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Український народ, разом з іншими народами Росії, покли

каний сказати свою волю і думку на Всеросійських установчих зборах.
Давно не мав він такої нагоди. Давно затихли всенародні віча, 

на котрі сходились усі повноправні люде землі, щоб висловити свої 
гадки під критичну хвилю й дати вказівки свому правительству. 
Відшуміли й пізнійші великі ради військові, на котрі виносились всі 
важнійші справи українського військового й державного правління.

З того часу, як російський уряд задавив українське політичне 
життя, і українське народовластя, він оден тільки раз дав українському 
народові нагоду висловити свої гадки й побажання, на рівні вже з 
иншими провінціями Російської держави, між котрі повернув авто
номну Україну. Се було за часів “просвіщенного лібералізму цариці” 
Катерини, коли вона покликала представників ріжних верств подати 
через своїх депутатів і писані накази, свої гадки й побажання в справі 
нового “уложенія”. Українське громадянство -  всі ті верстви людности, 
котрі до сього були покликані, подбали пильно про те, щоб сказати в 
наказах своє слово, не вважаючи на всі перепони й кари, котрими 
грозила нова царська адміністрація. Завдяки тому накази сі дали 
справді досить виразистий образ політичних домагань Українського 
народу і не його вина, що ці домагання не були тоді сповнені.

Російський царський уряд по сій спробі виявлення волі і мислі 
громадянства не повторяв їх більш, протягом цілого століття з верхом, і 
тільки революція 1905 р. примусила його до сього. Але користаючи з 
скорого її ослаблення, він все зробив на те, щоб широкі народні маси як 
найменьше могли виявити свою волю в новоствореній Думі. Ще до 
першої і другої Думи народ наш мав де-яку змогу, не вважаючи на всі 
трудности провести своїх людей. Але вік тих Дум рахувавсь тижнями, і 
діяльність їх не мала значіння. До пізнійших же, більш довговічних 
Дум народ наш приступу вже не має ніякого.

Сим разом він дістав таку широку змогу, якої ще не мав досі, 
щоб виявити свою волю що до будучого життя. Вперше при виборах 
депутатів будуть мати голось усі люде, всякого стану, без ріжниці, 
чоловіки й жінки. І вони мусять використати це повне право так само 
пильно й старанно, як використували їх предки своє куце право за 
цариці Катерини, щоб виявити свою мисль і волю.
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Розуміється, будучий лад України буде будуватись не там, на 
Всеросійських установчих зборах, а у нас же на Україні. На Українських 
установчих зборах, а не на Всеросійських, буде затверджена констітуція 
України, автономний статут України, що розроблюється Українською 
Центральною Радою. Тамже на Українських установчих зборах буде 
вирішена в головнійших основах справа земельна по волі і в інтересах 
трудящого народу, й инші основні справи будучого життя України.

Але свою волю порішити всі сі справи свого будучого устрою у 
себе на Установчих зборах Українських, свою тверду постанову що до 
відновлення української державности -  життя України як держави в 
федеративнім зв’язку Російської республіки, український народ пови
нен заявити таки на Всеросійських установчих зборах.

Ми не знаємо, розуміється, коли вони зберуться, і який 
характер матиме їх діяльність. Може федеративний принціп Російської 
республіки буде уставлятись не там, а на конгресі народів і областей 
Росії, як то недавно вказувалось на з’їзді народів. Всього того тепер 
зараз не можна згадати. Але свого права кожний народ повинен 
пильнувати скрізь і завсіди -  коли хоче мати права.

Тож, коли тепер наступає час здійснити своє право на голос у 
Всеросійських установчих зборах, Український народ це своє право 
мусить здійснити і використати вповні, -  щоб не було жалю, коли-б 
потім показалось, що голос у Всеросійських установчих зборах мав 
свою вартість.

Але, ще й незалежно від такої реальної вартости, вислід сього 
голосування матиме велику моральну вагу. Воно має виявити в очах 
своїх і чужих, яку силу має на Україні український народ, кого вважає 
він представником своїм, кому доручає охорону своїх інтересів.

Що до сього не повино бути місця ніяким сумнівам, ніяким 
кривотолкам, і для сього Українский народ повинен взяти скрізь участь 
пильну, діяльну участь, допильнувати їх від початку до кінця.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ПРОЄКТ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ*

07.11.1917р.
На останній сесії Центральної Ради я мав честь і приємність 

предложите високому зібранню від комісії для вироблення проекту 
автономного статуту України головні основи сього проекту -  проекту

* Народна воля, 20(07). 11.1917р.


