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Україна пережила, з великою небезпекою для свого існування, 
страшну .пробу в огні й бурі. Перейшла через глибоке провалля, яке 
розкрилось раптом на вступі нового її життя. Властиво, не можна на
віть сказати, що перейшла. Переходить, це вірніше. І всі, кому близь
ке її життя, хто хоче бути гідним імени її громадянина, повинні при
лож ите всі старання, напружити всі сили на те, щоб помогти їй пе
рейти вповні, стати твердо на твердім ґрунті і забезпечити від мож
ливого повторення таких страшних проб. Занадто багато й одної та
кої.

Правда, можливість такої грізної проби ввесь час висіла над Укра
їною під час її визволення. Перший акт її самоозначення, великодній 
всеукраїнський з ’їзд уж е пройшов під загрозою розгону «штиками ре
волюційної армії». Ми встигли вж е забути цей маленький, але харак
теристичний інцидент, як  забували скоро потім всі ті інші конфлік
ти й інциденти, які загрожували українському походові до волі й дер
жавно сти. . Коли ці інциденти минали більше чи менше щасливо, не 
довівши до катастрофи, потім оглядаючйсь на пройдене, ми мали на
віть вражіння — особливо ті, що дальше стояли від осередків нашого 
життя, — що українська справа йде гладко, розгортається дуже пля- 
ново. Але в дійсносте вона ввесь час ішла від інциденту до інциден
ту, багато разів стояла під загрозою катастрофи. Під час Корніловщи
ни і під час большевицького повстання, не згадуючи епізодів менш 
яскравих і менш критичних, як конфлікт з правительством з приво
ду організації ген. секретаріяту, з приводу інструкції, з приводу ук
раїнських установчих зборів, і таке інше. І кожний такий інцидент 
ставав тим небезпечніший, що за той час, так би сказати, зростала 
та українська ставка, яка стояла на кону, і можлива катастрофа гро
зила загибіллю все більших і більших національних і соціяльних до
сягнень, окуплених все більшими й більшими жертвами й зусиллями.

Тепер наш національно-політичний рахунок дійшов особливо ви
соких позицій. Боротьба йде за закріплення самостійносте й неза
лежносте української республіки, за зібрання українських земель, за 
забезпечення основних соціяльних реформ. Програ загрожує такими
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страшенними втратами, що від самої думки про них спиняється серце, 
А тим часом не можна відмахуватись від цих мислей, не можна при
сипляти себе заспокоєннями, що якось то воно буде, якось зробиться 
само собою.

В великих болях родяться великі діла. Всі дотеперішні силкуван
ня провідних українських політиків, щоб народини нового життя 
пройшли яко мога безболізно, без гострих розривів, без кровавих кон
фліктів, були даремні. Наша українська революція, на жаль, не роз
вивалась самостійно, вона весь час мусіла сорозміряти свій марш з 
конвульсивними рухами й киданнями революції російської, хаотичної 
й страшної. Вона потягнула нас через кров, через руїну, через огонь.

Мусимо йти, бо спинити походу не можна. Мусимо перейти через 
цей страшний огонь і знищення. Мусимо жертвувати всім, щоб уря
тувати найдорожче в сім моменті: самостійність і незалежність нашо
го народу.

Мусимо згромадитись коло цеї мети всі, скільки нас є свідомих і від
даних інтересам нашої батьківщини. Збитись в тісну і компактну ф а- 
лянгу, відложивши всі партійні й групові різниці, всі міркування про 
партійні вигоди й інтереси. Все мусить бути підпорядковане вимогам 
моменту — перед ними мусить підступити все інше. Вони такі великі, 
що кожна сила, кожна одиниця тепер на рахунку. Всяке ухилення 
від роботи, від відповідальності, від сповнення того обов’язку, який 
накладається моментом — являється дезертирством, негідним грома
дянина. Всяка самочинність, ухилення від громадської чи національ
ної дисципліни являється недопустимим злочином.

Помилки нам потомство пробачить. Становище занадто трудне, а 
досвід і приготовання наше мале. Це не наша вина, коли ми чогось не 
зуміємо. Але відчути вагу моменту, потребу координації, й організа
ції, підпорядкування всіх своїх сил вимогам цеї хвилі — це наш обо
в’язок, і ухилення від нього не пробачить нам потомство. Це та вина, 
яка не може бути пробачена.


