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На останнім засіданні Малої Ради нарешті налагоджено довгу і 

прикру кризу, яка виникла через інструкцію Тимчасового Російського 
Уряду Генеральному Секретаріятові. Украінська Центральна Рада ска
зала про неї своє тверде слово. Вона признала, що сею інструкцією Рос. 
Центр. Уряд відступив від своєі угоди з У. Ц. Радою, уложеноі 30 
червня і проголошеної 3 липня. Вона сказала, що ся інструкція про- 
діктована буржуазним імперіялізмом в відносинах до Украіни, не 
відповідає потребам іі людности і містить в собі всякі перешкоди для 
успішноі діяльності новоі краєвоі влади Украіни -  іі Генерального 
Секретаріяту.

Але разом з тим, вона в великій більшости не признала 
можливим відкинути цю інструкцію. Не тільки тому, що свідомо не 
хотіла йти на розрив з російською демократією і Тимчасовим Урядом, 
але також і тому, що не хотіла відкинути теі реальноі підстави, яку 
давала для утворення нового ладу на Украіні, навіть отака “куца” 
автономія, яку давала інструкція Уряду 4 серпня.

Більшости У. Ц. Ради було ясно, що ся “куца” автономія, в 
свідомім украінськім громадянстві викличе обурення й гнів. З поміж 
свого ж складу вона слухала голоси, які викликали іі на рішучий 
розрив, на поворот назад, до революційної роботи. Але вона, ця 
більшість, знала також, що велика маса людности, украінськоі і 
неукраінськоі бажає, щоб У. Ц. Рада з Ц. Урядом не розривала, і новий 
лад творила за порозумінням з ним. З повідомлень секретарів, що вели 
переговори з Ц. Урядом, вона впевнилась, що інструкція являється 
виразом реального відношення сил в Рос. Уряді.

Що від свого Уряду, де перевагу узяли централісти-кадети, 
вороже настроєні до украінського руху, більшого сподіватись не можна 
і всякі переговори з ним будуть даремні. І У. Ц. Рада рішила закріпити 
здобутки своєі діяльносте в тих розмірах, які були можливі для даного 
моменту -  взяти публично правову владу для Ген. Секретаріяту, навіть 
в такій обрубаній формі і заставити живим силам украінського народу, 
розширити іі на ділі в більш сприятливих обставинах. Се не легко було 
зробити -  показала се довга, десятиденна секретарська кріза.

Але вона закінчилась. Сформовано Секретаріят, який взяв на 
себе не легке завдання повести роботу в рамках начеркнених інструк
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цією. А українському громадянству, українському народові треба 
взятись за сильну працю, щоб реальне відношення перехилити в бік 
своіх домагань. Будучність покаже, вірно чи невірно обрахувала 
більшість У. Ц. Ради реальні обставини моменту. Але життя народне не 
може йти назад, тільки наперед. Воно повинно використати і ту “куцу” 
автономію, признану Центральним Урядом, зробити з неі тверду 
основу для дальшого свого кроку наперед до повоі автономіі Украіни. 
А заразом розвинути ті живі сили, ту творчу енергію, яка виповнить 
прогалини й мертві місця зоставлені сею куцою автономією в укра
їнському житті.

Поруч з Генеральним Секретаріятом, обмеженим інструкцією 
на пять губерній і на деякі тільки справи управління, зостається, як 
була наша Украінська Центральна Рада, орган революційноі демократи 
цілоі Украіни, який має на меті будову і закріплення нового ладу в усіх 
областях життя. З подвоєною енергією супроти невірноі політики 
Центрального Уряду і всяких контр-революційних нападів украінське 
громадянство повинно згуртуватись коло У. Ц. Ради, піднести іі 
авторитет і під іі проводом повести планову роботу, щоб надолужити з 
лихвою оборону інтересів трудящого українського народу всеі 
Украінськоі землі, те, що урізала йому інструкція. Переділила вона 
украінську теріторію -  нехай буде сповнене бажання Центрального 
Уряду почути голос Украінськоі землі, через нові земства, -  іі волі -  
належати цілій до автономноі Украіни. Вирвала інструкція з власти 
Генер. Секретаріяту цілий ряд справ -  для іх порядкування повинні 
бути сотворені иньші органи. Не дасть Ц. Уряд коштів на порядкування 
іх повинна дати іх Центральній Раді людність Украіни.

Украінське громадянство не буде приладжувати свою діяль
ність ні до злобних випадів централістів, ні до істеричних викриків 
ворогів національної ідеі. Воно буде кермуватись реальними потребами 
й інтересами свого краю й народу. На слово нехай відповість воно 
ділом, працею, реальною роботою. Кожну реальну підставу для своєі 
мети нехай опанує, і кожний камінь кинений йому під ноги, нехай 
твердою ногою відкине. Хто сильний, той хвилюватись і нервуватись 
не потрібує. Кожну помилку свою він виправить і з кожного становища 
вихід знайде!


