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У драматичній історії нашого народу
є величні постаті,· яких· ні коли не огорне
темінь забуття, які завжди будуть з Україною,
попри лихоліття і незгоди, байдужість і духовне
зубожіння. До них насамперед слід віднести
Михайла Сергійовича Грушевського - першого
Президента Укра·іни, найвидатнішого нашого
історика, вченого світового рівня.
З товщі багаторічних перекручувань
і замовчування повертаються не лише його ім' я
й творчість, а й безцінний історичний досвід,
нехтувати яким ми просто не маємо права.
Ми повинні бути сильними, вільними
і багатими, щоб нас поважали; ми повинні бути
миролюбними, щоб нас не боялись;
ми повинні бути розумними, підприємливими,
щоб з нами шукали співробітництва; ми повинні
бути справді демократичними, щоб допомагати
своїм прикладом здобувати свободу іншим.
Символічно, що в цьому ми також продовжуємо
і розвиваємо ідеі· Грушевського.
Ми позбавляємося нині «найтяжчого
і найшкідливішого>>, за словами М. Грушевського,
ярма: <<добровільно прийнятого духовного чи
морального закріпощення'>>. Це. духовне холуйство
нав'язувалося украі·нцям віками. Вбивалася наша
національна самосвідомість, нищилися �ова,
культура, звичаї·, що привело до крайньої
межі духовного занепаду.
Наш священний обов'язок - забезпечити
духовне відродження українськоі· нацu,
5

гарантуючи водночас вільний національно
культурний розвиток усім національностям,
що складають народ України.
У цьому зв'язку особливо хотів би наголосити
на баченні М. Грушевським засад національної
політики. Він вважав, ,що Україна - не лише
для українців, а для всіх, хто живе на Україні,
а живучи - любить її, а люблячи, хоче працювати
для добра краю і його людності, служити їй, а не
- оббирати, не експлуатувати для себе.
М. Грушевський єднав інтереси Західної
України й України Східної. Він немовби
вивищувався над політичними пристрастями,
бо дав для українського народу 'національну
ідею - історичну закономірність здобуття
українським народом державності. Лише злагода
дасть нам змогу побудувати нову, вільну,
суверенну державу - державу народу і для
народу, для його блага, процвітаиня, щастя.
Михайло Сергійович Грушевський поклав усе
своє життя на вівтар справи українського
національт-юго відродження, створення незалежної
Української держави. В нашій пам'яті він
назавжди залишиться і як автор монументального
дослідження «Історія України-Руси>>, і як один
з головних творців самої історії.
Доки жива Україна - жити.ме з нею в-наших
серцях талановитий і самовідданий її син Михайло Грушевський.
ЛЕОНІД КРАВЧУК
Президент
України

Полудневі- південні
Посту.лат- ствердження, що приймається без доказів
Правники-спеціалісти- юристи-правознавці
Преторіанці- наймані війська, гвардійці
Рекреація- канікули
Рескрипт- рішення, повеління, указ
Ріжних- різних
Розтічі- різнотечії
Русська історія- російська історія
Руська історія- українська історія
Санація- оздоровлення
Своїм поворотом- своїм поверненням
Сепаратизм- прагнення до відокремлення
Сізіфов�й труд- важкий, виснажливий, але безплідний труд
Скуплення духу - єдність цуху
Славістика - сукупність наукових дисциплін, що вивчають мови,
історію, культуру і· літературу слов' янських народів
Сливе - майже
Сойм- сейм
Справоздання- тут: скласти іспит чи здати конспект
Стоїчний- мужній у життєвих випробуваннях
Стратила значення-_ втратила значення
СубвенцП- форми фінансової допомоги
Субординація- підлегліст11- молодших працівників старшим,
що грунтується на правилах службової дисципліни
Сугестія - навіювання
Схлібляючи- тут: догоджаючи
Схоластика- формальні, поверхові знання, пусті мудрування
Толерантність- терпимість
Тріада- триєдність
Уряди- тут: посади
Фессалія- історична область в Північній Греції
Фобія (фобство) - непоборний нав'язливий страх
Фронтиспіс - т�кст чи малюнок, вміщений на початку книги,
перед титульною сторінкою
Цьвітень- квітень
Шовінізм- проповідь національної винятковості, політика переслі
дування, пригнічення інших (малих) народів

Ювілян:r -- ювіляр

Заказиий ге'сьман -тимчасово виконуючий обов'язки гетьмана
Засібряти товарами -тут: наводнювати товарами
Заховані статті -тут: відновлені статті
Зл,а,дить -підготувати
Ієрархія -послідовне розташування службових звань, чинів
посад; суворий порядок підлеглості нижчих чинів вищим
Імперативний -такий, що вимагає беззастережного виконання
Індиферентизм полі,сичний -байдужість політична
Інкримінувати -пред'являти звинувачення
Інсzтуація -наклеп із метою компрометації
Історіографія -наука, що вивчає розвиток історичних знань
Кляс -клас
Компензатою -компенсацією
Констатація -- встановлення незаперечності існування якогось факту
або явища
Корект -коректура
Корогва -назва бойового прапора в козацьких військах; знамено
Летаргічний стан -тут: бездіяльність
Ло-кальний -місцевий, той, хто не виходить за визначені межі
Матура -іспит на атестат зрілості
Метрополія -держава, що володіє колоніями; назва держави
ЩОДО ЇЇ ОКОЛИЦЬ

Монографія -грунтовна наукова праця
Навні -тут: зовнішні відносини
На всі дефекти -тут: на всі недоліки
Нагінки -переслідування, утиски
Національне ренегатство -національне відступництво
Не завсіди -не завжди
Ненаj,учно -тут: незручно
Не повиннісьмо -тут: не треба
Нігілізм -нехтування всякими нормами, принципами
Нумізматика -наука про монети і медалі
Опінія громадська -тут: думка громадська
Осередніми -:- сусідніми
Отчина -Вітчизна
Палядіум (паладіум) -захист,. оплот
Панегірист -той, хто безмірно щось хвалить
Під вашим проводом -під вашим керівництвом
Пієтизм -глибока повага, шанобливе ставлення
Плян-план
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Ми не на те поколіннями
боролися і страждали
за права нашого народу,
щоб з хвилею, коли його
права будуть зд_обуті,
поставити zншу мету приборкування слабших
народностей і панування
над національними
..
меншостями велико�
.
..
..
украlНСЬКОl земл�.

словник
Акафіст - християнський церковний хвалебний вірш, спів
Акцептувати - висловлювати згоду на пропозицію
Амальгама - суміш
Амуніція - спорядження
Анафема - відторгнення від церкви, прокляття
Анархистичними - анархічними
Апеляція - оскарження, звернення за підтримкою дР суду,
авторитетної установи
Арбалет - удосконалений лук, самострі.ті
Белетристика - художня література
Борше - тут: швидше
Вакації - канікули
Вакханатя - дикий розгул, оргія
Виївка - виключення
Висилювати хист - в1ддавати хист
Віля - вілла
В мині - в мені
Волощина - Румунія
Гегемонія - керівництво, що його бере на себе який-небудь клас
або держава щодо інших класів, держав
Геральдисти - фахівці, що вивчають і пояснюють герби
Гльотика - мова
Горожанська війна - громадянська війна
Грейцар - крейцер
Депортація - примусове виселення
Догмат - термін для позначення понять, ідей, вчень, яю
вважаюrься істинними за будь-яких умов
Дорогими клейнодами - тут: коштовні речі, дорогоцінності
Доручений - тут: вручений
Дотичить мені - тут: стосується мене
Евентуально - можливо у якомусь випадку, за певних обставин
Екзекуція - тілесне покарання
Емфаза - виразність
Етнологія - наука, що вивчає загальні закони розвитку культури
народів
Зав' язали його - тут: створили його
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