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Цього року, Балтійські країни чітко відзначують сто років проголошення незалежності своїх країн.
Україна теж проголосила незалежність сто років тому при Українській Народній Респиблиці (УНР) — але,
сьогодні в Україні на цю урочисту подію видно менше дбання. (22-го січня визначають яко «День
Соборности.») У серпні побільшості увага присвячена відзначити недавний розпад Радянської імперії.

Сучасна українська самостійна держава не з’явилась
раптово з ефіру та без контексту у 1991р. Навпаки,
можна прослідити тяглу історію яка включає
проголошення “відновлення” Української держави у
1941р. у Львові та проголошення незалежності при
УНР у 1918р. Видно ще в давнині розвиток
української свідомості у намаганнях Івана Мазепи та
Пилипа Орлика. Пилип Орлик визначний тим що
написав першу українську демократичну конституцію
яка і була одна з перших конституцій в цілій Европі.
Чи Україна не повинна брати яко приклад свідомість
Балтійських країн та чіткійше визнати свою історичну
спадщину?

Дошка оголошеня що стоїть над
Schuylkill Expressway у Філядельфії.



Вісті видано за допомогою Української Громадської Фундації Філядельфії.

Пилип Орлик — народився на Віленщині у 1672 році. Він отримав освіту у
Києво-Могилянському колегіумі й у 26-річному віці був уже кафедральним
писарем київської митрополії, ще через 2 роки — старшим канцеляристом у
генеральній військовій канцелярії, а у 1706 році (тобто у 34-річному віці) стає
генеральним писарем війська Запорозького і надійним помічником гетьмана
Мазепи.
Основними пріоритетами зовнішньої політики Пилип Орлик уважав:
необхідність шведської протекції з гарантією незалежності й територіальної
цілісності України, встановлення міцного миру та військового союзу з
Кримським ханством.
Законодавчу владу мав представляти парламент — Генеральна Рада, що
складалася б з генеральної старшини, полковників, генеральних радників (делегатів від козацьких полків),
полкової старшини, сотників та представників від Запорізької Січі. Передбачалося, що Генеральна Рада
збиратиметься тричі на рік — у січні (на Різдво Христове), квітні (на Великдень) та жовтні (на Покрову). Між
сесіями парламенту його повноваження виконував гетьман разом з Радою генеральної старшини. Вони
уособлювали найвищу виконавчу владу. Щодо місцевої адміністрації, то вона була представлена
виборними цивільними полковниками та полковою старшиною, сотниками, сотенною старшиною.

Орлик оперував двома категоріями держави: «панство» і «народ». Орлик уводить поняття «вільний
народ» — населення певної території, що має права на самоврядування, договірні відносини з монархом та
самовизначення у сенсі зміни монарха при невиконанні ним зобов'язань. При цьому суттєво обмежується
політична роль монарха — його фактично виведено з політичної системи, він є лише гарантом її незмінності,
а не чинником її регулювання.
Намагаючись завоювати собі підтримку, в 1710 році Пилип Орлик склав (згідно інших джерел схвалив)
«Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» («лат. Pacta et Constitutiones legum
libertatumqe Exercitus Zaporoviensis»), уклав зі старшиною та запорожцями угоду — документ, який пізніше
дістав назву Конституція Пилипа Орлика — так звана «Бендерська конституція», яку інколи вважають
першою українською Конституцією, а також однією із перших конституцій у Європі. Нею він зобов'язався
обмежити гетьманські прерогативи, зменшити соціальну експлуатацію, зберегти особливий
статус запорожців і боротися за політичне й церковне відокремлення України від Московії у випадку, якщо
він здобуде владу в Україні.
Створення цих документів вважається значною заслугою Пилипа Орлика в історії України.
Джерело: uk.wikipedia.org


Десь в Карпатах на полонині зустрілися дві гуцулки і стали собі
до бесіди.
Одна і каже: – Слухай, Ксеню, зустрічаюся з двома легінями…
І ніяк не відаю – котрого маю вибрати!
– А шо ж тобі серце підказує?
– Та йой, серце ми підказує, аби-м припинила то вар’ятство.
Бо муж як взнає, то ми заб’є!..

