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В Е Л И К А  Х В И Л Я .

Велика хвиля настала! Впали з України 
кайдани, в котрі прибрала її лукава політика 
Московського царства, коли визволений вели
кими зусилями Український нарід передав 
в його опіку свою новоздобуту свободу!

Як тільки виявила ся дійсна основа мо
сковської політики — її заміри трактувати 
Українців не як вільних спільників, а простих 
підданців московського царя, власність москов
ського царства, — українське громадянство, 
його політичні провідники голосно і рішучо 
запротестували против сього. Вже через чо
тири роки по підданню цареви, маніфестом 
1658 року вони проголосили своє підданнє за 
уневажнене, свій звязок з Москвою за розір
ваний. Але царське правительство, як раз 
узяло під свою руку український нарід, так 
уже не хотіло вертати йому волї — права рі
шати про себе. Використовуючи кожду вну
трішню незгоду в українськім громадянстві, 
клясові і всякі иньші суперечності,  що розби
вали одностайність української політики, во
но нитку за ниткою сплітало міцні ретязї на



4

український нарід і нарешті привело його до 
того поневолення, до тої безрадности і упадку,
в котрім він опинив ся  сто  л іт  пізнїйше.

Всї героїчні зусилля, всі жертви і заходи 
кращих  синів України в пізнїйших десятилїтях 
зоставались без успіху. Російский спрут цупко 
тримав свою здобич, і тільки російська рево
люція визволила нас, розтявши нервовий центр 
його. Ми знову стали з підданців горожанами, 
вільними і повноправними і можемо знову рі
шати про себе, становити право для себе, і бу
дувати долю свого народу, своєї землі. В віль
ній Російській республіці не може бути не
вільних народів, так само як не може бути 
невільних людей!

Сю глибоку зміну в становищу нашого на
роду і  нас як його представників ми мусимо 
в повній глибині відчути і з неї відповідні 
виводи зробити. Минули ті обставини, коли 
ми мусїли виступати з петиціями, суплїками, 
доказувати свої права навіть на культурне 
самоозначеннє, навіть на такі елементарні річи 
як уживаннє своєї мови для своїх культурних 
потреб, допущенне її до научання в школі, до 
уживання в урядах і суді. Ще рік тому укра
їнське громадянство силкувало ся прихилити 
уряд і законодатні органи до того, щоб вони 
звели українську справу в Росії з мертвої 
точки, признавши отсї елементарні домагання: 
занеханнє репресій, відновленнє скасованої з 
початком війни української преси і українських 
організацій, заведеннє української мови в шко
лі і в урядованню. Нї уряд, що ще вірив то
дї в можливість повного винищення україн
ства в виїмкових обставинах війни, нї росій-



ські парляментарні круги, нї поступове росій
ське громадянство тоді не послухали нашого 
голосу. Українство зістало ся на мертвій точцї 
репресій аж до останньої хвилї . Система утис
ків на українство була доведена до небувалих 
крайностей — дійшла своего вершка, небува
лого від ганебного указу 1876 року, саме в 
переддень революції, що переставила україн
ську справу в зовсїм иньші обставини, на зовсім 
иньший грунт.

Нічого більш помилкового не може бути 
тепер, як витянути старі українські петиції й 
подавати їх наново правительству як наші до
магання в данім моменті. Не може бути більшо
го нерозуміння хвилї, як наші старі домагання 
вважати мірою українських потреб в теперішно- 
сти і сповненнем їх думати задоволити потреби 
нинїшнього українського житя. Те, чого ми до
бивали ся пять, чотири, три, навіть рік тому, 
колиб дане було тодї, було б прийняте україн
ським громадянством з щирою подякою, і дїйсно 
могло б мати своє значіннє, було б добром для 
нашого народу, охоронило б його від пережи
вання тяжких хвиль останнїх літ, улекшило б 
йому дальший культурний похід. Воно, розумі- 
єть ся, потрібне й тепер, мусить бути уділене 
негайно, щедрою рукою, в розмірах найбільш 
широких, свобідних від усяких обмежень і за
стережень. Але воно нїяк не може вважати ся 
задоволеннєм українських потреб, ,,розвязанєм 
українського питання для даного моменту. Се 
треба з усею рішучістю сказати про останню 
заяву тимчасового правительства про його спо- 
чуттє до ,,культурно-національнаго, самоозна- 
чення народностей Росії" . Не про нього тепер
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річ і нікого воно тепер не інтересує на Українї . 
Українського питання вже нема. Є вільний, ве
ликий український нарід, який будує свою до
лю в нових умовах свободи.

Великі події пережиті нами зняли гальми 
з скритої енергії нашого народу. Як пригнете- 
на спружина вона підносить ся перед здиво
ваними очима чужих — і своїх.

Потреби і домагання України розгортують 
ся в усїй широтї . Найбільше нещастє в сїй 
хвилї і для правительства і для провідників 
громадянства — се не поспіти за скорим роз- 
гортаннєм домагань моменту.

Царське правительство кінець кінцем за
судило себе на смерть тим, що не могло йти 
з походом житя і дурило себе гадкою, що 
може його спинити або притримати, розложити 
задоволеннє н авіть тих уміркованих вимог, які 
йому ставили ся, на безконечні часи. Так мо
жуть себе потопити і його наступники і всї хто 
беруть ся кермувати народнім житєм чи нашим 
чи загально російським, коли будуть водити ся 
старими споминами про ті мінїмальні жадання, 
які ставились в старих умових житя, в тім чер- 
пашинім поступі, котрим воно поступало.

Остерігаємо їх від сього! Ми ж в кождім 
разї сих помилок не можемо робити! Мусимо 
тримати руку на пульсї народнього житя і йти 
в ритм його битя. Воно тільки нам закон, йому 
ми мусимо коритись, його голосити всїм, без 
огляду чи воно буде їм приємне чи нї.

Домагання, котрі висуває нинїшня хвиля, 
можуть бути прикрою несподіванкою для бо- 
гатьох. Але нема що робити! Мусимо їх ста
вити і провадити. Лагідно, по можности, і так-
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товно, скільки є змоги, — але рішучо, рішучо, 
рішучо! як говорить старе прислівє: твердо 
що до самої річи, мягко що до форми.

Перед вагою моменту і відповідальністю, 
яку він кладе на всїх нас, мусять відступити 
на другий плян всякі иньші огляди й рахунки.

Воля нашого народу мусить бути сповнена.

ПОВОРОТУ НЕМА.

Резолюції внесені на вселюдних зборах, 
громадських і партійних зїздах, конференціях 
і нарадах останнїх тижнїв не полишають нїя
кого сумніву що до тої політичної плятформи, 
на якій обєднують ся всі активні елементи 
української людности. Се старе наше дома- 
ганнє широкої національно територіальної ав
тономії України в російській федеративній 
республїцї, на демократичних підвалинах, з 
міцним забезпеченнєм національних меньшостей 
нашої землї .

Инакше і бути не могло. Домагання на
родоправства і суто-демократичного ладу на 
Українї в відокремленій, ,,незмішаній"  авто
номній Українї, звязаній тільки федеративним 
звязком чи то з иншими племенами словян- 
ськими чи то з иншими народами і областями 
Російської держави — се старе наше гасло. 
Підняте ще в 1840-х роках найкращими синами 
України: Шевченком, Костомаровим, Кулїшем,
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Гулаком, Білозерським і иншими, воно від 
того часу не переставало бути провідним мо
тивом української політичної мисли, органїза- 
ційної роботи, культурної і громадської праці. 
Часами тільки воно не розгортувало ся ши
роко і прилюдно, з причини цензурних забо
рон і репресій, якими старий режім Росії о- 
кружав гасла автономії і федерації. Але як 
тільки українське громадянство діставало змо
гу свобідно висловити свою гадку, воно повто
ряло ся неустанно всюди і завсїди: з трибуни 
першої і другої Думи, в пресі „днїв свободи 
і т. ин. Тепер же воно могло бути проголо
шено не тільки друкованим словом, але і жи
вим — на великих зборах, маніфестаціях і в 
усякого рода прилюдних заявах, до котрих 
прилучають ся українські і не українські зіб
рання на місцях, заявляючи солідарність з 
ними і потвержуючи що се домаганнє  всього 
українського громадянства і всіх полїтично- 
сьвідомих верств України.

Без сумнїву, воно зістанеть ся тою серед
ньою полїтичною плятформою, на котрій буде 
йти обєднаннє людности України без ріжницї 
верств і народностей. Середня між проїрамою 
простого культурно-національного самоозна- 
чення народностей і домаганнєм повної полі
тичної незалежности.

ІІрограма культурного самоозначення , к о
тру недавно в одній з своїх промов необереж
но приняв за міру національних домагань на
родів Росії, і в тім і народу українського, го
лова нинїшнього тимчасового правительства 
кн. Львов, тецер вже нікого на Україні не 
вдоволить. Ті часи, коли українському грома-



9

дянству приходило ся рахувати ся з обстави— 
нами старого режіму, з неможливістю виявити 
масову волю українського народу до всеї пов
ноти національного життя і з тим недовірєм, 
яке виявляло до українства, як до руху на- 
роднього, громадянство російське, минули без
поворотно. Тодї не тільки уряд, а й посту
пове російське громадянство ставило ся до у- 
країнства як до якоїсь невеликої інтелїгент- 
ської купки: Її звязки з народом представляли 
ся сумнівними, її запевнення про потреби на- 
роднього житя приймали ся скептично. Укра
їнцям приходило ся проробляти тяжку педа- 
гогичну роботу над сим громадянством, по 
принціпу " в ід лекшого до труднїйшого"  ви
суваючи на чергу найбільш елементарні, без
сумнівні для всякої, просто тільки гуманно 
і культурно настроєно людини. Такі були до
магання українського научання в школі, до
пущення української мови в урядованню, судї 
і церкві — на линї , де українські маси стрі
чають ся з культурою, громадською і держав
ною органїзацією. Воля народу не могла бути 
виявлена, приходило ся сї скромні домагання 
аргументовати більше "од розуму" . Вони повто
ряли ся довго, і так іще недавно, і коли бу
ли б услухані в час, витворили б трівку мо
ральну звязь між українським громадянством, 
з одного боку, російською державністю й ве
ликоруським поступовим громадянством, з дру
гого.

Але, на превеликий жаль, їх не слухали, 
поки був час. Не послухано і в критичний 
момент, коли російське правительство, кори- 
стаючи з війни, заходило ся знищити і вико-



рінити українство в Галичині і в Росії, не 
спиняючи ся перед найбільш вандальськими 
варварськими заходами. Українцї не знайшли 
помочи і підтримки в великоруськім грома
дянстві нїде, — крім деяких соціал їстичних 
груп.

Се — треба правду сказати — викликало 
в Українцях глибоку зневіру до російської 
посту п вости і демократії, дО мож ливости, в 
союзї з нею, забезпечити повноту українського 
національного житя в рамах російської кон- 
ституційности. В сю можливість українське 
громадянство вірило перед війною, коли завя- 
зували ся, як здавало ся, міцні звязки між 
ним і поступовим великоруським громадян
ством. Але звязки сї не витримали воєнної 
проби. З тим стало все більше зростати пере- 
конаннє в неминучій потребі забезпечити укра
їнському народови державне право — або фе
дерацією Російської держави, а як нї , то пов
ною незалежністю України. Тільки держав
ність признавалась певною запорукою вільного 
політичного і національного розвитку україн
ського народу. Се стало ся і відстати ся не 
може. Від сього становища не може бути по
вороту назад, в пройдені стадії чисто культур
ного самоозначення або культурної автономії.

Широка автономія України з державними 
правами українського народу в федеративнім 
звязку — се та програма даного моменту, від 
котрої не може бути уступлення назад. Всякі 
перешкоди, всякі вагання в задоволенню її з 
боку провідників Російскої держави, чи керму
ючих кругів російського громадянства може 
мати тільки оден наслїдок — се пересуненнє
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центра ваги в бік українського самостійництва. 
Про се самостійництво російські л ідери загово
рили з думської катедри ще перед війною. Але 
вони самі й дали йому зброю в руки своєю хит
кою, ухильчивою полїтикою в українській спра
ві в сих останнїх роках українського лихолїтя. 
В теперішній хвилї прихильники самостійної, 
чи вірнійше сказати — незалежної України го
дять ся зі стати ся на спільній плятформі ши
рокої національно-територіальної автономії і 
федеративного забезпечення державного права 
України. Прапор самостійної України стоїть 
згорнений. Але чи не розгорнеть ся він з хви
лею, коли всеросійські централїсти захотіли б 
вирвати з наших рук стяг широкої україн
ської автономії в федеративній і демократич
ній Російській республїцї ?

З сим треба великої обережности. Се по
винно бути ясно керманичам Російської дер
жави !

ВІД СЛОВА ДО Д ЇЛА.

Автономія — федерація! Широка автоно
мія України в її етнографічних межах в феде
ративнім звязку з демократичною Російською 
республїкою. Се наша платформа, се гасло, 
з котрим підіймають ся і стають безконечні 
лави українського війска, селянства, робіт
ництва, молоди, інтелїгенції, і з ними плїч-о-



пліч все нові й нові групи иньших народно
стей України, з  не-українських меньшостей 
Української землі . Поки що відокремлені, во
ни що далі будуть певно ставати густійші і 
більші, в міру того, як буде їм виясняти ся ре
альна сила українства і усьвідомляти-меть ся 
дійсний характер його — що воно не має в собі 
нічого насильного, виключного, агресивного, ні
яких апетитів до пановання, гноблення чи до 
обмежування в правах инших народностей.

Але яким шляхом мусимо йти до тієї мети, 
яким способом здійснювати се гасло?

Уставленнє автономного ладу в національ
них територіях і федеративного устрою в Росій
ській республїцї, так само як і самої сеї респуб
л їки призначено на установчі збори Російської 
держави. Тимчасове правительство запевняє в 
своїм бажанню скликати сі збори як найшвидче, 
але не таїть трудностей звязаних з скликаннєм 
їх в тих обставинах, коли величезна маса му- 
жеської людности, найбільш цїнна й активна, 
стоїть на фронтї , в окопах, або пробував за гра
ницями в полонї . Кінець-кінцем зістаєть ся, 
неясним і невідомим, як скоро можна буде скли
кати ті збори, чи можливо се буде ранїйше кін
ця війни й демобілізації армії. А до того часу 
— чи та програма автономії й федерації має зі- 
ставати ся тільки в формі деклярації, і ми й 
иньші народності! та групи, заінтересовані в її 
здїйсненню, будемо займати ся самою агітацією 
за нею та приготовленнями до виборів до уста
новчих зборів?

Мабуть ні! Се була б недопустима пасив
ність, злочинне занедбаннє, становище не згід
не з духом нинішнього часу, поведеннє навіяне
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дореволюційним способом мишлення, у власти 
котрого нам нїяк не можна зіставатись!

Велика революція, пережита нами, була 
не тільки увільненнєм від царської деспотії, 
але й від уз того бюрократичного формалїзму, 
що завданнєм своїм ставив полонити всяку 
ініціативу, гальмувати всяку самодїяльність 
людини і громадянства. Воно, се громадян
ство, навикши ходити як віл у ярмі, ще не 
може відразу навикнути до самодїяльности й 
інїціятиви, далї жде всього з гори — щоб йо
му звідти щось виразно позволили (по старо
му принципу — що не дозволено, то, можли
во й заборонене), до чогось закликали, щось 
задекретували. Тим часом новий лад власне 
чекає від громадянства, щоб воно як скорше, 
не гаючи ся, само органїзувало ся відповідно 
новим прінціпам свободи й самодїяльности, 
приноровляючи ся до обставин місцевого житя, 
до вимогів даного моменту, — аби скріпити но
вий свобідний устрій і забезпечити його від у- 
сяких лукавих замислів явних і тайних ворогів 
свободи й демократизму.

І так мусить бути. І ранїше  явна була 
неможливість правити і кермувати житєм усеї 
двіста мілїонової Росії, з її безконечними від
мінами національностей і областей, культурних 
і економичних умов, навіть в сорозмірно спокій
них обставинах і налажених формах правлїння. 
Як можна тепер, від тимчасового правительства, 
чекати всякого розпорядку, нормовань і декре- 
товань усього, коли сьому правительству при
ходить ся розриватись між скріпленнєм фронту, 
занедбаного старим режімом, страшенним роз
валом тилу, сотвореним тим же режімом, і укрі-
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пленнєм здобутків революції? Як можна до то
го всього покладати на нього ще й органїзацію 
нового житя на місцях? Очевидно, тимчасове 
правительство не може того всього подолати; 
воно чекає, щоб на місцях прихильники нового 
ладу, свободи й демократії організовали його 
самі, і готово дати санкцію, приложити свою 
печатку до всього того, що буде зроблене в тім 
напрямі на місцях. Жите страшенним рухом ле
тить вперед; що не поспіває за ним, тим самим 
роспадаєть ся, нищить ся і гине. Треба творити 
нові форми органїзаціи згідно з новими умова
ми. Робити се можуть тільки органїзовані сили 
на місцях. Тимчасове правительство се розуміє.

Ми бачимо цілий ряд таких виступів його, 
де воно санкціонує ті домагання країв і на
родностей, які йому приносять ся. З ріжних 
сторін ідуть вісти, що місцеві національні 
більшости беруть на себе вже тепер справу 
органїзації свого краю на нових, автономних 
підставах в порозумінню з національними мень- 
шостями своїх країв і з тимчасовим правитель- 
ством.

В середині березня ми прочитали звістку, 
що литовські національні органїзації постано
вили в найблизшім часї скликати комітет, 
зложений з представників литовської більшо- 
сти і народностей-меньшостей сього краю (Жи
дів, Білорусів, Поляків і Великоросів) ,  щоб 
органїзувати автономний лад в литовських гу
берніях, і тимчасове правительство дало вже 
на те свою принципіальну згоду. Тиждень по 
тім читали ми про анальогічну постанову бі
лоруського національного з'їзду, що вибрав 
виконавчий комітет і поручив йому в порозу-
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мінню з тимчасовим правительством організу- 
вати урядуваннє на Білій Руси. Коло того ж 
заходили ся Естонці, жадаючи вилучення їх 
національної теріторії з дотеперішніх губерн- 
ських подїлів і уставлення на нїй генерального 
комісара. Недавно були звістки і про Лоти- 
шів, про Молдаван. Роблять в тім напрямі 
заходи й инші народи Росії. 

На великій українській території треба, 
розумієть ся, більше часу, щоб порозумітись 
з иншими народами й виробити програму ор- 
ганїзаційної роботи в спілцї з ними. Але про
відна л їнія наша буде та сама. Ми не можемо 
з заложеними руками сидїти і чекати, що нам 
принесуть установчі збори — який там лад 
буде уставлений, який напрям візьме перева
гу — централїстичний чи федералїстичний, чи 
признає він автономію, якої хочемо, чи запе
речить.

Як иньші народи Росії, але* ще більше, 
ніж котрий з них, ми навчені гірким досвідом 
про те, як сильно сидять централїстичні зма
гання навіть у кращих представниках велико
руської інтелїгенції. Ми мусимо рахувати ся 
з тим, що й тепер усї нашї декляративні зая
ви про потребу широкої національно-територі
альної автономії, поки вони будуть тільки де- 
кляраціями, або не виходити-муть з меж фак
тичної українїзації органїв місцевого самовря
дування або місцевих установ, — будитимуть 
у тих кругах сумніви і скептичні рефлексїї 
що до того, поскільки, мовляв, се домаганнє 
автономії реальне, дозріле, закорінене в житї . 
А у великоросійських централїстів знавдуть



ся союзники і між недержавними національ
ностями !

Ми не можемо в таких обставинах ріску- 
вати тим, що являєть ся питаннєм житя і 
смерти в нинішнїх умовах для нашого народу 
і для всього краю, для всеї людности його — 
його широкою автономією. Ми не можемо ста
вити сього домагання в залежність від того, 
ми збереть ся на установчих зборах нейтра
л їстська чи автономно-федералїстична біль
шість, чи автономісти федералїсти потягнуть 
за собою иньших. Ми мусимо йти на певне.

Тільки поставивши всїх перед фактом, ми 
розвіємо їх сумнїви — так, як реальні висту
пи українства в останніх тижнях примусили 
замовкнути старі балачки про те, що, мовляв, 
українство не має грунту в масах, і т. ин. 
Тільки творячи самі автономію України, украї- 
нїзуючи або творячи нові органи місцевого 
самоврядування, в контактї й порозуміннї з 
иньшими народностями, обєднуючи їх спіль
ними установами і вінчаючи обєднаннє авто
номним органом цїлої України (я намічую тут 
плян, а не хронольоїичний порядок сеї робо
ти, котра повинна йти одразу знизу, зверху 
і з середини), ми доведемо тим самим реальність, 
жизненність і користність сього домагання. 
Підтримуючи всею силою сеї органїзації новий 
лад, творячи з неї міцну твердиню його , під
держуючи нею тимчасове правительство у всїм, 
що служитиме скріпленню свободи і демокра
тії, ми будемо йти в контактї з ним і в сїй 
нашій роботї в краю. І нарештї ухваливши 
нову органїзацію краю обєднаною волею пред
ставництва України, органїзованого так, щоб
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воно дійсно могло виявити ся волю людности 
всеї нашої країни, — ми не будемо з трівогою 
чекати висліду Установчих Зборів, як роз- 
грання якоїсь всеросійської льотерії, а будемо 
знати, що вони нам дадуть.

Дадуть те, що властиво по самій ідеі своїй 
дати повинні — останню юридичну санкцію то
го устрою, який виробить ся на місцях, в націо
нальних і всяких иньших областях в згодї з 
прінціпами свободи й демократизму, за порозу- 
міннєм місцевих національних і клясових груп, 
і Установчим Зборам буде предложений вже 
до остаточного потвердження і затвердження.

НАРОДНОСТЯМ УКРАЇНИ.

Ми домагаемо ся державного права для 
українського народу в федерації народів Росії, 
широкої автономії України в її етнографичних 
межах, повноти полїтичного, культурного і на- 
ц іонального українського житя. Але все се не 
має бути, не повинно бути, і не буде погрозою 
для инших народностей, які мешкають на Укра
їнї! Ми добуваємо державне право для укра
їнської землї не для того, щоб панувати над на
ціональними меньшостями України. Ми дома- 
гаємо ся для неї широкої автономії не для того, 
щоб тільки для себе використовувати її права. 
Повнота національного житя, котрої ми доби
ваємо ся для українського народу, не повинна
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затопляти инших народностей і обмежувати їх 
змагання до свобідного розвитку своєї культур
ної і національної стихії.

Нї трохи! Ми не на те цілими поколїннями  
бороли ся і страждали за права нашого народу, 
щоб з хвилею, коли його права будуть здобуті,  
поставити иньшу мету — приборкуваннє слаб-  
ших народностей і пануваннє над національни- 
ми меньшостями великої Української землі . Ми 
не на те доводили права кожної народности на 
її національне самоозначеннє, незалежно від 
її ,,зрілости чи недозрілости" , історичности чи 
неісторичности, культурних заслуг, великих 
чи малих розмірів, аби тепер відмовляти якій 
небудь народности сього права на котрій не- 
будь з сих підстав. Ми не на те виступали про
ти " національного еросу" , проти роздування 
національного ш о в ін и з м у , проти принціпу, що 
для національного успіху все дозволено, — 
щоб тепер самим ступити на сю дорогу.

Ми не візьмем прикладу з Угрів, котрі ви
ступали перед Европою лицарями вільности, 
а у себе в Угорщинї , добувши для неї дер
ж авне право, завязали в неключи му неволю 
вс ї инші народности. Ми не підемо слїдами 
Поляків, які писали на своїм прапорі " за 
нашу і вашу вільність!" а сю вільність скрізь 
де тільки забирали перевагу, звертали против 
слабійших : против Українцїв в Галичинї , про
ти Жидів у королївстві. Ми не будемо лице
мірно називати своїми духовими вождями ве- і 
ликих одшедших борців за національну рівно-  
правність і свободу, і заразом — обмежувати 
сю рівноправність і свободу н а шим не-україн-
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ським співгорожанам в хибно зрозумілих інте
ресах українства. Сього не буде ! . .

Ми, ті що несли прапор визволення в 
найтяжші часи неволї , зістанемо ся під ним 
і виступимо рішучо проти всякого ухиляння від 
тих принціпів, котрі написані були на стягу 
українства. Будемо рішучо поборювати всякі 
шовінистичні течії, коли б вони стали проки
дати ся серед нашого громадянства, або з про
вокаційними завданнями прищіплювали ся йо
му з якої небудь сторони. Ми виступимо рі
шучо проти всяких заходів звернених на те, 
щоб порізнити нас з нашими співгорожанами 
иньших народностей. І ми певні, що україн
ське громадянство, український народ, в ко
трого полїтичну розважність ми твердо віри
мо й високо її ставимо, нас у тім напрямі 
підтримає твердо, щиро. Оборонцї української 
національности не будуть націоналістами...

Ми хочемо, розумієть ся, вірити, що й  
представники національних меньшостей Укра
їни відповідно зрозуміють своє становище: пі
дуть з свого боку на зустріч українським по
л їтичним домаганням і тим скріплять позицію 
оборонцїв прав національних меньшостей. На
ціональний такт, зрозукміннє свого власного ін
тересу повинен підсказати їм, що в сей вели
кий момент, коли український народ заходить 
ся будувати разом з своєю волею волю Украї
ни як теріторії, вони повинні бути з ним, а не 
стояти оподалїк в нейтральній ролі сторонніх 
свідків, котрі чекають, чим скінчить ся отся 
робота, щоб відповідно до того пристати чи 
до централїстів чи до автономистів. Ті що 
стануть при Українцях рішучо, отверто і смі-
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ло в сей рішучий момент, сотворять на буду
че міцний духовний, сердечний звязок між у- 
країнським народом і собою. Ті що будуть і 
тримати ся оддалїк або ворожо, не можуть, 
розумієть ся, протендувати на особливо теплі 
почутя і з української сторони. Але правова 
сторона мусить бути витримана незалежно від 
симпатій і антипатій.

Право національних меншостей буде за
безпечене!

Білоруси там де вони живуть в меньшо- 
сти на українській території — наші найблиз- 
ші брати, товариші нашої вікової недолї і бо
ротьби за національне жить, Великороси — і 
походженнєм чи вихованнєм, Поляки, котрі 
захочуть заховувати свою польську культуру, 
Жиди — найчисленнїша з неукраїнських на
родностей України, яка з сього становища має 
право на нашу особливу увагу, Чехи, Молдо
вани, Мусульмани, й инші народности, по
винні дістати — і я певен, дістануть пропор- 
ціональне представництво в наших автономних 
органах.

Мова їх буде прийнята в зносинах з уря
дами і органами самоуправи в тих округах, 
де сї народности становлять певний національ
ний мінїмум. Українська шкільна рада, певно, 
подбає про те, щоб у сих місцевостях, і вза
галї , де буде відповідне число учеників тої 
чи иншої народности, вони мали змогу вчити 
ся на своїй рідній мові. Всї сї національні чи 
релїгійні групи матимуть право закладати свої 
культурні і релїгійні товариства і установи 
і діставати для них підмоги з автономного 
скарбу України, і т. ин.



21

Все се в загальних рисах намітить комі
тет для вироблення автономного статуту Украї
ни, органїзований по дірективам Зїзду, з уча
стю представників всіх головнїйших народно
стей України в найблизшім часї . Українському 
громадянству, до того часу особливо, нале
жить пильно вистерігати ся всього, що розми- 
наєть ся з прінціпом права не українських на
родностей України, всього що може затріво- 
жити їх що до дальшого становища на Укра
їні, що до повноправности і рівноправности, 
культурних і національних прав і їх пошано
ваний з української сторони.

Всякі прояви українського шовінизму, виключности,
 нетолєранції супроти инших  на

родностей не симпатичні й небажані взагалї 
коли б то не було. Тепер же, в нинїшнїх обста
винах, коли так треба такту і розваги, поразу- 
міння і солїдарности для осягнення великої 
мети, — вони недопустимі зовсім. їх треба по
просту признати національним злочинством 
і виступати проти них з усею рішучістю

ЧИ УКРАЇНА ТІЛЬКИ ДЛЯ УКРАЇНЦЇВ?

З ріжних сторін до мене звертають ся з 
трівожними запитаннями, чи се за нашою зго
дою і відомістю виголошують ся по ріжних міс
цях такі слова, що Україна тільки для Укра
їнцїв, а "кацапам" звідси треба забиратись, що 
всякі посади на Украінї повинні тепер займати
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тільки Українцї, а иньшим л юдям робить тут 
нічого. Сї розмови дуже неприємно вражають 
навіть дуже прихильних для українства людей, 
а деякі люде поступові, ідейні з не-Українцїв, 
які по своєму старали ся для краю, беруть собі 
такі розмови до серця і справді збирають ся я 
України перебирати ся до иньших сторін. Не 
маючи змоги окремо відповідати на такі запи
тання і заспокоювати затрівожених, я ще раз 
беру ся за перо, щоб сего дорогою відповісти з 
усею рішучістю — Н ї!

Ні я, нї мої товариші, організовані Укра
їнцї , не згоджували ся з такими поглядами, 
не мали нїяких таких гадок, навпаки — за- 
всїди проти них виступали, і виступатимуть, 
бо вони не згідні нї з нашими прінціпами, нї з 
інтересами України.

Ми думаємо як раз, що Україна не тільки 
для Українцїв, а для всіх, хто живе на Українї 
а живучи любить її, а люблячи хоче працювати 
для добра краю і його людности, служити їй , 
а не обирати, не експльоатувати для себе.

Всякий, хто водить ся такими поглядами, 
дорогий співгорожанин для нас, незалежно 
від того, хтоб він не був — Великорос, Жид, 
Поляк, Чех. А хто хоче тільки ж ивити ся з 
праці народньої, бути паразітом, поїдателем 
солодких кусків — той нам не потрібен, без 
ріжницї, чи він не-Українець чи Українець.

Виклики про "У країну для Українцїв" 
відзивали ся не від нинішнього дня. Але вони 
походили від окремих людей, або від дрібних 
гуртків, які зіставали ся поза межами органї- 
зованого поступового Українства. А органїзо-
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пане українське громадянства безоглядно за
являло ся против них.

Десять лїт тому назад наш визначнїйший 
письменник. В. Винниченко їдко висміяв сих 
людей, котрі навіть в українських тюрмах не 
хотїли терпіти кацапів і велїли їм забирати 
ся до Московщини. В сїй іронїї був глубокий 
зміст. Поки Росія була вязницею народів, 
Україна зробила ся тїсною камерою сеї вяз-
ницї , й  ї ї арестанти, збиті силоміць до купи, 
позбавлені свободи й інїціативи, не маючи ви
ходу з свого неможливого становища, зривали 
серце на своїх товаришах, шукаючи між ними 
ще слабших, ще більш обдїлених долею. На 
сїм грунтї виростав шовінизм, антисемітизм, 
і всякі иньші викривлення громадської дум
ки. Але в просторій хатї широкої автономії 
України, котру будуємо на міцних підвали
нах російської революції, повинно знайти ся 
місце всїм користним, активним робітникам, 
перейнятим бажаннями добра громадянству, 
без ріжницї їх національности, партийних по
глядів й ідеольогії.

Ріжні вихватки, не згідні з сими нашими 
прінціпами, походять часом від людей, роз
нервованих пережитим українським лихолїтєм, 
нагінками правительства і неприхильністю ро
сійського і зросийщеного громадянства. Не 
хочу тим оправдувати їх, але все таки доба

ч аю в тім деякі " л агодячі обставини"  (смяг-ча
ющія обстоятельства), коли маємо тут до 

д ї ла з людьми, які давнїйше справдї терпіли 
з а  своє українство. Але се мабуть буває ду- 
ж е-дуже рідко. Скільки можу судити, далеко 
ч астїйше вихвачують ся з такими шовінистич-



ними гаслами люде, якї дуже тихо сидїли 
підчас попереднїх нагїнок на українство і ста-
ли виявляти незвичайну прудкість, тільки 
коли запахло в повітрі печеним.

Вони дійсно виявляють велику готовість 
спихати "к ацапів" і займати їх місця з "п ри
своєним содержанієм, отопленієм, освіщенієм" 
й всїми иньшими операми. Але ся готовість, 
їх не викликає нїякого спочутя в кругах ор- 
ганїзованого українства!

Ми навпаки хочемо задержати на місцях 
всїх старих користних, ідейних робітників, 
щирих прихильників свободи і демократизму, 
готових приноровитись до потреб нового ж итя  
українського народу і цїлої України. Коли ми  
виводимо свідомих Українців на провідні міс-
ця, то тільки для того власне, щоб дати но
вий напрям, нову орієнтацію дїяльності! сих 
Установ і органїзацій в умовах визволеного 
українського житя. Без усякої радости від
даємо ми на се дїло наших товаришів, відри
ваючи від нашої органїзаційної роботи, і вони 
приймають сї доручення, не як добрий кусок, 
а як малоприємний обовязок перед даною 
хвилею.

Потреби української національної роботи 
— органїзаційної, л їтературної й полїтичної — 
такі великі тепер, що стараємо ся відставляти 
від неї як найменьше сил, і тому завсїгди гото
ві зіставити кожне місце в руках людини нам 
созвучної, суголосної, що стоїть на грунті інте
ресів краю й його людности, признання прав 
і потреб української більшости, при забезпе- 
ченню прав меньшостей. Ч им більше буде та- 
ких певних і суголосних, солїдарних з нами
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лю деіі з н е -У к р а ін ц їв , ти м  л ек ш е  буде р об ота  
У к р а ін ц ів  і том у  вони  м о ж у ть  іх  т іл ь к и  ви
тати  т у т  н а  У к р а ін і .

- ж -

п о  з ї з д ї .

В ід  за к ін ч е н н я  з 'їзду п ром и н уло  к іл ь к а  
д н ів . М о ж н а  з іб р а т и  в р а ж ін н я  й п о д іл и т и  ся  
га д к ам и  з п р и во д у  його.

С к іл ь к и  я  м іг  ви ясн и ти  собі з тих  го л о 
с ів , я к і  д о вел о  ся  п е р есл у х ати  за  с ї д н і, з а 
га л ь н е  в р а ж ін н е  в ід  з 'їзду  з іс т а л о  с я  вт іш не. 
З 'їзд був  л ю д н и й , п р е д с т а в л я в  собою в е л и к у  
с іт ь  о р ґан їзац ій , щ о об х о п л ю вал а  собою пере
в а ж н у  ч ас ти н у  наш ої те р и т о р ії. В ін  ви в ів  н а  
видовищ е м асу  нових л ю д ей , з р іж н и х  у к р а їн 
ських  в е р с тв : п р е д ста в н и к ів  с е л я н с т в а , с а л -  
д а т іт , р о б ітн и к ів  і н евв аж аю ч и  н а  все нам і
тив д у ж е  однодуш но основн і л ін і ї  у к р а їн с ь к о ї 
п о л іт и ч н о ї т а к т и к и , не к а ж у ч и  про п о л іт и ч н у  
л л ятф о р м у . Н е  без того , щ оби д е я к і промовці' 
не в п а д а л и  ч асам и  в м іт ін їо ви й  тон , в и л и в а 
ю чи те , щ о н а б о л іл о  н а  сер д ц ї, перед  св ід о 
мим гром ад ян ством , к о т р е  вперш е п о б ач и л и  
п ер ед  собою в т а к ій  м асі. З а  всім  тим  з'їзд 
в за г а л і м ав  х а р а к т е р  д у ж е  д іл о в и ти й , зробив 
за  сї тр и  д н і д у ж е  б огато  й посун ув  сп р аву  
о р їа н їза ц ії  зн ач н о  н ап еред . 

г~" С ї вт іш н і пом ічений  стаю ть  ще вт їш н їй ш и - 
ми, к о л и  до  того  р о зв а ж и ти  щ е об стави н и , за  

■ я к и х  з'їзд с к л и к а в  ся . В они  зовсім  не с п р ія л и  
І  ф Г ан їзованости  у к р а їн сь к о го  гр о м ад ян ств а .
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Адже два з половинею роки Українці зіста-
вали ся без преси. Вона почала відновляти ся 
тільки перед самим зїздом, і через страшенну 
дезорганізацію друкарської та видавничої 
справи не встигла добре наладити ся й досї . 
Н їякої органїзації громадської опінії перевести 
не було змоги. Новозаснована Центральна Ра
да також до самого з'їзду не встигла вийти з 
стадії власної органїзації і зайнята біжучими 
полїтичними справами, не могла удїлити ба
гато часу й уваги підготовчій праці для зїзду. 
Вона постарала ся тільки, за недостачею у- 
країнської преси, розіслати яко мога більше 
повідомлень на місця громадським і земським 
установам і всяким органїзаціям, про які мала 
відомости.

Двері з'їзду були відкриті широко, і до них 
потекла справдї густа лава нового елементу, 
серед котрого згубила ся стара гвард ія  дав- 
нїйших українських органїзацій. Переважну 
більшість зїзду становив "н овий чоловік", я- 
кий органїзував ся в останнїх роках, і ще біль
ше — в останнїх тижнях, без преси, без орга
нїзованої агітацїї, більш стихійно, під давнїми 
рефлєксіями української л їтератури й публї
цистики. І коли тим не меньше вся ся маса 
нового елементу пішла так однодушно й одно
стайно, свідомо й діловито — тут виявила ся, 
за н едостачею підготовки, вся сила великого 
органїзаційного інстикту і хисту нашого наро
ду, його вікової полїтичної мудрости, котру- 
недурно звеличав на з'їздї п р е д с т а в н и к  
Тимча-ового Правительства. Вона охоронила його 
істнуваннє серед найтяжших обставин його по—
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передньої історії. Вона ж поведе його до нового 
розвитку, розцвіту і щастя. 

Організовані украінські групи, що утворили 
Центральну Раду в тимчасовім складі мали ще 
те вдоволеннє, що переконали ся, наскільки та 
політична плятформа, яку вони виставили для 
даного моменту, відповіла вимогам і поглядам 
ширшого українського громадянства. Воно че
рез своіх делегатів на зіздї ухвалило іх ро
боту і зіставило без змін основні підстави на
ціональної тактики визначені ними.

Зїзд отже зробив своє. Намітив головні 
л їнії дальшої роботи. До неї тепер треба пе
рейти. Загальні риси такої роботи на місцях 
зазначив я на зїздї і коротко повторю їх тут. 
Завданням найближших днїв являєть ся орга- 
нїзація українських комітетів по селах і мі
стечках, де їх ще нема, комітетів повітових 
так само, і обєднаннє їх в густу організовану 
сїть по-губерську, обєднану губерськими укра
їнськими комітетами. Після переведення сеї 
роботи повітові й губерські комітети повинні 
бути вибрані делєгатами з місць по органїза- 
ційній схемі Центральної Ради, котра буде ви
роблена і оповіщена в близшім часі .

П аралельно з сим обєднаннєм і утворен
нєм українських національних органїзацій по
винен розвивати ся процес творення з їх інїціа
тиви комітетів теріторіяльних, зложених з 
представників не тільки  українського грома
дянства, а й національних меньшостей. Такі 
теріторіяльні комітети чи органїзації могли б 
розвивати організаційну работу в контактї з 
иньшими місцевими групами й установами (ти
ми, розум ієть ся, які б схотіли йти солідарно з
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нїзація українських комітетів по селах і мі
стечках, де їх ще нема, комітетів повітових 
так само, і обєднаннє їх в густу органїзовану 
сїть по-губерську, обєднану губерськими укра
їнськими комітетами. Після переведення сеї 
роботи повітові й губєрські комітети повинні 
бути вибрані делегатами з місць по органїза-ц

ійній схемі Центральної Ради, котра буде ви
роблена і оповіщена в близшім часі .

Паралельно з сим обєднаннєм і утворен
є м українських національних органїзацій по
винен розвивати ся процес творення з їх інїціа
тиви комітетів теріторіяльних, зложених з 
представників не тільки українського грома
дянства, а й національних меньшостей. Такі 
теріторіяльні комітети чи органїзації могли б 
розвивати органїзаційну работу в контактї з 
иньшими місцевими групами й установами (ти- 
ми, розуміється , які б схотїли йти солїдарно з
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Українцями) в усяких потрібних випадках: 
при органїзації виборів, при всяких політич
них виступах, при полагодженню національ
них чи клясових загострень. Після органїзації 
на нових підставах органів міської й земської 
самоуправи такі мішані, теріторіяльні коміте
ти можуть місцями фактично здавать ся зай
вими, коли й ті орїани міські та земські бу
дуть також обєднаннєм ріжних клясових і на
ціональних елементів в відповідній пропорції. 
Але далеко не скрізь вони будуть такі, а на
віть і там, де нові міські й повітові ради бу
дуть близько підходити своїм складом до тих 
міжнациональних комітетів, сї комітети ма
буть й там не стануть непотрібні зовсїм. Як 
запасні інїціативні групи, або як регулятори 
дїяльности тих місцевих й земських рад вони 
будуть варті того, щоб їх заховати й далї .

Ще одне поясненнє. Я кажу про „повіто- 
ві"  і "губерські"  органїзациї тільки приблиз
но. Наші повіти й губєрнїї — се дуже припад- 
дкові комбінациї, які часто не відповідають 
дїйсним звязкам людности: розривають місця, 
звязані між собою географичними, економични- 
ми, комунїкацийними (дорожними) звязками, 
а вяжуть до купи місцевости, які тягнуть зо
всїм до ріжних центрів. Тому українським й  
всяким міським органїзаціям не потрібно слї
по їх тримати ся, а треба йти за натуральними, 
реальними звязками. Коли частина повіту тяг
не не до свого повітового міста, а до якогось 
містечка, можна її відділити. Коли губернїя 
роспадаєть ся на зовсїм окремі райони — так 
само. Полудневі українські повіти Курщини, 
капризом правительства відділені від Черни-
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