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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
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коротеньку промову, в якій вказує на значіння моменту та на потребу 
взяти діяльну участь в будівничій праці нового життя всім інтелігент
ним українським силам, а з’осібна українським праникам.

М. Гругиевський вітає з’їзд від імени Центральної Ради і, 
відзначаючи в своїй промові значіння ролі українських правників в 
творенні нового ладу на Україні, вказує, що Центральна Рада покладає 
на українських правників великі сподівання. Особисто проф. дякує за 
відношення до нього і за приняття в свою сім’ю, вказуючи при цьому, 
що він дуже високо цінує честь цього обрання та що він правникам не 
зовсім чужий бо при своїй історичній праці йому приходилось чимало 
працювати також коло державного та цівільного права.

Ф. Крижановський вітає з’їзд від імени Центрального Коопера
тивного Комітета і Комітета Селянської Спілки.

Після привітань переходять до ділової частини засідання.
Першим по порядку денному стоїть доклад про державний лад 

України на підставі вимог життя і теорії державного права.
Докладчиком по цьому питанню виступає проф. М. Грушев- 

ський. Докладчик зпочатку вказує, що український народ з давніх часів 
жив державним життям і хоч сама держава українська переходила з 
одної в другу частину української етнографичної території, то збільшу
ючи, то зменшуючи свій обсяг, а в новіщі часи і зовсім зникла, проте 
нитка державного життя ніколи не переривалась на Україні.

Далі професор докладніще спиняється на тому, що український 
народ ввійшов у звязок з Москвою, яко самостійний державний народ. 
Хоч поміж ученими і досі ще нема згоди про те, під яку формулу 
підвести акт злучення України з Московщиною, але не може бути 
ніякого сумніву, що тут був акт, який звязував дві самостійних дер
жави. Докладчик доводить це твердження пунктами Переяславського 
договору, якими Україні забезпечувались права державности. Ці 
державні атрібути, які зазначено в Переяславськім договорі, ніколи не 
були скасовані ніяким правним актом і коли українці домагаються 
тепер федерації, то вони хотять тільки відновити своє державне право. 
Тут українці лише сповняють свій громадський обовязок і жадають 
відновлення того акту, котрого вони ніколи не зрікались.

Вся сума географічних, економічних та культурних обставин, в 
результаті котрих сформувалась українська нація, також наказують 
домагатися автономії України. Всі культурні традиції примушують 
український народ добиватись державної самостійносте, національно- 
територіальної автономії.

Для найкращого забезпечення автономії України їй повинен 
бути наданий характер державний. Для того, щоб надалі не можна було 
толкувати і так і инакше звязку України з рештою Росії, то треба, щоб 
звязок цей був утворений на федеративних підставах.

Всі гіркі здобутки спільного життя України з Московською
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державою змушують нас говорити про вирішення нашої національної 
справи на прінціпі повної рівноправности зі всіма иншими народами 
Росії, в тім числі і з бувшим державним народом. Щоб не було ніяких 
сумнівів, що український народ хоче бути рівноправним, -  ми заявля
ємо, що хочем бути народом державним на своїй території так само, як 
народ великоруський на своїй. З тими народами, які будуть працювати 
в згоді з нами, ми будемо жити по приятельські, але коли хтось буде 
робити ворожі заходи, що до нашої національної справи, то з тим ми 
без вагання будемо боротись. Права національних меншостей на 
Україні будуть забезпечені в тім самім обсягу, як і права українських 
меншостей в ріжних краях Росії, і Центральна Рада повинна мати право 
контролю над тим, чи не порушуються національні права українських 
меншостей по за межами України.

По скінченню доклада, професора довго вітають оплесками.
З приводу докладу бере слово М. Левитський, який з иншого 

боку освітлює необхідність федеративного устрою Росії та доводить 
конечну потребу не тільки культурно-національної, а й економічної 
автономії України.

Ю. Гаєвський розглядає акт злучення України з Москвою з 
чисто правничого погляду і доводить, що в праві державному, так само 
як і в праві цивільному, договір не губить своєї сили від того, що один з 
контрагентів порушує його.

Проф. Герасимович вітає з’їзд від імени Союзу Української 
Державности і зазначає, що Союз стоїть на тій самій платформі, яку 
зазначив в своїм докладі проф. Грушевський.

Ф. Крижановський освітлює державне право не з історичного 
погляду, як на його думку дивились попередні промовці, а з погляду 
економичного.

Ан. Касяненко теж розглядає справу державного життя України 
з економічного боку і полемізує на цьому пункті з самостійниками.

По скінченю дебатів вноситься проект резолюції, який разом з 
внесеними поправками передається президіумові для вироблення 
остаточної редакції.

[...].

Вечірнє засіданя.
Зпочатку засідання ставляться на голосування і ухвалюються 

одноголосно такі резолюції.
З приводу Універсала Центральної Ради
“Відкликаючись на інтереси моменту З’їзд заслухав Універсал 

Центральної Ради і ухвалив: визнаючи, що Універсал в противовагу 
безладдю кличе до організації життя народу в напрямку творчої 
будівничої роботи, з’їзд цілком приєднується до нього і висловлює 
переконання, що Універсал буде переведено в життя”.
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З приводу докладу М. Грушевського
“З’їзд вислухавши доклад проф. М. Грушевського про 

державний лад України на підставі вимог життя і теорії державного 
права, ухвалює головні висновки його: признання прінціпу
національно-територіальної автономії України, з державним 
характером України в майбутній федеративній республіці російській, з 
забезпеченням прав меншостей на Україні і українців по за межами 
України та з контролем над виконанням цих прав як на Україні, так і на 
всім просторі російської федерації”.

[...Далі подано інші доповіді].

ЗАСІДАННЯ РАДИ ВІЙСЬКОВИХ ДЕПУТАТІВ18

З липня в Педагогичному Музеї відбулось двоє засідань Ради 
Військових Депутатів. Засідання було скликано з того приводу, що 
рано до Центральної Ради надійшла подана у нас сьогодня телеграма 
від російських міністрів. Перше засідання відбулось при зачинених 
дверях, а друге -  відкрите.

Це останнє засідання пройшло в самій урочистій обстановці, в 
присутносте Генерального Секретаріату та голови Центральної Ради 
М. Грушевського.

Ще заздалегідь до відкриття засідання хори заповнюються 
публікою.

Засідання відкривається біля 2-ої години. Головою зборів 
Чопаівський.

Першим бере слово голова Генерального Секретаріату В. 
Винниченко.

Збори вітають його гарячими оплесками та викликами: “Нехай 
живе наш перший міністр!”

Коли овація затихає, Винниченко починає читати новий Уні
версал Центральної Ради, котрий тільки що був складений після одер
жання телеграми з Петрограду. Всі слухають Універсал стоячи. Після 
Універсалу Винниченко прочитує і телеграму російських міністрів.

По скінченню читання виступає М Грушевський. “Ви вислу
хали заяву тимчасового правительства, в якій воно дає нашому Ге
неральному Секретаріатові компетенції верховного органу краєвої 
власти на Україні, при чому Центральна Рада, яка виділила з свого 
складу цей виконавчий орган, лишається органом законодавчим, -

18 Нова Рада, 1917,4 липня (№79), стор.2.


