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їни з свого особистого погляду12. 
[...].

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З’ЇЗД13

П ’ятий день. 9 червня.
Вечірнє засідання.

Проф. М. Грушевський пояснює, як складається представництво 
в Центральній Українській Раді та на яких підставах до неї має входити 
Рада Військових Депутатів, а також Ради Селянських і Робітницьких 
Депутатів.

Промовець також каже, що Центральна Рада в такім складі 
буде аж до тої пори, коли будуть скликані на підставі чотирьохчленної 
виборчої формули Українські Територіальні Збори. Проф. наостанку 
запрошує обирати до Ради Військових Депутатів тих українців- 
інтелігентів, яких тепер так багато в війську і які так потрібні тепер для 
культурно-національної праці на Україні.

[...].

ОГОЛОШЕННЯ УНІВЕРСАЛУ 
І УКРАЇНСЬКА МАНІФЕСТАЦІЯ15

12 червня.
12 червня в Київі в Троїцькому Народному Домі відбулося 

урочисте оголошення Універсалу Центральної Української Ради. На 4 
год. до Народного Дому зібрались делегати Військового З’їзду, а також 
члени Центральної Ради, Генерального Комітету та президіума 
Військового З’їзду, які росташувались на сцені театру Народного Дому. 
Перед сценою стояли жовтоблакитні прапори.

З першою промовою виступив Гаврилюк, член президіума 
Військового З’їзду. “Ми в останнє зібрались тут, щоб попрощатись. На 
З’їзді всі ми чули зміст того акту великої ваги, який видала Центральна 
Рада. Може цей Універсал кого злякає, але ми знаємо, що його метою є

12 Текст викладу газета не подає.
13 Нова Рада, 1917, 11 червня (№61), стор.З.
14 Засідання розпочинається розглядом питань про склад та структуру 

(відділи) Генерального Військового Комітету та виборами Ради Військових депутатів.
15 Нова Рада, 1917, 14 червня (№63), стор. 1.
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внести спокій і організованість у всій державі, серед всіх народів 
Росії... Коли хто з нас поїде на село, то нехай розкаже там про все, що 
він тут бачив і чув, а головним чином нехай розкаже про Універсал, 
про цей перший крок на шляху здійснення національних ідеалів”.

Проф. М. Грушевський, заявляючи, що він цей раз говорить не 
яко голова Центральної Ради, а яко приватна особа каже: “Як до братів 
і дітей своїх (бо багато людей в листах звуть мене батьком) говорю я до 
Вас. Передайте мій привіт українському війську і скажіть йому, що 
старий батько Грушевський душею з ним і що для нього в цю хвилю 
нема нікого дорожчого, ніж народ український. Деб я не був, я завше 
буду душею з ним і волю свого народу, чого б вона не вимагала від 
мене, виконаю”.

В відповідь лунають оплески та вигуки “слава Грушевському”.
С. Петлюра вітає збори від імени Генерального Комітету 

“Товариші! Вже справді минула та “срамотня година”, про яку казав Т. 
Шевченко і настала прекрасна хвиля: оживає наша Ненька-Україна... 
Генеральний Комітет віддасть всі свої сили на те, щоб наші постанови 
справді ввійшли в життя. Ви ж помагайте нам в нашій праці. Не 
забувайте прекрасних історичних хвилин, які ми переживали на з’їзді. 
Не забувайте, що багато вас, дорослих людей, плакали, слухаючи 
Універсал. Цих сліз не треба ховати і встидатися. Нехай же живе 
український народ, нехай розцвітає його сила!”

Після промови Петлюри урочисто оголошується Універсал 
Центральної Ради, який всі вислуховують стоячи. По скінченню 
читання збори гучно витають цей акт.

Знов виступає з промовою М. Грушевський. Голова зборів 
запрошує присутних вислухати голову Центральної Ради стоячи, бо він 
буде говорити тепер яко офіціяльна особа.

“Збори селян, збори українських вояків, весь нарід український 
сказав своє слово і доручив Центральній Раді творити нове життя на 
Україні. Тепер ви почули слово, яке сказала Центральна Рада, вико
нуючи волю народних мас: “віднині самі будемо творити наше життя”. 
Роз’їхавшись на місця ви скажете це слово всім. З тобою, український 
народе, Центральна Рада. Слово її сказане і не може воно лишитись 
порожним звуком, -  воно повинно перетворитись в діло. Центральна 
Рада, кажучи це слово, вважає на вашу солідарність і організованість. 
Разом з вашим представництвом вона буде робити діло, яке повинен 
піддержувати весь народ, і в самий перед ви, озброєний народ”.

“Піддержимо!” -  дружно обзиваються збори і роблять промов
цеві овацію.

Виступають ще раз з промовами Петлюра і Гаврилюк, а на 
останку з прощальним словом до українських вояків звертається знов 
М. Грушевський: “Ми вислухали ваше слово про те, що ви будете йти в 
згоді з Центральною Радою і Генеральним Комітетом. Ми певні, що так
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і буде. І я дозволю собі сказати “Слава українському озброєному на
родові, слава українському війську!”

Після цього всі виходять з Народного Дому. Кожному деле
гатові дають видрукований Універсал Центральної Ради.

На Троїцькому майдані Комітет Центральної Ради і Генераль
ний Комітет приймають урочистий парад 1-го українського імени 
Богдана Хмельницького і 2-го українського запасного полків. Військо, 
проходячи перед Комітетами, салютує їм.

Поскінченню параду всі, разом з військом виходять на вулицю 
біля Народного Дому, строяться в порядку і рушають до гори по Вел.- 
Васильківській вулиці.

і - ] 16.
По скінченні молебня М. Ковалевський голосно та поважно 

читає Універсал Центральної Ради. По скінченню читання з тисяч 
грудей виривається “слава” і кілька хвилин з краю до краю хвилями 
перекотюється по майдані.

Коли трохи втихло, проф. М. Грушевський звернувся до 
присутніх з такими словами:

“Народе український! Громадяне української землі! Ви чули 
допіру слово Центральної Ради, котру ви поставили волею своєю тут, в 
Київі, для порядкування справами українськими. Віднині ми самі 
маємо дбати про себе, самі маємо будувати своє життя. Центральна 
Рада жадає від вас одностайносте і послуху висловленій нею волі... 
Громадяне українські, ідіть до здійснення наших завданнів і працюйте 
на благо собі і иншим народам, які жиють на українській землі...

Українському народові слава!”
“Слава Центральній Раді! Слава голові Центральної Ради 

Гру шевському”! відкликається громадянство.
Далі говорить С. Петлюра.
“Нехай звідціль пройде клич, що творитиме новий лад на нашій 

землі в цей час безладу і великого хаосу. Нехай тепер наша воля, наша 
думка здійсниться і нехай вона веде до кращого ладу на Україні і по 
всій Росії. Ми хочемо як брат з братом жити зо всіма народами Росії і 
разом з ними будувати новий державний лад.

Нехай жиє братерство народів!
Нехай жиє Україна!
В відповідь промовцеві лунає “слава”.
М. Ковалевський каже: “ В цей час велика більшість укра

їнського народу є озброєним в війську і ми певні, що цей народ ще з 
більшим завзяттям буде захищати Україну. Ядром організації укра
їнського народу завше було військо. Хай же жиє українське військо!”

Останнім промовляє Гаврилюк: ’’Товариші-громадяне! Ми

16 Далі описано шлях до Софійського майдану і молебень на майдані.
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зібрались тут, що почати нову еру в українському життю. За часів 
царату ми не мали змоги вільно бачити жовто-блакитного прапора, так 
само, як росіяне не мали змоги бачити червоного прапора. Хай же 
тепер цей жовто-блакитний прапор буде для нас таким самим сімволом 
волі, як для инших народів червоний прапор... Ми кличемо всі народи 
Росії до волі, рівности, братерства.

Слава всім недержавним націям Росії!”
Ще раз по майдані лунає “слава”.
Потім починають співати “Заповіт” і все громадянство знов, як

і підчас “вічної памяти” стає на коліна”.
Після “Заповіту” ще раз розлягається як грім: -  “Слава 

Україні!”
“Вже воскресла Україна і слава і воля,- починають коло па

мятника, -  вже нам браття українці усміхнулась доля” підхоплює весь 
майдан, і ціле людське море співає цього величного і бадьорого гімна, 
переробивши його, відповідно до моменту, з “Ще не вмерла Україна”. 
Підчас співу проф. Грушевського підхоплюють на руки і починають 
гойдати, а потім підносять кільканадцять разів на руках повище 
людських голов. Так на руках і виносять професора з натовпу на вільне 
місце.

[...].

З’ЇЗД УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ17

Перший день, 13 червня.
Ранішнє засідання.

Відкривається з’їзд в великій залі засідань Педагогичного 
Музею в 12 Уі дня промовою д. Яковлева, який вітає збори і запрошує 
обрати президіум.

До президіуму з’їзда обирають таких осіб: за голову М. 
Левитського, за товаришів голови д. д. Радченка та Гринчинського і за 
секретаря д. Масаченка.

Ю. Гаєвський запрошує збори обрати на почесного голову 
з’їзду присутного тут почесного члена “Українського Правничого Т-ва” 
проф. М. Грушевського. Збори одностайними оплесками виявляють 
свою згоду на це запрошення.

В першу чергу один з членів президіума прочитує Універсал 
Центральної Ради.

По скінченні читання, голова зборів М. Левитський говорить

17 Нова Рада, 1917,15 червня (№64), стор.2.


