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Kappale Ukrainan historiaa
Sähkösanomatiedot ovat use
asti maininneet Ukrainan niiden
Venäjän kansallisuuksien kes
kuudessa, jotka tätä nykyä pyr
kivät itsenäisyyteen.
Suomen
itsenäisyyskysymykseu rinnalla
muodostuukin Ukrainan kysymys
tärkeimmäksi nykyisessä itsenäisyyspyrkimyksessä. Sietääpä senvuoksi luoda lyhyehkö katsaus
Ukrainaan.
Ukrainalaiset eli vähävenäläiset on suurilukuinen kansanhei
mo, asuma-ala ulottuu Karpaateilta Kaukaa siaan ja Pripct-joelta Mustaanmereen. Se on kap
pale Europaa, joka on yhtä suuri
kuin koko Saksan valtakunta.
Tällä alueella asuu 30 milj. ih
mistä ja on se Venäjän seuduista
rikkaimpia. Sen alueella on mon
ta suurta kaupunkia, kuten Kiev,
Harkorv, Jekaternoslaw, Poltava
y. m.
Ukrainalaisten asutusten kes
kusta on Dnjeperin molemmin
puolin, jossa Kiew, Venäjän kau
punkien äiti, on ollut slaavilaisen
vallan ensimäinen pääpaikka. Jo
aikaisin joutui Ukraina Liettuan
ja Puolan alamaisuuteen, jolloin
yhteys mongolien valtaan joutu
neiden isovenäläisten kanssa melj
koisesti heikkeni. Vasta vuosisa
tojen kuluttua Moskovan ruhti
naat pystyivät alkamaan länteen
suunnatun vallotuspolitiikan, jol
loin ukrainalaiset olivat sen ensimäisiä uhreja. V. 1654 liitettiin
itä-Ukraina Venäjään ja Puolan
jaossa 1795 loputkin.
Ukrainan pitkien kärsimysten,
valapattoisten lupausten, kaiken
kansallisen hävittämisen ja yk
sinäisten ihmisten vainoamisen
aika alkaa. Ukrainan kansa sai
käskyn lakata olemasta ja sulata

kansuutcen, jonka veri oli veljen,
mutta sivistys ja olotaso paljon
alempi.
Ensimäinen askel oli tietysti it
sehallinnon hävittäminen Katarii
na 2:sen aikana. Vapaasti va
littavan holmanin sijaan annetaan
Ukrainalle venäläinen kuvernööri,
sen rykmentit liitetään .Venäjän
armeijaan ja vapaa talonpoika
pakotetaan alistumaan maaorjuuteen, laitos jota ei Ukrainissa en
nen tunnettu.
Maan kreikkalainen kirkko, jo
ka oli totellut suoraan Konstan
tinopolin patriarkkaa, pakotettiin
tsaarin alamaisuuteen. Länsi-Uk
rainan unieratut, joilla oli yhteis
tä venäläisten kanssa ainoastaan
vanhat
jumalanpalvelusmenot,
kiskottiin väkipakolla kreikkalai
sen kirkon helmaan, kun heidän
oma kirkkonsa oli v. 1830 lakkau
tettu.
Se ei tietystikään vielä riittä
nyt. Kirjallisuutta ja kieltä koh
tasi ankara vaino. Vähävenäläinen kirjallisuus kiellettiin ja 19
vuosisadan alkuun asti tuli pitkä
seisaus kansallisissa cdistyspyrinnöissä.
1820-luvulla alkoi Galitsiassa
ukrainilainen liike. Siellä on näet
melkoinen, yli kolmimiljoonainen vähävenäläinen asutus. Kun
Galitsia sai v, 1848 itsehallinnon,
tulee maasta tyyssija vainotulle
ukrainalaiselle
sivistyneistölle.
Vastaukseksi julkaisi Venäjä siel
lä painetun kirjallisuuden maa
hantuontikiellon.
Ukrainalaiset eivät kuitenkaan
hellittäneet. He jatkoivat tais
telua ja on heilläkin omat suu
ret nimensä. Runoilija Shevsthenko
oli johtomiehia Kievin
nuoressa yliopistossa toimivassa
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Gyrillus-Methodus-veljeskunnas- karasti ukrainalaisia vastaan, et
sa. Sen päämääränä oli kaikkien teivät he onnistuneet saamaan
slaavien liittotasavalta, jossa Uk kolmanteen duumaan ainoata
raina oli yhtenä, sisäisesti itse kaan miestä. Taantumus nousi
näisenä osana. Nämä haaveet ai yhtä pimeänä kuin ennenkin. Jo
heuttivat Shevtshenkolle vankeu kaisen postihoitajan täytyi pitää
den Pietari-Paavalin linnassa ja luetteloa henkilöitä, jotka tilasi
karkotuksen kauas Araljärvelle. vat ukrainalaisia sanomalehtiä ja
Tämän jälkeen olivat ukraina kirjoja. Pappi, opettaja, virka
laisi. päämäärät vaatimattomam mies, joka uskalsi hankkia ukrai
pia, he tekivät työtä kansanva nalaisia lehtiä, oli vaarassa me
listuksen ja yleis-sivistyksen c- nettää toimensa. Kun sitten so
distämiseksi. Puolan kapina ai ta alkoi, lakkautettiin kaikki uk
heutti takatalven. Nyt täytyi ra rainalaiset sanomalehdet ja yh
joittua enemmän tieteellisille a- distykset hajotettiin.
loille : kansanrunous — Ukraina
Sodan aikana toivottiin Galiton venäläisen kansakoulun koti siassa Ukrainan vapauttamisentamaa — kielitiede ja isänmaan pahtuvan keskusvaltojen puolelta.
historia löysivät hartaat tutki Venäjä taasen vallotettuaan tä
jansa, Mutta tällaisetkin seurat män itävaltalaisen maakunnan al
hajotettiin ja jäsenet poistettiin koi tehdä häikäilemätöntä ukrai
Ukrainasta. Dragodanow, ajan nalaisen kultturin hävitystyötä.
suurin nimi, sanomalehtikirjailija Kansankieliset koulut kiirehdet
tiin
muuttamaan venäläisiksi.
ja tiedemies, muutti ulkomaille.
Kuvaava ajalle on n. s. Josefo- Ukrainan kieli tuli kirjallisessa
rvitshin laki v :lta 1876. Siinä kiel ja julkisessa elämässä kielletyksi.
lettiin sanalla sanoen kaikki uk Omantunnon vapautta loukattiin
rainalainen kirjallisuus, tieteelli törkeästi. Yli neljäsataa pappia
siä, historiallisia lähdejulkaisuja ja tuhansittain talonpoikia, jot
lukuunottamatta, vieläpä näytel ka vastustivat pakkoa uskonnon
mien esittäminen ja musiikki- alalla, raahattiin Siperiaan.
Venäjän vallankumous on var
tekstit — kaiken piti käydä ve
näjäksi. Raamatunkin painatta maan poistava Ukrainan kärsi
minen kiellettiin. Niin paljon pe mät vääryydet. Mutta ellei se
tapahdu kyllin nopeasti, ottavat
lättiin läheistä sukulaiskieltä,
Kansansivistys
aleni tietysti ukrainalaiset ohjat omiin käsiin
pelottavasti. Kaiken kansankie sä. Siltä ainakin näyttää. Mitta
lisen kulttuurityön täytyi tapah on kukkuroillaan. Sitä on pidel
tua maanalaisesti ja harjoittajain tävä varovaisesti.
Ukrainan pyrkimykset autono
oman turvallisuuden uhalla.
V.
1905:n vallankumous hellitti miaan eivät ole mitään hetken
jokapuoliset kahleet. Vähävenä- synnyttämiä haaveita. Tällä kan
läinen kirjallisuus pääsi taas päi salla on takanansa vuosisatainen
vänvaloon. Ensimäisestä ja toi oma historia. Sillä on oma kie
sesta duumasta oli ukranilaisilla li, oma kulttuuri ja onia elämä.
80 ja 42 edustajaa ja oli siellä Ja sen vaatimusten takana on
mieliala heidän kansallisuuttaan voimaa, paljon lyijyä ja paljon te
kohtaan suosiollinen. Mutta vaa rästä ja sankat sadattuhannet
lilain muutos kohdistui niin an reippaita miehiä.

