцiв
M()сKoBсЬKий нaймит. Пpaвитeльствo
нa
TepиTopii
кoдиrшньoi
УкpaJ)()ЗtlopяA)кaeTЬся
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rнськoi peспyблiки }Iaчe B зaвoйoвaнiй свi:кo
кpaiнi, BисМoKTyr oстaннi Cи^и, BиCN{икyслiпшrиx
бopцiв, ЗAиpae oстaннiй гpiшr iз бiднoгo нapoдy.
Уpядoвцi з vylкинцiв oбсiди Укpaiнy i знeвa>кaroть тoй Noдi' нa KoшIT яKoгo гoдytoTься. Heпoкipливi ryбoлъцi пoгopдlкylотЬся 12tlеBиМoвнo, a нeбeзшeчнi З }Iиx зaсиAatoTЬся нa Cибip. 3aкoнaми
Poсiйськoi iмпepii зHевa,кaсться пpaвo сoвiсти, пoгopA)KyсTЬся ITpaBo свoбoди oсoбистoi, гнoбиться
нaвiть нeдoTopKaннiсть тiлa. Koдиtшнiй IТpoтеKтop yкpaiнськoi peспyб,riки пepeмiнився нинi нa
IlpaBнoгo Tиpaнal яKoMy l{a^e)KиTься нeoбме>кerre пpaвo Itа^ ,KиTтям i смepтro Ko)KЕIoгo З yк.
paiнцiв. Ilapський ЗaKoll з 17 тpaвня 1876 poкy
на^o)KиB зaбоpoнy нa CaMy МoBy сIIaдKoемцiв Пepeяс^aвсЬKol

KoHсTиTyцlll

l Boнa

BигIlaнa

3r шIKo-

ли й сyдy, цepкBи й aдмiнiстpaцii' Пoтoмствo ПaвAloKal Koсинськoгo' ХмeльницЬKoгo й N{aзeпи вlке
(пo)збaвлeнe ПpaBa IvIaTисBoIo лiтepaтypy, сBoIo
I]pесy: йoмy зaгaдaнo l3нaвiть y сфepi дyxoвiй пpaпaнa. TaкиM чинoМ yкpaiнськa
цЮBaTи Ha сBoгo
..дaнинy'' нe тiдъки мaтepiяльними
нaцiя плaтить
дoбpaми' алe нaвiть псиxiкy тa iнтeдект i1 експлyaTyЮTь нa KopисTЬ нylкинцiв. I нe тiдьки IТaI{yс
над Укpaiнoю цap-чy:кинецЬl aлe й сaм Бoг зpo6ився чy)киrrцеМ i не вмie yкpaiнськoi мoви. Пpo.
свiтa зaнeдбaнa, кyльrypa знiвeченa i TеМpяBa
пal{yс скpiзь пo Укpaiнi, i .rеpeз 247 poкiв пo ПеpeясAaBсьKiй кoнститyцii ,.вiдъний i piвний,' yкpaiнeць вiдiгpaе ще гiplшy poшo, нi:к кoдиrшнiй
iлoт la, бo в iдoтa He виМaгa^и пpинaймнi iнтедeк.,дaнини,', бo вiд iлoтa нe BиМaгa^и AIorya.zrънoi
6oви й пpиxи^Ьнoсти Ao свoix гнoбителiв, бo iдoт
poзyмiв свiй гнiт, yкpaiнець >ке тiльки вiднyвaс
йoгo. Тaкa-тo е дoгiкa пoAiй i тaкi ii нaслiдки. I oт
пoсepeA TaKиx Aиxиx oбстaвин ми зiйrшлися AoкyIIиl Mи згpoМaди^ися B oAнy сiм'tо' пepeйнятi
BеAиKиM бoлeм тa )Ka^eN{Ao тих сTpаJкAaнь, щo
BщepTЬ IIaПoBtIи^и нapoA}IIo Ayuryl i xaй нaвпaки
15 лoгiцi пoдiй Ми BиIIисa^и I{a сBoMy пpaпopi;
..oднa, rAинal нeпoдiлънa, Biлънa, сaмoстiйнa Ук.
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.DK Пo Kaвкaзькi''. Чи
Il.lil|(l t|i^ r'i1l KapпaтсьKиx
t I t !, | . l x ( t l I A l ( ) t ; м o с ям и ?
lllt ttt't: t1ей iдеaл нaш oднiсro з Tиx IIиlIIt{иx,
l l l l | ' | ' 1 l хi д t l l : r i Й ,я K и I v t и ) K И B e
н a якi спo^ J o A сЗapaз,
ьK iсть , скopo сxo't.а якi poзп^иBaIoTься
. I l : I l I i r : r д i ji с : l t и ти ?
^||i.|l,.|'l'(.'l
I\lllrttr', llaшIa пpисTpaснa
дroбoв дo Укpaiни
t||дкlt trtArl llalи AyIlrKy бeзглyздy, бeзпiдстaвнy?
| 'llt мtuкeмo ми нaдiяTисЯ нa симпaтii lЦиpo.
кr ltr l l'y<'ttiлЬсTBa )п(paiнськoгo?
l, l'tlлtllзt{е, vи здiйснeння
цЬoгo бa;кaння бyдe
xl|(.l|ll||()для нarrroi нaцii? 3д,eбiдьtшoгo, яK гoAoBttltii .t1tr'yмеHT пpoTи нallloгo пpaBa нa нaцioналь| | ( . l ( ' : l l y B a I { н я ' п po ти
I J a I I I o гo IIp a Ba Цa сa .
мll<:'l.iЙttiсть Aep)KaBЕIy' BисTaBAЯIoTЬ Te' щo N{и нe
M.l(jM() iстopиннoi
тpaдицii' нe МaсDIo Минy^oгo.
I la цьoмy apгyмeнтi
нe сгIиня€ М oся
Чepeз Tet
l|l() llOМиAKoвiсть йoгo вlкe AoBeAeI{a нaMи IIoITeAep)KaBнol)(.Ayl те)K i нepез Te, щo вiдсyтнiсть
lсr.rl;:иннoi IuинyBIIIиIrи }Iе Мo)Kе рraти нiякoгo
:|llil(lсI{t{я ддя дp1т'oi' ба^.ьopoi нaцii, щo вiднyлa
.,пpaвoМ
сlr()l() си^y i xoчe сKopисryBaтися
свoiм
(lИi\ЬHoГo''.
Apyгий apryMeнT .Aдя нaс AсrAeKo вalкнiший
ll(l зaKиA, щo нaцiя нarшa бeзси^ънa, нeKy^ЬTyplra
Й ittеpтнa. Хiбa мoжe, Ka,куTЬ нaМl TeI\,Iнal нeзop.
l.alliзoвaнa, poзбитa т{aсa, нe oAyшeB^el{a нiякoro
lдtlс:to, TBopиTЬ iстopilo I]pи с)Д{aсЕIиx oбстaвинax
lкvtття? Хiбa тa мaсa вiдuyвaс
нaцioнальllий
a6o
tt<-lдiтичний гнiт? Гopсткa
бoхeвiдьниx
Mo)Ke
.l'iдьки смirпити, а^e I{e виK^иKaTи симпaтiй нaвiть
ltомi;к iнтe,.riгeнцiсro, бo цiлa yкpaiнськa
iнтeдiгeнцiя oxoчe, бeз пpoтeстУ йдe шI^ЯxoМ Bинapo.
oдиницi
з нa;1oB^eння, a зa IIeIo й кyльrypнitшi
poдy. Ta й, вperштi' хiбa yкpaiнськa
нaцioнaдьнiсть
poсiйськоi?
нe с тiлъки piзнoмaнiтнiстrо
Koди б нaвiть бyлo дoвeдеIlot
щo ми тiдьки
piзнoмaнiтнiсть
poсiйськoi
нaцii, тo й тoдi нeлtодськi вiднoсини poсiян Ao нaс oсBячytoTь ЕIaш]y
i нarшe lиopa^ьrre пpaвo убити
дo ix нeнaBисTь
tlaси^ЬниKa,
oбopoняIoчись
вiд нaсимr'я. Kpoв,

З7

t1

KoAи BoHa rrpoлиTa бpaтньoro pyKolol щe Ay)Kчe
блaгaе o ПoМсTу. бo тo бpaтa кpов! Hexaй вчeнi
poзlIIyKaЮT!, .xTo бyв кoмy poд,ичelЧl _ oбpalкeнe
чyTTя нaцll l KpиBAa цl^oгo нapoAy гид'yIoTЬ
BиЗнaTи Мopa^ънr ЗB.язKи з poсlисЬKolo нaцreЮl
Чepeз Tе Ми МO)KeMo oбсyдlкyвaти тiдъки зaсoби
i спoсoби бopoтьби!
I тaк ми IrеKy^ъTypI{i.Ile, бeзпepeчнo. ITpaBдa:
нarшa нaцiя lrеKy^Ьfyplra. Bдaсне, кyлът'ypнiсть fi
iстopиннa' бo вoнa зa(в)меpлa нa тiм сryпiнro, нa
якiм вoнa бyлa щe в XVII стoдiтгi. I-{епpaвдa, щo
нaцiя нarшa в зaгaльнiй Ky^ьTypнoстi з vaсy Koнстиryцii 1654 poкy ПoсTyIIи^a Ay)Ke Мa^o IlaПepeA, a з бaгaтьox пoглядiв вoнa мyсiлa Bepн}тись
- ЯK IIo^rTичHoГo' TaK l
дo ЕIи)KЧиx фopМ >K|4TTЯ
сoцiяльнoгo. Усi тi pe,tiгiйнo-кyльrypнi pyxи' щo
бyли нaслiAKoМ BисoKoi oсвiчeнocти Й xBи^IoBaAи нaп]e сyспiльствo y ХVII вiцi' oбiцяли сTaTись
A)Kepe^oM не тiльки свoбoди сoвiсти, aдe й свo.
бoAи шoлiтичнoi. Усi цi pухи буlv зaдaвленi сил oм i ць , бyл и з н i в e ч е н i н a в i т ь e лем ен тapн i
пoлiтичнi ITpaBa,як l]paBo oсoбистoi свoбoди (пaнщинa), i нaцiя Kинeнa в бeзoAнro темpяви. Toдi
бyлa вбитa сTapoA.lB}.IЯкyльт'1рнiсть yкpaiнськoi
нaцii, кyлътypнiсть тaк(a) iнтeнсивнa, щo кiлькoмa свoiми пpoмiннями Boнa зМoГ^a [oк^I4KaTи Ao
)KиTTя й мoгyтнoсти нaцiro нинirшнix нaIIIиx гoCпoдapiв.
Егe! Hинi Haшi Мaси неKy^ъTypнi, aле в сaмlм
фaктi нarпoi неKy^ъTypHoсTи знахoAиIЧo }4и нaЙлiпIпий. нaймoгyтнirший' нaйiнтенсивнituий apry.
мент i пiдстaвy Ao Toгo, щoб пoдiтичнe BиЗBoAе!{ня нarшoi нaцii пoстaвити свoiм iдeалом! Бo хiбa
мolкдивий Aля наrттoi нaцii пoсцлп i oсвiтa дoти,
дoKи ЕIaцrя He МaTиМе l]paBa poзПopяДKaTисЬ сoбoro i дoки TеМpяBa е спoсiб Aep)KaTи нaшy нaцiю
в неводi!? floки }{и нe здoбyдeмo сoбi пoдiтичниx
й деpжaвниx ПpaB,.AoTи Ми не МaTиМeMo зМoГи
y^аднaTи стaн pevей y сeбe AoМa Ao нarшol BПoAo.
би, 6o iнтepeс нalllиx гoсшoдapiв с цi,,rкoм сyпpoтиде>кний наIIIиM iнтepeсaм, бo poзгrлrощeнI{я oчeй
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y Ili|Г)ill l: lttlбeзпечнe ддя пaнiв. I-{to oстaннIo зaдallу N|y(.l't.l.l'yЗяTи Ha себe нaцioнa^ЬI{a iнтeлiгeнцiя.
I lr. ll ttll.tllсl тa Ii oбoв'язoк.
A tl it:'lтlpii 1.кpaiнськoi нaцii iнтeлiгeнцiя
iТ paз
Y Itit't t't)rlАdгaнeбнy й сopoмiцьKy po^]o. ЗpaдкyIt.l^i|'It()lх)xoбилa, iнтpиryвaлat а^e нiкoди не с^yl|(||Ar|(.||()My нapoдoвi, нiкoди нe yвa>кaлa свoiх
.;lr't.itl lз iнтеpeсax цiдoi нaцii, нiкoли нe xoтiдa
111'1'1
)(l.l'l(l't.испiльнoсти тих iнтepeсiв. Ha ovax iстopii
l'llAl'lltl, tlсвiченa i кyльrypнa iнтeлiгeнцiя Укpai^l
tllt tl1llliittядa в XVI i Х\tII вiкax пoдьськy нaцio.
ll.t^t,Ili(..l't'''
i yсi oтi Четвepтинськi,
Чopтopийськi,
I l t t t t t t l t ' t l t ' t . l ьк iтa T и м к ев и ч i - п A o тЬ вiA гr дoтi н a lttrlТ i кiс:.t'ьвiд кoстeй нaIпиx! Toдi силъним i ьlol.у.l.ttiм :laMaxoм yкpaiнський
нapoд I]opoдиB }IoBy
itt'tr.лitr-'ltt{itо.Ця Apyгa пpийнялa
poсiйськy
нat1lrltt<tлt'tliстЬПpoTягoм xvIII i ХIX вiкiв. I всi oтi
I ir..rtllrlхl^ьки, Пpoкoпoвиvi, Явopськi, Пpoщинськi,
l tlr.i rl'l'i Гoгoлi, Гнiдинi, Пoтaпенки, Kopoленки
i
..tшt
rкtl ttiсть чисдa'' - yсi Boни I{aЦIa кpoв. Hapoд
ll|()|ty AиluиTьCя бeз iнтeдiгeнцii, iнтедiгeнцiя пol ( l r | l y л a й o гo в н a й гi pr п i ,
н a й тя > к чi чa си йoго
ll.Ilvlt(tltltя.
{ltt мсl>кемo зpiвняти вiйнy, пoIIIeсTЬ нaвiть' iз
( | | l l l M M a с o в и м в i д с тy I ] н и ц T B o М
i н тe лiге н ц ii?
I
tllJittrt, i пoшrестi _ Boни KoсяTь бeз poзбopy i вuellllx, i .l'еМниxt бiдниx i бaгaтиx, вiдсцлпництвo
tпГi1l.tлсl t1вiти нaцii - нaйкyлът'1рнitшy ii BepсTBy'
l [tr Сlyли тaкi двi сTpaTи, щo гoдi знaйти iм piвнi
tr it"trlpii якoi.нeбyдь
нaцii. Aлe yкpaiнський
нa;lrlд :tдtlбр y сoбi AoситЬ сили, щoб нaвiть пoсеe кoн oмiн ;r r . д t t . t й гi pt ш и x o б с тa в и н п o д i ти н н и x ,
llltx 'I.сtнaцioнaлъниx
BиTBopити сoбi I{oBy _ Tpе't'trl it l't'cдiгенцiro.
l illtlлкlцiя yкpaiнськoгo
iнтeдiгeнтa тpeтьoi фop.
мnl1ii lr1е не Пoчина^aся' а^e xapaKTepистичнa
йoгo
lll)llKMеTa с^y)кeнLIя CBoМy B^aснoМy нapoдовi
trlдtiилaся B t{Ьoмy З I]oBIIoIo си^olo' oT)кe, кoли
.t.1lt.'t.я
iнтeлiгенцiя мaе opгaнiчнi зв'язки З yKpa.
ill(.l'K()Io нaцieЮ, кo^и BoI{a с зaсTyIIникoIvI yKpalll(]llK()гo нapoAyl € A иIIo свiдoмorо чaсTиt{olo yKpa-
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iнськoi нaцii' тo CTеpHo нaцioнa-lr.ьнoгo кopaбля
нa^е)KиTЬ iй' Гoдi чepeЗ тe KaЗaTи, нiби мaсa yкpaiнськoгo сyспiлъствa нe Maс нiчoгo спiдьнoгo з
oсTaЕIнЬoIо фopмaцiсto свoеi iнтeдiгeнцii: yKpaiнськa iнтeлlгeнцiя с сaМo сyспiльствo в мiнiяrypi, стpeмлiння сyспiльсTBa.- цe стpемлiння iнте.
ПopиBи rl{Te^]гeнцll - цe ITopиBи и сиМ^rГeнцlr'
пaтii цizt'oгo сyспiльствa.
A кoди Taк, тo Ми сTaсMo oKo B oKo з ПиTaнням: .,Koди yкpaiнськa iнтeлiгeнцiя с, Ko^и Boнa
зaсryПHиK сyспiльствa' Ko^и вoнa бopетЬCяt To
чolvry Ми }Ie чyrМo ITpo цto бopoтьбy, нe бaчимo
нaслiдкiв fi i нaвiть нe вiдaсмo й пpo Tе, Зa щo,
B^aCнe' бopeться нoвa iнтедiгeнцiя?',
ГoAi oсь ryт Aoк^аднo вiдпoвiсти нa всi oтi пиTaння. oднo мolкHa сKaЗaTиl щo Пеpвoзвiсникa
сvчaснoГo пoдiтичнoгo Yкpaiнстg6 - IТIeвveнKa _
нЬ зpoзyмiдo нi йoгo вiaЪне пoкoлiння, aнi пoбдизькi Ao tlьoгo. Kоди ШIeвчeнкo свoiми сTpa,KAaнняМи й смepтrо oсBяTиB rшляx бopoтьби зa
вoruо пoдiтиннy, нацioна^Ьнy тa eкoнoмiчЕly yKpaiнськoгo HapoAyt тo пoбдизькi дo ньoгo IIoKo.
дiння З TaK ЗBaнoгo yкpaiнoфiдьськoгo тaбopy нa
,,Poбiм тaк,
свoiм пpaпopi нaписaли:
щoб нixтo
нiде нe бaчив вaшoi poбoти!'' l-{i пoкoлiння ''бi.z'иx
гop^ицЬ'. свoiм псeвдoпaтpioтиЗМoM ДeМopа,\iзyва,rи цiле yкpaiнськe сyспiльствo y пpoтязi пiвстo.
дiття. Haлякaнi стpalкдaнI{яMи II[еBчeнKa, a IToчaсTи й пpикpoсTЯ|qИt ЯKИх зaзHаnи йoгo тoвa.
pиlui, цi шoкoдiння BиfI^еKaЛи цiлий KyAьT CTpaxoпo^oxсTBa, виpoбили цiлy pе,tiгiro
16,
^ъoя^ЬЕIoсти,
цi покoлiння свoiм FIечyBaниM сеpвiлiзмoм
сBorto безiдeйнiстIol сBoсIo незвичaЙнoro lнеpт.
нiстro вiдiпxнyли вiд сeбe цi^иr pяд p1xiв мoлoдi,
щo сToя^a I{a yKpalнCЬKo.I{aцloнa^Ьнol\ty гpyнTl.
[i пoкoлiння зpoбили yсpaiнський pyx чиMсЬ гaнебним, чиМсЬ CМitrrtlиМ, чиМCь oбскуpaнтнип,r 17!
xapaKTеp
IJi пoкoлiнtlя на^.LLи yкpaiнoфiлъсTвy
нeAoнolllенor poзyмoм eтнoгpaфiuнoi тeopii. L[i
пoкoдiння сaмi нaйдiпtllе нaЗBanи сeбe yкpaiнo.
фiлaми, цебтo AJoAЬ},{иlщo сиМI]aTиЗyIoTЬ Укpaiнi.
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[}oни нe xoтiли нaвiть звaти себe yкpaiнцями' Тaк.
'l'икa Й пoдiтикa yкpaiнoфiЛв AoBe^a дto Toгot щo
lцiлa мoлoдa Укpaiнa з вiдpaзoю вiд ниx oдссrxнy^aсяt сиMПaTiй >кe стapoi Укpaiни BoHи I{e з}4oг^и
сoбi пpиeднaти. Taким чиIIo}{ yкpaiнoфiли
дися бeз ПoToМсTBa, i сyuaснa Мo^oAa Укpaiнa^иlIIи.
ввaл<aесeбе бeзпoсepеднiм спaдкoемцeм lIIевveHKa, a
iT тpaдицii йцyTЬ дo Maзeпи, ХмельницьKoгo Ta Ko.
poля flaнилal NIиI{aIoчиyкpaiнoфiлiв' Miж МoлoAoto
Укpaiнotо i yкpaiнoфiлaМи ъIeМaс нiякиx зв,язкiв кpiм oднiсi стparuнoi й фaтальнoi зв'язi _ сBo€ : Io
KpoB'Io ЗaПAaтити Зa пoN{иAKипoпеpедникiв.
Чaси виrшиBaниx сopoчoK' сBиTи тa гoniлки миllyли i нiкoли B>кенe вepнyTЬся. Tpeтя 1йpaiнськa
illтeлiгeнцiя сTaс Ao бopoтьби зa свiй нapoA, Ao
бopoтьби кpивaвoi i бeзпoщaднoi. Boнa вipить y
сили свoi i нaцioнaлънi, i вoнa BиIIoBIIиTЬсвiй oбo.
tr'язoK' Boнa виписyс нa свoмy пpaпopi цi с^oBa:
..oднa,
rAиЕ{a' нepЪздiльнa, вlдiнa, ёaмoстiйнa
Укpaiнa вiд Kapпaтiв a)K Пo Kaвкaз''. Boнa вiддaс
сeбе нa сAy)кeння цЬorwyBe^иKoMy iAeaлoвi, i дoки
xtlч IJa oднiм клaптi yкpaiнськoi тepитopii панyвa.l'иМe чГ)KиI{eцЬ'
AoTи у.кpaiнськa iнтeлiгенцiя нe
пOK^адe opy)к)KЯ' дoти всi пoкoдiння yкpaiнцiв
Й.t'имJrrънa вiйнy. Biйнa ПpoваДиTиМeться yсiмa
зaсoбaми. i бopoтьбa Ky^ъТyplra Bвa)KaсTЬся Taкo)к
вiдпoвiднoto' як i бopoтьбa фiзиннoto си^olo'
Пoтpeбa бopoтьби BиII^иBaе з фaкry нaIIIoгo
l laцloнa^ЬI{oгo

lсI{yвaннЯ.

Hexaй нarшa iстopiя сyмнa й нeвiдpaдIia, нexaЙ ми нeKy^Ьrypнi. нeхaй нarпi мaси тeмнi' пoBсe ж iснyемo i xoчeмo дaл'i iснyвaти. I
дypeнi' 1\,{и
ttе тiлъки iснyвaти як >кивi iстoти, Mи xoчe}Io
х<.И"rИ|
яK
яK гpoМадяни' яK Ч^eни вiдънoi
ttaцii. Haс ^IoAиl
бaгaтo - цiлих З0 мiдьйoнiв. Haм нале}1<ИTЬСЯ
бyдyuuинa, бo зoвсiм Hеl\{o)K^иBo,щoб
l,/30 чaстинa yсiсi
цiлa вeликa нaцiя
^JoAHoсти'
Moг^a ЗIIиKI{ути, I\,IoГ^a
бyти зaдyшel{oto' Ko^и Boнa
сllpol\4o)Kнa BoIоBaТи з цiлим свiтoм!
Mи iснyсмo' Mи вiднyвaeмo свoе iснyвaння i
свoс iндивiдya^Ь}Iе нaцioнaльнe ',Я''. Haшa нaцiя
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y сBoeМy iстopиннoмy пpoцeсi uaстo бyлa нe сoлiдapнoro пoмi:к oKpеMиMи свoiми ЧaсTи}IaIЧи'a^e
нинi yвесь цвiт yкpaiнськoi нaцii пo всix чaстинax Укpaiни )киBe oднiсlo AyIикoЮ, oднiсro мpiсrо'
.,oднa, сAиHa, неpoздiльнa, вiлънa,
oднiсroнaцiсю:
сaмoстiйнa Укpaiнa вiд Kapпaтiв alк пo KaBKaЗ''.
Hинi ми всi сoлiдapнi, бo зpoзyмiли, чepeЗ щo
6ули в нaс Бepeстечки i Пoдтaвa' Ми вiдpoдилися З гpyrlry, нaскpiзь нaпorнoгo KpoB,Io нaIIIиx
пpедкiЪ, щЬ дягди в бopoтьбi зa Bo^Io Укpaiни,
Mи BиссаЛи 3 IЧo^oKoM IIaIIIиX МaTeprB сTapoAaBнro дroбoв нarшoi нaцii Ao Biтчизни тa fi свoбoди i
I{енaBисTь Ao нaсиA^Я на^ I{aМи. Як не Мo)Kнa
cfIv1I1|4тL1piнк},
щo' З^aМaвшIиKpиry нaвeснi, бypх^иBo неCеTЬся AO Мopя' TaK не ]v[o)Kнa сIIИI{у|TLI
нaцii, щo, ПpoKиIIyBIIIисЬ Ao )киTTя' дaмaс свol
кaйAaни.
Harrra нaцiя стyпилa нa нoвий ul^Яx )KиTTя' a IvIи
Мyси}to стaти нa Тi чoдi, щoб BесTи дo здiйснeння
Bе^иKoгo Цea^y.Aде ми птyсиMo пaМ.ятaTиl щo 1\{и
тiдьки oпoвiшiyсмo йoгo сиAy' Mи тiльки йoгo
пiслaнцi. I-{eй вЬликий - yвeсь IIapoA yкpaiнський.
Aде як пapтiя бoйовa, пapтiя' щo- Bиpoс^a нa
rpутrтi iстopii i е пapтiеro ПpaKT-иЧнol Arя^ьIIoсTи'
йй зoбoв'яЪaнi вкaзaти ry нaйближчy NIeTy' яKy
Mи N{aсMo нa oцi. I-{ямeтa - 'fIoвеpl{еIIнЯ нaM Пp-a-B'
BизIIaчениx ПеpeiслaвсЬKolo Ko}Iстиryцiсro 1654
poKyl З poзIIIиpeнням ii вгlдивy. нa цl^y TepиTopirо.yкpaiнсЬкoгo нapoAy в Poсii.
Mи вигoдoшryrМo' щo lvlи BIЗЬMеMO си^oIо Te'
щo нaM нa^e)KиTЬся пo пpaBy' a^e вrAняTo B IIaс
Harшa нaцiя Aoвгo I{езAy)Ka^a,аде нинi
'",*.',r.o'o.
B)Kе стae дo бopoтьби. Boнa дoбyде сoбi шовнy
свобoAy, i пеoшйй сryпiнь дo нei * Пepeяслaвсь.
Ka KoHсTиTyцrЯ'
Mи poз1лмiс},Io,щo бopoтьбa бyдe лrотa й дoвгa'
щo вopЬг бeзпoщaдний i дylкий' Адe ми poзyмiсмo
й те, щo цe B)Kе oсTaIIнЯ бopoтьбa, щo п-oтiм y:кe
нiкoли I{e нaсTa}Ie слyшrний нaс дo нoвoi бopoтьби.
Hiн бyлa AoBгa, a.Ae paнoк нaбдизився, i ми не
дoпyстийo' щoб пpoмiнЬя свoбoди yсix нaцiй зaб.
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Aищ.l o нa нaшIиx paбськиx кaйдaнax: ми poзiб'смo ix дo сxiд сoнця свoбoди. Mи вoстaннс Bиxoди.
Mo Ha iстopиннy apeнy i aбo пoбopeмo, aбo BMpeМo...
Mи не xoчeмo дoBшIe Знoсити I]a}IyBaнI{я чy.
>кинцiв' нe xoчe}Io бiдьIпe з}IeBaги нa свoiй земдi.
Haс гopсткa' a^е ми сидънi нaшIolo лroбoв'ro дo
Укоaiни!
-Ситlpl
Укpaiни! Mи, як тoй Антeй, AoTopKaIoчисЬ Ao землi, нaбepeмoся yCе бiдьrшoi cиtуи й
ЗaBзяТTя. Haс мa-zro,а^e гo^oс нaшI
скpiзь
^\,1{aтиме
пo Укpaiнi, i кo;кний, y Koгo щe н<!
спiдленe ёеp.
цe' oЗBeTься Ao l{aсt a B Koгo спiдлeнe, Ao тoгo Mи
сaмi oзвeмoсь!
Нexaй сTpaxoПoдoxи тa вiдсцлпники йдyгь, як
i Йцrди, дo тaбopy Ha[IиХ вopoгiв, iпr не мiсцe
шомilк IIaMи' i ми пpoгo^oшIyсNro ix вopoгaми
Biтч и зн и .
Усix, xтo нa цiлiй Укpaiнi не зa нaс, тoй пpoти
нас. Укpaiнa A^Я yKpaiйцiв, i Aoки xoч oдиti вo.
poг-чy)киIrецЬ
I{a нaшiй тepитopii, ми
нe }IaсМo пpaвa^иIIIиTЬся
IToK^aсTиopylкlкя. I пaм'ятaймo,
щo с^aвa i пoбiдa _ це Ao^Я бopцiв Зa нapoAI{Iо
CIТpaBy. Bпepeд, i нexaй кo:кний iз нaс пaм'ятaс,
щo KoAи вiн бopетьсЯ зa I{apoA' TO п,fyсиTь дбaти
зa BBесЬ ЕIapoA, щoб цiлий I{apoд нe згиIlyB чepеЗ
йoгo неoбaчнiсть.
Bпеpед! Бo нaм нi нa кoгo нaдiятись i нiчoгo
oзиpaTисЬ нaзaд!
Пpuмimкu
1' flpyкyеться зi збepeжeнI{ЯМ
син^eKсичI{ихt
тaKсиЧниx тa opфoгpaфiнних oсoбдивoстей.
2. B текстi Kpemянu-Гpeкu.
3. Бoepи, бУp'нaщaAKи гo^^al{ДсЬкиx Ko.
лoнiстiв, щo з ХVII CT..oсe^ЯAися в Пiвдeннiй
Aфpицi. Haпpикiнцi ХIХ ст. пpийняли нaзвy aфpикaнepiв. У xlx ст. пiд TисKoM aнгдiйськиx кoлoнiстЦ мiгpyв-a",rи нa пiвнiч, Ae yTBopи^и peспyбдi-ки; Нaтaлъ, opaнiю (opaн:кeвy), ТpaнсЁaaль. B
ХIx _ XX ст. ст. - вiйни з БpитaнцяМи Зa l{eзa-
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деlкнiсть (aнглo-б1рськi вiйни). Уcе, _Kutв: Ipuна,
1999.
4. Хoсeн - KopисTЬ, BиГoAa' xoсний, xoсeнний
_ кoоисний.
5. oнeвиднo, ПpиПиtIиTи сBoс iснyвaння.
6' B тeкстi IJIваЙцapcька,
7. У знaчeннi гйкu.
B. У знaчeннi cnpoбa,
9. У знaченнi onoнeнmщ npomЦBн|tl<u.
l0. У знaченнi вgaemься.
11. У знaчegнi вuзнавtлu.
12. У знaчeннi знeвasкalomЬCя.
l3. У знaчeнн\ зaбopoнeнo.
14. Iдoти - y сTapoAaвнiй Cпapтi нeвiдънi сeдя.
I{иl нaщaдKи зaвoйoвaниx IvIeшIKaнцiв Aaкoнii тa
Мессeнii; пpиписaнi Ao земдi спapтiaтiв, oбpoбляли fi, сIТAaчyIoчи Aaнинy нaTуpolo. Уce' _Kuiв:
Ipuна, 1999,
15. У знaчeннi всуnepeн.
1.6. Cepвiлiзм - paбoлiпствo, paбськa дoгiдy^eс^иBlсTЬ.
^иBlсTЬ'
17, Тoбтo Bopo)KиМ

l

li

Ao нayKи' пpoсвiти.
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oдвеpтийлист

дo гriнiстpa Cипяriнa
Пaнe мiнiстep!
Bи зaбopoнили зpoбити IIaшIoIоМoBoIо нaIIис
нa I]aМ.яTниKy нaшIoМy пeprшoNfy нaцioнaлънoмy
гroeтoвi Koтляpeвськoмy!
Toгo обypeнЕIяl щo oбxoпидo нaс' Ko^и IvIи
дiзнaлись пpo Baшy вiдпoвiдь нa Пpoхatl}Iя
^o.
Я]\ЪHИх.пo.lтaвцiв, Bи не ЗMo)KeTe зpoзyмiти. Aлe
Tе' чoгo Bи тaк бa;кaли, Tе сT.l^oсь: Ми yчy^и yсIo
гipкiсть тiei нapyги, тiсi знeвaги, щo Bи зaвдaли
нatцiй нaцii. Бaтьки нarпi тa дiди МoBчKи знесди i
зaбopoнy oсвiти нa нaIпiй мoвi i нaвiтъ зaбopoнy
сaмoi мoви yкpaiнськoi. Boни Bсe ПepeKaзyBa^и
нaм свiй зaпoвiт: ,,Tеpпiти' нaдiятись i мoвчaти''.
Чepeз тe Bи, пaнe мiнiстep, i Baм пoдiбнi дoбpoдii стaли yBФKaти нaшy N{oBчaзIIy нaцiro зa
пapiiв Евpoпи, бo Bи ЗBиK^и IIoBa,KaTи лишre iдно
}Iaси^^я' xoн i дy1pитe цiлий свiт нa Гaaзькiй кoн.
фepeнцii' нiби шaнyеTe Пpaвo'
Ta ми BиЗЕIaeМo' щo Bи пpaвi, щo yкpaiнськa
нaцiя в Poсii ссTь сI]paBдi нaцiеro paбiв-пapiiв.
Пpизнaveння ii. гoдyвaти BaC, пaне мiнiстep,.i ще
цr^l сoTнr тисяЧlB ypядoBцlB-чy,KинцlB Bц. }{lЕrсTpa
Фк Ao сiдьськoгo ypяAникa: AaBaTи лroдей i гporшi
нa вiйськo, якe пiдтpимyе BатттeПaнoBal{няr IIaнe
мiнiстep. i дeмopaлiзyс нaшIy нaцi.lo' пoсTачaTи
KOIIITи нa BсяKl ll]Ko^иt Ae Чy,KиI{цr-BчиTe^r pooз нaЦIиx дiтeй зaклятиx вopoгiв нaIшiй нaцii;
^яТЬ
бyдyвaти цеpKBи, Ae пpoAOKIri пoпи бдaгaroсь Бoгa
змiцнити I{а^ I{aМи Пal{oBaннЯ нy:кинцiв.
Aдe й Bи, пaнe мiнiстep, МyсиTе IIpизнaTи' щo
Bсe oтe BигIoвI{я€ нarшa нaцiя пoкipливo, бeз пpoTeсTy.
oтlкe, нaвiщo зaйвi :кopстoкoсTи дo нaс? Алe
Bи гaдaетe iнaкцre!
Baс дparye, щo Baшi paби смitотЬ щoсЬ xoBaти
в дytшi; Baс гнiвaс, щo пapii N{a}oTьяKyсЬ ,.святyto
сBяTиx,' y сepцi, кyди Baс нe пyсKaIоть; Baс дroтиTЬ' щo нaцiя, якy Bи зpoбили сTapцeМ, зAo)Kи-
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KpивaBo зapoб^eний гpiш I{a пaM'яTI{иK Cвoс^a
Мy IIoeToBi _ i Bи гaнeбнoro pyKolo бeзстиднoгo
чy)KиIrця Цoк^.t^и свoro зaбopoнy нa дyшy нaцii.
* Bи гaдaсTet пaне мiнiстep, щo-Bи yк1тri.з yсiмa
Baшrими пoсiпaкaми здoлiсiе в6ити нarш нailц?
Hеxaй вiдпoвiсть Baм нarпa iстopiя. Hexaй вoнa
poзпoвiсть Baм, якa мiцнa тa сидънЬ. бУдa пoлъськa
,,вiд
мopя Ao lvlopя,',який знiвeчeниЙ 6ув
Aep)КaBa
yв e сЬ н aшr н а p i д п i д п a н o в a н н я I \' I н ylки н ц iЪПoл я кi в , як i т e p п i в в i н г н o б и т e лj с твa
вiд
flo^ъсЬKиx

пaIIlB..'

I нexaй iстopiя poзпoвiсть Baм, як oAI{иМ си^ъниМ r IvIiцниN{pyxoМ зpyйнoва-lra нarпa нaцiя yсrо
ITo^ЪсЬKyAep)KaBy i пoвepнyлa внiвець гнoбитeдiв.
A кoдиrшнi Пoдяки, пaнe мiнiстеp, вмiли гнiтити
}Iaс не згipшe вiд сyraсниx Poсiян, i кoдишня Bapтlaвa бyлa кyльт'1рнiйшla, нDк сyvaсний ПетeilOypг.
A знasтe, чеpeЗ
нaIшi пpaбaтьки poзBа,\и^и
-Пoлъщy?.-Чepез Te,щo Boнa
HaПo^Яг^a I{a AyIшy
щo
,'Я''
нaцii' нa ii мopaлънe
всi злoчинсTBa IIрo.
'
щaIoTЬся, кpiм злovиIlсTB IтpoTи
Cвятoгo Ar"y
^
Уpяд poсiйський сyпpотй нaцroi нaцii Ъiaв нa
ry сaN{y сТе)KKy, щo й кoлиrпнiй пoдъськиЙ уpяд,
r TиМ сa}'IиM BиМaгael щoб ми пirшли llI^ЯxoМ Harшиx пpaбaтькiв чaсiв Бoгдaнa Хмедьницькoгo. I
ми пiдeмo.
.^.З^aкoн цapя-..oсвoбoдитeля,. з 17 тpaвня (мaя)
1876 poкy rсTь З^oчинсTBo}1цpoTи дyxy Cвяioгo,
бo тo.есть сyвopий i бeзпoщадний зaсyд-цiлoi нaцii
нau]ol нa Мopa^Ьнy с}{epTЬ. Адe Barшa бeзглyзднa
3aoo-poнa yKpalнсЬKoгo I{aIIисy I{a ПaМ'ятIтиKy
yкpalrrсЬKoN{y IIoеToBl rсTЬ oгид^иBe Зщ.IЦaI{нЯ I{aд
ЗaсyД)Keнolo B)Kе нa сМepTЬ нaцiсro. Taя зaбopoHa ссTЬ Kpal]^elol щo Ilepе[oBt{и^a чaI]Iy CTpaJKдaнь i теpпiння нaIIIoгo I{apoAy. Boнa Lвiдvить.
щo ЕIe бyдe нiкoли кiнця Barшoйy гнoби'гедьствv.
Boнa кa;кe нaм: .,Гoдi IvIoBчaтиBaм. paбaм! Mи riе
МoжeМo дaлi дoзвoлити безстиднoщl нy>кинцевi
знy-щaTиCЬ нaд нaй святiйtшими нaшийи нyттями'' .
Укpaiнськa нaцiя мyситЬ сKиЕIyTи гIaнoBaI{Ilя
нy>кинцiв, бo вoни oги)KyIoTь сaйy дyrшy нaцii.
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Myсить дoбyги сoбi свoбoAy, xoч би зaxиталaся
цi,la Pосiя! Myсить дoбyги сBoe BиЗBo^eнI{jtз paб-

xoч Oи IIpo.
тa пo^lTичlloгol
сTBa Haцroнa^Ьнoгo
piки кpoви! A тa KpoB, щo пo^^eТЬсяl BI]a.
^|4^vlcЯ
Ae яK Hapoд}Iе IТpoк^lITТя нa Baшy гo^oByt IIaнe
нaшoi нaцii.
мiнiстep, i нa гoдoви всix гнoбитeлiв

Пpuмimкu

1. }'pyкyсться зi збеpeжe}IняM AeKсичIIих, сиtITaKсичниx тa opфoгpaфiнниx oсoбдивoстей.
2, Ситtяtiн - мiнiстp внутpiшrнiх спpaB Poсiйськoi iмпepii.
Мoлogа Укpaiнa. _ Piк I' - Ч. 9 _ I0. - Аьвiв,
BepeCеIlЬ _ х<oвmeнь 1900.

C п paвa Jкpa.iнськo-i iнтeлiгe+цii B TlpoгpaМi
yкparнськor нapoдitlor пapтrr
(фpaгмeнт)
...Caмий фaкт iсrгyвaнIlя IvIoCKoBсЬKиx yнiвepBикAа^oBoIo NroBoIo
ситeтiв i Iпкiл З МoсKoвсьKoIo
с
нa TepиTopii
УкpaТни с гAy}Io]vl нaд свoбoдoro,
IтpaB' с
IIaЦIиx Зaгa^ЬIIo^IoAсЬKиx
нeхTуBaIIняM
нarцoi нaцii, a нaATo
raньбoтo i знeвalкaнням
He
iнтедiгенцii.
ii чдeнiв - yкpaiнськoi
oсвiчeниx
..aкaдeмiчнi
a
свoбoAи', нaМ тpeбa бopoтися,
зa
3a сaМy aKaдеМilo, 3a Пp.lBo мaти ii сBorto нaцioна^ьнor B^aснlсTto...
)KеpTви lvlocKoBсЬKoМy
Гoдi в>кe IIpинoсиTи
мoдoxoвi! I.тaк ylке AoсиTЬ HапиBся вiн yкpaiнсьKor KpoBи r Пo)Kep нaи^IIIIIIих' нaиMopir^Ьнllllиx
Якa Bигoд'a з Toгol щo oT в:кe 50
синiгУкpaiни.
потoшae B IIIиiнтeдiгeнцii
лiт цвiт yкpaiнськoi

poкiм мofli йoскoвсЬкoi peвoлroцiйнoi дeмoкpaтii?
Якa кopисть yкpaiнськiй нaцii вiд тaкиx ii члeнiв
як Пoпкo, flaвидeнкo, Пepoвськa, Ф,ropeK^o,
Maлинкa. Kpaвнинський, Kибa^ьниu, Cтeфaнoвин' Aизоryб i iнtциx лroдей, безпеpeннo T.I^aнoBиTиxl aAе Taких, щo вiддaли свiй талaнт бoгoвi
нy>кoi, вopolкoi нaм нaцii?!.
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Гoдoвнa Пpичинa нeщaсTя нarпoi нaцii - бpaк
нaцioналiзIшy сepeA IIIиpoKoгo зa-г.tлy ii.i... Haцio.
Ilа^lзМ - цe Be^eTеньсЬKa l неПooopнa си^ar яKa
ясKрaBo пoчa^a IТpoяBAЯTися в XIХ вiкy. Пiд ii
мoгyтнiм }IaTискoМ
нeпepeмoх<нi,
^aМaloTься ведикi. iмпepii i
здadться, кaйдaни. poзпaдaloTься
З'ЯB^ЯIoтЬся Ao rсTopичнoгo }KLITтЯ I{oBl l{apoAиl
щo Ao Toгo чaсy пoкipнo HeсAи свoi paбськi oбo.
в'язKи сyпpoTи uylкинцiв-пеpеМo)Kцiв. Haцioнayriзм сAIIaс' KoopAиЕIyr си^иl )Keнe дo бopoть.
би, зaпaлrос фaнaтизмoМ ПoнeBoлeнi нaцii в iх
бopoтьбi зa свoбoдy.
1904 p.
Haцioнaлiзltl

- всeсBiтня

сидa

HaцioнааiзM _ aЕIгe^ пoMсти для пaнyrovих i
визисKyIочиx нaцiй, aнгe^ пoMсTи зa yпoслiдlкeH|4x _ сTpaшIIoTo ЧepBolloto .ТBи^9Р IТpoKoтиBся
пo Kpсиx yIIoC^]д)Ke}Iих нaцrи-paolB' l с^rAoI\{зa
ниIvt poзсTyIIa^иCя хМapи i пpoглядалo сoнцe сBo.
бoди. Haцioна,riзм' poДtoчи aльтpуiзм пoмi>к члeLIa}Iи lтoнeBoлeнoi нaцii, симпaтii oдин Ao oдI{oгo,
piвнoнaснo poAитЬ пeKrly нel{aвистЬ Дo тиxI щo
IIoI{eBo^и^и...

У нaс нa Укpaiнi нaцioнaлiзм Ay)кe пpиIIiзнився: нa[Ia нaцlя| BиK^Ioчatoчи нeoaгaTьox' ПepeBd)Kнo iз iнтeдiгенцii, _ нe нaцioнaльнa. Boнa нe
мaс нaцioнальнoi свiдoмoстi сepeA зaгaлy, як Тi
Мaс пo^ЬсьKa' чесьKat xopвaтсьKa i iнtшi' I{е Мa€
сaмoi мoгщoi збpoiАля зaxисTy свoiх iнтеpeсiв.i
чеpeЗ Tе BoIIa ПepeoyBaс' B нaиTя)кчoMy paOсTBll
яке тiлъки Мo)Kнa. УЯBутTИсoбi' i шIBиAKo хИ^уITЬCЯ
свoсi кoнeчнoi гибeдi. Iнтeлiгeнцiя yкpaiнськa
дo.,П,roTЬ
вiд гlzr.oтi''yкpaiнськoГo наpoAy _ I]poяBl иoгo pиси: BoI{a Te)K B Знaчнlи сЦ/пeнl цpo^Яr
яB^Я€ нaцioHсrAЬI{ий iндифepeIITизМ, тo гIpиAгIaЮ чисЯ Ao тiсi чи iнtшoi BepсTBи сyспiлъствa пal{yto.
чoi мoскoвсЬKoi lraцii, TOн}^{ив ii сyспiльних дiбepсt^Ьниx Ta peBo^toцiйниx тeнiяx, To IIAeкaIoчи
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KoIIсepBaTивнe yкpaiнoфiлъствo
вдaснoi oсoби.

A^Я ЗaдoBo^eння

Bпдив MoсKoBCЬкoi кyльrypи i мoскoвськoгo
сyспiлъствa бyв дo oстaннix дeсяти poкiв oстiльки великий. щo yкpaiнцi щиpo IIoBTopя^и зa свoiMи
rIиTe^Я}Iи-Мoсксt^ЯIvIи,щo нaцio^yKaBиIии.
нa^rзМ
BЗaгa^l AypI{иця' щo сeпapaTизМ Tе)K нepозylvrнa. pi.l' бo iдeaл yсix нapoдiв
y
^e)KитЬ
з rднaннr.
Нaцioнaлiзм, цeй Зaгa^ЬнorBpoпeйський pyx,
щo BизBo^иB AeсяTKи ПoнeBo^eЕIиx i yпoслiд;кeцaт{iй, щo yTBopиB Be^иKi нaцioнa.l'ьнi кyлъ.
"ц1
_ цeи pyТ сBlT^a l вo^r yKparIIсЬrypи t
^lтеpaTypиIloAypeнa r ЗalTaMopoчeнa yсяKиKa lнТe^lгelrцlЯl
IvIи МoсKoBсьKиMи тeopiями, BB€ D кa^a нiчoгo нe
BapToto дypницeЮ нa paдiсть МoсKа^ЯIr,I
i на свoto
i нa нapoдy сBoгo пoгибiль. !'opoгoro цiнoro дoведoся iй II^aTиTи Зa свo€ AyxoBЕ{e paбствo.
Укpaiнськa нaцiя мyсить йти TиМ сaМиM IIIAЯ.
xoM, яK i пoневoдeнi нapoди Зaxoдy, пepeйде йoгo
i повадить Bсе Te, щo сToяTиIЧe llepel]oнoro нa цiй
дopoзi.
Haцioнoлiзм. -Kutв: Cмoлocкun, 2000.
Bapтo,lt.oмiй eФPИMoBИЧ
Biйськo йд,e
Сnorag npo IvIЦKo^yNliхнoвcькoro
B gI1ях вigбygoвu Укpаiнськoi gep>кaвu
oднoгo Beчopa пiд кiнeць бepeзня l917 p. пopyчиK Mixнoвський зaпpoсиB l\,IeнepaЗoM iз ним
пoвeчеpяTи. Koди я )KapToNI сKaЗaB йoмy, щo чи
и TaK щoAня paзoN! ooцaсМo и BечepяrМo' To BlIl
ypoчисТo вiдкaзав: ,,TaK' aлe сьoгoднi... я ЗaпpoшIylo нa Beчep}o цiлe тoвapиствo. Бo тi ,.щoдня',
Ir{иЗ BaМи й не oбiдали, й нe Beчepя^иl a вiдбyвaди... ,,пoвиннiстЬ''. A oт сьoгoднi _ пoвенepясi\ro'
яK ся надe;кить! I-{iлим тoвapиствoм!''
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!'eсь o гoдинi 18 ми зiбpaлися в свoйoмY
..шrтaбi''
й зaсiли дo вeнеpi. Cтiл буъ нaкpитий, яk
пиpy. Kpiм )KиBих квiтiв, бyлa
A^я сIТpaB)KI{Ьoгo
сoлiднa ,.бaтepiя'' всiлякиx I]^яIIIoKвинa.
Нa цro Bечeplo Mixнoвський зaпpосив yсix
чдeнiв opгaнiзaцiйнoгo кoмiтеTу, з oсiб xе, дo
нЬoГo не lТpинa^e)Kниx, бyв Mикитa LШaпoвaл, щo
нa тoй нaс пpибyв дo Kисвa.
Пiд uaс веvepi Mixнoвський
був ЗapaЗ^иBo
вeсeдий. Як з мilшкa сиIIaв AoTefIaМи' oпoвiд,aв
xapaктеpнi aЕIeкдoТи зi свoсi сyдoвoi IIpaKTиKи, B
незpiвняннiй кapикarypi пpeдстaвляв вiдoмиx
yкpaiнськиx
дiяuiв _ ЗAaBa^oсЯ, щo зaб1.в i пpo
нaшy сITpaBy.
.Д.oклaд пopyчиKa Mixнoвськoгo
пpo кolreч[Iiсть вдaснoгo вiйськa
Ta вxе пo вeнepi, зa KaBoIo, Mixнoвський лoмiтнo спoвalкнiв i пoпpoсив yвaги. Mи нaстopo>r.И^I4сЯй шiдсiли Ao ЕЬoгo бдижчe. (Biн) змaлroBaB KopoTeнькo шepeбiг пoдiй вiд нaсy зpeченIIя
цapя Ao бiжунoгo дня. Пiдкpeслив, пpигaдyrо, тaкi
M o M e H Tи:

,,1' Нeспoдiвaнiсть, iз якoro пpийшлa peBo^Ioцiя. Boнa, яK Toгo N{o)KIIaбyло сподiвaTися 3 aнaльoгiй 1905 poкy' Myси^a бyлa пpийти paзoм iз
пpoгpaнoЮ вiйнoro тa в пapi з дeмoбi-tiзaцiсtо. Ta
сTa^oсЯ TaK' щo пoд1ТпoмiнЯ^14сЯ чеpгoto i пepeмirшaдися в чaсi _ i вiйнa шIe нe скiнчидaся, a
peвoлroцiя lIoЧa^aся.
2. Poзryблeнiсть пeтpoгpад.сЬKoгo Tимчaсoвoгo ypядiy' яKoгo Ko)K}Ie ТIoсyнeннЯ Зpaд)Kyс lrepвoвiсть, зaгpo)Kyс кaтaстpофolo TaKo)K i Укpaiнi.
3' Koди lvloсKoBсьKi сoцiялiсти-бoдьrшeвики всe
гoдoснirшe пiднoсять гaсдo нeгaйIloгo сeпaрaTlloгo ЗaМиpеtllrя з oсepeAнiми 2 Aеpx(aBaМи, тo Tим.
чaсoвий ypяA' ПlА HaTисKoМ свo.ix сoтoзникiв, xoчe
,,дo пaбсднaвo
AoBeсTи тy нaбpидлy всiм вiйнy
Kaнцa''; oсTaToчIIO)K Мaси пiдyть зa TиIVI,xTo AaсTЬ
нeгaйний Mиp, i Taкi нaxи^и B)Ke TeПеp MO)KIIa
сTвepAиTи сеpeA MoсKoBсЬKoi салдaтнi.
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4. УкpaiнсьKe гpoMaAянсTBo в свoiй нaцioнaльнo нiби й свiдoмiй частинi цiлкoвитo не пiдгoтo.
Baнe Ao peвoлroцii Ta Ao Тi викopистaння, зби.
paeTЬся IТpoсиTи BсЬoгo Toгo' щo тpeбa бpaти.
5. Cеpeд yкpaiнськoгo гpoМaдянствa вiдvyвaсться ведикий бpaк лroдeй' якi дyмaли би yкpaiнсь.
KиIltи Aep)KaBoTBopчиMи KaTeгoplЯllv|И|ЯK BlAчyвa€ T ься BиpaЗнa ПepeBaгa B AIoAЯxl Збoчeниx y
бiк piзниx сoцiялiстинниx yгoпiй, звiдки й пoxo,,спiльнoгo
дить ixня пpoпoвiдь
фpoнry,' З MoCKoBсЬKoIo AeМoKpaTiсIo. OсTaннс e нe щo iнrшe,
як пoдiтичнe мoсквoфiдъствo.
6. MoскoвщиHa, Bсe oAнo яKa _ цapсЬKa чи
peсщrбliкaнCьKa, aбсoдrотистичI{a чи AeМo_KpaTl]чнa, _ нiкoли TIе дaсTЬ Укpaiнi Toгo' нa щo Укpaiнa
Maс oчeBиAI{e ITpaBo' i всe бyдe стpeмiти, щoб yаePrкaти Укpaiнy в стaнi сBoсi Ko^Ьoнii.
7. Iстopиuний мoпleнт, який' rrepe'KиBarмol BиМaгar вiд нaс Чинy _ piштyнoгo й oбеpeжнoгo' який пpивeдe Ao llaш]oi Цi^i.
8. .Myсимo зopiснтрaти-Cяс.иTyaцii тa пpийня.
-ч й
ти pirшeннЯ, ЩO дo нaIшoi Цi^i
щoAo зaсoбiв.
якиMи ll MaсMo OсягIIYти.
Harшa цi^ъ' - тут М. I. MiхнoвсЬKий
BсTaB i,
.,B
яKoсЬ вiдpyroвo,
BсTa^и Ми, _ це,'бyAe:
свoiй
xaтl - свoя IтpaBAal l си^a. l Bo^Я _ B^aснa Aep.
>кaвa! Пpaвдy знaсМol си^и нe пoсiдaсмo - яK )Ke
.,сBoIo
здoбyги ltaМ BoAIоl щoб збyдyBaTи
xary''?
Пo дoбpiй вoдi Moсквa
I{a це не шpистaнe, бo
бeз Укpaiни
нaвiть пpи Укpaiнi
з ii скapбaми,
aвтoнoмнiй'
що дoбpoпr свoiшr бeз vroскoвськoi
кoнтpoлi poЗПopЯA)KaTиМel зiйдe N{оскoBщиI{a Ao
Знaчeт{Hя ApyгopЯдlloi
дep>кaви.
..сBOIO
Bиpобити
xaтy'' Irдo)Keмo тiлъки Тellep,
кoди Poсiя B peвo^Ioцii стpaтилa
гo^oByl бo кoди
.,свorо
BoI{a oПpитoмнiс,
тo бyде ддя нaс пiзно
.Гa Пpиxary'' бyаyвaти! Moсквal oПpиToмнiвrпи
BepнyBlIIи си^и, З кopiнням
бyде нищити..всякi
сеI]apaTнr pyxиl xoч Oи A^Я Toгo AoBe^oСЯ |LI BИI]ИЩИTИ мiдьйoни
BсяKиx сeПapaТисTiв.
,.сBoIо
3a цro
хaТy'' AoBeAеTЬCя бopoтись
i,
вipнirшe yсЬoгo, AoBеAеTьCя боpотися збpойнo. Ilе
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_ I{elцинr{iсть!
Пpи тaкiй невiдклиvнiй
FIеМи.
н1пloстi Мoсковщинa
B)Ke ЗapaЗ с нaшIиМ Bopoгoмt зpеlllTorо, двiстi дiт'з-нaним' Toмy за^ицяI{IlЯ
нaI]Iиx демoкpaтiв
тa ixнi надii нa
Ao МoсKBи
,.ApРKнry''
,,бpaтньoгo''

нapoAy - I{е
демoкpaтirо
лиrпе нalвнi, a пpoстo AypЕIi.Boни нe знaЮТь,щo

ПpaBo Aaс Tl^ЪKи си^a|
oсеpeднi Aеp)кaBи. в мoментi бiжyvoi
. -oскiлъки
B|ИHИ
с BopoгoМ нaЦIoГo oABlчнoгo Bopoгa' oс.
Тl^ЬKи )K Boни яB^ЯIOTЬся нaIIIиMи I]pиpoAниMи
сoIoЗниKaМи. oтlке, нarшa вiйнa З TИI\1ИAep)KaBa.
Mи IТo poсiйськo-мoсKoBсЬKoмy
бoцi' вiйнa зa vу.lкi
нaм iнтepeСИ. ЯKУ нaM нaKиHyAa MoсKoBщинa'
не тiлъки нeпoтpiбнa,
бiльrп Toгo для Укpaiни
e HеoПpaBAанa i бo>кeвiльнo-здoчиннa.
Tpeбa спoдiвaтися,
oсTaToч.
щo Moскoвщинy
нot пеpеMo)KyгР' a з Iteto Й нaс, з yсiмa Tя>KKиNIи
якi випадaloTь I{a Ao^Io ПepeN,{o>кeнoi
нaсдЦкaми,
сTopo[Iи. Пiд цим oГ^ЯAoM дiпrшe нaм бути з пеpеMo)KцяMи.
poЗBиToк пoдiй, щoб
пepедбavyвaTи
Myсимo
йoгo викopисTaTи
якнaйдoцiльнirпе
ддя нarшoi
нaцii _ I{e яK чинниK пiдpядний, a виpirшний 3.
a й
}дя цьoгo МyсиМo бyги кoнсeквeнтними

зpo-бити вибip.
Haстpoi, якi пеpевокaloTЬ сepeA yкpatнськoгo
гpoMaдян.сTвa, зoKpeMa сepеA вoякiв, тaкi: 1) всiм
oсToчopTr^a вlинa l Bсl IIpaГIryTЬМиpy - ПpaгнyTь
збepeгти сeб-e;2) в oчi б,с стиxiйнe пpoбyдlкeння
нaцlolra^ьнol сBlдoMoсTи _ Ao цьoгo чaсy ЕIeсBlдoмe вiднyвaння.свoсi Е{aцioнa^Ьнoi вiдpyбнoсти й
BrAМt}lнoсTи BrA MoсKBинlB ЗIIaxoAиTЬ poЗyМIre
ПoяCHeннЯ й нa oчax IIepеTBopIoeTЬся нa пaтpioтизм; 3) yкpaiнський вoяK, яK цe BиAIIo З ITpиK^a.
дy BoлинсьKoгo tlo^]<y,с ПpeKpaсrrим peвoлroцiйTpеoa BкaЗaTи цl^ъ 1
ниМ МaTеplя^o]vl' яKoМy
^и[Ie
I{aПpЯМoк Чиlly.
Пoсiдaюни тaкий пpекpaсний лroдський мaтe.
piял, мyсимo BиKopисTaTи йoгo в У-кpaiнi ддя цiдeй
тЩки yкpaiнськиx, pеBo^Ioцiro в Укpaiнi мyсишro
ooеl)l{yти нa нaцloнa^ЬHy. pеBo}Ioц.uо и зaBepЦ]ити ii ствopеtI}IяI\{сaМoстiйнoi Укpaiнськoi деp>кaви. B цьoмy всe HaIIIe зaвдaння!
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flo тoгo IltaсМo всi пЦgгави, i нaсaмпepеA гrpa.внi ''
якi випдивarоть зi стaтeй 6 ПеpeяслaЬськoгo дo.
гoBopy. Koди нa oснoвi ToГo AoГoвopy B 1654 p.
Укpaiнa пpийнялa пpoтeкцiro мoскoвЪiкoгo цapя t
tIlAKpес^IoЮ' щo нe звepxнiсть нaд сoбorо мoскoвськol нaцii, тo тelTept Ko^и I\{oсKoвський цap
yCTyI]иB' тo, пiд Aep)кaBнoпpaBlrиМ oглядoм, Укpallra Bеpt{y^a Ao сTaнy, B яKoN[y пepeбуъaлa дo
ПepeяслaвсьKoгo AoГoBopy! Maс TeITеp вiлirry pyкy
poЗпopяA)KaTися сoбoro пo свoiй вoдi. Aлe..' З циМ
IIaIIIиMпpaBoшItoскiльки нe пiдiпpeмo йoгo apryМeI{Taп{и сиAи' )KаAI{a , N4oсквa paх},.BaTися I{e
Зax-oчеl i бopoтьбa 3 F{e}o- вiйнa - нeмин1пla!
Мyсимo Ao Тoгo гoToвитися i в нeмин1пriй вiйнi
пepeмorти! Аде як?''
Bсi мoвчали, бo нa цe ,.як?'' - щo Мoг^и вiдпoвiсти?
Moвua.lи, бo мaй>кe AoтиKа^ЬIla B oчeвиднiсть
вивoдiв Мixнoвськoгo i зaскoчиAa нaсl i пpигнo-

биlуa.
Чи xтo З нaс ITepeA тиN{ сTaвиB кoли-бyдь пеpeA сoбoto пoдiбнi питaння I{a вeсЬ ixнiй зpiст' y
всiй шrиpoчинi тa гдибинi - в yсiй нeвмoлимiй
pеaлънoстi?
Чи вимaгaв нa нЬoгo oд сeбe тaкoi >к
Е{еBN,Io^иМoi вiдпoвiди ?
Пo пaвзi ]\4. I. ]r4ixнoвський
IIoчaB DoЗBиBaти
тaкi пдяни:
,,Пeprше
нal]]e ЗaBAaIIня - цe TBoрити B^aсrry
.
вiйськoвy
силy всiмa зaсoбaми,
якi дo тoгo бyMyси.мo пepeдбaчyBaTи всi тpyдAyTь.надaвaтися.
t{oщl l ПepeIIIKoAи' яKr пoсTaBиTЬ IIepeA нaМи IIе
п етpo гpa A с ьк и й
T и м ч a с oвий
yp яд тa
^
иIIIe
вlЙськoвe
KoN,IaI{AyBaЕIня' a й все бeз виняткy
MoсKoBсЬKe сyспiл,ьствo' Бo oстaннr
BсTиг,,r.o Bиpoбити в сoбi псиxoдьoгiтo Hapoдy-Пaнa y вiднorшеннi дo всix ЕIеN{oсKBинiв. Пiд циN,Ioг^ЯдoМI Пеp,,мixprоTKa''
rший.дiпrший мoскoвський
- нa цйy
Гo^oBy вищиЙ вiд тиx нaшIих дeмoкpaтiвl
щo зaK.
..peBo^Ioцiйнoгo
дo спiльнoгo
фpoнry'' з
^иKaIoTЬ
МoсKa^ЯМи. Tpебa, oT)Ket пepeдбavyвaTи'
щo TpyAнoщi й ПepeшIKoAи в нaшiй poбoтi ПoCTaBиTь I{aM
TaKo)к i дeмoкpaтичIla
чaсТиI{a нaшIoГo сyспiлъ-
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o iнстинкт
CTBa. PoбиTиМe цe Toмyl щo ЗaTpaTиAa
piднiй
ЗeМ,,ri...
Ha
Пaнa-Boлoдapя
a [epe},IyсиMo пepeбopoти,
Bсi цi тpyднoщi
IIIKOAи, Ko^и б не Aа^oсь yс},llyги' To МyсиMo зЕIи.
щити! БезoгдяAнo!',
всi Mи I{еMoB зaBмep.
Cл1.хaтoни Mixнoвськoгo,
ли _ зaбyли, щo й кaвa ITpoХoAoAa' з TaKиМ I{aAoBи^и кo)Kне йoгo слсlвo.
пpy)кe}IняМ
'Хoч
вiн гoBopиB, зAaBa^oся' нiби Й вiдoмi всiм
peчi, aлe - яK )Ke нeпoд,iбнo Дo BсЬoгo Toгol щo
AoBoAиAoся нри й A}ЛМaTи пpo тi самi pеvi paнi.
t]Iе.
Чoмy? Тiдьки ToMy, щo кoли paнirш пpo шoдiбнi
peчi всi Ir{и, зДatoчи сoбi з Toгo сПpaBy, тiльки
й p iяли. To TеПе p Mi xнt. l вс ь к ий пo с т авив Т x п epeд
зaBAaння' щo
Ha]\,rи I{a ЗeМ^Iоl яK Te KoнKpeTне
МaсMo йoгo викoнaти!
fl, o на с т ег I е p г o Bo p иB вe д ик ttЙ у к p а i н с ьк и Й
щ o с aM A aBI { o B)K () I rpo po б и в Aep )Ka вI{иK,
пoдpoСlltI1tсl, ЕIa^.яKoro
oбдyмaв Ko)KI{y нaймeншy
IraМ AoBoДи^oCя TeITеp нaПpy>KyBar'ИCя.
,,Myсимo poзBиговopив да.l.i:
A Miхнoвський
lIyTи ll]а^eЕIy aгiтaцiю сepeA вiйськa - нa фpoнтi
й бyдeмo BиМaгaTи вiд кoй y зaпiллro. Myсимo
МaНAyBaI{ня, щoб видiлилo yкpaittt1iв в oкpeмi
нaцioналънi нaстини, як цe зpoблell() ддЯ пoдякiв.
B paзi спpoTиBy - a вiн бyдe нaпевнo _ бyдeмo
TBopити чaсTини, ЕIe ПиTaIочись. l{i I{aсTиHи бy.
.гo B Ko)KнoМy
AеNIo ПеpеKиAaTи Ko^и I{е в Укpaiнy'
paзi нa тi фpoнти' щo гIеpехoAЯTЬ ЧepeЗ yKpalнсЬKr
вiд мoсoчищ}.Baти Укpaiнy
земдi, й oднouaснo
кoвськoi сaлдaтнi. I-{ro poбory тpeбa poзПoчиЕIa.I'и
негaйнo Й пepeвoдити
'0 il IIеBIIиIiнo. Taк, як це
збaгнyв i як poбитЬ I{aш] лlo6ий бaтькo.пoдкoв\I (т1т Микoлa
Iвaнoвич си^ънo
ник ГдинськиЙ
стисI{yB pyKy IIoAкoBI{иKy Глинськс.lмy, щo сидiв
iз ним tlopyч).
Ha нaс, Ko^l{ CK^ичeмo з,iзд, МyсиMo в)Kе МaTи
бoйoвi чa,стини - нa
пiд кoмaндoro yкpaiнськi
- y Kисвi!
нaсaмпepeA
y
i
й
зaпiллrо,
фpoнтi
з,iздi, Ko^и BиTBopиTЬся B1дПoHa Biйськoвoмy
.,IraгpiTи',
вiднa aтмoсфеpa, * MyсиMo ii вiдпoвiднo

I
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- ТIpoK^яMyемo 12 Укpaiнy
)KaBOtO.

Caмoстiйнoro

flep.

.-B пeprшy Чepry з'iзд видiлить зi свoгo ск^адy
вlЙськoвy B^aдy._вибеpе гeTЬМal{a.Tpeбa ПepeA-

OaчиTи' щo HaIIIt AeNIoкpaTи сПpoTиB яTЬся To}ry.
Але гeтьмaн зyмiс, коли зaйдe пoтpeбa, сПpoмoгTися I{e
I{a силy фaктiв' а^e й фaкти сили!
^иш]e
Пeplтlим
KрoKoМ ГeTЬMанa бyде зaмиpИTИСЯ З
oсepeднiми
Укpaiнa
нe
Aep)KaBaМи. Caмoстiйнa
пoтpебyс
BotoBaTи гIpoти свoiх пpиpoAlrиХ
сoIоЗЕIиKrв, I{aBПaKиt I]oBинI{a з ниМи спiвпpaцroвaти.
мaти
}'ля цьoгo ПeрI]]oгo кpoKy нaм i пoтpiбнo
свос вiйськo - xaй I{eBeAиKer а^е си^Ьнe A)ЛxoМ.
3aмиpивrшися
з oсеpеднiми
Aеp)KaBaMи, виpв eм o i н i ц i я ти в y
в i д l t { o с K o в с Ь K и x бoдь шr e викiв'
Boни зapaз ще бeзсиЛ, а^e Мaтoть сTpaш]Hy збporо,
tз гaзiв, яKa Mo)Kе-д\aти iм
Ay}Kчy вiд тpiйливих
ПеpeМory. Ile ixня бeзoгдяAнiсTЬ
Ta гaс^o негaйнoгo сerтapaTl{oгo Mирy. I цю збporo мyсимo
iм
вибити з pyK _ MyCиNIo ix пoпеpeдити!
3aмиpенa
la
УKpaiнa сTaHe Aдя iнrпиx чaсTиIi aтpaкцiйнoro
си^o}o' нaвiть ддЯ с}"To Moскoвщиниl
- сTalle сиЯKa дa^а сITpaгнений миp' A тoдi, _ тyт М.
^olo.
Mixнoвський
встaв (i ми зa I{иМ TaKo)к), i-пiсля
IIaBзи )poчисTo
дoкiнuив: - 3 нaми Бoг - poзy,.нa
мiйтe. язицi, i пoкopяйтeся!
A;к тoдi
сiепix
Укpaiни
бдисне бvдaвa''.
Щo з нaми всiйa стадoся?
М. to. TТI6ц9ga,\ пiднiс бyв pyкy й щoсь xoтiв
сKaЗaTи, a^e... си^ьнo зiщyлив ovi, силънo ПoKpyTиB II]иеIol нiби йoмy paптoм зaMy^яB кoмipeцЪ,
MaxнyB pyKoto' floxи^иB гo^oBy i в тiй пoзi нeмoв
зaвМep'.. Cтapий
ITo^KoBI{иK M. ГдинськиЙ
poз.
pиAaBся яK AиТиI{a' i всe кpiзь ClrьoЗи ПoBTopяB:
,.!,.aй,
Бo>ке! !'ай' Бo>ке!'. П-o i A-в' A-ч i я пoчали
сTисKaTи сoбi pyки й цiлyвaтися,
a Aa.,ri _ всi ки.,слa.
IlУ^L1сЯ дo Mикoли
Iвaнoвичa
й, кpинavи
вa!'', пovали пiдкидaти йoгo вгopy. Нaсилy зaсцoкoiдися...
Mixнoвський,
стaвrпи нa нoги, vсМiхHvBся
i

ПoПpoсиB:,,Хвилинoчкy,
панове!''ПoiзвoниЪ.З'я-

BиBся Ke^ьнep'

яKoМy

вiн тiлъки
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KиBHyв

гo^oBolo

.,Хвилинouкy,
i знoвy, ЗBepTaIoчисЬ Ao нaс' сKaЗaB;
цaнoвe''' 3a кi-,rькa xBи^и[t ABa Ke^Ьнеpи BrreсAи
,,ддя
Пapy П^ЯшoK шIaмпaнa й тaцro щтapiв 15.тaкoi oкaзii шlaмпaн MyсиTЬ бУти', - пoяснив М'
'
Мiхнoвський.
..B свoiй xaтi - свoя й IIpaвAa, i силa, i вoдя! _
ypoчисTo IToчaB M. Мixнoвський i, пiднiсrши пyГap Bгopyt гoBopиB дaлi; _ Taк виtт'смo, ПaЕIoBебpaття, Зa Еarrry Пpaвдy' шpoзopy й .rисry' яK цe
винo! Bип'сMo зa нaшy Силy - хaй Boнa Гpaепiниться й iскpить. ттepeAиBaсTЬся чepeз бepeги'
як цeй шrдяхетний rшaмпaн! Ta щe виП'сМo Зa нaшy
Boдто - мiцнy i lкиттсдaйнy, яK oця зoлoTaя KpoB
землi, щo B нaIIIих пyгapях!
Зa Укpaiнy! Зa кoзaцькy нaцiюI Зa нaшi yспixи! Зa Cлaвy! ''
oдним Ayxo]\{ BИхИ^И^]4ми пyгapi й, мoв нa
ПpиKaз, poзбили ix нa дpiбнi кyсники! Пiсля тoсТу, щo йoгo щoйнo пiднiс Miхнoвський, нe вiдънo бyлo З Tих щ/гapiв пити зa дpiбнitшi спpaви!
,,шIтaбt''й o6},a,reкo пoзa пiвнiч сиAiди Ми в
Гoвoploвa^и TaKтиKy TBopeння yкpaiнськиx чaс.
тин. Toдi )K TaKи зpoAиBся плян фopмyвaння Пopyч iЗ БoгдaнiвсьKиМ * ПoлyбoткiвсI,Koгo пo^кy,
яK и М З I{oB y Bз я Bс я з a o пi к y в a т и с я Г Io A K o вн и к
Гдинський.
Koди я вийIшoв iз ..Пpaги'', тo нiяк нe xoтiдoся
мeнi йти дo свoйoгo гoтедro, i десь дo гoдини 6.i
pal{Ky блyкaв IIo сTapoМy мiстi, не AиB^Ячисяl KyAи
йдy' a y ByxФ( мoix бpинiли бадьopi й гopдi сAoвa
ToсTу.

i

МixнoвськиЙ був oAниМ iз нeбaгaтьox Bибpaнцiв, щo Мa^и дap пepедбaчyвaTи гpядyщi пoдii,
MaB, oT)Kе, в^aсTивoсTi, uoтpiбнi пoдiтикoвi.
I цим paзoМ, снytoЧи свiй вeдикий плян, щo
йoгo xoтiв ПepеBeсTи нa Bсe1r<pailrсЬKoМyвiйськoвoмy з'iздi' вiн пepeдбaчyвaB yсi тpyднoщi й пеpеlIIKoAи, якi дoвeдeться пoбopoти, щoби пдян тoй
3дiйсrrиTи.
Гoдoвними з tlиx бYли: зa>кеpдивiсть Yсякoi

56

Мoскви й нeпiдгoтyвaння, iнepтнiсть тa м'якoтiлiсть
ToГoЧaсних пpoвiдникiв yкpaiнськoi нaцii. Ili oстaннi пpoстo нe yяB^Я^и сoбi, як To Мo)Ke Укpaiнa
>r.ИTИЯK нe Зa^e)KЕIaвiд Moскви Aеp)Kaвa. Чepeз
Te BoHи нe Мaли вiдвaги y вiдпoвiдaльний мoмeнт,
щo тoдi ЕIaдxoAиB,oAниМ yAapoм poзpyбaти ByзoA,
щo в'язaв Укpaiнy з Мoсквoro. ,,B
Mixнoвський твеpдив, Щo
пoлiтицi MatoTь
знaчiння й дaroть дoбpi нaслiAки тiдьки дoкoнaнi
фaкти, пiдпepтi сиAoto, щo с ixньoro пiдстaвorо тa
ПepeAyМoBoIo.
Пpoклямyвaння нa Biйськoвoмy з'iздi сaмoстiйнoi Укpaiнськoi дep>кaви бyдe стparпItolо нeспoArBaнKoIo.
Boнa зaскovить yсiх' Ao неi нe пiдгoтoв^eниx.
Cтaвши AoKoI{aниNl фaктoм, TaKa нecгIoдiвaнкa
щe бiлъtпе пoгдибить i пorпиpить ry poзryбленiсть
Tимчaсoвoгo ypяAy' яKa Ila тoй чaс бyлa oueвиднa, й oднouaснo безмipнo збiлъrшиTЬ пиToМy вary
й aвтopитет yкpaiнстBal I{а'^,aBшIи
йoмy Bе^ичезI{y Мopa^ьнy си^y в oчax свoix мaс' Тaкa неспoдiвaнкa-дaсть yкpaiнськiй iнтeдiгeнцii мoгyтнiй
TBopчии lМпy^Ьс, BиBeAе зl сTalry IIo/\lTичЕ{ol
iнepцii' збyдить Тi скpиry eнepгirо - пoстaBиTЬ
пеpеA тим фaктoм, щo тpебa ПpaцЮBaTи AдЯ B^aс.
}Iol Aep,кaBи.
He мo>кнa дoПyстиTи, щoб Moсквa вiд тогo
ПepцIoгo yAapy oпpитoмнiлa' a ToМy тpебa, кoли
зaйдe пoтpeбa, BAapиTи пo нiй нoBиМ AoKoнaHиM
фaктoм. Koли пpoгo^oсиMo сaмoстiйнy тa вiд
Мoскви нe Зa^e)Kнy AepЦagy' ЗapaЗ }Ke oпoвiстиМo Пpo цe цiлoмy свiтoвi. Koди б Moсквa цЬoгo
дoKol{aнoгo фaктy нe зaxoтiдa BизI{aтиl тoдi poбимo iй ще oдЕry нeспoдiвaнKy _ сTaBиIt,toпepеA
IioвиN,rAoKoнaIIиМ фaктoм: Укpaiнський ypяд пpoIТoLlyс oсepeднiм дiеp)KaBaМ зaвirшення збpoТ тa
пpик,l'aAar пepeAyl,loви' щoби нa ixнiй пiдстaвi
poЗ^aмaти фopмaльнi миpoвi пеpeГoBopи'
Toдi як Coroз BизBoAeI{ня Укpaiни вiA сaмoгo
П o ч aTK y вiй н и iн тeн зи вн o п paцrос в oсеp eднix
з бoкy Tиx дep)KaB
Aеp)KaBax пpи цiлкoв,19*y
I]pиЗнaннIо й пoпepтro .o, МaсМo пeвнiсть, щo тi
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Aeр)KaBи BiApaЗy й oxoче BизHaIoTЬ ii сyвepeннiсть
i з paдiстro пpиймщь миpoвi пpoпoзицii. }дя ниx
цe oЗнaчaTимe лiквiдaцirо ixньoгo Cхiдньoгo фpoнTy BЦ Пpип'ятi а,K Ao Дyнalo, дoбpoсyсiдськi вiднoсИI1|4 З TaKoto бaгaтoro KpaiнoЮ, як Укpaiнa, й
мolкливiсть yсi свoi сили iинyти нa 3aхiд.
Укpaiнськa сТo^ицЯ стaFIe тoдi Aдя apмii нa
фpoнтi TиIu aтpaKцiйниvr пyнKТol{l звiдки tlpo^y.
I{a^и с^oBa спpaгнеЕIoгo Миpy. й Пeтpoгpaд нe
IvIaTиМe тoгo вiйськa, яKe пirпдo б вiйнoto нa Ty
Укpaiнy' щo ПpисKopи^a l\,tиp.
A кoди в,кe нa те пiдe, щo нa Biйськoвoптy з'iздi
He ПoBe^oся би пpoгo^oсиTи сaмoстiйнoсTи, Tpeбa бyдe Aiдaти бeзoгляднo тa в iнrпий спoсiб, твopячи' зЕloBy )к TaKи дoкoнaнi фaкти. У кpaйньoМy BипaAKy ,,пpopвeмo гpeблi'' - зpoбимo тaKl яK
щoб вигцe KoAись зpoбили нiдepляндськi гези, 17'
нaти зi свoгЬ кparo oкyпaнтiв-iспaнцiв
,,Пpopвaти гpeблi'' _
цe зIIaчиTЬ' щo }Ia Tиx
в iдти н кax фpoнry apмii, дe сToяTиМyTь.yкpaiнськi
чaсTини' oAнor ПpeKpaснol IIoчl| IIlс^я IТoпepeдiнЬoгo пopoЗyMll{нЯ И rta.Aaнии tlpиKaЗl IIp.-oIIyсTиTи нa Tиx BцTиЕIKаX нrМцrB lta.rИ^уt apМu r
BзяТи B ITo^oн yBeсЬ фpoнт! }дя цьoгo тpeбa мaти
нa фpoнтi бoд'aй кiлькaна^цять yкpa'iнсьKиx дисчacTиlt' ЯKl O IIa сBorx BrATиI{кax
ципArнoBaниx
.,пpopвaли гpeблro''.
Тoлi нaбиpaеMo oxoTII-икiв до Укpaiнськoi apмii'
.o
демoбiлiзycмo гpечкoсiiв, oгoлolшyсMo пoбip
нoвoбpaнцiв, yсix мoскaдiв AapyсМo нiмцям i в:кe
з нiмeцькolo AoпoМoгolo пpoгoлolшyсluo й peaлi.
зyсМo Укpaiнськy дepжaвy''.
Готoвдячись дo всix ]цoх(^иBoстeй, Mixновський y>кe звepбyвaв l9 кiдъKox Mo^oдиx сTapшIиIIl
дoбpиx yкpaiнськиx пaтpioтiв, якi виixaди нa
фpoнт Ao свoix чaсTиIt. щoб вeсти сеpеA Hиx yKpaiнськy poбory, тoбтo TBopиTи з ниx yкpaiнськi
сoтнi й кypeнi, чи кo^и нe. rroBeдeTЬсЯ' _ yкpar}IlЗ}.Baти lx зoBсl}{ peBoAIоцlиI{иМ ПopяAKoМ.
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Пoстaть пopyчикa Miхнoвськoгo
i йoгo II^яII y ПepсПeктиBi 20 дiт
Koди сдaвнoi пaм'яти tIopгIиK Mикoдa lвaнoвич MixнoвcькутЙ BидaBся мeнi вeлeтoм щe в 1917
p., To тeПеpt y ПepспеKTивi ддox Aeсяткiв лiт, щo
пpo31шrливiд l9l7 p., Иoгo IтoсTaTЬтiдьки Bиpoc^a.
Иoгo дyxoвo-лiтepaтypний пopтpeт нa пiдстaвi
мoix пидьниx i безпoсеpeднix сПoстepе)I(eнь ПpoAoB)к тoГo мiсяця, щo Aeнь y AеIrь я N{aB щaс^иBy
зМory з ниМ спiвпpaцroвaти' Й нa пiдстaвi знa.
йомствa з йoгo пyблiцистичЕIиМи BисryIТaМи B Aopeвoлroцiйниx шepioдиK.tx BигAяAaс TaK:
M и кo дa I вaн o ви ч M ix н o вськ ий
- цe сaмa
yкpaiнськa стиxiя _ }Ie poзxpисTaнo-AиKa й незaгЕIyзAaнa'
a^e
IIITe^eKToМ.

oпal{oBa}Ia

сиAЬIIиM

Ta

Iп^ЯxoтI{иlvI

To бyв висoкooсвiчeний i дoсвiднeний пpaвник iз гдибoкopoзвинеIlиl\{ сМис^oМ IrpaBoBoсTи.
тoнкий псиxoдьoг, щaсливий iнiцiятop, видaтний
opгaнiзaтop, блиск1лrий пpoмoвець, талaнoвитий
пyблiцист, poзyмний i тaктoвний кepiвник, мiдiтapисT з iнтytцii' дoбpий ЗIiaвeцЬ нarшoi iстopиннoi
й побyтoвoi минyвIшини, надjлeний дapoм гIepеДoaЧyBaнIrя гIO^]TиK'peBo^Joцloнep - Tип
^IоДиниt
здaтнoi нa^piшyrий чин' IIpeKpaсний i милиЙ
у
пoвeдeннi,u ToBapиЦIt с^oBoM,,,кoзaк-xapaKTep.
ник'', як ми йoгo пpoзBa^и.
Bиxoвaний y стapiй сBящeничo.кoзaцькiй poтpадицii' нa yKpa.
динi. нa дoбpiй yкpaiн!ькiй
iн ськo -кoзaцЬKoмy сeлi, бyв IIpe-Kpaс-ниМ з paЗ Ko]vI
paсoвoi Ky^Ьrypи. Ц"
}кPaiнськoi
.бy" yкpaiнсьKии apисToKpaT y B^aсТиBoMy знaЧlнI{l цЬoгo IIoltЯттЯ.

Пopyч iз e. Х. ЧикaлeнкoM, М. П. Cтapиць.
Kим, M' B. Aисенкoм, I. Aипoro, бpaтaми B. i C.
LШeмeтaми i B. AипинсьKиМ - налё>кaв AO нечисдeннoi кaтeгopii y<paiнськиx пaнiв, opгaнiзaтopiв
yкparllсЬKoгo нaцroнa^ЬI{oгo )KитTя.
Ш{e нa ПoчaTKy 90.x poкiв }{иItyлoгo стoдiття
(ХIX ст. - Peg,) Mixнoвський
на,re>киTЬ Ao Toгo
ryрTу yкpaiнськoi сryдeнтськoi мoлoдi, якa зpи-
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Bal 21 з }IeBиpaзItиMи тpaAицiя}{и ToгoчaсIIиx
т' .зв. yкpaiнoфiлiв i нaзивaс сeбе свiдoмиMи yKparIIцяМи.
Г1рт тiсi мoлoдi, Ao якoro нa^е)I(aAи Iвaн Aипa,
Бopис Гpiннeнкo, Миxaйдo KoцroбинськиЙ, N4уткoлa Bopoний, Boлoдимиp Caмiй^eIIKo' Микoдa
Мi xн oв сь ки й ,
M y с i й K o н o н e н к o , B o ло ди м и p
LШемeт тa iнIцi, ЗaIО\аAaс TaсIuнe ToBapисTBo _
Бpaтствo тapaсiвцiв, I{a }Ioги^i Tapaсa L[-Ieвчeнкa
сK^а^aс Пpисяry Bсе )KиTTя свoс вi^\aти iдei Caмoстiйнoi Укpaiни' B тoй чaс Ko^и Aдя бiдьrшoсти
тoгoчaсIrиx yкpaiнцiв сaМoсTiйнa Укpaiнськa дep:кaвa бyлa нeспoдiвaнкoro' AAя M. MiхнoвсьKoгo
тa йoro пoбpaтимiв-тapaсiвцiв бyлa Boнa Цi^^lo,
якiй вiн вi.\Aaвнa пiдпopядкyвaB сBoс x{иTTя'
Bсe paзoм BитBopи^o З IIЬoгo зaBep[IeIIий тутл
yкpaiнськoГo IraTpioTa-Aep)KaBIIиKa.
Bжe в 1900 poцi Mixнoвський пpилtодHo BисTyIIa€ з KoнKpeTнolot нayKoBo oooсI{oвa}Ioю пpoгpaмolo Caмoстiйнoi Укpaiнськoi дepxaви, BисTy.
пa€ з l]poгpaМolo' як пiзнirшa дiйснiсть AoKaзa^at
цiлкoм pea^Ьнolо тa сд\иI{o МoX<^иBoIoAo ПеpeBeAeIIнЯ.
Пoсiдarouи тaкi дaнi, нa цiлy гo^oBy пepeBи.
щyBaB свoix с1пraсникiв, a йoгo свiдoмe зМaгaHня
бyти видaтниM' oТ)I(e' йoгo rшляxoTнe чeсTozttoбствo, щo зl{а^o B^aснy вapтiсть, дaBa^o йoмy,
нaйбiдъlш дo Toгo пiдгoтoвленoмy, всi ПpaBa IIa
нiльнy po^Jo B Aep)кaвнoМy пpoвoдi.
х a p a K T е p и с T иK и- I I o pTpеTy
fl o п oв и щ o i
Мixнoвськoгo нaBeAy с^oBa ефpeйтopa Пeвнoгo,
як вiн IIoBepнyBся з 1-го Bсeyкpaiнськoгo вiйськoвoгo з'iздy:
,,Taк oтo )к, бpaTтя, як вийдe Bиннинeнкo, тa
як IIoчIIel як зaвeдe! Taк як йoгo пoсл1осalшI' To
Bся Зe}lAя нaBKo^o' скiдьки oKo]r{ сKиItеrш, _ нiби
тBoя B^aCнa стa.lra! 3емдя _ сe^янaм, a фaбpики _
poбiтникaм! Taк гoвopить, нiби тoбi всrо ЗeNr^Io
iroдapyвaв ! Haстoящийl п,Io)K}IaсKaзaTЬt дeмoкpaт!
Bсiм дoгoдити хoчe!
пop1пtик' Taк цeй _
A пo ньoмy Mixнoвський,
тiльки
l-{ей
Укpaiнy, бpaтTa]vt
Bинниненкy!
KyAI-I

..Укpaiнa'
зI{aчиTЬl - дtAЯ
ця, знaе! Taк i гoвopить:
yкpaiнцiв!''
Гoспoди! Мoв з ,.Koбзapя'' тoбi
виvиrye! A всi с^yxaloTЬ - .DK. дyx зaтaiли! Hе
_ кaмiння
тiлъки
слyxae! A пpo Tиxt пpo
^]oAи
пtoсKa.LiB,
яK ПочIIe гoвopиTиl тaк нiби й сдiд пo
ниx IТpoIIaB!Укpaiнa i бiдъtш нiчoгo! Taкa, як сaмi
зaxoчeмo! IJe вaм, бpaтцi' лrодинa! Harпa
нa! Cпpaвlкнiй тoбi Koзaк-xapaктepник! ', ^IoAиШ]oб налe:кнo зoбpaзиTи IIoсTaTЬ Mixнoвськoгo в yсiй вeдичi, ЯK нa тe вiн гiднo зaслy:киBl тpeбa нaписaти BeAиKy мoнoгpaфiю. Цe ЗaBдaI{нЯ
мaйбyгньoгo iстopикa нaшoi дoби.
Ta з yсix дiл N{ixнoвсЬKoгol пpo якi тeПep B)Ke
пopa знaTи, нaйвeлиннiшe бyлo Tel щo вiн пoкдaв
пepIшi пi,\вaдини пiд бyдoвy xpa]vly Укpaiнськoгo
нaцioнa.lrънoгo вiйськa.
3a тoй кopoткий чaсt кo^и вiн бyв гo^oBI{иIvI
МoTopoм yкpaiнськoi вiйськoвoсTи, IIpoAoB,K oA.
ногo бgpeзня 19|7 p. вiн пepевiв тaкy poбory:
1. opгaнiзyвaв
ITepшe yкpaiнське вiйськoвe
.,Пiдгoтoвve BiЧe''
в днi 6 (19) бepeзня.
2. opгaнiзyвaв ApyГе yкpaiнськe ,,Устaнoвчe
вiче'' в днi 9 (22) беpезня.
3. B днi 9 (22| бepeзня BиAaB пepl]ry вiд vaсy
сKaсyвalrнЯ..{в |775 p.)-3aпopoзькoi Ciчi вiдoзвyIIaKaз' yKparl{сЬKolшy Blиськy; цeи нaKaз oyB IIep.
rшим iмщrдъсoМ Ao вибyxy пaтpioтиvнoгo ITo^yМ'Я
сepеA мiльйoнiв yкpaiнськoГo BoяLггBa, втiденoгo 22
дo poсiйськиx вiйськoBиx чaсTиI{.
4. !'ня 9 (22) беpeЗня сTBopив opгaнiзaцiйний
кoмiтeт для фopмyвaння yкpaiнсЬKoro вiйськa.
5. Toгo )K Aня 9 (22| 6epeзЕIя зalloчaTкyвaв i в
кopoтKol\,Iy нaсi дoвepшIиB peBo^Ioцiйним IIopЯAкoм фoptшyвallня 1.гo УкpaiнсЬкoгo oxoчeкoМol{нoго iмeнi Гeтьмaнa Богдaнa ХмeлъницьKoгo ПoA-

кy''.

6. oпpaцюBaB II^Ян i пepeвiв скzr'икaння ПеpIIIoгo BсеyкpaiнсЬKoгo вiйськoвoro з'iЗAy, який
BиArAиB зl сBoгo ск^aAy пeplПy BepxoB}Iy BAадy
Biйськa _
AAя l{oBoсTвopelloгo yкpaiнськoгo
Укpa.rнський вiйськoвий гeнepaлъний кoмiтeт.

a
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7. Cтвopив Biйськoвo-пoлiтичний клroб iмeнi
Haкaзнoгo-гeTЬМalla Пaвлa Пoлyбoткa.
!eй клtoб'
,.oсиtIиM гнiздoм
мaщo йoгo мoскaдi IIaзиB.l^и
зeгIинствa'', бyв тим с^aвIIиIvIгнiздoм, B яKoМy
свiт пepшi yкBивe^ися i пilцди в yкpaiнський
paiнськi дep,KaBHиKи.
^
..кaTexiзM yкpaiнця'' _
8. CкдaЪ
AеKa^Ьoг
yкpaiнськoгo Aep)кaBниKa, ЯKиЙ y нaшi днi в сoткax тисячiв BЦписrB xoAить lз pyK Ao pyK сepeA
rцкiльнoi мoлoдi пiд мoскoвсЬKolо oкyпaцiсro.
i пiсля свoеi фiзиuнoi смepти lкивe
Mixнoвський
B сepцяx yкpaiнськoгo пoкoдiнняl
..пoAy9' Pевo-дroцiйним ПopядкoМ i зaсoбaми
бoткiвськoгo клroбy'' стBopиB y Kиевi 2.й Укpaiнський пitший пoдк iмeнi Haкaзнoгo гeTЬМaнa
Пaвлa Пoлyбoткa. Цeй пo^к y л.raпнi 19^17poкy'
23
нaтxнeний AyxoNI Mixнoвськoгo, yдaTнo пepeвiв
y Kиевi ,,пoкaзoвy'' сшpoбy Aep)кaBl{oгo пepeBopory.
f0. Пpищeпив yкpaiнськoмy.. сyспiль_стBy T'y
IIIAяxoт}ty свiдoмiсть. щo Зa свoi пpaвa Укpaiнa
tvfyсL1TЬбopoтися, a нe Пpoсити, _ BкaзaB д,Kepe^o
Сpllltт.

11. Пepшrий у I9|7 p. Bиpaзнo oкpес^иB МoскBy - чеpвoнy й бiлy oAнaKoBo - як iстopичIloгo
Bopoгa Укpaiни, З яKиIrl тpeoa нe poзМoв^Яти' a
якЬгo тpeбa бити, а-lк IloKи Hе сTaнe нeшIKiддиBиM .

12. !'o 6iдoгo гapTy poзIIaAиB нaцioнaльнy
гopдiсть сepeA l{apoAyl який шoчинaB чи пoчaсти
й встиг зaбyш свoс iстopичнe iМ.я, с^aвнy Tися.
чoдiтнro тpaдицiro, - tlpиBepнyв Йoмy iстopиuнy
flaM.яTЬ.

13. oпpaцrовaв смiдивий i в зaдyмi сдинoмo>кtуиъий Ao_ зAiйснeЕIItя I]^яII peстиryцii в У,кpaiнi
сyвepeннoi дep;кaвнoсTи B oпepтi нa oсepeднi
дЬp:кaви. I-{ей плян, xoч нe бyв здiйснeний пo
opлиниx зaмipax Mixнoвськoгo, бaгaтo IIpичиIlиBсi',n дo збyркeння yкpaiнськoi пoдiтичнoi дyмки
й oстaтoчйo' з вe^ll.lим спiзнeнI{яМ тa вЦстyп.
AeIIняМи, бyв здiйснений в aктi Бepестeйськoгo
Миpy B 1918 p.
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Qt(e тi гoлoвнi

Чиt{иt якi гoдoснo

ITpoIиoBAяIoTЬ,

ким бyв i зaлиrпився ддя Укpaiни шopyvик Mикoдa lвaнoвич Mixнoвський _ бaтькo сyЧaснoгo х(ивoTBopЧoгo yкpaiнськoгo нaцio на:riзi,ry й TвopeцЬ
нoBlTIIЬoгo yKparllсЬKoгo вlисЬKa.
Чoмy?

Пiсля oзнaйoмденнЯ
з Be^иKoIo ПoсTaTTIo
y чиTaчa IIoсTaIoтЬ пoвa.rкнi зaпиMixнoвськoгo
Tи; чoмy ж M. Mixнoвський
дo кiнця I{e з.r^иIIIиBс4 нa чoдi yкpaiнськoгo вiйськal чoМy пepттrий Bсeyкpaiнський вiйськoвий з'iзд н3 Bepxи
BlисЬKoвoгo )KиTTя BисyI{yB lIIlIIиx
пlIIIoB
^IoAeиt
iнrпими III^ЯxaМи i тисячi iнrших ..чolvlv?
''
Biдпoвiдь нa цi питaння й нa цьoмy мiсцi звoAиTься Ao Toгo:
1. Укpaiнськa сoцiялiсTиЧrta дeмoкpaтiя, зIIexTyBaBши вiщi вкaзiвки Miхнoвськoгot IIpaBo IIepBopoAстBa свoei БaтъкiBщиIIи Biддр^a нa N{oскoBсЬKoкoIшyнiстиvtli, .,Чтo с oбщaгo кaTe^кa''. B свoйovгy
ПpиМrTиBrЗMl IIoсTaBи^a AoKTpиI{y Bищe BЦ ]Ael'
Пpoгpal\,ry_ вищe вiд Aroдини, свiй тaлмyд - Bищe
вiд )Kиrтя й дeсяrиrтy шaнськoi зeмдi - вищe вiд
Укparни! Hинi vepeз ii.нepoзyм, який.yкpaiнсЬKa
сoцiялiстиянa дeмoкpaтiя BvIЯBvr^aв |9|7 p. тa яKoгo нe xoче BиprKaTися и AoIIиlIll KpиBilBo-IloKyryr
вся yкpaiнськa нaцiя' щo TaK вiщo пepeдбaчив тa
Пepeд чиM пpopoчo oстepiгaв Miхнoвський.
2. Cyнaснe йolry сyспiлъстBo ЕIeAopoс,lt.oдo Toгo,
щoo ЗpoзylulTи иoгo Цelo тa щoo BизнaTи в tlьoNIy сBoгo BO)KAя.
нapoдився 50
!'exтo щe ск.DKe: Mixнoвський
poкiв зapaнo: йoгo C)д{aсIIиKи I{e Moг^и спpийняти иoгo rДeи.
Ta нi! Якби нe бvдo MixнoBсЬKoгo нa IIoчaTKv
нaIIIoгo стoдiття, тo.нe бyлo б i йoгo нaстyпникiЬ
вiд 1917 P. й дo t{aшIихдйiв. ,Aд2кe сaмi тi,iдei, якi
вiн oбстotoвaв iз тaKolo 3i^\aнiстro' д'aloтЬ си^y
сьoгoднi TиMl xTo сeбe зa yкpaiнцiв мaс. 3 TpaBня
|924 p' тpaгiuнo скiнчив вiн свoе )KиTTя' Мaloчи
5l дiт, яK oдин з нaйвизнaчнirших дiянiв, якиx
знa^a yкpaiнськa iстopiя.
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},pyкyсться зi збepeжeнням oсoбдивoстeй aвтa тoдilпньoгo пpaBoIIисy.
тofсЬкoi
^eKсиKи
Пpuмimкu
_
l..Mикитa }oxимoвич LШaпoвал (1BB2_ l9З5)
гpoмaдськo-пoдiтичний
дiяu. письvкDaiнський
ioеirник, чден ?УП, нлeн Укpaiнськoi пapтii сo.
чдeн Укpaiнськor .Ц"ч.
цiaлiстiв.peвoлroцioнеpiв,
тЬадьнoТ ?ади, мiнiстp пoшrт i тeлeгpaфy УHP, iз
igt8 пo 1919 p' гoлoвa УкpaТнськoгo
йстoпадa
Haцioнaдьнoгo Coюзy
j. Toбтo дepxaвaйи
lleнтpaльнoi eвpoпи'
3. Toбтo виpiшaльний.
4. ПoсдЦoвt{иМи.
5. Toбтo пpaвoвi.
6'B т e кст i _с т a т г i в '
7. У poзyмiннi lкoднa
8. Heзaпepеннa, бeзсyмнiвнa.
9. Toбтo BTpaTи^a.
10. Toбтo пpoBoAиTи.
11. М. Гдинcький _ Ч^.eнУкpaiнськoi I-{eнтpалъвiйськoвoгo Opгaнoi Paди, гo^oBa Укpaiнськoгo
нiзaцiйнoгo кoмiтery.
12. Toбтo цpoAeк^apyrп{o.

1З. oтpyйниx.

14. Пpитяг.t^ьIlolo.

15. Keдиxи.
16. Пiдтpимцi.
17. B текстi eспaнцiв.
lB. Toбтo н#ip.
19. 3aвepбyвaв.
20. У пoвoд:кeннi.
21. Пopивaс.
22, Blуитoro.
23. Bдалo.
24. Cтtpи'lиниъ.
Koleнgap укpаiнськoi Ppluнu на nepecmуnнuй.
piк, _ Мo"нсiei,Aлъбepmа,Kaнаgа: вugaвнuцmвo Й
gpyкаpня -oйцiв Bacuлiaн, 1948' - Piчнuк 9. - C.
104- 1 15.
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Микoлa Miхнoвський
(B дpyгi poкoвини
тpaгi.rнoi сМepти
.
3.v.l924 Ёo*y)
I

3 iмeнем M. МixнoвсЬKoгo тaк тiснo ЗB'яЗaнa
вся iстopiя yкpaiнськoi визвoдънoi боpoтьби' тeopeтичI{е yrpyЕIToвal{ня yeнпiстськoi
iAeoдoгii i
pеa^ьнa Пpaця пo opгaнiзaцii yкpaiнськoi peryapMrl' a знaчиTь r Aep)Kaви' щo Ko^и гaзе^Яpнor
Tи Пpинeс^и звiсткy пpo й.oro тpaгi.rнy сМepTь' нe xoтiдoсь вipити, щo цeй вeдикий пaтpioт пoKиt{yB
нaвiчнo, Щo. вiн нe пoбaчить здiйснeн-нaс
ня свorx
ЮнaцЬKиx Mplи.
Taк нe вipилoсь, тoчнirше - не xoтiлoсь вipити.
Mи тaкi бЦнi дloдьми, ми тaкi слaбi нaцioнa^ьнo'
щo нaймeншIa стpaтa бoдroчe нaми вiднyвaсTЬся...
_ цe KaTaстpoфa, це
A втpaтa M. MixнoвсЬKoгo
BTpaTa apмii. I-{eй poзyм щe
тe бyв винеpпaн.ий,
иoгo el{еpГrя щe I{e Bигaс^al иoгo Ayx щe гoprB...
Aлe фaтaльний звopoт в нaшiй бopoтьбi 3a Aep)KaBнrcTЬ 3^oМив цtor зAaB.LLoсЬ' I{eЗ^olиl{y }IaTypy... яK
).paгalll нe зiгнyвrши МoгrгI{Ьoгo
мiць, TaK i
A yбa'
^уткий й o гo стo л iтн ю
^o I и и TЬ нe зiгнyлa лroтa пiвнiчЕIa xypтoM. МixнoвсЬKогo
Bинal a здiснo з^aМa^atIIoTpoщи^a' зal\topoзи^a..'
I пoдиrшилa ЕIaM )I(a^ЬIleBиMoBIIий, сдьoзи неBиIIлaкaнi, )кypбy нepoзвiянy...
II
Iстotrrиvний Iш^Яxнаrrтoгo l{apoAy кoлloний, тepниcтиЙ.', Пpoлитo Мoрe кpoви, IIoTpaчeI{oмiдъйЬни зyси^Ьt зaryблeнo нeздiчимi скapби в змaгaннi
пpoбyдити Мaси з лeтapгii i пopвaти ix дo вeликoi
пPaцi _ вiдбyдoви свoеi Aep)KaBи. Moсквa дoбpe
I{aс Пpиспil^a... МoскBa vyйнo нaс CTеpeг^a'..MoсKBa зpaA^иBoIo сBoеIo pyKolo Taк I{aс yяpMиAa'
тaк oбезкpoBи^a тiлo, висylши^a МoзoK' BиKpиви,,мa.
ядoм iнтepнaцioнaлiзмy,
Ayllryl зaтpoi,ra fi,,всepoсейщинOlo''.
^a
_
лopoссйщинolо'' i
щo нapoA
стaB свoгo B^aсЕIoгo iмeнi лякaтись..' Boнa ,K зa.
гapбaлa нalшy цepKвy й ii oбeзличилa' зaдylIIиAa
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p.)' poзpи^a
lшKo^yl зaМKнy^a yсTa (yKaЗ 30.V. 1,876
..гадIoK нaщrсти.
Moги^иt BисylIIиAa piки i B AyIIly
A Bсe тo ддя Toгol щoб нapoA нaul B нeBo^l
^a''...
свoiх дiтeй
Укpaiни
бaгaTстBaМи
TpиМaTи'
щoб
pyKalvrи A^Я ItиХ зеМ^t
надi^яTи, a yкpaiнсьKиIvlи

здЬбyвaти... Aдя тoгo, щоб yкpaiнськy нaцiю oбep.
I{yгIa B eтнoгpaфiннy, aмopфнy Мaсy' пoAaTчy A^Я
i,,paснiйдикirпиx сiксirepймerrгiв,ъpaкueсвщини''
п1rгiнщини''...
.
Aвiстi п'ятьдeсять poкiв бyлo пoтpaчеЕIo нa цЮ
гarieбнy poбory! Bсi нaдзeмнi й пiдзeмнi сиди вeдикoi iйiepii пllaцroвали нaA нищeнням yкpaiнсь-кoгo нapфy, йoго iстopii, Ky^ЬTypиt цepкви й
нaвiть Bдaснoгo iмeнi...
I сyмнi .raсд пirшли нa Укpaiнi. Apyгa IIoAoBинa 19-гo вiк} бyлa, зд'aсTЬсЯ, пox-оpoнaми ii
нaвiки-вiкiв. IЬтeдiгeнцiя yкpaiнськa бyлa Знищe..зaддя
i пpoдa.lr'aсь
нa... Чaстинa пoKиI{yAa нapiд
..BгIиAaсЬ IuoсKoBсЬKoIo
ь{eщaсI{oгo',,
,,гyAзиKaМи'', a pelш.
^aKoIvIсTBa
бAeKoToto'' Ta IIpиKpaсиAaCЬ
Ta _ нeве^инкa peшiтa бyлa пpигнoбAeнa, зaсTpai тaK ПpиAyIIIеIIa пoKaз.
цIeнa' здeзopiснтoвaнa
мoЦЬнibтю мoскoв]lькoi iмпeР1i, щo не смiдa
"olo
мiliяти п-po якy-бyAь. бopoтьф з
нaвiть
"9у] IP^o.
визвoдeiня з ii цyПKиx кiгтiв... Mapa Be^иKol
..Poсii'' зaKpиAa Укpgiнy вiд perшти сBrTy.r
?99'y_
пилa свiт coнця... Haстa,la, зAaBa^oCЬ' вlKoBlчFIa
3aввщy<лo...
Ъ"u.'poсвiтнa... Bсe пpитихлo,
"i"
пiсня, зaMoBK^и yстa' зaснyB poзyм' сKaМep^a
мeнi,ra AyI[a. Pyx нaцioнaльниЙ l-пo^lTичtlo-гpo.
мaдський пpишilнився... Moжнa бyлo oнiкyвaти'
i Ъepце yкpaiнськe пepeстaнe 6vттиcь,
йd'o'-o'
i нaсTyщo yсTa зaмкйyгься, пoвiки ЗaкpиIoTЬся
питi стpaшrЕIalнeмин.r{a сIvIеpTь...Цo * вiдвa:кний смiЬ мpiяти пpo бopoтьбy? ! Xтo й як шriгзг.rAЬg..
вaнiзyвaти цeй нaпiв:кивиЙ opгaнlзМ
III
Пoдiтичнi II^я:яиIнaйсмiдilлиx. пaтpioтiв-.н+pg.
,.oбдoлroбцiв I{e BиxoAи^и. пoзa мe.lкi вyзeнькoi
дaснoi''. aвтoнoмii aбo фeдеpaцii. ГpoмaдсЬKo-Пoл.
,.yкpaiiтичнa lТpaця ix виявдядaсЬ B TaK Зв'
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нoфiльствi'' , Bvi^ШvlтT|х
сopoчкёlхt гollaкax Ta BиAaвн.ицTBl IТoIIy^яpЕIиxopoшryp Aдя нapoAy з N^яI{Kи
сiлъськoгo гoспoAapстBa' МeAициIlи, вeтepинapii.тa
пpaцi нa пoлi кpaсIloгo ПисЬMeI{стBa (с. Гpебiнкa, o. Cтopoxeнкo,
Г. Kвiткa-oснов,янeнкo,
Б.
Гpiннeнкo, П. Mиpний i т' п.). Bсiдякi зМaгaIII{яAo
яснoi пoстaнoвки нaцioналънo-пoдiтичнoi пpoблeМи згopи oсyA)KyBa^ktcЬ ''ЯK дитянi мpii'' (T.
3iнькiвський, ..ПисaннЯ'', Kн. 2). М. flpaгoмaнiв нe
BI.D(oAI4B
зa мокi ..oбдacнoi aвтoцoмii''. Б. Гpirгveнкo
писaB y свoix ,.Aистax з Hадднiшpянськoi Укpait{и'', щo ,,yкpaiнськi нaцioна,.r-нapoдoшoбцi _ зaзAа^eП^.I'ЗplKaIоTЬся yсяKиx з.rxoArB Ko^o Пo^tTич.
нoi сaмoстiйнoсTи yкpаrнськoi.. Пpи с1"raснol,ry стaнi
,.тi^ЬKи Пoцe ПpoсTo дитянi iгparшки, якi мoхtyгь
IIIKoAити yкpaiнськiй сгIpaвi', (,,Бyкoвинa,' , Ч. |2 Зa
1893 p,).
B тaкиx KoIrKpeTI{иx фoplrax кpистaлiзyвa^aсЬ
yкparнськa нaцioнaлънo-пoдiтичнa
AyIикa в 80 _
90 poкax МиЕIy^oгo (xIХ. _ Peg.) стoлiтгя. 3a мe:кi
зiтxaнь i мpiй пpo спaсiння yкpaiнськoi спpaви
Г aбсбypгaм и (o . K o н и сь ки й ,
B. Aнтoнoви.r)
yкpaiн сь кa
п o дiти ч r r a A yМ K a I{e BиxoAи^ a.
Бiльшliсть :кe yкpaiнсЬкиx BoсЬМиAeсятникiв i дe.
BяTиAeсяTникiв цiлкoвитo пiдпopЯAкoByвa^aсЬ
мoскoвськiй лiбepaльнiй, aбo нapoAoBo^ъчeськiй,
iнтeлiгeнцii, мaвщrвa,,ra ixнro iдeoлoгilo i TaKTиKyl
I ц и C^и ^a зaBI I I е,,o бщ epyскiм i'' Kaтeгop iями з
eтнoгpaфivнo-yкpaiнoфiльським
зaбapвлeнням,
ба;кaroчи ,.пpимиpити з сoбoro ypяA'' (як M. Koстoмapiв _ ,.Гaлкa'') aбo ,,пepeсгIaTи
[epe^ихo'',
бyти uaси нeвoдi в стaнi ,.нaцioналЬнo-пoдiтйчнoi лeтapгii''' яK цe IlpoпaryBaв П. Л(итeцький.
TV
Taкa aтмoсфepa ..^oяAЬнoсTи''' нaцioнa;lьнoi
пpoстpaцii' Ky^ъTypl{иtf,гBaй ..yкpalнoфi,.rьстзa'' пaЕ{yB.[Aa нa Укpaiнi в дев'ятидeСЯTИx poKaх IIеpед'
ПoяBoro нa пoдiтичнiм oбpiю Микoди Mixнoвськoгo. CвoеIo яснolo нaцiонaльнo-пo.n.iтичнolo цeoдoгiеro, peвoлroцiйнolо Ta{TиKolo, pilпyнiстP пoглядiв, oдвepтiстrо бopoтьби тa щиpiстro, oBiянvl-
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Mи BeAиKoIo
Ao piAlroгo Kpalot Miхнoвсь^Ioбoв'Io
з..сel{TиМeнтaлiзмoм i сepвiЛкий oдpaзy..ПopBaB
зI\,IoМстapol гeнepaцrrl з ll aBToнoМlзMo}I Ta yKpalнoфiльствoм, pitш1нe BисyBaloчи нaцioнадьнo-A9p.
Укpaiни''. Biн
)кaBIIицьKий пpинцип,,Caмoстiйнoi
пеprпиbсфopМyвaв сaмoстiйницькy iдeoлoгiro, Aaв
ii теopетиvнy пiдстaвy i yI.pyнтoBaнIIя, зABиI{yв
yкpaiнськy спpaBy з меpтвoi ToчKи' пoCTaBиBtIIи
IIиTaння ITpoсTo й oдвepтo тa вiдкидaroни, oбгpyнTyBaBшIи йoгo .iстopичнo' oпopтpriзм свoix .yни,.всеpoсiйсь.
тЬдiв, pirпуle i нaзaвrшe ПopиBaB з
Koto.' МeTpoпoдiсro.
Ш{ e ст yд e н T o l u K и пy ч a i с в i т лa l{ aтypa
.,xyM. MiхнoвсЬKoгo t{е MoгAa МиpиTисЬ З тoЮ
зaKoпyBaIIIIЯM,
сaМo
Topянщинolo''' нaцioнa^ЬниМ
беЪкpитинним пiдпopяAKoвaнням мoскoвськiй
пoдiтичнiй i кyльrypнiй гегeмoнii, i вiн pilшyle
I]poTи зaгa^ьI{oгo lтсиxo3yl KиAa€ гaCBисTyпa€
лo: ,.УкpaiнЪ для yкpaiнцiв', i rypTyс кoдo себe
БpaтствЪ тapaсiвцiв для бopoтьбЪ. з-нaйтя.tкчим i
вiкoвiчним вopoгolц Укpaiни - Moскoвщинolo.
Tpeбa мaти смiдивiсть Ileзapя, мylкнiсть Aлeксaндpa BелиKoгo, дroбoв Aлкiвiяд'a i сarvroжepтвy
Aeoнiдa Cпapтaнськoгo, щoб BистyпиTи зi rкмень.
кorо тapaсiвцiв нa бopотьбy з TaKиIи KoAoсoM, яK
бvв r цa_P oсi я ! l Ш i с т ь М o д o A иx e K з a ^ ь To вaн и x
Iонaкiв-сryAeнтiв нa чoдi з M' MixнoвсЬKиM Kид,aIoTЬ MoсKoBсьKиМ цapяМ Bизoв, пiдiймaтoть
6oЙoвутй llpaПop з BoгI{е}IиМ i стparшним - A^я
..Caмoстiйнa Укparнa!''
свoiх i vylкиx - гaсдoм:
Цe бvлo iе слoвo, пpo яKе гoBopиB д,yxoвий БaтькЬ тdpaсiвцiв Bелик.ий Koбзap T. LIеЪчeнкo. Cлo.
вo Koбзapя гoBopиAo Ao сepAeцЬ paбiв' a с^oBo
llpo}toв^Я^o Ao iх poзyмy й вoдi.
Mixнoвсьkoгo
Якe хt вoнo ётpaшнe бyлo - с^oBo МixнoвсьHалякaнa poзгpoKoгo _ ддя йoгo суtaсникiв!
бpaтствa i зaсдaнмoм Kиpилo-МeтодiевсЬкoгo
yкpaТнськa iнтeilгeнцiя yBa.
ням Т' ТT193ч911116,
жaлa бox<eвiдлям IIpoгpaIи Mixнoвськoгo, .вiдмa.,сaмoстiйникiв,' pyкaMи й ногaми,
xyBa^aсЬ вiд.
вiдpiкaлaсь ix, як Ko^ись alloстo^ Петpo BiAцypaвся Xpистa.

6B

. .. Aивним i нe зpoзyмiлим для них бyлo нeдoвip'я
IVlixHoBсЬKoгo Ao Iиoскoвськoi сoцiялiстиul{o.peвoлrоцiйнoi дeмoкpaтii, йoгo сelTapaтиЗ]r{ i явнa вopo)Kнечa Ao .,сeстpичнoi'' кyлът1ри мoскoвськoi. _
}дя uoгo цeй aнтaгoнiзм? Ha щЪ нeпoтpiбнa бopoтьбa, згopи oсyA)Keнa нa I{eBAaчy? Ha щo цe
,.oтделснiс,' (..paзбpoд'')
i poзpив .,eдинoгo'' peBoлroцiйнoгo фpoнтy дeмокpaтii - yкpaiнськoi й мoс.
кoвськoi _ в бopoтьбi зa сoцiяльI{e визвo^еHня всiх
IToIIеBo^eниx? ! _ гoвopиllут зi зAиBoвaHHям ..yкpai_ Чи ж нe }ro)KеIvlopaзolvl з
нoфiли-кyлЬцрHиKи,'.
МoсKoBсьKoIo AeмoKpaтiсrо y;китись в oднiй дepхaвj' звaливlши цapят? Чи нarцi цiлi нe € ToТo)KIlI]fi4И( '.

oпoзirIiя з бoкy стapшoi гeнepaцii бyлa бeзoг.
Мixнoвськoгo
yBa,Kа^и чyдaKoМt дoнкi^ЯAI{oю:
xoтol\I, йoгo бoядися i зa йoгo кpитикy i piзкiсть
oбpalкaл.ися. Tapaсiвцi для yкpaiнськoгo сyспiлъ-

сTBa oy^и
иHIIIoгo ск^аAy )rMal иIIIIIOгO
свiтoглядy, ^юAЬMи
мaй:кe з инцтoi I] aI{ети.
Toмy-тo пpoпaгaнAa
тapaсiвцiв
не N,ra^aпoBiuKнoгo yспixy сepeA сoцiялiстинtlo
нaсTporнoi
мo.
opгarrlЗaцlя
lx poзIla^aся'
Ko^и Boни IIo Зa^oAl'
кiнчeннro сryдiй poзбpeлись пo свiry.

V
oднaнe M. Mixнoвський
нe вiдxoдить вiд
пoдiтичнoi poбoти. Пpaцювaвши в Хapкoвi як aдBoкaT' вiн згypтoвyс KoAo сeбe мoлoдь i зaклaдaе
IIoBa.:кHy пoлiтиннy opгaнiзaцiro Peвoдroцiйнy
AAя liel i пишe пpoгpaм пiд
}гI(palIIсЬKy IIapTlIo'
зaгoлoBKo}{ ..Caмoстiйнa Укpaiнa'' тa видaс йoгo
y 1900 p. y Aьвoвi (Е. Koсeвин). B цiй xвидi мolкнa paХyвaти IloBсTaHня yкpaiнськoгo сaмoстiйниц.
тBa як пoдiтичнoi нaцioнaлънoi iдeoлoгii нoвoi,
тpyдoвoi гeнepaцii. 1900 piк € нapoд/кeнI{я}.r нoвoi дep:кaвницькoi, цiлкoм yгpyпoвal{oi iдeoлoгii,
с пepexoAoм вiд yкpaiнoфiльствa
yкpail{сTBai
дo ..oб.rraсництд'o peBo^Ioцiйнoгo нaцioнa,riзмy; вiд
вa'' i фeдepа:riзмy _ Ao сaМoстiйництвa; вiд кyлъ.
Typнol сAIIOсTи з МoсKa^ЯМи - Ao AyxoBoгo poЗpивy i BизBoAeI{I{явiд oпopтyнiзMy, д.o oдвepтoi i
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peBoлIoцiйнoi бopoтьби. PУTI викl-tнy^a сTяг ъiЙнlа
МoсKoBсЬKиМ цapяМt MoсKoBсьKlи кy^ьTypl' Moскoвськiй мoвi. мoскoвськiй психoдoгii в yкpatнствi,
I ц e в с e зpo би в
МoсK oB сЬкi й д e мo к p a т i i ...
Mixнoвськиiа - цe йoгo opлиний пoгляд зaгAянyB
Aa^еKo в мaйбyтнс, це вiн свoiм poзyмoм i гapяvим yкpaiнсЬкиМ
сepцeМ B}Aчyч глибокy AyМyмpilo..yкpaillсЬKoг-o нapoAy.. I-{e вiн бyв xopyгвoro
ITapTllt ll AytIIеIo' rr сepцeM l }l[o3KoМ.
PУП нe пirrrлa в цiлoмy зa свoiм тBopцelvrl Bo)Kдем i пpopoкoм. Зaнaдтo iнеpтнorо бyлa мoскoвсьKa .pyTинa, зaнaдTo гдибoкo poз'iлa..мoсKoBсЬKa
IIlгl^lсTичtIa кy^Ьrypa ПсиxtKy yKparHцяl oaгaTo
бyлo випитo сoцiялiстичtloгo зi сцiдьнoгo Ke^exa
(щo oбepнyвся цoвoдi I{a к^ЯсичIlиЙ ,'eдиниil' кo.
тедoк',). PУTI в бiльtцoсти гiшлa зa сoцiялiстинним iнтepнaцioнальниМ I]poBoAoN{.Mixнoвський
зa^иIIIиBсЯ

знoв

мaйlке

сaM.

Hoвa

нeвдaчat

TaKa

бoдroчa IIopaЗKa. Hе пaдaе нa Ayxy тaкий зaлiзний чoдoвiк, нe ryбить вiн свoro. iдeю, нe пoкиAar
пpaцi для }IapoAy i в скopovry чaсi зaснoвyс з oлeк.
сallApolvl N{aкapeнкoM I{oBy пoлiтиuнy opгaнiзaцiЮ _ Укpaiнськy Hapoднy пapтitо.
УHП пpoдoвlкyс дiлo, IтoЧaтe PУП. Boнa бepe
в свoi pyки fi пpaпop, вoнa мaйlкe цi-lкoвитo пеpeймaс fi iдeoлoгiro i peвoлroцiйI{y TaKTиKy. Haвiть
B кo)KнoМy
нa Kox{lloMy кpoцrl B Ko)кIIlи
^-lTеplt.
с^oBll B д'yMцl oaчиMo и Te )I( сTpeIvI^.rннЯ
Ao Bизн е з a де>кн o i.
B o^e F IHя в дa с н o i
Aep)KaBи
M. Mixнoвський
нe знaс кoмпpoмiсiв, вiн i нe
бaчить i нe знaс инrшoi фopми нaцioнaльнoгo
вiдpoркeння... ..CaМoстiйнa Укpaiнa'' _ йoгo вipa,
бoсве гaсAo' йoгo сaмoцiлъ. I цto AyMKy скpiзь вiн
aгiryс, зa нei бopeться з дeнaцioнaлiзyroчиMи вrr,цивaми Moскви i свoiм д'oМopoс^им кpетинiзмoм
тa пoдiтичнorо iмпoтенцiсro.
.A'ляoсягнel{ня oснoBнoi iдei - Укqa;1ськoi дep)KaBи - вiн нaвiть зaMaCKoByсTЬся B УHП сoцiял.
iстичними фa... (нe poзбipливo'-Peg')' aлe oсЕ{oвний йoгo ПpинциII дoмiнyс нaд сoцiялiсTичItoto
pиTopиKolo.
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Biйнa ПpиIvlyси^a Mixнoвськoгo
сцiпити зуби,
зaKoIIсПrpyBaBIIIись г^иooKol пlTи B нe}IaBисЕIy
йомy apмito. Пirшoв, бo нe бyлo инtшoгo BиxoAy'
щe нe нaсTaB чaс A^Я pilшyнoгo yAapy' щe нe
пpийшлa 12 гoдинa i нe пoчaвся пepший aкт! A
яK Я(е вiн зpaдiв пepшIoмy peвoлroт,IiйнoN[y- гpoмoвi. як IIIBиAкo opiенryвaвся, щo i як poбити!
Caмa вiйнar зAalTЬсЯt Aollolvloгa^a йovry, бo peвoлrоцiя 1917 p. зaстa^a йoгo в Kиiвi.
3apaз жe Mixнoвський IIoчaB opгaнiзoвyвaти
poбory в вiйськaх, ПoЧaв pyйнyвaти MoCKoBсЬKy
си^y..нa У.5paiнi'. виeдiмiнoвyro.rи зi збoльrшeвичeнor apМIr yкparl{сьKии. нaцloн€Lil'ъI{ии e^eМeнт l
пepeTBopToloчи иoгo B Mrцнy AисцrП^lнoBaнy си^y
_ rAиггy пiдстaвy oтoi вимpiянoi ним ,.Caмoстiйцoi
Укpaiни.,.
I-{e бyлo, зAaeTься, Bчopa, цe Aiядoсь IIa нalllиx
oчсlх... N{и дy:кe дoбpe цe Bсе пaM'ятa€ м o. 3Aaсться, щe бaчиrп гIepeA сoбoтo йoгo кpeмeЗEyl пeвнy
сeбe пoстaть' чyrlш нa сoбi IIoг^яA йoгo нистиx,
ITpaBAиBиx oueй, .ryеrп йoгo нaтxнeннe' BoгIIeннe
yмiв з.lг^ЯtlyTи B Ayшry г^и.
сAoBo... Мixнoвський
бoкo.гд.lrбoкo... TaМ, сepeA ]vIoсKoBсЬKoгo AиKoгo
I{aМy^y' yмiв вiн.виIIIyкaTи зo^o.Iy' чисTy стpyЕy
yKparlIсЬкor AyшIl r пpoМoBиTи' зaгpaTи Taкr щo
тисячi TaKиx зo^oTиx сTpyI{ Iloчинa^o paдiснo
бpинiти, тисячi сеpAeцЬ Пoчина^o битись B yЕIiсoн з йoгo Be^иKиM сepцeМt a чepвoнa yкрaiнсьKa Kpo.B пoчиt{.L^"a.гopiти бa:кaнням IToKpoIIиTи
lшиpoкi лaни piднoi зeмлi, зМиTь гaньбy MoсKoвсЬкoi нeвoдi i y влaснiй xaтi знaйти ry ..пpaвдy i
BO.,шO'',якиx УкpaiЕ{a Це мaдa i I{e МoгAa I{aTи B
чv:кiй.
Cipa, бeзличнa сa^AaцЬKa lvraсa... бoAъIшeвизM,
дeмopaлiзaцiя, poзклaд... 3дaеться, пpoпaщi лrодe
i пpoпaщa спpaBa. A зaгoвopив Mixнoвський _ i
uyдo! B giрiй мaсi зaбдисдo зo^oTo пшreницi, в
тeмнiм лiсi poзцвiли BoAoIIIKи. I зa xвидro _ Зo^oтo й вoдorшKи y)Kе 6улlt p7я цiсi мaси гaс^oМl a
I{аA циМ гopyBaB тoй ведикий Kaмeняpl щo poзбyди' ix дo lкиття. Biйськoвий кдrоб iм. Гeтьмaнa
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Пaв л a Пoл yб o т к a ... П e p r ш ий в с е y к p a iн ськи й
вiйськoвий з'iзд, потiм Пeprший yкpaiнський
iм. Гeтьrrtaнa Бoгдaнa ХмeльницьKoгo пo^K' зa ниМ
полк (iм. Пaвлa) Пoлyбoткa, дaлi 3aпopiзький
KopTГyс...Cкpiзь Mixнoвський шеpтrтий,скpiзь вид}lo иoгo pyKy' сKptЗЬ иoгo opГal{lЗarЦиHИЙ хИс.t|
Йoгo чистa вipa, eнepгiя i piш1^riсть...Б.auимo йoгo
сaMofIoсBяTy, йoгo вiддaнiсть' Бoже мiй! Ilе ж ддя
Укpaiни _ ,.Caмoстiйнoi Укpaiни!'' I-{e ддя йoгo
.,Мa^o й
1.кoxaнoi Бaтькiвщини, зa якy
дyrшy пo_
.A.o)KиTЬ'', цe ддЯ ii oбopoни lIIиKyIoTЬся мoлoдi
op^и B AaBи, цe ytсpaiнськi - .,Caмoстiйнoi УкpaiH|4,,- пpal]opи дoпoтять! ..
VII
Coцiялiстинний
пapляМеЕIT - I-{eнтpaльнa Paдa
- тa ii ypяA нe poзyмiли M. MixнoвсьKoгo. Ta i як
Boни Moг^и зpoзyмiти _ вoни' iнтepнaцioнaлiсти,
.,сдiнoкoтслкoBци'' _
йoгo BeAикy дyмy, rшиpoкий
Пoг^ЯA i гapяvy дrобoв дo нaцii й дep;кaви?!
LПиpoкo poЗfloчaTa M. MixнoвсЬKи},{ opгaнiзaцiя yкpaiнськoi peryляpнoi apмii I{e BAa^aся... Пoч.l^oсЬl IIpaBAa' стихiйнe видiлення yкpaiнцiв в
oкpeмi сoтнi' кypeнi, ITo^I(ий дивiзii, aле всi цi
ITopиBи пaтpioтиvнo нaстporнoгo BoЯцтBa нe бyли
BиKopисTaIIr' I{aиKpaщa пopa-BeсI{a BЦpOA)KеHI{я
бyлa змapнOBaнa. Poзyмнoгo I]poBoAy' систeми i
н aв i т ь сaм oг o б a l к a н н я T B o p и T и Y K paiЕI сЬ K е
вiйськo нe бyлo нi в ypяAУ, нi в пapляйеriтi _ Ileнтpaлънiй Pа^i, _ нi в Генepanънoмy вiйськoвoмy
кoмiтeтi нa чoдi з с.-д. Ч' Пeтлrоpоtо. Kyдч,ty бy+9
,,бoгoвi''
дo вiйськa, Ko^и BoI{и вipили тoдirшньoмy
_ o. KepeнсЬKo}Iy (Kipбiсy, ,,тpeттIoтцi'i) i цyпкo
TpиМ.l^ись зa,,единий AеMoKpaTичнo-peвoлrоцiйний фpoнт'' з мoскaлями...
[eй пeprший пepioд йoгo шoдiтичнo-вiйськoвoi дiяльнoсти кiнчaсться фaтaльнo' i йoгo тaемнi
I]poeKти пpoгo^ocиTи сaмoстiйнy Укpaiнy i дaти
piшщий бiй Moсквi _ Hе Bд.l^исЬ.
Зpaдa }o. Kaпкaнa йoгo си^ЬIIo знeвipилa. I
цeй мoгyтнiй iнтeдeкт пoбavив, щo пiдняiий тягap йoгo poзAaвитЬ... I тaки нarшi ,,сoцiял-пaтpio.
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ти'. пeT^Jopiвськo-eсдeцЬкoгo i eсepiвськo.бoдьrшеBицЬKoгo To^кy Bис^€l^и M. MixнoвсЬKoгo МoсKoвсЬKиMи pyKaМи з Kиiвa нa Pyvгyнський фpoнт' звffiи
вiн пoвepтaсTЬсЯ Ao AoIшy poзбитий мopaльнo й
фiзиuнo.
\/III
He стадo I-{eнтpaльнoi Paди. Пpийrшoв гeтЬМaспiвпpaцroвaTи IIe
нaт... M. MixнoвськИЙ З н^ИTvI
гIiшIoB, бyв в oпoзицii з цiлoro.Xлiбo'poбськo.'
Ao яKol ToAr rAеo^oгrЧAeМOкpaTичlIoIo flapТrсIo
нo збдизився.
Гeтьмaнaт yIIaB... Пpийшли Ao B^aди тi сaмi
чи!{IlиKи, щo pyйнyвa^и Ko^иCЬ IIpaщЮ MixнoвсьKoгo нaд TBopeнняМ yкpaiнськoi мiлiтapнoi сили.
ll{o мoглa зpoбити I-{eнтpaльнa Paдa B ApyгoМy
BиAaнЕIi _ Tpyдoвoгo Koнгpeсy i !'иpектopii? ! 3a.
МyTе^ичеЕIi сoцiялiстичниМ iнтepнaцioнaдiзмoм,
BoHи xoч фopмaльнo нiби бyдyвalи сaмoстiйнy
Укpaiнy, a фaктиннo i д1гxoвo 3a BсяKy цiнy стpе.
мiли дo фeдepaтивЕIoi MoсKoBськo-бoдьrлевиць.
кoi кorшapи. 3гopи Mo)KЕIa бyлo пеpeдбaнaти
кaтaстpoфy, бo нi бa;кaння, нi yмiння Ao Aеp.
)KaBIIoгo бyдiвництвa !'иpектopiя нe виявидa. A
пpo opгaнiзaцiro вiйськa нiчoгo буlхo й гoвopити. Beснoro 1919 poкy Bсe стa^o IIaAaTи пiд нaпopoм бoльlшеBизMy. Hi плянy вiйни, нi бокaння
BoIoBaти y BиI{I{ичeI{кiвськo-пeтлtopiвськoгo ypяAy нe бyлo. Boни. пiдкpeслroro, стpeмiли Ao IIo.
poзyмiння, Ao збonьIIIeBичeI{IIя Укpaiни, aби дoprBЕIЯTи AeМaгolu OO^ЬIIIeBI4KrBl Bис^y)Kи.TиCь
пеpeA I{иlvIиTa ArсTaTи fIaTеI{TArисЕIиx сoцlя^lсTlB.
Toмy B. Bинничeнкo фopсyвaв скpiзь ,,paдянсьKий'' (,,сoвrтський'') yстpiй. Beдикиx зyси^Ь KotIITyвa^o сTpиMaTи йoгo вiд oпyб,,riкyвaння бoдьIIIeBицЬKoгo зaKoнy ,.Пpo тpyдoвi paди нa Укpaйнi'' ФK Ao Bинницi, яKoгo вiн щe 2 дrотoгo
1919 p. нaМaгaBся oгoAoCиTи в Kиiвi. Haстyпy
бoлъrшeвицЬKoгo ця .,дep)KaBнa,, pобoтa сoцiялiстiв
IIе сIIиtIи^a, a вiйськo i мaси oсTaToчнo зд'eМopaлiзyвaлa.
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Пoчa-l.aся TaKa allapxiя. щo здopoвi й нaцio.
ya^ьч9 нaстpoснi ЧaсTиHи' a IТepeAoBсiм 3aпop.
iзький Kopпyс' нe п4oг и oбopoнити Укpaiни i yЪTутIИ^у1
нe стiдьки IТеpeA нaTисKoM Bopoгa' ЯK IIеpеA ToIo aнapxiеro, якy II]иpи^и Tpyдoвий Koнгpeс,..,.тpyдовa flиpeктopiя'' тa ii тaкий )Ke ,,TpyAo.
BИИ УpЯ^'
IX
oстaннrо сrrpoбy pяTyBaTи yкpaiнськy дeplкaвнiсть зpoбив M. Mixнoвcький, кoли пoбauив,
щo }'иpeктopiя з HapoсTaIoчorо rпвидкiсTIо BeAе
Укpaiнy в бeзoднrо. Зiбpaвшrи в Kиiвi сTapЦIи}I
Гeнepалънoгo rштaбy, вiн з ними виiхaв дo Iштaбy
3aпopiзькoгo KopПyсy в KpeмeнvУK, щoб звiдтaм
I]oчaTи Te' щo I{e вAa^oCЬйoмy в .repвнi 1917 poкy
в Kиiвi. Aлe... бyлo пiзнo... Петлrоpa yжe з ПpoCKypoBa Ioс^aB Boдoxa apeIIITуBaTи IIoAKoBI{иKa
П' Бoдбoчaнa, i MixнoBсЬKoMy пpийtшлoсь бщи
свiдкoм лiквiдaцii единoi пoва-rкнoi мiлiтapнoi сlали.
3 вiдuaro, щo Bсe тaк фaталъI{o гиI{el M. Mixнoвський пoвa;кнo Зaxopyвaв, i йoгo зaлиII]и^и B
лiкapнi. Пpийшли бoдьrшeвики, i йoгo apеIIIryс
Чeкa. Tiдъки пiзнirше нaсKoK вiддiлy oт. Гpигop'свa BиЗBo^Яс йoгo вiд нeмин1лloi смеpти.
_ I I o с T a r [ иT a I { I l я I ТеpeA
I!o
poби т и ?
M. Mixнoвським. ПepeA IIиM бyлo тpи дopoги: aбo
йти в I{apoAr aбo eмiгpyвaти, aбо IТpoAoB)KyBaTи
бopoтьбy з Мoсквorоt гIpисAI{aBЦIисЬ Ao Гpигop'с.
вa. M. Mixнoвський вибpaв IIepшe. Пoтiм вiн Ivтyсiв
eмiгp1ъaти з piдньoi зeмдi нa Kaвкaз. Пpoбyвaв
вибpaтись зa KopAoI{l в eвpoпy' aлe й цe йorшy нe
вдaл,oсь..3мрeний фiзиuнo i мopaлъIlo, IIoBepнyBся flo KlAЬKox poKax Ty^ячKи Ao Зo^oToBеpхoгo
Kиiвa... Taм знoв IIoгIaB в бoльlшeвицькo-чeкiстськi
лaпи, нiби зa opгaнiзaцiro пpoтибo^ьllleBицЬKoгo
Зaмaxy... oстaнньoгo нaси^ьствa i знущaння нe
МoгAa IIepeI{есTи йoгo гopдa,
дyшra i вiн
^ицapсЬKa
пoзбaвив сeбe )KиTTя: в тi вeснянi
днi, кoли 7 poкiв
тoмy вiн бaчив I]oчaToK Укpaiнськoi дep:кaви нa
1.мy Biйськoвoщr з.iздi.
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Taк шepepва^oсЬ зoлoTe ITaсMo AopoГoгo }KиTTя
чeсI{oгo бopця'
цЬoгo BeAиKoгo пaтpioтa-iдeадiстa,
B
i.:teзлoмнoгo
в свoix пepеKoЕIанtlяx
нeпffiyпнoгo
сBoщ/ iдeадoвi _ Caмoстiйнiй-Укpaiнi.
сдylкiннrо
,.Tи
чeснo
Пfo ньoгo Mo)кI{a сKaЗaTи CAoBaNIи IТoeTa,
ййoв. Heмa зepнa IIeПpaBAи Зa Toбolo''.
Poзмip гaзeTl{oi стaттi I{e Aaс Mo}{лиBoсTи II]иp)KиTTя i кишуroi
IIа^ oсвiтдeнняM
ЦIe ЗyIIинитись
дiялънoсти нaIIIoгo }rчиTeAя... Ta й ще I{е чaс ToMy.'.
Ile зaнaдтo вuoparшнi rrодii близькi нaм, щoб мorкЗ пoгдибix oцiнкy.
нa бyлo AaBaти oб'сктивнy
aнaлiзy МиI{yAиx I{eBAaч _ ЕIеBAaч i без,,тpeтьoi''
^eIIня}4
генеpaцii - тilьки чеTBepTa гeAapI{oсTи
Пo.
нepaцiя .дaсtь I]paви^.Ьнy 9т1iнкy дiялънoсти
Пaнтeoнi
KlинoГo l вIABеAe иoN{y B нaцioнaльнoмy
Mo)KyTЬ бyrи щe сякi Й
ПoЧeснe мiсцe. Cьoгoдня
oцiн.
Mo)KyTЬ б1т'и сyб.ективнi
тaкi poзyмyBal{няl
з бoкv Tиx, яKиx N4. MiхнoвськиЙ
ки - oсoбдивo
i гpaбapями
сaмoзryбцями
yBDKaB. нaйбiдьIпимй
B^aсЕIol Aеp)KaBи.
Mи ;к, йoгo 1пrнi, Mo,KеMo, OAIIaчer y;кe Й сьoбyв зaвeгоAIIя oABepTo fIpиЗIIaTи' щo Пoкiйний
tуикиЙ для свoсi eпoxиl i свoiми Aiдaми i свoiми
ЧeITOMи/\KaМи вiн пеpepiс Тi нa цi:re пoкoдiння!..
,,тpeтьoi''
peЗ гoAoBи
гeнepaцii вiн eднaсться з чеT.
BepToto' ЯKal }{oiKеl нe ПoBTopиTЬ гprХrB OaтЬKlB
сBolх...
He мaroчи 3},roги сK^otIиТи свoi гoлoви Haд Ao.
poгиМ IIpaхoM Уvитeля, ск^aAarMo )KNIy]'цих peфдeксiй зaмiсць вiнкa нa Aopory Moги^y...

Пpuмimкu
1. flpyкyсться зi збepeжeнняlu oсoбAивoстeй

Ta ToAllIIЕIЬoгoпрaBol]исy.
aвТopсЬкor
^eKсиKи
2. Haспpaвдi
ця пapтiя вiдiгpaлa BeAиKy po^ь y
шpиxoдi Ao B^aди Гeтьмaнa Пaвдa Cкoрoпaдськoгol a сaМ Гетьмaн poЗг^ЯAaв Микoлy MixнoвсьKoгo яK oAнy З KaI{AиAaTyp IIa пoсадy oTaMaI{a
(гoлoви) Paди мiнiстpiв Укpaiнськoi !,,еpжaви.
!,звiн. - 1926' mpaBеIlЬ.

Baгa Beдикoгo 3aпoвiтy
oAин iз зaснoвникiв Бpaтствa тapaсiвцiв, УHП, aв.
тoP зЕIaKoBoi пpaцi ,,Cамoстiйнa Укpaiнa', (a вiдтaк i
зaсaдничиx гaсeл yкpaiнсьKoгo peвoлtоцiйнoгo нaцioнaлiзмy ,,Укpaiнa для yкpaiнцiв,, тa ..oднa' eAинa' нeпoдiльнa, вiд Kapпaт ax( пo Kaвкaз Caмoстiйнa Укpai.
нa!',), aвтop пpoeKтy кoнстиryцii Укpaiни' твopeць yкpaiнськoгo вiйськa Микoлa Mixнoвський
yсe свoe кopoткe' a^e вe^иKe життя вiAдaв пoвнiстro, бeз oстaнкy,
сrryя<iнrrro yкpaiнськoIvry нapoAy. слyлtiннto нaцioнаzr.ьнiй
iдei. Ko>кним свoiм пoдyм,яним слoвoм, кo:кним свoiм
вчr{ЕlKoМвiн нaбдих<aB чaс пoстaння вeдикoi Aepх(aвиl
yкpaiнськoi Укpaiни.
Cкyпi бioгpaфivнi дaнi
в зaгa^ьних pисax oKpeс^roroтЬ oбpaз тoгo, xтo ^иIцe
свoiм
сAoвoM викчoгщнiм
lзl зAaBa^oсЬl [Iaзaв'(ди зaoyтиx AЦrвсЬKиx l\4o.
^иKaв
гил i кypгaнiв кoзaцький нeпoкipний Ayx i KoзaцЬKy

бoйoвy звитяry.

Ha твopax i чинax ад,Roкaтa Микoли Mixнoвськoгo
вихoвyвa^исЬl вI.Koвyroться i бyдyгь виxoвyвaтися нoвi
пoкoдiння бopцiв-нaцioнaдiстiв - адвoкaтiв нaцii.
Cьoгoдri в Укpaiнi oфiцiйнo нe B^aшIтoвyIoтЬ aKaAeмiй нa чeсть lv1ixнoвсьKoгol нeмae нi пaм'ятникiв, нi
пoк^aв
мeмopiaльнrоr знaкiв тoРry' xтo всe свoe
'(иттянi в Xapнa o^тaр нeза^e,кнoстi Biтчизни. Hi в Kиeвi,
кoвi, нi в Пoлтaвi, нi в йoгo Pцнiй T1ryiвцi IreМaе вy.
лицi, якa б нoсилa iм'я вeдикoгo yкpaiнця. Heвiдoмe
нaвiть мiсцe йoгo lloxoвaння... Hiкyди пpинeсти i пo.
к^aсти квiти...
Bшaнoвytoчи пaм'ять Mикoди Mixнoвськolo'-YyсиМo Bиpaз[Io yсвiдoмити, щo Mи щe нe МarМo тiei Укpaiни, вiзiя якoi oсявaлa Aopory нaIIIиМ сAaв[IиМ IIoIIеpeA.
.,Caмoстiйнoi
ниKaМ' тiei Укpаiни' яKoIo [i бaчив aвтop
Укpaiни'', зa яKy IIpoAивa^и кpoв гepoi Kpyг i Бaзapa,
хo^oAl{oяpськi пoвстaнцi, бoйoвики УBo, пiдпiльники
oУH, вoяки УT[A.
тa йoгo пoBaгa Bеликoгo 3aпoвiтy Miхнoвськoгo
сдЦoвникiв
спoЕryl<ael мoбiлiзyс. зoбoв'язye нaс сьo.
гoднi' зipвaвшIи чopllий сaвaн знeвipи, вaгaнЬ тa
сyмнiвiв, AoBepIIIr]rти пepe Мoгolo iхнi змaгaння.
.,Bпepeд! Бo нaм нi нa кoгo нaдiятись i нiчoгo oзи.
paтися нaзад!''
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