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боронити себе від розстрою і анархіі.
Украінський нарід мусить бути певним своєі будучности в 

новій Російській Республіці, щоб з покійною душею нести жертву, яких 
далі вимагає від нього Тимчасове Правительство, і разом з ним 
працювати над скріпленнєм підстав новоі Росіі.

Се яснійше ясного, і мусило бути ясно кожному, що поста
новлені Укр. Централь. Радою вимоги мають власне на меті, що вони 
неминучно і невідкладно потрібні і мусять бути негайно сповнені для 
сього. Та Тимчасове Правительство ніби не побачило сього. Прави
тельство не спиняється перед корінними, соціальними і економичними 
реформами в загальнім устрою Росіі -  але ніби-то не може допустити 
украінського комісарства чи краєвоі ради до Установчих Зборів! 
Правительство обома руками черпає з Украіни всякі засоби, кличе іі до 
жертв всякого рода, але не може дати запоруку, що все се буде тільки 
тимчасове, і Украіна буде забезпечена своім автономним ладом від 
такого визиску, від такоі хронічноі, постійноі реквізіціі в будуччині. 
Правительство, яке не завагалося в перших днях своєі діяльносте 
признати самостійність Польщі, не може спромогтись на відвагу 
признати за Украіною права на державність, запоручену ій Пере
яславським актом і беззаконно відібрану від неі Романовими. Що се 
справді, чи тільки нерозум, який застилає мисль і очі, чи свідома 
подвійна міра, яка вважає неможливим украінський військовий з’ізд 
тоді, коли відбувається військовий з’ізд польський, сіонистський, 
всеросійський, солдатський, і. т. д., і т. д.

В кожнім разі не добре і те і се.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ЧОРНА ПЛЯМА*

08.08.1917 р.
На радісне обличчя Російськоі революціі наложена гидка 

пляма. Це військові погроми і сістематичне знищення нашоі Галицької 
краіни при виході відти Російського війська. Оповідання очевидців і ті 
звістки, що появились уже в газетах, роблять вражіння страшне; від 
них застигає кров в жилах.

Революційна армія визволеної Росіі вела себе, як банда 
погромців. Се страшно! Але вона нищила также і планово все, що 
зоставалось іще в краю -  худобу, засіви і людську силу -  се не меньше
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страшно! Українська галицька людність, що дивилась на цю рево
люційну армію, як на свою охорону, свою надію, побачила в ній в 
останній хвилі, страшну, темну, руйнуючу силу.

Яке горе! Який сором!
Найтяжче в тім, що се робили также і наші вояки -  “Украінці”!
Як се сталось? Як се могло статись?!
Мабуть не сталось-би, як би не було зроблено тяжких помилок, 

на які вказувала загодя Укр. Цент. Рада, не переставала вказувати до 
останньої хвилі -  але даремно. Перше -  се переформування арміі по 
теріторіяльно-національному прінціпу, себ-то вилучення украінських 
вояків в окремі військові части.

Казали, що для сього нема часу, що се неможливо зробити. 
Тепер можна сказати напевно, що був час зробити, що се можна було 
зробити, і що краще було навіть помиритися з певними труднощами і 
недогодами такого переформування, ніж допустити те, що сталось! 
Були-б одноцільні украінські части звязані душею і серцем з краєм, з 
фронтом і з отсею самою Галиччиною; вони підлягали б національній 
дісціпліні, вони були б звязані з українізованим своім офіцерством і не 
за страх, а за совість сповняли розпорядження украінських органів 
управи -  Генерального Секретаріяту і Генерального Військового 
Комітету. Що такого переформування не було зроблено, се була перша 
помилка.

Що сим українським органам Центральний Російський уряд не 
схотів дати ніякоі розпорядчоі влади до самоі останньоі хвилі -  се була 
друга. Украінські вояки зостались всуміш з иншими в відносинах 
часом навіть напружених, неприязних, і в загальнім заколоті вони не 
могли нічого зробити, не могли ні спинити, ні противстати цьому. А 
Украінську Центральну Раду і Генеральний Військовий Комітет 
зоставлено при “моральнім авторітеті” без усякоі можности повного 
активного впливу на організацію оборони нашого краю, на формування 
украінських частей, іх начальства і т. и.

Що се значить, кожний тямущий зрозуміє без довгих слов.
Що сталося -  тепер уже не поправити. Але ті помилки, які так 

гірко покарали наш край, треба правити, щоб вони не показували себе 
далі, ні в Галичині, ні Волині, ні Поділлю. За се треба стати твердо.


