
 
 

 

УКРАЇНА ЧИ РУСЬ-УКРАЇНА? 
 
 
 

 
 «і пізнаєте істину, і  

істина визволить вас» 
(Євангеліє від Іоана, 8: 31-42) 

 
 
 
 
 
 

 

  
Ці біблійні слова Ісуса Христа знає більшість віруючих і політиків. А от чи 

розуміють вони, а тим більше, чи усвідомлюють їх суть і значення – не 

певен… 

Як важливо називати речі своїми іменами, такими якими вони є (або були  

колись), не вигаданими, без улесливості і брехні. Говорити правдивими 

словами, а не туманною мовою політиків, істориків, дипломатів...  

Григорій Богослов (330 – 390) – один із батьків церкви, великий 

християнський святий –  залишив нам священні слова «БОГ НЕ В СИЛІ, 

БОГ У ПРАВДІ».  



Українське народне прислів’я говорить: «Що правда, то не гріх». 

Через тисячу років московська церква («пристанище демонів» і 

«служителька Антихристу») приписала слова Григорія Богослова 

Олександру Ярославовичу, прославленого московськими 

псевдоісториками як князь Невський, який отримав «великі перемоги» 

при зіткненні з ворогами Русі на річці Нева в 1240 р. і на Чудському озері 

в 1242 р. Історично відомо, що так звані «перемоги» Невського – 

жалюгідна БРЕХНЯ. Князь Олександр просто не міг брати участі у битвах 

на Неві і Чудському озері, так як був ще дитиною. У восьмирічному віці 

Олександр був відданий батьком Ярославом Всеволодовичем хану 

Батию в аманати (заручники). В Орді майбутній Невський був з 1238 по 

1252 рік. Засвоївши увесь устрій і звичаї  Золотої Орди, Олександр став 

андом (кровним братом) сина Батия Сартака, одружився на дочці хана 

Батия і згодом став вірним слугою Золотої Орди, очоливши 

Володимирське князівство (1252 – 1263). 

Оце і вся «славетна» біографія Невського, як і самої Московії. 

Детальніше про історію Московії читайте у науковій статті історика, 

члена-кореспондента Національної академії наук України Ярослава 

Дашкевича «Як Московія привласнила історію Київської Русі» (журнал 

«Універсум», 2011 р. №11-12) та у дослідженні Володимира Білінського 

«Країна Москель або Московія» (Київ, 2008, 2009, в трьох книгах). В цих 

наукових працях повідомляються факти, взяті з історичних джерел 

(переважно московських), що беззаперечно свідчать про докорінне 

перекручування історії Російської імперії, виключно направлене на 

створення історичної міфології про те, що Московія і Київська Русь мають 

спільні історичні корені, що Московія має «спадкові права» на Київську 

Русь. 

Як зауважив дослідник історії Білінський: «Стосовно великих і 
гордих фінських племен: мокші, мері, муроми, весі, печори, 
мещері, пермі, марі — великороси вчинили страшний злочин, 
обікравши все: імена, землю, звичаї, приторочивши їм абсолютно 
далеке ім'я — Русь, замість їхнього ж таки споконвічного — 
Моксель! Ще одна засаднича брехня російської історії!» 
 

Історичні факти і дати 

Русь – Київська Русь (ІХ – ХІІ ст.) – Козацька доба (Козацька держава – 

ХV –  ХVIII ст.), Українська Народна Республіка – 1918 р., УРСР – 1922 р., 

Україна – 1991 р.).  

Заснування Києва – 482 р.; Хрещення Київської Русі – 988 р. 

Поселення Москва засноване в 1272 році ханом Золотої Орди Менгу-

Тимуром, онуком хана Батия. БРЕХНЕЮ є те, що Москва заснована 



Юрієм Довгоруким у 1147 році. Це міф, який немає доказового 

підтвердження.  

Московське князівство (1283 – 1478 рр.);  

Московське царство (1547 – 1721 рр.). 

Московська церква у 1589 році відкололася від Київської митрополії.  

Цар Борис Годунов примусив під страхом смерті патріарха 

Константинопольського Єремія ІІ, який прибув до Москви, підписати 

грамоти про визнання московської церкви.  

У 1686 році московська церква в неканонічний (незаконний спосіб) 

отримала Синодальний лист, який надавав право московському 

патріарху висвячувати Київського митрополита. 

22 жовтня 1721 року цар Петро І в процесі реформ (відомих як 

«прорубування вікна в Європу») своїм указом Московське царство 

перейменував на «Росію», а мокселів (московитів) на – «росіян». 

 

Проголосивши себе «Імператором Всеросійським і Батьком Вітчизни» (на 
прохання Сенату і Синоду), Петро І перейменував «Росію» на  
«Всеросійську імперією», а згодом – «Російську імперією», яка 
проіснувала до Лютневої революції 1917 року і Тимчасовим урядом була 
проголошена як республіка.  

Після більшовицького-єврейського жовтневого перевороту 1917 року, з 7 

листопаду 1917 року – РРФСР (Російська радянська федеративна 

соціалістична республіка); з 23 вересня 1918 року – Російська держава. 

З 30 грудня 1922 року більшовики створили СРСР у складі РРФСР, 

Української РСР, Білоруської РСР, Закавказької РФСР.  

З 25 грудня 1991 року – Російська Федерація (РФ).   

ВИСНОВОК: з 22 жовтня 1721 року Московія (Моксель) НЕЗАКОННО 

використовує нашу історичну назву – РУСЬ, яку самовільно привласнив 

(вкрав) московський цар Петро І.   

У різні часи сучасна територія України мала різні назви, зокрема ㅡ 

«Русь», а її жителів називали «русинами». Одна з перших письмових 
згадок про «Русь» зафіксована у «Повісті минулих літ». 

Як свідчать письмові джерела, у давні часи етнонім «русин» 
використовували стосовно жителів Київського і Переяславського 
князівств. 

Як вказує історик Сергій Грабовський, наприкінці ХІІ — на початку ХІІІ 
століть назви «русь» та «русин» поширилися з Київського і 
Переяславського князівств на всю територію Південної Русі (в 
майбутньому України). Тоді ж з'явилося слово «Україна».  

Вкрадено більше, ніж назву… 

https://www.radiosvoboda.org/a/968526.html


«Ми є народ, у якого вкрали назву» – так за пару століть означив 
ситуацію академік Михайло Грушевський. 

Доктор історії Ярослав Дашкевич прокоментував подію розлогіше: 
«Московщина по суті загарбала назву Русь, яка своїм питомим змістом – 
етнічним, географічним, устроєм – цілком відповідає сучасному термінові 
Україна… Це дало Московщині, хоча й підроблений, але все ж таки, 
блиск культурної, цивілізованої держави з давньою історичною 
традицією, з візантійсько-київською церковною метрикою». 

Ідеолог комунізму Карл Маркс зазначив: «Росія, не маючи ніякого 
відношення до Русі і вкравши свою нинішню назву, проте — нахабно 
претендує на історичний спадок Русі, створеної на 800 років раніше. 
Проте московська історія — це історія Орди, пришита до історії Русі 
білими нитками і повністю сфабрикована. Саму назву Русь узурповано 
московитами. Росіяни не лише не є слов’янами, але навіть не належать 
до індоєвропейської раси». 

 

Російське народне прислів’я говорить: «Русь и Россия — это такая же 
аналогия, как море и морская свинка». 

Русь-Україна це — ми, українці! 



У листопаді 2018 року в газеті «Україна молода» я опублікував 

статтю «Хрестовий похід» Кремля: як Московія привласнила православ’я 

Київської Русі та чому не хоче його втрачати».  

Я запропонував президенту Петру Порошенку і парламенту повернути 

Україні вкрадену і узурповану Росією назву «Русь» і закріпити в 

Конституції та діючих законах назву нашої країни як РУСЬ-УКРАЇНА. 

Основний Закон України повинен називатися КОНСТИТУЦІЯ РУСІ-

УКРАЇНИ. В статті 1-й Конституції закріпити: «Русь-Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава». В статті 2-й – 

«Русь-Україна є унітарною державою»; «Русь-Україна є республікою» (ст. 

5 Конституції) і т. д. 

Про зміну назви держави Україна на Русь-Україна повідомити ООН, 

ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО та інші організації. 

Запропонувати країнам-членам ООН та іншим міжнародним і 

європейським організаціям називати Росію «МОСКОВІЄЮ», а Російську 

Федерацію – «Московська Федерація» або «Федерація Московії». 

На початку 2019 року під час закріплення в Конституції курсу України на 

вступ до ЄС і НАТО я запропонував народним депутатам внести в 

Основний Закон зміну назви нашої держави на Русь-Україна.  

 
У вересні минулого року  Олексій Арестович заявив, що змінив би назву 
держави на Русь-Україна, щоб відібрати бренд «руських» у Російської 
Федерації. 
Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку. 

Арестович зазначив, що росіяни для підтримання твердження про свою 
давню спадщину та велику історію щорічно витрачають мільярди доларів 
на пропаганду. Натомість Україні, за його словами, варто просто 
пригадати свою історію. 

«Треба у них відібрати бренд "руських" врешті-решт.  Русь ㅡ це ми», 

ㅡ сказав він. 

Він також заявив, що змінив би назву України на Русь-Україна, щоб 
«врешті-решт закрити це питання». Арестович на запитання журналіста 
про те, коли ж чекати на відповідний указ президента Володимира 
Зеленського, відповів, що «над цим працюють». 

На його слова злорадно відреагувала представниця МЗС Росії Марія 
Захарова: «По-перше, добре, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють 
в офісі Зеленського. А то, не приховую, були запитання. По-друге, дарую 

ㅡ Укрусь. Не дякуйте».  

У Кремлі добре розуміють, який це буде історичний, ідеологічний і 
моральний удар по Московії, у випадку зміни назви нашої держави на 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3380/188/127758
https://umoloda.kyiv.ua/number/3380/188/127758
https://www.youtube.com/watch?v=mK85ctoxpHk
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10226761643456875


Русь-Україна. Московинів повернуть до їх споконвічно-дикої вонючої 
болотної назви МОКСЕЛЬ. Місце поселення племен мокші, мері, муроми, 
весі, печори, мещері, пермі, марі на річці Москва, від якої і пішло назва 
міста Москва, перекладалося як сморідне, смердюче болотом. 

 
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав ідею речника 
української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, 
який пропонує перейменувати Україну на Русь-Україну. Зауважу, що на 
той час Разумков уже перебував у гострій конфронтації з президентом 
Зеленським (через місяць, 7 жовтня 2021 року парламент проголосував 
за відставку Разумкова). 
 
«Іноді краще жувати, ніж говорити. Дійсно Україна сьогодні потребує змін, 
потребує реформ. Але точно вона не потребує змін назви. Ми з вами 
живемо в державі Україна. Я думаю, що це влаштовує 99% наших 
громадян. Працюймо над першою частиною. З назвою якось ми 
розберемося. Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою 
держави, тим більше намагатися на ньому, вибачте за сленг, якось 
хайпанути, це точно не державницька позиція», – заявив Разумков на 
брифінгу 6 вересня 2021 року.  
 

 

 
 
 
Цинічне зухвале шахрайство московитів, які привласнили собі назву 
нашої країни, минуле Великого Київського князівства і його народу, 
нанесло страшний удар по українському етносу, який ми відчуваємо й 
понині. На мою думку, сьогодні як ніколи надважливо повернути вкрадену 
Московією, яка перетворилася на фашистську державу, історичну назву 
нашої країни, назвавши її РУСЬ-УКРАЇНА і закріпити цю назву в 
Конституції.   



Задача українського народу полягає в тому, щоби на основі правдивих 

історичних фактів, розкрити всю брехливість, цинізм, аморальність 

московської міфології і сучасного Мокселя, повернути, вкрадену назву 

нашої країни – РУСЬ і здобути Велику НАРОДНУ Перемогу над 

путінською фашистською нацистською Московією! 

 

СЛАВА РУСІ-УКРАЇНІ! СМЕРТЬ МОСКОВІЇ! 

 

 

 

Григорій Омельченко,  
Герой України,  
генерал-лейтенант СБУ 
народний депутат України 2-6 скликань,  
член ПАРЄ (2006-2010) 

  

 


