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Так як царське правительство кінець-кінцем засудило себе на 
смерть тим, що не могло йти з походом життя і дурило себе гадкою, що 
може когось спинити або притримати, розложити задоволення навіть 
тих уміркованих вимог, які йому ставилися на безконечні -  так можуть 
себе потопити і його наступники і всі, хто беруть кермувати народнім 
життям чи нашим, чи загальноросійським, коли будуть водитися 
старими споминами про ті мінімальні жадання, які ставилися в старих 
умовинах життя, в сім черепашинім поступі, котрим воно поступало.

Остерігаємо від сього! Ми в кожнім разі сих помилок не мо
жемо робити! Мусимо тримати руку на пульсі народнього життя і йти в 
рітм його биття. Воно тільки нам закон, йому ми мусимо коритись, 
його голосити всім, без огляду чи воно буде ім приємне чи ні.

Домагання, котрі висуває нинішня хвиля, можуть бути 
прикрою несподіванкою для багатьох -  але нема що робити! Мусимо іх 
ставити і проводити. Лагідно, по можности, і тактовно, скільки є змоги, 
але рішучо, рішучо, рішучо. Fortiter in ге, suaviter in modo, як говорить 
старе прислів’я (твердо що до самоі річи, м’яко що до форми). Перед 
вагою моменту і відповідальністю, яку він кладе на всіх нас, мусять 
відступити на другий плян всякі иньші огляди і рахунки. Воля нашого 
Народу мусить бути сповнена.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ЩО ВОНО?*

19.06.1917 р.
“Глупость или измена?”
“Нерозум чи лукавство?”
Сими словами півроку тому проводирі російської ліберальної 

опозиціі били представників старого режіму, нікчемних, брудних 
прислужників звироднілого деспотизму. А тепер сі самі слова почи
нають пролітати в украінськім громадянстві, вже на адресу коа
ліційного міністерства, вибранців, цвіту російської революції, при 
читанню телеграми про те, що Тимчасове Правительство одкинуло 
головні домогання украінського народу поставлені Украінською 
Центральною Радою.

Жаль, великий жаль!
Тимчасове Правительство не найшло можливим вдоволити 

принціпіального бажання Украінського народу, щоб уже тепер опублі-

* Народна воля, 19(06).06.1917 р.
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кована була урядова декларація, яка б признала принціп украінськоі 
автономіі і тим самим намітила напрям поведения для всеі урядовоі 
машини Украіни і для всеі тоі пасивноі обивательськоі маси, яка 
оглядається на становище і волю уряду в своім власнім поведению.

Не прийняв і тих способів, котрими Украінська Центральна 
Рада хотіла тіснійше об’єднати діяльність урядових і громадських уста
нов на Украіні і краще приладити іх до вимог визволеноі Украіни і 
потреб та інтересів закріплення новоздобутоі свободи і демократичного 
ладу.

Такими способами Центр. Украінська Рада признала: Поста
вити при Тимчасовім Правительстві комісара для справ Украіни, щоб 
при всяких планах, проектах і замислах освідомляти його про ста
новище Українського народу і спеціальні умовини Украіни. І постано
вити від Тимчасового Правительства краевого комісара на Украінські 
губерніі, і при нім краєву раду, щоб вони помогали організації і 
усвідомленню людности, і давали напрям і об’єднаня діяльносте 
всякого рода установ на місцях.

Украінська Цент. Рада бачила в сповненню сих домагань певну 
запоруку того, що в тій швидкій перебудові політичного життя, яке 
ведеться тепер дуже жваво Тимчасовим Правительством і ріжними 
місцевими установами, не будуть нарушатися інтереси Украіни, іі лад 
буде наближатися до автономних форм, а не віддалятися від них -  не 
будуть класти для них перешкоди. Вона добачала в задоволенню сих 
домагань єдиний спосіб звязати тіснійше інтереси й бажання визво
леного Украінського народу з діяльністю Тимчасового Правительства, 
зверненого на укріплення нового ладу, зробити з Украіни найкращу 
його підставу, найміцнійшу охорону.

Україна звязана спільністю своіх національних і краєвих 
потреб, і коли б ій дати змогу організоватись відповідно до сих потреб, 
вона не тільки була б забезпечена від тоі анархіі, від того розруху, що з 
ріжних сторін обхоплюють Росію і присуваються і до неі, -  вона дійсно 
могла б стати міцною підпорою Революційного правління, Демокра
тичної Російської Республіки.

Але для того вона мусить дбати, щоб іі основні домагання були 
сповнені і признані, незалежно від того, чи будуть колись Установчі 
Збори, які вони будуть і як випадуть. І повинна бути дана певна 
можливість будувати місцеве життя вже тепер відповідно новим 
вимогам, пристосувати се житє до сих вимог, так як вони складаються 
зараз, а не чекати, поки та чи инша справа “попаде на очі” 
Тимчасовому Правительству і буде ним розрішена. Українському 
народові за порозуміннєм з иншими народностями Украіни. Всі ми 
бачемо, та й Тимчасове Правительство не перестає про се нагадувати, 
що обставини і для нового ладу, і взагалі для піддержання всякого ладу 
і порядку дуже трівожні і небезпечні. Украіна мусить мати змогу
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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

* Народна воля, 08.08.(26.07). 1917 р.


