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Португалії. А коли-б хотіти натомість поставити якихось щитоносців, 
то замість яких небудь иньших фігур я-б рад бачити символи тру
дящого народу, напр. жінку з серпом по одній стороні й робітника з 
молотом по другій. Взагалі хотів би в атрибутах нашого гербу бачити 
як найбільш підчеркнений, культурний, творящий, об’єднуючий харак
тер нашої нової республіки.

Ці гадки позволяю собі подати під увагу тих, хто буде укладати 
наш державний герб для ужитку органів нашої республіки.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

НОВИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ*

23(10).12.1917 р.
Як я вже згадував в давнішій своїй статті, говорячи про 

приготований для Українських Установчих Зборів проект конституції 
Української Народньої Республіки, проект цей має на увазі також і 
новий поділ України: замість теперішнього поділу на губернії й повіти 
поділ на землі, більші від повітів, а меньші від губерній. Ці землі мали 
б служити округами при виборах до Українських Всенародніх Зборів 
(сойму), до них мала б бути приспособлена адміністративна й судова 
сіть, а головно в їх рамках розвивалось би те широке громадське 
самоврядувань, котре має на оці проект нашої конституції, будуючи 
нову Україну на основах децентралізації й полишаючи центральній 
виконавчій владі (кабінетові міністрів) тільки “справи, які зістаються 
по за межами діяльносте установ місцевої й національної самоуправи, 
або дотикають цілої республіки”.

Ні теперішні уїзди ні губернії не придатні для сього. Уїзд це 
замала одиниця, на те, щоб в її рямцях можна було розвинути й 
організувати широку самодіяльність громадянства в усіх сферах 
культурного, економичного й громадського життя, щоб ця самоуправа 
могла всесторонне обслугувати людність, звертаючись тільки в ріжних 
надзвичайних і небогатьох справах до помочі центральних установ. 
Губернія знов це -  крім того, що звичайно зовсім механічний і 
припадковий зліпок ріжних, нічим сливе не звязаних між собою 
теріторій, ще й зліпок занадто великий, який не може об’єднатись 
органічно як самоуправна одиниця й фактично розпадається на кілька 
частин окремих, тільки неорганізованих і позбавлених спільних 
органів. Треба отже намацати й відокремити ці райони, а тоді й

* Народна воля, 23(10). 12.1917 р.
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губернії й уїзди тратять всяку причину свого істнування -  їх уже не 
потреба, і було б даремною тратою коштів утримувати ще й губернські 
та повітові установи.

На підставі всякого рода даних за порадою спеціялістів, отце й 
вироблено проект такого поділу. За підставу взято число людности: 
приблизно 800-900 тисяч по переписі 1897 року, себто міліон з лишком 
по теперішньому. Такий округ з людністю поверх міліона при добрій 
організації може наладити у себе добре і справу санітарну, і дорогову, і 
сільсько-хозяйську земельну, промислову, й культурну. В своїм центрі 
він буде спроможен організувати і повний круг середніх шкіл ріжних 
типів, і якусь вищу школу, добрий музей, і порядний театр все те, що 
звичайне повітове місто своїми засобами зробити не спроможне. До 
всенародніх зборів (сойму) України такий округ посилатиме не меньше 
десяти депутатів, так що при виборах можливе партийне групованнє й 
пропорціональні вибори. А з другого боку це округ на стільки неве
ликий, що всі части його будуть почувати себе тісно звязаними, всі між 
собою і з своїм центром всі громадські політичні й культурні сили 
будуть тут на виду і на рахунку; все громадське будівництво йтиме при 
живій участи й контролі громадянства.

А власне це те, в чім лежить будуччина України: розбудження 
всіх громадських сил, притягнення їх на громадську службу і власно 
воно можливе тільки при широкім розвитку децентралізації й сильнім 
напруженню самоуправного будівництва в невеликих округах перейня
тих горячим привязанням до своєї землиці, до свого місцевого центра, 
до його культурних здобутків, -  осягнених не виторгованими з центра 
асігновками, не присланими з міністерства урядовцями, а здобутих 
своїми засобами, організованими, вирощеними місцевими ж людьми, 
або громадськими вибранцями. Нехай одна земля хвалиться своєю 
електротехнікою, друга своїми досвідними полями й сільсько-госпо- 
дарськими лабораторіями, третя своєю педагогичною академією чи 
взірцевими виховними інституціями, четверта музеями народнього 
мистецтва чи художніми школами. Нехай розів’ється той благородний 
місцевий патріотизм, та конкуренція дрібних центрів і громад, в котрій 
виросла безсмертна культура старої Греції, або італійського відро
дження. Децентралізація невеликих, тісно концентрованих земель має 
дати форми й рамці для такого громадського розвитку.

Перше діло тут вірно намітити центри і ті осередки, що 
гуртуватимуться навколо них: розмежувати їх окраїни, періферії можна 
буде й пізнійше, коли обставини покажуть, що тій волости або громаді 
зручнійше належати не до того, а до сього центру. При сім розмежо- 
ванню головну ролю мусять грати звязки економичні й культурні, а 
особливо шляхи (получения, комунікація). Хоч назви сим землям 
даються історичні, але держатися старих рубежів, коли їх заступили 
нові, реальніші звязки, ніяк не можна. Але треба сказати, що старі
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груповання, що живуть під сими старими, здавалось би -  давно пере
житими назвами, часто показуються далеко більш живучими, ніж би 
хто небудь міг думати. Се й зрозуміло, коли ці груповання складались 
не капрізом дипломатів чи урядовців, а виростали з умов географич- 
них, природних -  ці не зміняються так легко.

Як побачить читач нижче, до поділу взято приблизно ту 
теріторію, на якій переводяться вибори до Українських Установчих 
Зборів; свобідна воля людности рішить потім приєднання чи вилучення 
иньших сумежних країн. Тому нема тут Холмщини, Хотинського по
віту і иньших земель. Три головнійші міста України вилучаються в 
осібні округи з невеликими пригородніми теріторіями. До иньших 
великих міст теж примежовуються сорозмірно невеликі теріторії. Де 
вичисляються повіти без застережень, розуміються або цілі повіти, або 
переважна частина повіту, не рахуючи невеликих відтінків, що приме
жовуються для заокруглення до иньшої, сусідньої землі, і звичайно 
згадуються при ній, коли ці прирізки трохи значнійші. По сих пояснен
нях перечисляю ці проектовані землі: з початку дається назва кожної, 
потім вичисляються повіти, що до неї входять, а в кінці її центр.

1. Київ з околицею до Ірпеня і Стугни і за Дніпром приблизно 
на 20 верст.

2. Деревська земля: Радомисльський і Овруцький пов., Київ
ський без полудневої частини, півн. частина Ровен., сюди може відійде 
й сусідня частина Мозирського -  коли на те буде бажання людности. 
Центр. -  Іскорость, тепер важний зелізничний узел.

3. Волинь: Володимирський, Ковельський, Луцький, част. Лу
бенського. -  Луцьк.

4. Погорини: Ровенський, Острозький, Заславський, Кремінець- 
кий, півден. частина Лубенського, зах. ч. Староконстантинівського. -  
Рівно.

5. Болохівська земля: Житомирський, Новоградволинський, 
част. Бердичівського, Литинського і Винницького. -  Житомир.

6. Пороссє, Поляне, або “Русь”: Васильківський, Сквирський, Та- 
ращанський, пол. част. Київського і схід Бердичівського. -  Біла Церква.

7. Черкаси: Черкаський, Канівський, Чигиринський, част. Зве
нигородського. -  Черкаси.

8. Побоже: Уманський, Гайсинський, частини Липовецького, 
Балтського й Єлисаветградського. -  Умань.

9. Поділля: Камінецький, Проскурівський, Ушицький, Лятичів- 
ський, більша част. Могилівського і Староконстантинівського. -  Ка
мінець.

10. Брацлавщина: Винницький, Брацлавський, частини Латин
ського, Липовецького, Могилівського і Ямпільського. -  Винниця.

11. Подністров’є або Побережже: Ольгопільський, Терасполь- 
ський, частини Ямпільського, Балтського і Ананівського. -  Балта.
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12. Поморе: Одеський (крім захід, частини), частини Ананів- 
ського, Єлисаветського і Херсонського пов. -  Миколаїв.

13. Одеса з територією до Дністрового лиману.
14. Низ: більша частина Єлисаветського, Александрійський і 

част. Верхнедніпровського. -  Єлисавет.
15. Січа: Катеринославський, частини Верхнедніпровського й 

Херсонського і прибережна полоса Новомосковського й Александ- 
рівського. -  Катеринослав.

16. Запорожжя: Мелітопольський, і Бердянський. -  Бердянськ.
17. Нове Запорожжя: Херсонський пов. (без зах. і схід.-півн. 

частини) і Дніпровський. -  Херсон.
18. Азовська земля: Маріупольський, Павлоградський і Алек- 

сандрівський пов., без захід, і півн. част. -  Маріуполь.
19. Половецька земля: Старобільський, Славяносербський і 

Бахмутський. -  Бахмут.
20. Донеччина: Зміївський, Ізюмський, Вовчанський, Купян- 

ський, частини Корочанського й Білгородського. -  Славянськ.
21. Подонь: Новоосколський, Барючський, Острогожський, 

Богучарський, частини Корочанського й Старобільського.
22. Сіверщина: Мглинський, Суражський, Новозибківський, 

Стародубський, Новгородсіверський. -  Стародуб.
23. Чернигівщина: Чернігівський, Городнянський, Остерський, 

Сосницький, частини Козелецького, Ніжинського і Борзенського (до 
зелізниці прибл.). -  Чернигів.

24. Переяславщина: Переяславський, Прилуцький, Пирятин- 
ський, частини Козелецького, Ніжинського, Борзенського і Золотонош- 
ського. -  Прилуки.

25. Посемє: Кролевецький, Глухівський, Конотопський, Пу
тивльський, може й част. Рильського. -  Конотоп.

26. Посульє: Роменський, Лохвицький, Гадяцький, частини 
Лубенського й Миргородського. -  Ромен.

27. Полтавщина: Зіньківський, Полтавський, Констянтиноград- 
ський, частини Миргородського і Хорольського, Валківського, Ахтир- 
ського й Богодухівського. -  Полтава.

28. Самара: Кремінчуцький, Кобеляцький, Новомосковський, 
част. Золотоношського і Хорольського. -  Кремінчук.

29. Слобідщина: Сумський, Лебединський, більші частини Ах- 
тирського й Богодухівського, Суджанський і Грайворонський . -  Суми.

30. Харьків з повітом і частинами Валківського й Білгород
ського.

Отакий проект. Бажане, щоб люде обізнані з місцевими відно
синами зробили тепер же свої замітки до сього поділу, коли помітять в

** Друкарська помилка -  має бути “Гайворонський”.
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нім які небудь недогоди. Але, як сказано вище, се важно вказати тільки 
що до основних осередків тих проектованих земель, але помічення над 
тим, куди зручнійше прилучити яку небудь по середню частину ТОГО чи 
иньшого повіту, можна лишити на потім. Замітки треба посилати на 
адресу: Укр. Центральна Рада, в справі поділу України.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ВЕЛИКЕ РІЗДВО*

25.12.1917 р.
Різдвяні статті прийнято писати в радісних, тріумфальних, або 

тихомирних тонах, справляти свято миру, надії, згоди. Писав колись і я 
такі, а сим разом не можу настроїтись на сі тони. Не можу писати про 
радість, про згоду, про мир, не можу кликати ні на хвилю до них, коли 
треба накликати до крайнього напруження всіх сил, пильної чуйности й 
уваги.

Ми стали на межі обітованої землі українського визволення, 
української державносте, задоволення одвічних мрій трудящого 
українського народу. Ми заткнули на сій межі наш побідний прапор -  
наш третій універсал -  мабуть найважнійший акт, який коли небудь 
з’являвсь на нашій землі. Але ми ще тільки на межі! Ми не ввійшли ще 
до сеї обітованої землі, котру віщували нам наші пророки, до котрої 
вели нас наші вожді, тим меньше -  ми не опанували її!

Нам судилось побачити її на-віч, наші серця огортає трівога, що 
ми можемо упустити се близьке щастя нашої країни, що від границь сеї 
сподіваної землі нас відіб’ють, нас відкинуть назад на довгу нову 
блуканину в пустині. І замість радісних різдвяних пісень, замість співів 
миру і благоволення, нам хочеться на се Різдво кликнути бойовим, 
сторожким кличем, словами старого псалма, до всіх вірних синів 
нашого народу й нашої землі: “Не задрімаймо й не заснім, доки не 
забезпечимо й не закріпимо здобутого. Відложім на будуще свят
кування, спочинок і втіхи. Тепер коли ворог стоїть на всіх границях 
наших, коли в середині краю шириться самоволя і розрух і отруйним 
потоком шириться большовицькі брехні і наклепи, не час на спочинок, 
не час на святкування!”

Мені пригадується Різдво, святковане українським народом по 
побідах 1648 р. Воно було світле і радісне, але радість ся була не 
трівка! За нею прийшли зборівські розчаровання, берестецький погром,

* Народна воля, 06.01.1918р. (24.12.1917 р.).


