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85-ліття проголошення IV-го Універсалу
Української Центральної Ради
Що довело до Четвертого Універсалу?
Коли вістка про впадок російського царату в березні 1917 року долетіла на
Україну, почалися маніфестації, наради і з’їзди. В Києві утворилася Українська
Центральна Рада, і першим її головою став професор Михайло Грушевський.
Першим Універсалом Центральна Рада проголосила, що українці мають право
жити на своїй землі, а Третім Універсалом вона проголосила Українську Народну
Республіку, яка між іншим, мала працювати над створенням федерацію з Росією.
Чому Україна не мала своєї армії?
До Центральної Ради належали представники різних організацій і політичних
партій (25% не–українських) , але великою частиною була молодь у 20-тих і 30-тих
роках, яка була переважно соціялістичною, і не хотіли брати провід від старших.
Це особливо пошкодило новій державі бо не було створено армію.
В літі 1917 року, 300,000 українських військовиків само-зорганізувалися у відділи і
присягли свою відданість новій державі. Ґенерал Павло Скоропадський подав
Центральній Раді корпус 40,000 зорганізованого українського війська. Члени
Центральної Ради це відмовили – вони були певні, що соціялістична Росія не піде
війною проти України, коли український уряд також соціялістичний, а далі,
Скоропадський був багатий, і йому не можна було довіряти.
Коли Україна починає думати про армію?
Коли большевики зайняли владу у Москві у жовтні 1917 року, вони почали
аґитацію і повстання серед населення на Україні проти Центральної Ради. Це
почало велике замішання і безладдя на Україні.
Большевикам не вдалося сконтролювати Центральну Раду. Після проголошення
Третього Універсалу (20 листопада 1917 року), большевики зайняли Харків,
проголосили Українську Соціялістичну Республіку, і вислали 12,000
большевицьких кадр з північного сходу на Україну.
Коли Центральна Рада довідалася про цю “зраду”, вона дала згоду творити
військову формацію. Симон Петлюра був Генеральним Секрктаром військових
справ.

Спершу українці почали творити народню армію без військових ранґ і без строгої
військової дисципліни. Проти цієї системи виступив Евген Коновалець і за ним
пішло привикле до порядку галицьке вояцтво і старшини, у числі 650 вояків,
обираючи своїм командиром Евгена Коновальця. Це був Курінь Січових
Стрільців. Сталося це 19 січня 1918 року, на передодні проголошення IV
Універсалу.
Четвертий Універсал – чому це сталося?
При кінці 1917 року большевики почали переговори з Центральними Державами у
Брест-Литовському. Большевики намагалися виступити на переговорах також і від
імені України, але українці вислали свою делеґацію 7 січня 1918 року.
Україні було потрібно визначення державного статусу. Буз нього, Україна не могла
в повністю заключити договори або брати участь у переговорах з державами світу.
22 січня 1918 року, Центральна Рада рішила проголосити Четвертий Універсал про
незалежність України.
Тепер як окремою самостійною державою, Україна могла підписувати договори і
забезпечити собі мир.
Четвертий Універсал – коли це сталося?
Засідання на якому проголошено самостійність Української Народної Республіки
розпочалося 22 січня і скінчилося вночі з 24-го на 25-го січня 1918 року. А тому,
що це історичне засідання було скликане на 22 січня і того дня воно було
розпочалося, ця дата 22 січня 1918 року увійшла в українську історію як День
Незалежности України.
Деякі Уривки Четвертого Універсалу прочитаний Михайлом Грушевським
„Народе України! "
„Твоєю силою, волею, словом стала на землі Українській – Вільна Українська
Народня Республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків Твоїх, борців за
вольності і права трудящих."
„Але в тяжку годину відродилась воля України. Чотири роки лютої війни
знеселили наш Край і людність... А тим часом, Петроградське (Російське)
Правительство, щоб повернути під свою власть Вільну Українську
Республіку, оповістило війну Україні, насилає на наші землі свої війська

большевиків, які грабують хліб наших селян і вивозять його в Росію, вбивають
невинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво."
„Український Народ хоче миру. Але для того, щоб ні Російське Правительство, ні
яке інше не ставали Україні на перешкоді, установити той бажаний мир, для того,
щоб вести свій Край до ладу, до творчої роботи, до скріплення революції та волі
нашої, ми, Українська Центральна Рада сповіщаємо всіх громадян України: однині
Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною
Вільною Суверенною Державою Українського Народу."
„Зо всіма сусідними державами, як то: Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина
та інші, ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в
життя Самостійної Української Республіки, – власть у ній буде належати тільки
Народові України."
„До так званих большевиків та інших напасників, що нищать та руйнують наш
Край, приписуємо Правительству (урядові) Української Народної Республіки
твердо і рішуче взятися до боротьби з ними, а всіх громадян нашої Республіки
закликаємо не жалуючи життя боронити добробут і свободу..."
Голосування над Четвертим Універсалом
Керівники Центральної Ради вважали за потрібне піддати цей історичний акт під
голосування, неначе це був звичайний законопроєкт.
Висліди голосування були такі: на 49 присутніх членів Малої Ради, за прийняттям
Універсалу подало свій голос 39, „проти" 4 голоси і 6 стрималося.
„За" Універсалом подали свій голос усі українці і представник одної польської
партії; стрималися або голосували „проти" російські та жидівські представники.
Після закінчення голосування, президент Грушевський урочисто промовив:
„Четвертий Універсал прийнято. Україну проголошено самостійною і незалежною
державою." У відповідь на цю історичну заяву почався спів „Ще не вмерла
Україна", який пролунав могутньо по залі.

IV Універсал
(Ці питання, які тут нижче подані, були приготовлені лише
допомогти Вам підробити цьогорічні річниці.)
1. Коли, де і з яких причин утворилась Українська Центральна Рада?
2. Хто був головою УЦР?
3. Чому нова держава не творила свою армію?
4. Коли Центральна Рада дала згоду творити військо і чому?
5. Хто зорганізував тоді українське військо і став його командиром?
6. Як цей військовий курінь називався?
7. Коли і що проголошено Четвертим Універсалом?
8. Чому ця подія була важна?
9. В українській історії, день 22 січня 1918 року це __________ ____________
__________.
10. Які були висліди голосування над IV Універсалем?
11. Хто голосував проти?
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IV Універсал
(Ці питання, які тут нижче подані, були приготовлені лише
допомогти Вам підробити цьогорічні річниці.)
1. Коли, де і з яких причин утворилась Українська Центральна Рада?
2. Хто був головою УЦР?
3. Що був зміст Першого Універсалу?
4. Що був зміст Третього Універсалу?
5. Чому нова держава не творила свою армію?
6. Хто подав Центральній Раді зорганізоване військо?
7. Чому Центральна Рада не хотіла це військо?
8. Що діялось на Україні, щоб Центральна Рада дала згоду творити військо?
9. Хто зорганізував тоді українське військо і став його командиром?
10. Як цей військовий курінь називався?
11. Коли і що проголошено Четвертим Універсалем?
12. Чому ця подія була важна?
13. В українській історії, день 22 січня 1918 року це __________ ____________
__________.
14. Які були висліди голосування над IV Універсалем?
15. Хто голосував проти?

Злет 2003р. – Конкурс Слова

Вікова Група: 16-17 років

