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На десятиліття смерти за спокій душі 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
Голови ДиректорU, Головного Отамана 

Війсьн УкраїнсьRоі Народньої РеспубліRИ 

ОДПравлено О 12 ГОД. ЗО ХВИЛ. В недіЛЮ, 24 траВНЯ, В r рець
Кій Православній Церкві в Парижі урочисту панахиду. 

Пополудні того-ж дня влаштовано було о 16 год. ЗО · хвил. 

жалібне зібрання в салі Societes Savantes. ; 

Самого-ж дня смерти, в понеділок 25 травня, одправлено 

заупокійну .службу Божу в Українській Православній 

Церкві в Парижі, а в годину смерти- 14 год. 35 хвил.- па-

нахиду на могилі Покійного на кладовищі Монпарнас. 

diasporiana.org.ua 
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Заповіт Симона ПетJІюри 

«Пам'яті полеглих за державність» 

В. день с~я~а україн~ької ~ер~~вн.?сти встають передо мною 
постатІ лицарІВ І мучениюв вещіКОІ щеІ. 

Тих, що життям СВОЇМ заплатили за свою віру в' ню. 
Тих, що найдорожчим скарбом засвідчили відданість батьків

щині. 
Тих, що власним чином крови і праці, гарячого патріотизму і 

виконання обов 'язку, умінням__.;. для одних слухатись і для других 
наказувати, а обом і разом коритись вищим наказам нації, через її 
вождя переказаним, роспочали нову добу в історії України. 

Тих, що створили спільним чином свого життя найкращу лєrен

ду нації- лєrенду оружної боротьби її за своє право жити вільною і 
державно-незалежною. 

Тих, хто заслужив право на те, щоб стати незабутнім в історії 
України, хто зв'язав її величиє минуле з світлим майбутнім і перека
зав нам, живим та прийдешнім Поколінням, великий заповіт: націо
нальної помсти та недовершеного чину. 

Шлях звільнення і<ожної нації густо кропиться кров'ю. Нашо
- так само. Кров'ю чужою і своєю. Ворожою і рідною. Кров закін
чує глибокі процес~ національних емоцій, усвідомлень, орrанізацій
ної праці, ідеолоrичної творчости, всього того, що нація і свідомо, ї 
ірраціональна використовує для ствердження свого права на державі 

не життя. 

Кров, пролита для цієї величньої мети, не засихає. Тепло її все 
теплим буде в душі нації, все відограватиме ролю непокоючого, трі
вожного ферменту, що нагадує про нескінчене і кличе на продовження 
роспочатого. 

З цим чуттям завжди переживаю я наше свято державности. Во
но все зв'язується у мене з дорогими - незабутніми образами тих, 
хто дав нам право його святкувати, подібно до того, як величаві 
мелодії нашого гімну, що в цей день здаються особливо урочитстими, 
а слова обов 'язуючими, - все злив.::1ються з предсмертвими стогнан
нями тих, чий дух тоді тільки повірить в щирість і поважність нашого 
святкування, коли_ ми не словами-- співами,аділами докажемо на

шу моральну вартість бути достойними свята. 

Хай-же в цей день ми глибше, як коли, відчуємо велику вагу 
передсмертних заповітів наших лицарів ! 

Хай свято сьогодняшиє навчить нас шанувати пам 'ять полеглих: 
і бережно nлекати традиції боротьби за українську державність. 
такі чисті і nроречисті, такі ушляхотнюючі, бо і оправдані і окропле
ні святою кров'ю найкращих синів нації. 

А найголовнішою з тих традицій буде: nам'ятати про немину
чість відновлення боротьби тими" самими знаряддями і під тими са-
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мими гаслами, що ними користувалися і ними одушевлялися жертви 

військових под ій 1917-1920 рр. 
Українські мечі перекуються на рала тільки тоді, коли гасло -

Н е з а л е ж н а Д е р ж а в а У к р а ї н с ь к а - перетвориться 
в дійсність і забезпечить отому ралові можливість зужитковувати 
рідну плодючу землю з її несчисленними богатетвами не для потреб 
третього або другого з половиною чи якого иншого інтернаціоналу, а 
для устаткування і зміцнення власного державного добра і збагачення 
рідного народу. 

Отже: не забуваймо про меч; учімося міцніше тримати його в 
руках, а одночасно дбаймо про підживлення нацією моральних елє
ментів її буття - творчої любови до Батьківщини, сторожкости до 
ворога та помсти за кривди, заподіяні ним,- в сімбіозі яких знайде
мо і вірний шлях до звільнення і проrрам для будівництва ! 

Великий чин наших лицарів вчить вірності ідеалам і умінню 
підпорядкуватись. Тільки вірність і слухняність творять передумо
ви успіху національної боротьби. 

Біля гасла: У к р а ї н с ь ка · Н а р о д ня Ре сп у 6 л і -
ка У к р а ї н с ь ка Н е з а л е ж на Д е р ж а в а об'єд
налися всі справді активні сили нації в .її"боротьбі за незалежність. 
Тільки в моральній атмосфері, утвореній тієЮ боротьбою, могли 
з'явитись світлі постаті полеглих, тільки на цьому rрунті могла зро
дитись жива лєrенда дальшої нашої боротьби, що живе невміручою 
в душі нації і ферментує її сили на нові виступи. 

Моральним чотирикутником - отим старокозацьким табором 
- nоставимося ми в переходові дні нашої історії до всіх негідних 
наступів на нашу єдність та вірність випробованим ідеям. Скупчимо
ся один біля одного з готовністю взаємної допомоги і перестороги -
і ми витримаємо всі <<Міри і пробю> незалежно від того, чи вони nо
ходять з якогось інтернаціоналу, чи від його класакра тичного ан

типоду. 

Вірність є основою не лише родинного життя. Вірність ідеям 
є підставою внутрішньої сили ширших громадських об'єднань, до 
національного включно. Наша вірність тим ідеям, за які голови nо
клали незабутні лицарі оружної боротьби за українську державність 
з часів 1917-1920 рр., буде найкращою nошаною до світлої пам'яти 
їх, до великого чину їхнього життя і нарешті до розуміння глибокого 
змісту тієї думки, що її вклав законодавець в акт свята Українськоі 
Державности. 

22. І. 1926. 

В ~епь деептпліття смерти блашепноІ пnи'яти Сииова Петлюрu ввову 

подаємо ці веемертельві слова Я ого,. що стали для всіх вас аа авповІт. 



ОдУраду Української Народньої Республіки 

25 травня 1936 року минає 10 літ од часу, коли смертю лицаря 
впав Голова Директорії Української Народньої Республіки, Голов 
ний Отаман С и м о н П е т л ю р а . 

В його світлій постаті виявилася ціла національно-державна 
воля Українського Народу. Він підняв наш Народ до збройного чину 
за волю й незалежність України і під прапором Української Народ
ньої Республіки повів його шляхом слави і перемог. 

Після тяжких, кривавих боїв з переважаючими силами ворога 
довелося йому разом з Урядом і Армією УНР покинути рідну зем
лю, але й на чужині продовжував Він міцно тримати прапор нашої 
державности, об'єднуючи навколо нього творчі сили нації. 

Під цим прапором впав Він од ворожої кулі, як вояк на чаті, 
вірний до кінця національно-державній ідеї, і життям та кров'ю 
своєю зміцнив змагання Українського Народу до самостійности. 

Народе ~країнський! 

Уряд Української Народньої Республіки, разом з нашою Армією, 
в цей день низько схиляє чоло перед святою пам'яттю Вождя нашого 
і перед пам'яттю всіх тих, що під проводом його загинули в боях, 
замучені по ворожих в'язницях і з ім'ям його на устах гинуть далі 
за волю України на рідній землі, в Соловках і Сибірських лісах. 

Уряд Української Народньої Республіки в цей день закликає 
Тебе, Український Народе, об'єднатися в одній спільній вірі, в муж
ній готовності до рішучого бою навколо того прапору, який Великий 
Вождь Наш залишив у руках свого Заступника. 

Спільні зусилля усіх синів Твоїх, Український Народе, приве-. 
дуть Тебе до остаточної перемоги, а вірність ідеї, за яку життя віддав 
Твій Вождь, окриє ім'я Твоє невмирущою славою. 

25. V. 1936. 



Париж, понеділок, 25 травня І936 року. 

25 травня 1926 року - десять год тому - тут, у Парижі, на чу

жині від ворожої кулі смерть nрийняв за рідний край С. Петлюра. 

Смерть невблагана, окроnивши чужу землю кров'ю святою му

ченика за отчизну, 1·ого страшного дня забрала у нашої доби Симона 

Петлюру, забрала на те, щоб він жив у віках. Забрала у нас, у його 

товаришів по зброї, nомішників, сnівробітників, nідлеглих, у тих, 

кому доля nослала високу честь і велике щастя nід його nроводом 

боротИся за визволення України, за її державність, забрала у нас на 

те, щоб оддати ус і й нац і ї . 
Десять літ - час у маштабі історичному малий, але того неве

ликого часу вистачило на те, щоб увесь народ наш зрозумів, к и м 

був для України Симон Петлюра; вистачило на те, щоб урочисте й 

прилюдне вшанування його світлої nам~яти в день смерти стало вже 

національною традицією. 

За ці роки відбувся непомітний, але глибокий nроцес внутрішній 

в душі нації, в серцях її синів, процес; ~в'язаний з іменем С. Петлю

ри, його жи1тям, його ·смертю, nроцес, що-де далі все сильніше ро
стуnає, виявляючись у часі й nросторі. 

Симон Петлюра з живої людини нам сучасної виріс у історичну 

особистість, що позначила свої ім'ям цілу епоху в історії України, 

епоху славну й величию відживлення історичних традицій украін

ської державности, одновлення збройної боротьби за неї, вже оnови
ТОЇ лєrендою, став близьким не лише нам, його сучасникам, але 

й настуnним nо кол ін ням, усій нації в теnерішньому й майбутньому. 

За той же час на наших очах, народився, виріс і в масах народніх 

розкорінився культ С. Петлюри, національного героя, вождя нації, 

а день його смерти та вшанування його світлої пам'яти стало святом 

національним, що його nобожно й урочисто, прилюдно чи в таємниці, 

у скритку обходять nовсюди, де б'ється живе серце українське. 

Те, що ми бачимо сьогодня, стверджує еволюцію глибоку цього 

дня, ·еволюцію, яка намітилася вже давніше і яку ми зазначили на 

цьому місці ще року 1928: 

Для нас, сучасників, день смерти С. Петлюри - день жалоби, 

перейнятий гірким болем, оповитий смутком тяжким од великої, не

зм:ірної втрати. 
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Та з кожним роком, що відходить в минуле, місце болючого по

чуття гострого горя заступатиме ясне розуміння, ко го ми втра1или, 

кого втратила Україна, щ б зробив Він для неї своїм життям, 

своєю смертю. 

В історичній перспективі де-далі виразніше проступатиме ве

личня постать Симона Петлюри, вождя народнього, борця за волю 

й державність України. . 
р V ~ 
азом з нами, що жили з ним в один час, що ишли за ним, що вку-

nі працювали й боролися, раЗом з нами, -коли ми відійдемо туди, 

звідки нема повороту,- одійдуть од цього дня й болючі переживання 

сучасного, всього пережитого й внетраданого. ОчИститься він, цей 

день, од горя і стане для дітей наших і далеких нащадків наших 

не тільки днем жалоби всенародньої, але й урочистим днем пошани 

прилюдної національному героєві. Днем стане він, що нагадуватиме 

майбутнім nоколінням діло ·і подвиг С. Петлюри, його жертву остан

ню, днем спомину побожного про великого сина нашої землі і днеи 

науки, як треба служити отчизні («Тризуб>>, ч. 20-21 (126-127) з 25. 

V. 1928). 

Та день той нагадує нам,- казав підчас жалібного зібрання на 

n'ятиліття смерти С. Петлюри голова Р~ди Бібліотеки його імени 
в Парижі, -не лише про смерть Симона Петлюри, але й про життя 

його, про діло його. 

Життя бо і смерть в парі ходять, вони тісно зв'язані між собою. 

І лише смерть, що закінчує життя, кладе останню печать на об

раз чоловіка, яким він жив і вмер, яким переходить у вічність. Тіль

.ки вона вивершує той образ, викінчує його в суцільний твір. Тіль

ки вона, забіраючи від нас фізичну постать, що її знали сучасники, 

що її- одні ненавиділи й боялися, другі - шанували, любили й 

поклонялися, залишає величній образ духовний, що переходить 

в потомні покоління. 

В містерії християнства за тяжким смутком страстних днів іде 

ясна радість великодня: без смерти нема воскресення. 

І через смерть тих, хто життя своє за отчизну віддав і віддасть, 

воскресне Україна (<<Тризуб>> ч. 23 (280) 7. VI. 1931). 
І провозвістником того воскресення -віримо і знаємо недалеко

го вже,- залегом його єсть факт всенароднього вшанування пам'яти 

Симона Петлюри, урочистих обходин сумного - поки-що - дня де-



сятидіття Його С)4ерти, повсюд~-і де чути живе Gлово українське ---:- і 
на чужині, в розсіянні серед еміrрації, далекими світами розкиданої, 

і на рідцих землях, де на те найменша МО?КJІИВість єсть. 

В мовчащІі глибокому оддаютf;> пошану пам 'яті його зеЬJляки 

наші там, над Дніпром, на необмежених просторах Великої України. 

-Та прийде день, і ввесь народ український єдиним серцем і єдини

ми устами урочисто й прилюдно вшанує пам 'ять вождя нації на виз

волен ій, од скверни очище!іій , оновленій і вільній своїй землі. 

Петдюра - ов:иво.зх збірвого чвву аації 

Веnикі історичні події нерозривн9 в'яжуться з іменами визнач
них синів тієї нації, де ті події відбулися. Цими іменами окреслю
ються навіть цілі історичні періоди. Для підтвердження цього не бу
демо наводити прикладів і порівнянь з чужих історій. Досить нам 
пригадати історію нашу власну, дуже багату на велику кількість 
поучних фактів. На довгому українському історичному шляху ми 
можемо найти не лише сумні події й не лише паленіти з сорому за 
вчинки тих, що із-за (таком ства нещасного» «самоотвержено>> йшли 

служити чужим цілям до допомогати В<?рогам поневолювати власний 
нарід, але й дуже багато, значно більше світлих моментів великої 
творчости, rеніяльности та безпримірної відданости українській 
нації в праці й боротьбі для добра власної батьківщини. 

В княжу добу перед нами, як на екрані, рел'єфно обрисовують
ся nостаті князів Украіни-Руси: Олега, Святослава, Володимира 
Великого, Ярослава Мудрого, далі Льва, короля Данила. Кожний 
з них був творцем українських історичних традицій. Олег був гро
зою не лише для диких кочовників у степу, але й за морем; на воро

тах Царьгороду був прибитий його щит, як емблєма сили молодої 
держави полян, що вміли не лише мирно обробляти свою землю, але 
й володіти мечем. Святослав полишив лицарські традиції не боя
тися нікого й у відкритому бою, оголосивши наперед: «йду на вас>>, 
бити всіх, хто лише відважувався протягати руку для загарбання 
українського добра. З іменем Володимира Великого зв'язаний мо
гутній рух культурного будівництва, Ярослава Мудрого - право
nорядку й справедливости, Льва й Данила - введення України в 
коло евролейських культурних народів. 

В добу козаччини по азійській татарській руїні, великий геть
ман Богдан Хмельницький з блискавичною швидкістю та rеніяль
ністю на загарбаній сусідами руїні створив власну Українську Дер
жаву. І коли нікчеми та христопродавці змарнували велике діло, 
на українському обрії знову появилася могутня постать гетьмана 
Івана Мазепи, що підніс шаблю проти підступної, хоч і єдиновірної 
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православної Москви, й на довгі століття створив траnицію сепаратиз
му від московсько-азійської навали. Століттями проклинали його ім'я 
московські володарі, хором вторували ім нерозумні й нікчемні діти, 
що на потіху ворогам знущалися над власною матір'ю. Але не вмер 
великий чин славного гетьмана і коли пробила година свободи для ук
раїнськоі нації, nробудилася вона з тяжкого сну поневолення й ста
ла знову до боротьби за свою волю і державність. 

Московське православіє, що здавалося цілком викляло того, 
хто був найбільшим добродієм української церкви, скапітуЛювало 
перед ідеєю сепаратизму. І розпалася Російська великодержава. 

Змінили тоді москалі свій фронт і з православних обернулися 
в безбожників та комуністів, залишивтися по натурі такими-ж, 
як і були, грубими жорстокими насильниками. Отруєю нового вчен
ня почала дихати Москва проти визвольних змагань поневопених 
народів. В запамороченні інтеліrенції та обивательства цих народів 
вона мала успіх. Має вона успіх і на міжнародньому форумі. Навіть 
до родини Союзу Народів прийнято її. 

Шістьнадцятий рік без перешкод безкарно катують москалі 
тих, що повірили гаслам комунізму. Ш істьнадцятий рік царюють 
вони так, як хочуть, але щастя нема в їх душі. Не сплять спокійно 
черЕоні сатрапи в Москві. Постійно жахаються грізного ДухаПомсти. 
Постійно викликають його на сторінках своєї червоної преси. Що
дня тисчячі слухняних аrітат()рів з рядів тієї нації, до якої нале
жить Дух Помсти; вторять заучені комуністи~ні закликання. Навіть 
закордоном по-за межеми червоного царства, є чимало правих і лі
вих землячків, які часом .і без лакомства нещасного,з ріжних особи
С1ИХ, принципіяльни, класових становищ хором на всі лади і на всіх 
язиках кричать: <<Розпни, розпни його>>. Москва розпинає, а ці нік
чемні обивателі з важною міною на безличному обличчі, бажаючи 
стати «европейцямю>, ганьблять ім'я його. 

Кожний нарід має своїх національних героїв та вождів і чим біль
ше той нарід культурний, тим більше шанує іх та підносить на висо
J<ий п'єдестал, нав іть за їх життя . 

В імені вождя викристалізовується і персонифікується збірний 
чин нації. В ньому находиться джерело моральної енерrії. Воно є 
тією силоІQ, що, як могутній маrнет, притягає до себе чисте незар
жавіле залізо, .злютовує його в оДин сталевий панцир, об який роз
биваються всі ворожі зусилля. В цьому виявляються сила нації в 
її непохитній волі до боротьби за свій національний ідеал. Така на
ція не боїться жадного поневолення, бо духово вона вільна від нього. 
Ії ніщо не роз'єднає й не знищить отрутою іржи з середини. 

Найстрашнішим є духове поневолення. Нарід обивателів, се
ред яких панує розбещений еrоїзм, нещирість та байдужість, при іс
нуванні ЯJ<их дбається лише про персональні інтереси та про осо
бистий рятуноJ<, - сам розкладається і сам перебуває в духовному 
рабстві. Такий нарід не визнає своїх вождів і зводить на нівець зу
силля своїх національних героїв. 
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} ми бачимо, як на нашому історичному шляху отой особистий 
рятунок та nерсональні інтереси, що їх народня мудрість назвала 
«лакомством нещасним>>, довгими століттями якимсь nрокляттям 
тяжать над долею України. А nроте не вмірає душа нації. 

Ярким nолум'ям сnалахнуло національне життя на .Україні 
в 1917 р. В нічній темряві духового поневолення освітило воно по
стать Того, ім'я Якого клянуть вороги української державности, а 
<<самоотвержені» та <<євроnейці• за ними вторують. 

Дев'ятьнадцять літ минає з того часу, як в імені Петлюри почав 
nерсонифікуватися збірний чин кращих синів украінської нації. 
Минали ці роки, але з кожним з них приєднувалися до славного Іме
ни все нові й нові національні цінності. З кожним з них із скромного 
журналіста й національно-громадського працівника творилася мо
гутня постать національного Вождя Симона Петлюри. 

Побачили це найлютіші вороги України й забили Його ... 
І що-ж? ! 
Ім 'я В о ж дя Нац і ї,- в якому об'єднався чин молодих 

Крутянських Січовиків і Слобідських Гайдамаків, новітніх Запо
рожців та Січових Стрільців, Сірих, Синіх і Залізних, Волинців, 
Київців та Херсонців, Л~щарів Зимового і Листопадового nоходів, 
героїв .Базару, сотен:Ь тисяч повстанців, тих, що закатовані в больше
Бицьких льохах і замучені на півночі Московії, та Мілійонів заморених 
голодом на плодючих нивах України, - стало л є r е н д а р н им. 
Осяяне славою жертвености та безмежної любови до власної батьків
щини, до долі власного народу, воно піднеслося в недосяжну височінь. 

І стало ім 'я Петлюри для борців за українську волю і державність. 
джерелом моральних сил, а для ворогів грізним Духом Помсти. 

Так з кожним роком ряди національно-свідомих бойців все збіль
шуються, а число ворожих nрислужників, як свідомих, так і несві
домих зменшується. В біді та недолі все ясніше викристалізовується 
для десятків міл ійонів українців власний національний ідеал та неу

станна творяться все нові цінності національного порядку. 

І тепер, в десяту річницю безсмертної жертви власним жит
тям на варті української державности Симона Петлюри, ми можемо 
з певністю сказати, що український нарід переступив межу духового 
поневолення і вже наближається до остаточної пер~моги своєї на
ціональної правди. 

В. Прохода 

Що-року в~етьел до нае Украінеька Бібmотека ім. С. Петлюри а 

:.амиком піJ;1РІІІІати іі : ко,~еен ;з нас попинеп о;зоатисп па І,с ;..;іл:ои

своею лептою, нехай наіtдрібнішою. 
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Иевикований обов'язок 

Коли перечитувати біоrрафії наших видатних людей,коли знайоми
тися з тим, як громадянство наше після їх смерти заховує про них 
пам'ять і виявляє до них пошану, важко позбутися почуття несмаку, 
ніяковости, а то просто й сорому. 

Не вміли і ще досі не вміємо ми шанувати працю і пам'ять тих, 
що були творцями нації. Не вміємо виділити з їх діяльности те, що 
є скороминущим і часовим, від того, що є тривалим вкладом в скарб
ницю національної культури. Не вміємо творити традиції, в основі 
якої лежить формулювання всього того цінного, що дали наші попе
редники в національній праці, і пошана до нього. Це в кращому ра
зі. Бо цілому ряду наших великих людей після їх смерти судилася 
ще гірша доля. Приклади у нас усіх перед очима й не треба тут їх 
називати і над ними спинятися. 

Ці думки снуються у мене в зв 'яsку з десятою річницею смерти 
С. Петлюри і стає передо мною питання, чи ми виконали ·1 і обов 'язки, 
які наклала на нас наша співпраця з небіжчиком і його траrичний 
кінець? 

Перший з тих обов'язків, виконання якого відкладати не вільно, 
це зібрання й систематизація всіх матеріялів про життя і діяльність 
покійного. Час іде, і те, що могло бути здобуто сьогодня , sавтра вже 
буде втраченим. Емірають люде, які співпрацювали з небіжчиком, 
зникають з людської пам'яти ті факти й події, які ще сьогодня могли 
б бути зафіксовані. В умовах еміrрантських злиднів пропадають і 
нищаться цінні матеріяли й документи. А в той час на совітській Ук
раїні переводиться систематичне нищення всіх матеріял ів, які харак
теризували наше довоєнне Життя, в тому числі, розуміється, чи не 
.в Першу 11ергу тих матеріялів, які могли б ·характеризувати життя 
С. Петлюри і те оточення, в якому він обертався. Це потрібно сучас
ним володарям України для того, щоб доконати ту фальсифікату 
історії, яку вони переводять, щоб довести, що шляхи національного 
відродження й розвитку нам вказали лише Сталін з Постишевим. 
Чи в цих умовах, коли час не чекає на нас, нами за десять років ба
гато зроблено в справі зібрання й систематизації матеріял ів про 
С. Петлюру? Думаю, що не помилюся, коли скажу, що справа ця 
ще не вийшла із стадії початкової орrанізації, що тут ще треба зро
бити значно більше, ніх зроблено до сього часу. 

qбірання й систематизація матеріЯлів це лише перший щабель. 
Вони творять ту підставу, на основі якої можна було б змалювати 
д~хов!!ий образ С. [1етлюри, с~асти його осно~ну біо~~афію, з'яс~_:
вати ного ролю в l.fашому нацІОнальному жИТТІ 1 наш1и визвольюи 
боротьбі. Думаю, що в цій справі за десять років зроблено щ~ менше, 
ніж в справі .збіра~ня мат:рі~лів. Очевидно я не збіра~я відкидати 
певного значшня и певно1 щнности всього того, що з явилося про 

С. Петлюру за цих десять років друком. Проте все це ще лише мате
ріял для ширіиих праць про нього синтетичного характеру. А та-
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ко-ж nраць ширшого значіння нема, і на них, оскільки я знаю, й не 
заноситн:я . 

Я зазначив, що те, що видрукована досі про С. Петлюру, ·має 
своє значіння і свою цінність. Щоб бути сnраведливим, мушу звер
нути увагу й на rругий бік сnрави. Траnлялося стрічати між тим, 
що витруковано про С. ПF·тлюру, і такі речі, які викликали лише 
nочуття огірчєння й віrрази. Речі, які nоруч з фразеолоrією, що ма
ла б свідчити про nієтет і nошану до nам'яти С. Петлюри, пересліду
ваги ціrі, дуже rалекі від сnравжньої nошани: мали на увазі вико
ристати ім'я С. Пс·тлюри, щоб скріnити nевну біжучу політичну ком
бінацію,до того николи дуже сумнівного характеру. Речі,які змагалися 
обrрунтувати н"rативне віднош'ння до С.Петлюри,і в яких оnерувалося 
для того арrумrнтами, які свідчили, що автор не nоважає ані себе, 
ані своїх читачів. Речі, які знову підтверджували думку про те, що 
не навчиJІися ми ще шанувати пам'ять і nрацю наших видатних лю
дей, які вказували, що на nротязі цих десяти років не створено 
тої nошани і того культу для імени С. Петлюри, які б зробили не
можrиЕими всі nодібні вистуnи. 

Бо, коли цих виступів було, рівняючи, й небагато, все таки не 
зменшує це їх ваги і значіння: вони мали місце, і наше громадянство 

не знайшло сил і засобів їх nоnередити, їх не допустити. 
Піднс•шу всі ці сnрави, говорю про всі ці факти не для того, щоб 

робити кс•му-нєбудь закиди. Те, що не виконано нами, є наша сnіль
на вина і наш сnільний гріх. Знаю, що існують для нас, української 
еміrрації, обставини, які nолегшують нашу вину. Ставити надто ве
ликі вимоги до еміrрації, яка живе й nрацює в сугубо ненормальних 
обставинах, було б навряд чи доцільною й можливою річчу. Але, 
знаючи все це, я разом з тим nевний, що розnоряджаємо ми значно 

більшими силами й можливостями, ніж це знаходить виявлення в на
слідках нашої єміrрантської nраці. Це стосується всіх галузів нашої 
національної nраці, це стосується тако-ж виконання тих обов'язків 
nєред nам'яттю С. Петлюри, про які було мова вище. Коли б дрібні 
й підрядні конфлікти, якими nереnовнена наша еміrрантська буден
щина, не заступила nерє>д нш.,tи наших основних nерспектив і завдань, 

були б більші й значніші загальні наслідки нашої nраці. Зробили б 
ми тоді більше і для виконання.наших обов'язків nеред С. Петлюрою, 
І не доводилося б нам ці десяті роковини його смерти зустрічати із 
свідомістю невиконання тих завдань, які на нас лежать і які з нас 
зняті не будуть. 

В. Садовський 

Ноасев увраІвець повввrв апрвчввваиев до будови паи'nтввка СвиововІ 
ПетшорІ - ~враІвеьвоІ БІбаІотевв Boro Іиевв в ПарижІ. 

ПІд час асІШІбввх авадевІй в деенту рІчввцю Вого смерти та ва 
павахвдах аа сповІй Вого душІ вmuп:товуІtте абІрвв ва той Вому 

пав'итввк. · 
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Ф. Kopm і його молодий друг - С. Петлюра 

Знайомство С. Петлюри з академиком Федором Коршем почало
ся в 1911 р. в Москві на rрунті української секції Товариства слов 'ян
ськоУ культури, на чолі якого стояв Ф. Корш. Незадовго перед тим 
повстало у Москві це Товариство, що мало своїм завданням об'єдну
вати усіх слов'ян на культурному rрунті. 

Зрозуміла річ, що представники усіх слов'янських народів од
нодушно намітили кандидатуру Ф. Корша на голову Товариства. 
Насамперед Ф. Корщ був rеніяльний мовознавець - він досконало 
володів не тільки старо-класичними та модерними європейськими 
МОВG!МИ, але й діялектами багатьох народів, що дало підставу росій
ському історикові В. Ключевському дотепно висловитися про Ф. 
Корша, що він був безперечно головним секретарем під час будови 
вавилонської вежі, коли, за біблійним свідоцтвом, змішалися всі 
мови. А головне, кожна мова для Ф. Корша була відбитком душі 
відповідного народу та засобом до зрозуміння його минулого й сучас
ного життя. 

Ото-ж зрозуміло, що українці московської колонії всією душею 
підтримували кандидатуру Ф. Корша, що вже й раніше виявляв сим
патії до української справи та не раз виступав на захист інтересів 
українського народу. І треба сказати, що Ф. Корш цілковито виправ
дав надії українців. Недурно уславлений київський україножер д-р 
С. Щеголев у своїй книзі «Украинское движеніе, как'Ь совр:менньІй 
зтап'Ь южнорусскаго сепаратизма>> називає Ф. Кор ша <<добрим rенієм 
української секції московського Товариства слов'янської куль.турю>. 

Ф. Корш вже з першої зустрічі з С. Петлюрою відчув, що україн
ська секція Товариства слов'янської культури поповнилася багато
надійним членом і одразу поставився до нього з особливою увагою 
й симпатією. 

Коли на весні 1911 р. серед українських діячів московської ко
лонії виникла думка видавати у Москві російською мовою журнал 
<<Украинская Жизнь>> з метою знайомити російське громадянство з 
завданнями українського національного руху, то іниціятивна rрупа 

найперше звернулася за порадою до Ф. Корша. Як і треба було споді
ватися, Ф. Корш гаряче підтримав думку іниціятивної rрупи та радо 
погодився взяти в «Укр. Ж.>> найактивнішу участь. І справці, Ф. 
Корш вмістив в <<Укр. Ж.>> низку статей, завжди допомагав редакції 
своїми порадами та ділив з нею радості й горе, переважно горе, що 

його зазнавала редакція від ворогів українського народу, невередли

вих у засобах боротьби з українським національним рухом. 
Вже перші числа <<Укр. Ж.>> викликали цілу бурю в чорносотен

них колах російського громадянства. Досить для прикладу прига

дати виступи таких україножерів, як уже згаданого С. Щеголева, 
або московського цензора Сидорова, що під прибраним ім'ям <<Л. 
Волков>> на сторінках «Московских'Ь Ві>домостей>> уперто доводив, 
що українство - це діло польських рук. Немало прикростей зазнав 
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від цього добродія й Ф. Корш за свою участь в <<У. Ж.>>: московський 
цензор у своїх статтях не зуnинявся nеред доносами в nолітичній 
неблагонадійності Ф. Корша ... До хору чорносотенців скоро приєд
налися й nредставники російських ліберальних кол - nрофесори 
П. Струве, А. Поrодін і ин. 

Але ні редакція в особі О. Сапіковського та С. Петлюри, ані 
Ф. Корш не запишився в боргу пер~д напасником, а сміливо на сто
рінках <'У. Ж.>> виявили всю нікчемність ворогів українства зупини
ти національний рух українського народу (наnр., стаття С. Петлюри 
<<Сокращонное разоблаченіе украинетва г-номь ЩеголевьІМ'Ь», стаття 
Ф. Корша <<Націоналистическая наука>> і т. и.). 

Віддана nраця С. Петлюри в <<У. Ж.>> та в українській секції 
Товариства слов'янської культури, де С. Петлюра не раз вистуnав 
з доповідями та в дискусії, все більш~ сnрияла зросту особистої прияз
ни Ф. Корша до свого молодого друга С. Петлюри. 

Мені, як голові української секції Товариства слов'янської 
культури, вр. р. 1913-1914 не раз доводилося бути разом з С. Петлю
рою у Корша і я сам бував свідком тої зворушливої ніжности, з 
якою цей сивий дідусь ставився до свого молодого друга. Тут, в до
мі Ф. Корша -- в Мертвому перевул ку, -- завжди била живим клю
чем творча думка огнєметного ума господаря. 

15 лютого 1915 р. навіки спочив <tнезабвенний друГ>> анад. Ф. 
Корш, так про це спо в і шала клепсидра в ч. 38 <t Русснихь Ві:.домостей>> 
за 1915 р., що її вмістили спільно редакція <<Украинской ЖизнИ>>, 
українська СС'кція Товариства слов'янської культури та український 
музично-драматичний гурток <<Кобзар>>. На другий день «Русскія 
Ві:.домостю> вмістили статтю С. Петлюри <Пам'яти е. Е. Корша -
друга украинцеВ'Ь>>. Згадуючи про вистуnи Ф. Корша в гуртку <<Коб
зар>> та в українській секції Товариства слов' янеької культури, 
С. Петлюра свідчить у згаданій статті, що <<В цих виступах Ф. Корш 
виявляв властиві йому риси: глибоке знання предмету, виняткову 
ерJдицію, тонкий гумор і простість у викладі. Ця простість просві
чувала і в його особистих стосунках, приваблюючи до нього кожного, 
хто мав щастя знатися з ним. Глибокий старик, він до останніх днів 
своїх 3бtріг чинне зацікавлення до справ, що хвилюють громадян
ство. Одною з таких справ була справа, яка для нього, як для росія
нин::J., мала велике значіння: це- українське nитання, питання про 
уділення братньому народові вільного розвитку його національного 
rенію>. В день похорону Ф. Кор ша на його могил і промовляв від ук
раїнців С. Петлюра, це знову підкреслив, як багато сказав і ?робив 
за· свого життя Ф. Корш на захист українського народу. 

На С\Петлюру припало тако-ж виступити з головним р::фератом 

~-нрnІнеька БІблІотевn іи. С. Петлюри в Парижі мае 3ібратп в евітопііі 

столиці і абереrтп нn будуччину духовні свар би нашого народу. 
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про Ф. Корша на акадємії, що 11 влаштувала незабаром українська 
секція Товариства слов'янської культури. 

Скоро пісг.я смерти Ф. Корша дружина його роzповіг.а О. Салі
ковськс•му, що Ф. Корш, говорячи якось в родині про свого молодого 

друга С. Пєтлюру, пророкував йому ролю вождя українського на

роду. 

Тільки Еластивою rеніяльним людям інтуїцією можна пояснити 

те, що Ф. Корш прочув не лише скорий упад царськuго р:жиму в 
Росії та боротьбу паневолених у ній нарс•дів за своє визволєння, -
про це в ін одвє рто говорив бли:Jьким до себе українцям, - але й про
відну ролю, що її відіграє його молодий друг С. П.::тлюра в україн
ській визвс·льній боротьбі. Про це пророцтво <t. Корша дізналося 
українське громадянство вже після його смєрти. 

Ст. Сі)Іопnлсо 

Кільки зустрічів з Головним Отаманом ва 

Великій Україні року 1919 

Оце в дєсяту річницю тр2.rичної смєр-;-и Головного Отамана Си
мона Пєтлюри, ПJ)ізРише якого в уяві ворогів наших С';ало синс•ні
мом української боротьби за визволення, хочу скласти і свою леп
ту на пам'ятник вєг.икого громадянина українського народу. 

Навесні 1919 року я, шо налєжав до складу Синього полку (16 за
гін), перейшов Збруч в Кудринцях на самий Вєликдєнь. Ніколи не 
забуду 7ИХ зворушливих хвиль, коли селяне запрошували нас до хат 
і просили розговітися ... ячмінною паскою: нічого ліпшого не мали, 
але ділилися останнім. Штаб загону, а тако-ж штаб полку і моя авто
сотня, якої я був начальником, розташувалася в Мельниці. Загін,. 
що складався з полків Синього, Чорноморського, решток 20 дивізії, 
гарматних частин під командуванням rен. Алмзазова, тоді ще пол
ковника, мав завдання обороняти від москалів відтинок від Гусяти
на аж до Дністра. 

Час ішов. Ходили ·ми два рази в наступ на Кам 'янє.ць-Подільсь
кий. ОбидЕа рази нєщ::ало, а особливо другий, бо з величезними втра
тами в лю:rях. Тільки в нашому полку вибуло вбитими і тяжко ране
ними бі.пя .:о старшин. Трапилося це тому, що комєю::ант загону ота
ман Микс.rа Шаповал (нині rєн.) уважав сєбе великим ';тратеrом, 
безапеляційно відкидав плани наступу і ділань, випрацьовані lia на
раді з командирами <:астин загону, і давав потім диспозиції, виробле
ні спільно з начальником штабу полковником К-ою. Еаслідки були 
катастрофальні. · 

Нині по стількох роках сміло називаю повне прізвище rєнерала 
тим більше, що ця г.юдина показала своє обличча виразно нарешті 
під час процєсу Шварцбар~а. 

Ото-ж обурення було страшєнне як сєред старшин, так і козац-
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тва. Говорилося, що командирові загону ходить тільки про«криваві ре
ляції>>. Козацтво зараз-же охрестило його <Миколою Кривавим» і т. и. 
Через два дні була смутна урочистість, ховали коханого всіма 
підполковника Сидоренка, що помер в страшних муках од ран в мі
хурі. Отаман Шаповал починає прdмовляти, та так невдало по зміс
ту, що козаки почесної чоти (решта була без рушниць) самі одверто ка
зали ще того-ж вечора, що тільки з пошани до своїх старшин, що стоя

ли з закостянілими обличчами, якимсь чудом стрималися від висту
пу проти <\МИКОЛИ>>. 

Спитається шановний читач, як така невідповідна людина могла 
обійняти поважну посаду ? Відповідь на то проста: він був членом 
всевладної тоді партії ес-ерів, що не одну сотню гвіздків забила своїм 
суто-партійним трактуванням національної справи в тимчасову до

мовину нашої батьківщини. 
На другий день командири, розуміючи грізність ситуації, зібра

лися на нараду, й вирішили, що одиноким виходом буде отаманові 
Шаповалові негайно захворіти, а тим часом вислати делєrацію до Го
ловного Отамана і Штабу Дієвої Армії з проханням призначити нам 
нового командира загону і начальника штабу. До складу делєrації 
були призначені: сотн. Мельник - гарматчик, старшина Данько 
Щербина - відомий співак-бандурист (нині вже замордований чер-
воними окупантами) та я *). . 

Завдання наше було тяжке й делікатне. Діялося ца ВС3 в двадця
тих числах травня. Садовлю я всю д9лє·rіщііо до свого <<Остіна>>, 
сідаю за керівницю і летимо на пів ніч, до Тарн:шоля. 

На голову, вибрали ми Щербину. З'являємося до Штабу Дієвої 
Армії, складаємо паnери в цій справі, що nривезли. Прийняття досить 
зимн9. Кажуть, що ц9 небувалий виnадок, що нічого не можуть зро
бити б~з Головного Отамана. Головний-же Отаман виїхав на фронт 
за Кр~м 'янець і немає його. 

Приходимо на другий день - те саме. Вимагаємо якогось роз
порядж~ння, бо там-же цілий відтинок фронту очікує нас з новим ко
мандиром. Але штабавики ще неnривітніші. Потихеньку хтось з мо
лодших старшин радить нам і не nоказуватися до приїзду Головного 
Отамана, бо можливо, що будемо заарештовані, як бунтівники. 

Отак в очікуванні крутимося по-між Тарнаполем та ст. Борками, 
де стояв nотяг Головного Отамана, Головне nостачання, Інженерна 
Уnрава. Я тим часом безнадійно оббивав nороги всіх цих установ, 
щоб одержати два авта, І панцирник <·С. Петлюра» до Синього nол
ку та де-які дрібязки автомобилеві. В броневику рішуча відмова, з 
автамн <"фахівці>> у високих рангах відкручуються всіма способами, 
що не·має цілих, всі в ремонті, хоч в Тарнаnолі стоїть вісім nотягів 

*) Трt•ба додати, отаі\;ан Іllаповал довго верещав на но;v:андирів, 
ІЮ.111 вон ІІ прийш.1и огтюсити itO}iY евою постанову, u~o віддасть їх п i::t 
війсьновий cy;t, що це бо.ІJьшевиау, а потім вже ВИ!Ііагав тільки, шоб йо
):у бу.'Іо дано можність передати .1и<:та ::to Гоаовпого Ота:\~ана. Цhoro .1ІІ
ста JO{ вез.11t з собою. 
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автомайстернь, що мали при собі до 500 авт, і де-які з такими неда
хватками, що я згоджуюся брати без ремонту, сам собі направлю. 
Нарєшті уговорюю, що обіцяно мені видати одного <'Остіна>>, але при 
умові, як буде скінчений ремонтом. Словом <'фахівці» дбають ретельно, 
щоб ненависні <!СИНі>> авта не діСтали; бо віддали, як виявилося по
тім, потаємного наказу цього авта мені ні за яку ціну не видати. Всі 
майже, як один, в Інженерній і Автомобільній Управах цвенькали 
на ~о~щепонятной>>, а в автомайстернях так відверто просили «гово
рить по-русскю>, бо вони инакше не розуміють. Якось таки знайшов 
межі цими всіма здобутками з півночі, що поназбірав гетьман Скоро
падський, врєшті молодого урядовця-українця, який признався мені, 
що мають душі та покришки, та таки завдяки йому я кільки їх дістав 
з великими скандалами. 

Нарешті що<::ь на 6-й день, їдучи з Барок, пізнаю, що напроти 
нас їде авто Головного Отамана. Сміливо підіймаю руку і воно зупи
няється. Щербина, отарашений моєю сміливістю, каже, що хай-же я 
й балакатиму, як голова делєrації. Підхожу до Головного Отамана, 
витягаюся, прикладаю руку до шолому й рапортую по порядку всю 

справу, а тим часом уважно дивлюся йому в обличча. Він змучений, 
постарілий, зденервований, видно невиспаний. АЛе уважно слу
хає мою доповідь; робить ряд запитань, перечитує рапорт наших ко
мандирів, лист отамана Шаповала і нарешті питає: <<Кого хочете ма
ти командиром загону?>>. Ми цілком заскочені цим, і я відповідаю, що 
хотітимємо -того, кого він призначить, але доброго військового, який 
допровадив би частину до перемоги, а не до розвалу. Нарешті питає: 
<<Чи хочете полковника Удовиченка?>> Кажемо, що згодні, і дякуємо. 
Головний Отаман каже ще, що хотів би залишити цю справу на вибір 
самого полковника Удовиченка: він собі сам знайде підходящого на
чальника штабу. Головний Отаман починає диктувати Доценкові і 
той пише в польовій книжці наказ про призначення полк. Удо
виченка начальником нашого загону із вступленням до командуван

ня негайно, та про усунення отамана Шаповала. Головний Отаман 
підписує наказа і дає нам ориrінал для Штабу Дієвої та одну відбит
ку для командирів наших і каже їхати негайно до Штабу Дієвої, щоб 
вже від них одержати офіційний наказ зо всіма формальностями. 
Прощається з нами, каже, щоб ми вже більше <(не бунтувалися», і ми, 
окрилені надіями, рушаємо до Тар но поля, до Штабу Дієвої. Еа щастя, 
формальності там вже довго не тривали. А мені таки пощастило вир
вати з автомайстерні друге авто «ОстіН>> з дирявим радіатором та 
иншими неладами, себ-то з нескінченим рє мантом. А до цього щ~ знай• 
шов собі там-же молодого шофера, що хотів попасти на фронт сам. 
І ми вирушили до Теребовлі. При виїзді з Тарнаполя нас папробува
ла спинити півчота охорони, яку вислав розлючений начальник всіх 
автомайстерень на тягаровому авт і, щоб відібрати мені авто за те, 

На нашій •иІrраціі, ва кошвоМу а нас лежить оІ'іов'п:юк пІдтримати 

' І аабеапечвтп 11 Ісвуваввя. 
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Сомоп Петлюра 

Портрет вугі.1.и.м -робота В. Масютина. 

3.В його до скінчення направи. Ми загрозили, ща З< 
!МИ, я виставив проти них люфу ручного кулем' 
rрава була залагоджена. 
~ребовл і ми дотяглися з труднощами із-за другої 
ra ні інструменту, нічого. 

в ник Олександер Удовиченко, перечитавши нак;; 
же вирушити за годину. Ми ї1 використали на так 
утої машини. 

·і полковник з Щербиною та Мельником поїхали 
:м <<Остіном,>, а я зостався з новим шофером ряту! 
ридбаного. Це було, очевидно, ЗІ травня під вечір. 
цесь вже за Чортковим, несподівано бачу, що нас 



авто Головного Отамана. Я скл~в рапорта, дав для його машини щось 
двох ч:шовік, і він поїхав наперед <<Подивитися на бунтівників>>, як 
сказав, лаг і дно у см іхаючися. 

Прийняття ксмандування полковником Удовиченком та приїзд 
Головного Отамана за пару годин після цього змінили стан річей 
цілковито. 

І<оли я раненько З червня добився нарєшті до Мельниці, то загін 
вже пєреходив Збруч біля Скали в напрямку Гуків-Оринин. 

Я встиг 1ільки перєсісти за кєрівницю свого старого <<Остіна>> з 
кушмє:том, бо мусів nривезти до nолк. Удовиченка двох наших стар
шин-розвідчиків, що тільки що прибули з І<ам'янця другим шляхом. 
l- агнав його вже за Гукавим. Багато було цікавого того дня. Мій 
(Остію>, nоnовнЕний ще трьома rранатчиками з Низових І<озаків, був 
обє рнє ний на <·панцерника'> і nолковник вислав ме-не сnочатку на роз
віJ::ку до Оринина, а nісля -проти ворожої кінноти, Про всі це разка .. 
жу дою:адно иншим разс·м, а 1ут мушу ствЕрдити, що після вш ртого 
піхотиого і гарматного бою ми вступили на «турецький>> міст щось 
о З-ій годині, а о 4-ій год. я мав чЕсть обстрілювати з свого панцерни
ка з дороги в напрямку Шатави останніх nоодиноких кіннотчиків 
ворожих, сєб-то Кам'янець було цілковито зайнято нашим загоном. 

Після упєртих двохдєнних боїв nід Шатавою, мабуть б-го по
nолудні, розігралися уперті бої за оволодіння Дунаєвцями. Над 
вєчір ми ьибили ворога, що одійшов, але недалеко, в напрямі Мінь
кощ ць (схід), а штаб загону nримостився на краю nівденно-східнього 
npиcir ка бrизько дороги на кам'янець. Напрямок на Ярмолинці
Проскурів (північний), nоскільки ворога там не було спостереже-но 
зовсім, був дуже рідко обсадже-ний. Вже добро вечеріло. Несподіва
но дзвонять по телєфону, що з цього напрямку влетіло якесь авто 
без світла, мабуть ворожий панцєрник, і пішло в наnрямку І<ам'янця, 
- сєб-то мало проїхати яких 400 метрів од хат, де розташувався 
штаб. 

Полковник підкликав мене і наказав, що я із своєю машиною 
(<·панцєрною>>) мушу виїхати назустріч і за всяку ціну зупинити це 
авто. Часу було в нашому розпорядженні дуже мало, так що rранат
чики скакали до мє·не власне в руху. Ситуація складалася така: 
вороже авто мало з'їхати з Дунаєвець до мосту над річечкою в долину, 
а nотім їхати короткою, але досить покрученею Сf-рnантиною між ви

сокими насипамн до гори. Я став на горі на закруті, майже nonep~к. 
а два rранатчики вислав на насип, один зі стався зо мною і шофє ром. 
Становище було безвихідне, я гадав освітити вороже авто на мить 
своїми лихтарями, а тоді рострілювати просто в чоло nротипанцир
ними кулями, а rранатчики мали закидати його rранатами. Чекаємо 
кільки секунд, які здаються вічністю, і нарешті фурчить авто, вири
нає на закруті тЕмна маса, я включаю повне світло і вже, на щастя, 
не в стані його загасити. Я на якийсь мент стовпію від несnодіванки, 
бо nізнаю в колі світлазамісць ворожого панцерника авто Головного 
Отамана, пізнаю nідnолк. Доценка, його ад'ютанта, і nочинаю не
самовити кричати: <<Хлоnці, це Головний Отаман. Свої! Свої! Це Си-
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ні!>>, бо мене пронизує морозяна Думка, що хтось з rранатчиків, що по
пер"'ду, може кинути rранату, як який стріл виникне з того авта 

пер"'д тим, як я почну стріляти з кулемета. В мить вискакую з 
своєї <'панцеркИ>>, наказавши не гасити світла і летюдо авта Головно
го Отамана, з тим самим криком ~сині! Свої!>> та віддаючи пошану. 

То що я, як в гарячці, замісць рапорту казав Головному Отама
нові, було по-за межами всякої субординації. Головний Отаман сти
снув мені руку і, лагідно усміхаючися, казав: 

-Та нічого-ж не могло с-:атися. Я був певний, що щ наші! 
Що-ж оказалося ? Запорожці в цих самих днях по уп,-.ртих б~ях 

зайняли Проскурів, а того-ж дня й Яромолинці, а далі на південь не 
пішли ще. Тільки на почті були відомості, що українці наступають 
з Кам'янця на Дунаєвці і, здається, їх зайняли. Тому Головний рішив 
несподівано поїхати до Дунаєвець до полк. Удовиченка. Ось тому 
вони й вирушили: п'ять душ, рахуючи шофера, маючи дві рушниці 
та, здається, З пістолі. Коли під'їзжали до Дунаєвиць, то н~ були 
цілком певні, що він в наших руках, а тому Головний Отаман вирішив 
пролетіти із погашеними вогнями в напрямку на Кам'янець. 

Я тут ще раз забув про субординацію і досить в'їдливо запитав 
Головного Отамана, як би це виглядала справа, хоч би вони в'їхали 
до Дунаєвець так на годину ранішз (бо на протязі півдня Дунаєвці 
переходили з рук в руки щось 4 рази). І знов та сама лагідна усмішка 
відповідь: 

-Одстрілювалися б, ми-ж мали при собі зброю. 
За пару хвилин я припровадив вже <Шорожого панцерника>> до 

штабу при повних світлах лихтарів. Не можна особі уявити того ен
тузиязму, який запанував на переді -в розстрільних, чатах і заста

вах, коли дізналися, що Головний Отаман знов приїхав, що широка 
смуга від Кам'янця за Проскурів вже наша, про штаб вже й не ка
жу. 

Події пішли своєю чергою. Ми з боями пасувалися напер~д. 
В липні прийшла волею судеб Галицька Армія, що зайняла добрий 
відтінок фронту. До моєї З-ої дивізії було приділено бриrаду УСС-ів, 
яка на нас робила чарівне вражіння. Фронт пер;сунувся аж в район 
Христинівки, досить далеко за Гайсин. На правому крилі запорожці 
опанували вже Роздільну. Ворог вже змінився, бо замісць «Червоних>> 
ми вже мали перед собою <<білих>>, себ-то армію Денікина. 

Вертаючися з Гайсина, куди я саме одвіз сумний вантаж- труну 
замордованої червоними л і карки Світлани, зустрів Головного Ота
мана, що їхав для перегляду поповнень біля Гайсина. Привітав, 
склав рапорта, і мав їхати я далі до Могилева. Але простояв кільки 
хвилин, слухав гучне <<Слава>>, яким вітали Головного Отамана ко
заки, машеруючи босими ногами по будяках на площі перегляду. 

Армію нашу з'їr;али тифи всіх родів; вона зачала відступ перед 

Складайте датки на Бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі. 
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переважаючим силами «білого• ворога, озброєнного і заосмотреного 
Антантою. 

Здається, на 5 листопада було призначено з'їзд делєrатів від усіх 
частин, до яких мав промовляти С. Петлюра в Жмеринці. Вона була 
набита, як бочка оселедцями, раненими й хворими на тиф. По шпита
лях не було вільного місця. А вже було зимно. Тому хворі, що при
бували, просто тулилися на двірці й лежали покотом у всіх салях, 
а головне в переходових коритарях по-під двірцем, де було найтеп
ліше. Пrрейти коритарfм було тяжко, бо залишалася між цією люд
ською масою тільки неширока вільна стежка. І коли ми переходили, 
то під ногами скрипіло, як скрипить на доброму морозі під чобітьми. 
Але причина цього була трохи инша, бо це скрипїли розчавлені чо
бітьми воші. Ми, делєrати, були, мабуть, люде загартовані, але цей 
образ пригнобл ював. 

Засір:ання відбулося, здається, в зал ізничому клубі. Присутній 
був Головний Отаман та Голова Ради Міністрів І. Мазепа. Перше за все 
вони вислухали доповіді дєлєrатів, які розповідали про моральний 
і мап ріяльний стан частин. Не так жалілися на тиф, як на відсутність 
одягу, а головне взуття. Дісталося порядно й ДержаЕній Інспектурі. 

Головний Отаман і пр·м'єр-міністр запевняли, що мусимо ще 
прощржатися яких 2-3 тижні, що армія <'біла)> на передодні розпаду, 
що одяг і взуття надійде цими днями з Румунії. А тоді вже буде лег
ше, бо підємо в наступ. 

Головному Отаманові цілком вдалося nідняти нам дух і ми урочи
сто обіцяли протриматися, не дивлючися ні на що. 

І все, що казав Головний Отаман, було правдиве 1 як в тому по
тім могли ми всі особисто переконатися. 

Але Всевишній розсудив инакше. Внаслідок нещасливого поро
зуміння а Дf'нікиним, яке перевело несподівано командування Га
лицької Армії, Жмеринка вже 8. ХІ була в руках ворога. За два щось 
дні запорожці, пошарпані, залишали Могилів, навіть змогли вивезти 
кільни ваrонів одягу й взуття, що тільки-що nрибули з Румунії. 

Почався відворот на Проскурів, а nотім nід Староконстантинів, 
і в кінuі - Любар, а звідти -в Зимовий Похід. 

Остання зустріч з Головним Отаманом того року виглядала вже 
так. Я з ргштками своєї сотні, вже цілком nішки, тільки з маrнетами 

і карбюраторами в наrmечнинах; здебільшого хворі на тиф, на чолі 
зо мною, десь вже nід Старо-Константиновим нагнали Головного 
Отамана, авто якого застряло в болоті. Хлопці кинулися до праці і 
в мєнт все nрийпmо до порядку. 

А Головний Отаман постарів, посивів за цей місяць. Нам всім 
було нf'легко, але він за всіх нас nерЕ>живав. А як усе болюче було 
уявляти собі, що розбив нас власне тиф, а не ворог, що сам вже рос
нлаrався. 

Пригадаймо собі nерехід Армії через залізницю у Калинівки та 
взагалі Зимовий Похід, а звільнення Винниці Шепелем та З<jГальний 
розпад rрупи Бредова в січні 19.20 р ... 

Але це колись згадаємо доlUlадніше. 
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Наскільки вдалося, хотів я подати кільки епізодів, де фіrурує 
чиста постать Небіжчика, нічого не додаючи та не відіймаючи від 
1ла обставин майже партизанського типу боротьби на протязі 1919 р., 
бо є це обов'язком старого жовніра, що мав щастя брати уділ в бо
ротьбі за Батьківщину. 

:Кость Данилович. 

Три моменти 

В цю сумну річницю згадую я, що мав щастя б.rrи коло дорогого 
Небіжчика і спочатку нашої визвольної боротьби і ... при кінці його 
життя. 

Особливо в різалися мені в пам 'ять три моменти. 
Перший - це моє знайомство з Симоною Петлюрою. 
Це було на передодні 2-го Українського Військового з'їзду в 

Києві, у 1917 р. Яко делєrат з'їзду, я зайшов ДО Українського rене
рального Комітету, який містився на пансіоні Левашової, як раз 
проти Педаrоrичного Музею. У Комітеті повно військових. Бр~нька
ли остроги, блищали наплечники, бойові ознаки ... Але всі ці блиску
чі військові купчаться коло одної людини, скромно одягненої у тем
ному френчі, без жадних о знаків та наплечників. 

Розповідаю про становиш~. збіраю інформації. 
Людина у френчі каже до мене: 
- Та ви зайдіть увечері сьогодня, отже поговоримо ... 
- А кого треба спитати ? 
- Спитаєте Петлюру ... 
Згадую собі нашу першу довшу розмову. Симон Петлюра ціка

виться станом нашої частини, кількістю свідомих українців. Скар
житься на брак техничних сил та старшин. Треба використати м нт 
і скласти своє військо, спіратися на свою збройну силу, бо то~:і змо
жемо балакати та ставити свої умови. 

Виходив я після цієї розмови з новими надіями, бо бачив людину, 
яка реально оцінювала становише. 

А от другий мент. 
Муравйов обложив Київ. Шрапнель рветься над містом. Решта 

малесеньких українських відділів, які так героїчно боронили Київ, 
відходить вночі від Дехтерівської лікарні у напрямку на Святошин. 
По шосі йде разом і піхота, і кіннота. Все змішалося, бо страшенно 
перевтомлені люде. 

Підхоцимо до Святошина. Я оглядаюся на Київ. У місті горять, 
неначе величезні факели, будинки, підпалєні большевицькими на
боями. 

В день 25 траван аробІ111о пошертву нn новумент С. Петлюри -
-БІблІотеку Иоrо Імени в Парижі. 
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Падає дрібний сніг. Темно. Темно і сумно й на серці. Невже це 
кінець? Симон Петлюра у nростій козацькій шинелі, з рушницею за 
nлечима. Такий сnокійний і бадьорий, як завжди. Підходить до мене, 
стискає мені руку і каже: 

-Микало Андрієвичу, а я вірю, що Україна буде ... 
І знову з'являється енерrія, нові надії. 
А от минув серnень 1919 року. Наше військо nобідно йде на Київ. 

Я nриїхав з Парижу здати відчітність про свою nрацю. Директорія 
міститься у великому будинку, і я бачу Головного Отамана ще-дня. 
Такий-же бадьорий, але знервований. І тут я бачу, як тяжка та бу
лава, яку він несе. Але знову немає у нього й думки про можливість 
nокинути nрацю - відnочити. 

Лише раз у нього вирвалося, ніби, стогін: 
- Втомився я, страшно втомився ... 
Втомлений і зденервований він nрацює неослабно. 

* * * 
І от nісля катастрофи інтернація і останній етаn - Париж. 
І він, чер~з руки якого nроходили мілійони, nереживає матеріяль

ні злидні. Але й тут він nо-старому працює на єднання, на орrаніза
цію еміrрації, чому Еін надає велику вагу. Але відчувається в нього 
все більше nеревтомленасти. Нерви не витримують. В ін одчуває св ій 
кінець, його нав іть nоnереджують, але в ін не каже· про це, може й 

тому, що у своїй nраці він вважає небезпеку річчу нормальною і 
такою, що це не заслуговує жадної уваги ... 

Десять год ... Та чим дал івідходитьод насСимон Петлюра, тим біль
ше зростає nеред нами його постать. Тим більше для нас дорогий В ін, 
бо Він не тільки національний герой,бездоганнийпатріот, але він є 
прикладом для нас тої неnохитної віри, яка й горами двигає, вірИ не 
тільки у наше ціла визволення України, ай у нашу остаточну nеремогу. 

l\[. ІПуМИІ{ЬRИЙ 

Симон Петлюра в Парижі *) 

В цьому І<оро1кому сnогаді я не збіраюся оnисувати всі nодро
биці з життя Головного Отамана в Парижі. Робити .це і зарано, і не 
nід силу лише одному з тих, хто його оточував. Ходить мені лише 
зафіксувати те, що я сам чув, бачив і відчував. 

Головний Отаман, осівши в Парижі, дуж~ цікавився цим містом, 
багато розnитував про його історію і сам ходив обдивлятися історичні 
nам'ятки, муз~ї і т. и. У зв'язку з оглядинами Головний Отаман ба
гато розмовляв, висловлював свої вражіння й nогляди на фра;щузь
ку культуру. 

*) Цій темі - перебуванню По~>ійного Симона Петлюри в' І !а рип> і 
- присвячено вже було статтю ~>н. І. Тонаржевсьного-І-;арашrвича, н·о 
її надруновано бу:ю в «Тризубі» ч. 20-21 (278-9) і! 25.V.1931. 
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Сюши Пет."Іюра ;~ товаJІишюш в бере;ші року 1902 в ІІоІІтuві 
тоюпь од лівої pynu - .Н. Терлецьtтй, ... Нирnвуд, В. Сергісвпnиіі 
l. Г.м.ир.ч. Гр. Тnачею.-о, ... Дуброва(?). СшJ.чть- 11. Губсь~<шіі, R. Товkач 
. Фідровсь/mіІ, С u .ион. 11 е m л юра , В. Норн.ією.-о, І. Рудичів 
.11адалІіа. Сидюпь rJaлi - ... Ті'отл.чревсьІшіі, І. Доброволс.нnо, Б. Ре 

ВІJІ/ЬІШіі. 11. Нирилів, ... Яnобій. 
віпІИІІа -~ в.тшенісп. Муаею Наунового Товариства i:~-r. · ІПсвченю 
Пьвові. Репрод)їщію взято іа абірнина нСим.он Пет.люра в молодості» 

аа реданцією А. Н\уна, ви;~авниuтва «Хортиця» у Львові . 

ЛюбуючисЯ Париж:-м, його архитектурою, всім тим, що створю 
цьому місті геній людський. він часто згадував Київ і любив гово 
Іпи про те, як би можна було nрикрастити нашу столицю, як б~ 
<ласти в її розбудову стільки nраці, мистецтва й смаку, скільки ї> 
<ладено в разбудову Нотр-Дам-де-Парі, Лувр, Тюл'єрі, nалаци, цер 
~и. парки і вулиці Парижу. Але Головний Отаман не тільки спосте 
і гав красу ·і закохувався в ній, в ін, маючи велику жадобу знання 
-удіював вс~ те, що бачив і що nритягало його увагу. Якось ми раз::т 
ним одвідали Версаль. Головний Отаман був надзвичайно захоnле
:fЙ ансамблЕм nарку і nалацу, деталями фонтанів, гармонією ар· 
пектури з природою і почав згадувати історію еnохи Людовиків 
lV і XV в ~аких деталях, які здивували всіх nрисутніх. 
Живо інтересувався Головний Отаман усім, що робилося в ук· 

йнській колонії, від нього пішло багато іниціятиви ві.'!носно само·І 
,жної громадської nраці. Окоче приймав він у себе членів ·з'їздів 
)ЮЗУ Українських Емігрантів, членів Паризької Грамади, давав 
Jради, надавав певности в роботі і в важливості її для еміграції і 
ІЯ нашої державної сnрави. 
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Свою ошюю про людей Головний Отаман висловлював дуже 
обережно; коли згадувалося про когось, з ким у нього непорозумін
ня, чи хто мав якісь провини проти нашої справи, він або казав «не 
варто згадуватИ>>, або Щ')-найбільш~ називав <'ім'яр"ка» звичайно 
тоді словом <'ананас>>. ВзагаТІі я ю чув, щаб Головний Отаман про 
когось говорив в образливій формі, хоч це не пер-шкоджало йому 
осуджувати вчинки <·ананасів>, і бути у віднош=нні до них дуже твер
дим. 

Головний Отаман сам говорив дуже охоче і інтЕ'ресно, . і любив, 
щоб і другі підтримували балачку. Тємою його балачок в більшості 
були справи нашого визволення, плани акції, плани боротьби, яку 
він ПЕ'р живав не ті.J!ьки як минулу, але як сучасну і майбутню. 
Доказом цього являються його пр-..красні статті в «Тризубі>>. В перші 
часи п"р-..бування Головного Отамана в Парижі, заходячи до нього, 
доводилося заставати його в позі глибокої задуми, яка болісно вда
ряла й яка мимоволі заставляла думати про лева в клітці, але Го
ловний Отаман ШRидко струшував з себе задуму і чоло його ставало 
енерrійним і ясним. 

Головний Отаман сл ід кував дуже уважно за всім політичним 
життям і нгослабно думав про те, щоб українське питання просуну
ти ВСЮІ!И. Коли зібрався в Парижі російський з'їзд монархистів, то 
він подумав і про Ц"'. Знайшлося кільки старих знайомих, які і ТЗ;М 
висунули нашу справу, і так чИ инакш~ заставили росіян подумати 
про Hfi. 

Коли почав виходити <<Тризуб>>, Головний Отаман брав у ньому 
жваву участь: сг.і11кував за хронікою з Украіни, писав статті голов
но про питання, які стосувалися України під совітами. Навідувався 
він часто й до редакпії на 19, rue d·s Gob lins. Нежданно візьме і трам
ваєм приїде або й пішки прийде поговорити, посидіти разом із спів
робітниками, сказати останні новини. Чимало разів, виходячи з ре
дакції разом із співробітниками, Головний Отаман запрохував їх 
до кав'ярні на Avenue dfs Gobclins і там розказував про минуле, 
висловлював думки в і;rносно тих чи инших актуальних питань. Зав
жr:и баг:ачка його слухалася з цікавістю і з н=ослабною увагою, бо 
висловлював думки віr:носно тих чи инших актуальних питань. Зав
жди балачка його слухалася з цікавістю і з неослабною увагою, бо 
слухачів чарувала лагідність його мови, оригінальність думки і 
визначна пам'ять на факти і події. 

Дома Головний Отаман, як правило, або писав, або читав. Читав 
газети місцеві і г.овітсьні, книги літературні і військові; пригадую, 
що у нього був Франко, якийсь твір про Наполєона і т. ин. Говорив 
в ін багато про 1-,аполєона з покійним сотн. М. Гончаровим, який 
дуж"' захопгювався французьким військовим Гє·нієм. З инших фак
тів пригадую щ', що, побувавши<: Пасі, на могилі Марії Башкирцевої, . 
Головний Отаман довго згадував її трагичне життя і творчість в таких 
деталях, які вказували на те, що про нr ї в ін знав багато і давніш~. 

Дуже чутливо віJ::нісся Головний Отаман .до тої б; зсаромної кам
панії проти нього і проти УНР, яку вів відомий І. Борщак, ще день-
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у-день у большевицькС'МУ російською мовою видаваному (ІПарижско
му Вєстнику>> містив всяні наnа:ци на Головного Отамана і на всіх 
визначніших nредставнинів YhP, ніби хотячи винлинати nроти Го
ловного Отамана я ний вистуn. 3 цього nриводу Головний Отаман 
не раз nовторював відомі слова: <'Нарід б:-з чести і nуттЯ>>. Це тим 
більше гірко звучало в його устах, що був Це не nерший виnадок, 
ноли <·збунтований раб>> обкидав його і нашу ідею брудом не з ідей
них nричин. 

Хочу занотувати ще один фант т. м. фаталістичного nорядку. 
Наnередодні вбивства Головний Отаман запросив з nриводу дня сво
їх народин ближчих людей на шклянку вина. Хоч в хаті було тісно, 
але настрій у гостей веСРЛИЙ і балачка між nрисутніми зав'язалася 
жвава. Один Головний Отаман був невееf'лий. Гості це nомітили і 
те-ж стали менше веселими. Почуття смутку ще збільшилося, ноли 
хтось констатував, що новоnрибулий n. N в тринадцятим. На мить 
всі замовкли, хтось nочав nрзтестувати, що nрисутніх нз 13, а 14, але 
янась тінь над nрисутнім nролеті.Р.а. 

. За ввесь час nepr бування Головного Отамана в Парижі, хоч яки
ми були обставнини, ніколи не чув я, щоб він на Щ()СЬ р мствував. 
Колись оnишеться nовністю nеребування Головного Отамана у Па
рижі і стануть відомими всі деталі його мужнього життя, повного 

безперестанних і творчих турбот за справу визволення унраінсьного 
народу, в яке він б~змежно і б~зкомnрJмісово вірив і за яне упав. 

І. Ноrеико 

Обличча Симона Петлюри 

Ой, Морозе, Морозенку, 
Ти с.ла>~ни.й козаче, 
='t!!! тоІJою, Морозенку, 
Вся Вираїна плаче ... 

Історична пісня. 

Наче і не дуже давно воно ноїлося, але зараз оці всі nодії ---:
вже історія ... 

І<інець 1918 р. Тяжна і страшна зима ... Пливають сиві хмари 
nо-над мученим, nер'мученим І<иївом, по вулицях рудий сніг, nf'рз
мішаний з nісном, а новий, біленький, не nадає. І мовчки страждає 
святе місто: натують його люті вороги, мучить зле повітря, глузу
ють тяжкі nолітичні обставини. 

Нарешті nовіяло благодатною омигою. Пролунало у часоnисах 
і на вустах громадян слово: <•Дир"кторія»- ще не всяному зрозу
міле. а за ним друге слово, вж~> біІ!ьше знайоме: - П>зтлюра. 

По вулицях з'явилося більше людей, і ходили вони швилше і 
не тані смутні були в них обличча. Вийшов новий часоnис, вже справ-
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ді український, піпmи діти до школи, одчинилися двері театрів, роз
міститися міністерства по будинках. 

І знову гуде на морозі басовитий дзвін святої Софії. 
Забажалося мені побачити отого чоловіка, що однією своєю при

сутністю зробив з МРртвого міста - живе, зворушив столицю вже 
справді самостійної України. Тоді щ~ не насмілювалися наближа
тися до Дніпра - москалі. 

Далі з'явилися свої грошеві знаки, національними кольорами 
вироблf'ні, свої поштові марки, а головне-своє військо, на чолі з 
Головним Отаманом Симоном П··тлюрою. 

Дrсь прочитав чи почув я, що на святі двадцятип'ятилітнього 
ювилf'ю українського поета Миколи Вороного буде присутній сам Пет
люра, і вирішив піти подивитися на нього, послухати промов, а 
може і якихось справді талановитих віршів. Та й дуже цікавило ме
не, як звf'рнеться Головний Отаман до ювилята на цілком літера
турному святі. 

У Тf'атральній салі, десь на Прорізній вулиці, відбулася ця ака
Дf'Мія. Людей зібралося не дуже багато. Завісу на сцені піднято, на 
ній стоїть піяніно, а ближче до публіки- пюпітр. Чекаючи початку, 
люде зтиха розмовляли, але ніхто не палив, хоч і не було ніде об'яви, 
що це забороняється. 

Якось несподівано пролунало по салі: 
- Головний Отаман! ... 
Гримнули стільці, всі присутні встали. Цього раЗу бачив я Симо

на Петлюру впершОJ. Швиденько, трохи н<>рвово нахиляючи голову 
вниз, пройшов він до першого ряду. За ним поспішав молодий оса
вул у стародавньому козацькому вбранні з шаблею, тако-ж не сучас
ного вигляду. 

Петлюра навпаки, у звичайному військовому френчі, тільки 
що з вишивкою золотом на ковнірі та на рукаві і з тризубом, як не 
помиляюся, без ніякої зброї, з одним рємінєм чєрез плече. 

Далі він оглянувся, де-кому подав руку, потім звернувся до 

осавула і злегка хитнув русявою головою з проділом на лівому бо
ці, мабуть дав знак, що можна починати. 

На сцену вийшов ювилят у застібнутому піджаку, бідно, але 
чистенько вдягнутий, тільки штанці наче забагато не досягали до під
логи. 

його вітали довгими оплесками. Схвильований Микола Вороний 
кланявся на всі сторони. 

Коли стихли оплески, Головний Отаман встав з крісла і, висту
пивши на два кроки впер~д. звернувся до вже почервонілого ювилята. 

Боюся помилитися, і тому не цитую слів, але вражіння від цієї 
короткої, ясної промови було таке, що Пан Отаман даііНО знає Во
роного і давно хотів подякувати йому за чудові поезії, та за .військо

вими справами бракувало часу це зробити. А зараз, коли трохи стих
ло, то вирішила Директорія привітати поета, видати його твори дер
жавним коштом, а тако-ж допомогти йому персонально грошевим 

подарунком. 
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Не пам 'я: таю скільки саме, але була це сума в не один десяток 
тисяч карбС'F'.анців. 

І-"априкінці своєї промови Головний Отаман ласкаво посміхнув
ся і стало зрозуміло, що 1шя цієї людини - тако-ж велика радість 
зробити кс•гс·сь щасJ:иr.им. 

Я біJ!ьш=- цікавився обличчам Симона Петлюри, ніж ювилятом, 
якого знав і раніше. 

Чекав я побачити щось подібне ТJ.О Гонти, або до якогось иншого 
гай.rамаки, а було пrр-до мною обличча, як то кажуть, інтеліrент
ної .гюrини, sмучен('Ії Hf' так фізично, як тяжкими думками. Здалося 
тако-ж, що на чолі Петлюри помітив я і велику впертість, яка буває 
у тих людєй, що часто грають у шахи. 

За хвилини промови блакитні очі Петлюри тільки раз або два 
підвєлися на ювилята, а то були соромливо сПущені до-долу. Скін
чю:ши r<·Вс•рv::ти, Головний Отаман по східцях зійшов на сцену і крі
пенько стиснув руку Миколі Воронс•му, але не пам'ятаю, чи поцілу
вав, чи ні. 

Петлюра знову сів у крісло і поклав ногу на ногу, і вже ввесь час 
пильно дивиSІся на ювилята, коли той почав оповідати про себG приб
лизно так: 

- І-. ікоЛІи я не сподівався, що мені впаде така честь, що при
вітає мr не сам Головний Отаман. 

Мабуть rтромовляв Вороний від щирого серця, але і в голосі, і 
в його розмовах руками почувався актер, провінціяльний траrик, 
особливо коли він розповідав про свої страждання за незалежну 
самост інйну Україну. 

Казав: 
- l-.e годиться про самого себG розповідати, але сьогодня ... 

сьогодня можна ... 
І вдруге посміхнувся Симон Петлюра і наче непомітно хитнув 

головою. 

Почувалося в цій людині якийсь, як то кажуть французи, 
-<шарм>>, ane не шарм аксельбантів, блискучого мундура, або швид
кої розмови. 1-:авпаки ... 

ПЕ тгюра чарував простотою свого одягу, чистенького, без нія
ких сноrанів~. без шаблі, чарував скупостюна слова. Наче у просто
му сірому па.пері було загорнуто щось дуже дороге. 

Це дороге зветься гаряча любов до своєї країни, до своїх людей. 
Таке було моє вражіння і певен був я, що не помиляюся. 

І минулоо від отих часів майже не двадцять років. І що-ж скоїло
ся? Отой саиий Микола Вороний, що так щиро, трохи не присягався 
вмерти за незалежну, вільну ... Той, що так бЕріг чистоту своєї пое
зії-, хоч і не написав, але переклав мовою українською- Інтернаціо-

Нозо вИ ще щосі не І'КJІШІИ евоеі поаtертвп ва УкраІнськ)' Бібліотеку 
ім. С. Петлюри,-аробіть це aupaa, не одмадuючи. 
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нал. І досі живе Вороний на залежній від большевиків земл і пане
воленій. 

А той, що, ві1аючи поета, тільки коротеньку промову сказав, не 
присяrаючися, не б'ючи себе в груди, той не покорився ворогам. 
Не мав сили дивитися, як мілійони пропадають з голоду, як мучили

ся люде на своїй родючій, багатій, українській з"млі. 
Упав бездиханим на чужій з-млі, на вулиці Расін ... Аж п'ять 

куль пронизало тіло його і відлетіла безвинна праведна душа до 
Бога. 

І зараз, коли пишу, нагадалося мені, як описує Гоголь смерть 
козака Кукубенка від ворожої руки: 

<<І вилетіла молода nу ша ... І подияли її янголи по-rтід руки і по
несли до небес ... Добре буде їй там ... -Сідай-же од мене nраворуч, 
скаже йому Христос,- ти не зрадив громадянству, н~ вчинив нія
кого безчестя, не покинув людини при лихій годині, ти захищав мою 
церкву)>. 

* * * 
Вдруге побачив та спостерігав я постать Отамана в Жмеринці, 

з ваrонного вікна. Всі шибки позаростали кригою, але Олександер 
Кошиць, що містився зі мною в одному купе, проколупав чист.~ньке 
місце, вперед довгенько глядів сам, а потім звернувся до мене: 

- А подивіться, он де самотній Петлюра ходить коло отамансь
кого потягу. 

Я притулився оком до холодного шкла. Навкруги- ніч місячна, 
морозна. Кожна шпала біла, аж сяє. Ряд ваrонів, між ними і той, 
де жив Отаман. Вікна позакривані, т.-мні. · 

А коло ваrону ходить впере-д і назад, наче вартовий, людська 

постать у кожусі, критому сукном, у сірій козацькій шапці. Рукав 
у рукав, мабуть без рукавичок. А як поверталася та постать, то ос
вітлював повний місяць обличча Головного Отамана, смутне, задум
ливе, повне думок. Вже инший був вираз його очей, ніж на ювилеї. 

* * * 
3 тих, що я бачив, портретів Симона П~тлюри, найбільша nо

дібність показалася мені на фарбJвоиу малюнку Л. П рф цького, 
цими днями зробленому. П тлю ра коло фронту над:1ніпрянських 
чорних запорожців на конях і галицьких січових стрільців- на тлі 
Софjєвськоrо собору у Києві. 

Добре зробив мистІць. що змапював Головного Огаамана без 
шаnки. Трохи зеленуваті кольори дзвіющі якось гармонvють і3 за
думливИм обличчаи. І сама JІЗ9іниця нагаrує звуки оrієї невміру-· 
щої слави Отамана, що було і буде її чути по цілому с :і ті. 

Борис ЛааарРвський 

14: V. 1936 r. 
Париж. 
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Вшанування пам'яти Симона ПетJІюри 

ва десятвлітт .в. Його смерти 

10 лютого І9З6 р. Рада Міністрів ухвалила наступні постанови: 
І . Присвятити біжучий І9З6 рік вшануванню 10-ої річниці смер

ти святої пам'яти Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри. 
2. Рада Міністрів в повному складі творить «Комітет для вша

нування 10-ої річниці смерти святої пам'яти Головного Отамана 
Військ YhP Симона П::тлюрю> nід протекторатом Головного Ота
мана Військ УНР Андрія Лівицьного. 

З. Для злож··ння плану вшанування 10-ої річниці смерти святої 
пам'яти Головного Отамана Симона Петлюри і переведення в аа
гальних частинах цього плану в життя утворити «ділову Комісію 

Комітету для вшанування !О-ої річниці смєрти святої пам'яти Голов
ного Отамана Військ УнР Симона Пллюрю> і покликати д неі rен. 
В.Сальськvго (rолова), прtф. Р. Смаль-Стоцького і rен. М. Б~зручка. 

Ділльвість ДілnвоІ :Кокісіі ц.пл вmавуваввл 10-ої річниці 
смерти святої пам:'лти Головного Отамана Військ 

УНР Сим:о:ва Петлюри 

Ділова Комісія Комітету для вшанування 10-ої річниці смерти 
святої пам 'яти Головного Отамана Симона Петлюри повідомляє, що 
до цієі пори виконано наступ ні точки ухваленого плану діяль
ности Комісії: 

І) Видано замовлений у мистця В. Масютина nортрат Небіжчи-
ка, виконаний в техниці дЕ'ре-вори-гу. . 

2) Замовпєно у мистця П. Хс·лодного і видано С"рію жалібних 
марок для вшанування річниці у висоті накладу 10.000 примірників. 

Серія скr.адається з трьох марок ріжних кольорів, кожна з силь
вётним портр том Голов ого Отамана ціною .50, 20 і 10 шаг ів. 

З) Ви:-руковано працю пр:>ф. О. Потоцького <<Симон Петлю
ра>>, присвячену змальованню по~тати Головного Отамана, як духово
го провідника У~;<раїнськuї Нації і ідеолоrа визвольної боротьби. 

4) П р::'ве; ено в життя наказ Головно і Команди ч. 2 з 22-V -19ЗЗ р. 
про встановлення хр ста «Симона Петлюри~ і починено кр:жи для 
надання цього хр·ста всім воякам, учасникам визвольної боротьби 
лід проводом Небіжчика. 

В плані діяльности Комісії залишаються наступні точки до ви-
конання: 

І) Пfр видати головніші твори Небіжчика Головного Отамана. 
2) Замовити бюст і олійний nортр т Небіжчика. 
З) Замовити жалібний марш nам'яти hебіжчика для військових 

ОрХЕСТр. 

4) Видати серію карток-поUІтівок: фотоrрафію Небіжчика, йо-
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го посмертної маски й могили, заповіт, знимки з Бібліотеки ім.Симо
на Петлюри в Парижі. 

5) Роздати студентські стипендії імени Головного Отамана Симо
на Петлюри. 

Ведення справ, зв 'язаних з виконанням цього плану, ·Комі-
сія покг.ала на техничного секриаря інж. Лс:вра Панас~нка. 

rен. В. Сальський 

Проф. Р. Смаль-Стоцький 

rен. М. Бе з руч ко 

Техничний с~кр~тарь інж. Л. Па на с е н ко 

Літературна нагорода імени Симона Петлюри 

Ділова Комісія Комітету для вшанування 10-ої річниці смерти 
св. п. Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри оголошує 
конкурс на написання л ітературного твору (поетичного чи прозово

го), присвяченого змалюванню ролі Гол-овного Отамана у визвольній 
боротьбі 1917-20 років. 

Умовини прийняття рукопиr.у наступні: 
І) Прозавий твір (повість - роман) мусить мати найменше 10 

аркушів 8-ки. Поетичний (поема - збірка віршів) - 2 аркуші. 
2) І поетичний, і прозавий твори повинні бути присвячені поста

ті Головного Отамана та змальовувати його діяльність, як Вождя 
Нації, таорця української мілітарної сили та ідеолога української 
визвольної боротьби проти Москви. 

З) В своєму творі автор мусить звернути особливу увагу на ство
рення яскравих героїчних образів, зв'язаних з боями Українсь
кої Армії, і використати всі ті історичної вартости моменти, які 
можуть спричинитися до поглиблення культу Українського Війська 
й постаті Головного Отамана, як Провідника цього Війська. 

4) Т ір не може бути песимістичний ані сантиментальний. До 
постати Головного Отамана і подій, зв'язаних з Ним, автор мусить 
підходити в аспекті активіетично-волевої настанови до життя. 

5) Прозовий твір мусить віддавати епоху й докладно відтворю
вати ко ьорит тогочасної дійсности. Він мусить бути р~зультатом 
сумлінної праці над джер~лами й архивними матеріялами\ що від
носяться до української революції й визвольної боротьби. 

Ділова Комісія встановлює три нагороди: перш а 800 
зол., друг а - 500 зол., трет я - 300 зол., які будуть при
знані в залежності від дійсної (а не відносної) в порівнянні з ин

шими надісланими творами вартости твору. 

До складу жюрі входять: В. Пр:жопович, rен. В. Сальський, 
М. Слав інський, Н . Холодна і А. Крижанівський. 

Ділова Комісія застерігає собі пуt)лікації нагорадженик творів 
протягом·п'яти років, при уділенні 20 відс. чистого прибутку авторові. 
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З запитами звертатися до техничного секретаря Ділової Комі

СІ! інж. Лавра Панасенка на адр:су: Ini. L. Ра nа s е n k о , War
szawa, Al. jerozolimskie 7, m. 11. Pologne. 

Г.а цю-ж адр~су проситься присилати рукописи. 

Голова ;~>юрІ :~ітератураої наrороди і1Іrип Симщrа Пt'Тлюри 

Академик професор Степан Смаль-Стоцький, до якого, за ухва
лою Кс,міт<ту для вшанування десятої річниці смерти св:тої пам'яти 
Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри, вдався особисто 
В. Прокопович з проханням обняти головування жюрі л ітературної 
нагороди, ласкаво на це погодився. Таким чином, на ч л і жюрі, що 
його склад подано вищ ·, стоїть наш славнозвісний і вельми заслуже

ний вчений і діяч. 

Нонкурс на боєву пісню еміграції 

Ділова Комісія Комітєту для вu:анування !О-ої річниці смерти 
св. п. Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри вста
новлює нагороду в сумі ІСО зол. польських за найкращий поетичний 
твір, що міг би бути прийнятий, як баєва пісня еміrрації. 

Надісланий твір повинен відповідати таким вимогам: 

1) Повинен бути короткий і складатися з трьох, чотирьох строф, 
по чотирі вірші кожна. 

2) Мусить бути написаний і зримований так, щоб відповідав 
ритмові баєвого військового маршу. 

3) Повинен містити в собі заклик до боротьби за українську 
державність, віру в перемогу й нав'язувати своїм змістом до баєвих 
традицій Українського Війська та героїчної постати св. пам. Головно
го Отамана Симона Петлюри. 

4) Слова твору повинні бути короткі, прості, зрозумілі й міцні, 
розраховані на масовий вжиток. 

Оцінку надісланих творів переведе Ділова Комісія. 
З запитами звертатися до техничного секретаря Комісії інж. 

Лавра Панасенка. 

ДіловаКомісія для вшанування !О-ої річниці смерти св. п. Го
ловного Отамана имона Петлюри, нагадуючи всім громадянам 
Української Народньої Республіки на еміrрації про існування в 
Парижі Бібліотеки імени Небіжчика, що має значіння амбасади 
української культури в давньому світовому осередку, та про існу
вання двох журнал ів, заснованих Головним Отаманом, - «Тризуба•> 
в Парижі та <<Табору>> у Варшаві, -закликає всіх, кому дороге ім 'я 
Великого Небіжчика, підтримати матеріяльно всі і установи і тим 
достойно вшанувати його пам 'ять. 

Ген. В. Са~ьеьвий 

Проф. Р. Смаль-Стоцмшй 

Гrи. 11. Беар~·чво 



БІІагословеввя ва відправи 24 травня у церивах 
Львівської Архвєпархtr 

Міжорrанізаційний Комітет для святкування ·ІР-их роковин 
смерти бл. п. Головного Отамана Симона Петлюри дістав· з Греко
кат. Митр. Ординаріяту у Львові (ч. 27-36 Орд.) таке письмо: 

У відповідь на цінне письмо з І травня с. р. в справі Нашого 
благословення на відправу 24 травня Служб Божих і панахид по 
всіх церквах львівської Архиєпархії за душу покійного Пе люри 
Симона і всіх вояків, шо згинули у визвольній війні, подаю до відо
ма, що радо годжуся і благословлю відправу тих Служб Божих і па
нахид за душі всіх вояків, що згинули у війні за волю Батьківщини 
і не сумніваюся, що Наші Отці Душпастирі прохання Хвального 
Комітету в тому напрямі радо сповнять. 

Львів, І І травня І936. 
t с\вдреіі, Митрополит. 

( <rДіло») 

Бпаrословеннл Архиєпископа Олексія: 

Високопреосвященний Олексій, Архиєпископ Волинський бла
гословив духовенство єпархії одправити заупокійну службу Божу 
і панахиду за душу бл. пам. Симона Петлюри на десятиліття його смер
ти, закликаючи сказати відповідне слово («Церква і Нарід>>). 

У Львові 

25 травня с. р. минає десять літ, як куля большевицького аrен
та перервала життя Голови Директорії і Головного Отамана військ 
Української Народньої Республіки Симона Петлюри, з ім'ям якого 
зв'язана збройна боротьба Українського Народу проти московсько
большевицької окупації України. В цій боротьбі під проводом С. Пет
люри брали участь сини українського народу з ріжних українських 
земель. Багато з них полягло в борні, а пролита ними кров за велику 
ідею визволення Батьківщини обов 'язу є нас шанувати їх пам 'ять 
та передовсім пам'ять їх Вождя, який тако-ж кров'ю своєю скропив 
ідею, що їй служив. 

Для відсвяткування роковин траrичної смерти С. Петлюри пов
став у Львові спеціяльний Комітет, в якому бєруть участь прРдстав
ники численних українських центральних установ та орrанізацій. 

Президія Комітету намітила і повний Комітет на засіданні З 
травня одобрив таку проrраму свята: 

І) В суботу, 23 травня, о год. 5 пополудні панахида у православ
ній церкві при вул. Францішканській. 

2) В неділю, 24 травня, о год. І2.І5 вполудне музично-вокальна 
академія в міському Великому Театрі. 

Де-які краєві тщ~ариства й орrанізації, що беруть участь у Комі
теті, видали зарядження про відсвяткування ІО-их роковин смерти 
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С. Пе-тлюри на nровінції, а Т-во «Великий Луг>> відбуває з нагоди 
цих роковин 24 травня краєвий здвиг лугових товариств у Львові, 
якого nporpaмa дуже широка. («Ділоn) 

Пресова иовФереяцІя в справі 1 0-х ро:вовии смерти 
С "мова Петлюри 

Голова Комітету для одсвяткування 10 роковин смерти С. Петлюри 
полк. Доценко скликав у четвер 14 ц. м. пресову конференцію, на 
якій подав звіт з підготовчоі праці Комітету. У дискусії над цим зві
том брали участь представники майже всіх орrанів преси. Вияснення 
давали члени комітету: Становище представників преси приємно вра
жало своєю майже повною однозгідністю. Шкода лише, що так пізно 
відбулася ця конференція. («Діло») 

У «Велииому Лузі)) 

<'Великий Луг>> уряджує в неділю, 24 травня, полєву архиєрейсь_ 
ку службу Божу і величиє свято на вшановання пам 'яти Симона Пе_ 
тлюри. 

У Варшаві 

Заходами Комітету вшанування пам'яти С. Петлюри, у Варшаві 
має бути одправлено панахиду і уряджено урочисту академію. 

У Берліві 

Десяту річницю ганебного замордування українського національ
ного героя бл. пам. Головного Отамана Симона Петлюри 
вшановують українці в Німеччині з глибоким пієтетом. Кров. С. 
Петлюри, пролита ним за цілу українську націю, пригадала україн
цям у Німеччині обов'язок одностайної національної маніфестації 
всіх українців без огляду на їх політично-партійні та ин. ріжниці. 

Обидві чолові українські громадські орrанізації в Німеччині 
- Українська Громада та Українське національне Об'єднання 
(УНО) спільними заходами влаштовують загально-українську 
маніфестацію єдности та непохитности українців в їх боротьбі за ук
раїнську державність. Ця маніфестація відбудеться в Берліні 29 
травня с. р. 

Того дня о год. 18 буде відправлена в Катедральній Православній 
церкві у Вільмєрсдорф урочисту панахиду по бл. пам. С. Петлюрі. 
Для відправш ння цієї панахиди спеціяльно приїде з Парижу о. прот. 
І. Бриндзан. Підчас панахиди співатиме хор Українського Науко
вого Інституту в Берліні під батутою с1уд. Е. Цимбалистого. 

Після панахиди о 20 год. відбудеться в репрезентаційній ((,Го-
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генцолєрнівській>>) салі <<Ляндверкасина>> в Шарло1енбурзі урочи
ста жалібна акаде-мія, на якій з украінського боку промовлятимуть: 
голова <<УНО>> - д-р Іван Драбатий та б. радник посольства 
А. Сєменів. Реферат про С. Петлюру та українську державність 
виголосить відомий заслужений німецький культурно-пол і тичний 
діяч, редактср Аксель Шмідт, ім'я якого відоме всьому ук
раїнському громадянству. 

Виконаний спеціяльно для цієї акаде-мії нашим славним мистце-м 
nроф. Василем Масютиним великий (І ,60 х І ,ЗО м .) образ 
С. Петлюри nрикрашуватиме салю акадємії. 

22 травня окремо влаштувала жалібне зібрання бл. nам. С. Пе
тлюри Сnілка Українців у Німеччині. 

V Празі 

Заходами сnеціяльного Комітету влаштовується на десятиліття 
смерти бл. nам. С. Петлюри nанахиду в Православній церкві, а nотім 
жалібне зібрання з участю nредставників багатьох українських ор
rанізацій. 

V Брюселі 

Заходами українського громадянства в Брюселі та уnрав Т-ва 
<<Незалежна Україна>> і <<Спілка б. Старшин Української Армії в Бель
rії>> влаштовує1ься жалібне урочисте свято nам'яти С. Петлюри 24 
травня с. р. Панахилу сдслужено буде в Українській Православній 
Церкві в Брюселі. Порім одбудеться акаде-мія з доnовідними і nро
мовами. 

В Букарешті 

З іниціятиви Ком і тет у no вшануванню св. пам' яти Симона Пе
тлюри в Румунії з нагоди \О-ої річниці з дня Його смерти в Букрашеті · 
відбудеться урочиста академія. 

В орrанізації академії nриймають участь майже всі українські 
орrанізації. 

Академія відбудеться в неділю ЗІ-го травня. 

З міжнароднього життя 

І т а л і й с ь ~-> а а н е н с і н Е т і о п і ї . -
rи Націй. - Анrлійсьnий проєnт 
вання Европи. 

ДОJІЯ Л і
упорндну-

Ян відомо, іта.лійсьні війсьна, за доnо:\юrою всемог~·тньої модерньої 
технини, звоювали Етіопію, триумфа.льно вступили ;J;o її столиці, а не
J'ус вирушив звідти шунати своєї долі на еміфації. Більше за те. Мусо-
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ліні не задовольнився nеремогою, а зараз-же урочисто оголосив аненсію 
цілої Етіопії, надав італійсІ.ном:у норолеві нове спадu.инне титло ЕтіоІl:
·сьного імператора і в офщійних нотах подав про все те до відщ-;а Ліrи 
Націй та всіхдернав світу. Одночасно з ти:м, у своїй npor..:oвi з цього при
воду вназав, IL.o всі ці анти означак•ТІ· собою початон відроди ення старо
винної РиJV:сьної і~_:перії, яна, півтори тисячі літ після своєї с~;ерти, встас 
ДО НОВОГО і!{ИТТЯ. 

До цього італійсьного чину в рін-~них місцях nоставилися рін-:но, 
-сприятливо, ворон:е чи впрост баИдун•е. Але в головних европейсьних 
дерr~ авах говорить своє слово пони-u о лиu.е пуб.ТІічна опінія, а влади 
офіційно ще начеб-то r.:ончап •. На час, ноли писано ці рядни, вислови
лися лише доброзичливі дерн-:ави, а саме feplV.:aнiя, Австрія, Угорu ина 
й Албанія в Европі, та Нпоніл - в Азії, яні вислали до Риму свої rрату
ляції. Напів висловилися JLe й незадоволені, тан звані нейтральні, u.o 
силали в Женеві з прОІVііЖ еебе u ocJ, подібне до сон-зу з цього приводу 
й орrанізували там спеціяльний, лк водиться в ди:плоJV;атичних нолах, 
сніданон, на я ному малося довірочно про диснутувати цілу справу, разом 
з члена~:-:и Верховної Ради: Jlirи, u о були на той час у Женеві. До чого 
дійu ли з тою диснусією, u_e не знати, але д;~;я харантеристини а.еневсь
них настроїв цінаво буде занотувати, u о на той сніданоІ' занрошено бу
ло всіх членів Ради, нрім одного з них, а cal\_-:e - тов. Літвінова. 

Принро відчули, нон:ний на свій лад, італійс~:>ку антре~ризу й дві 
голо в ніш і европейсl.ні дерн-:ави, тоб-то АнІ' лія та· Франція. їхнн дипло
матія сушип, голову над тим. Але для ного вона була ударом, ~:айн:е 
натастрофаш.ним, це для Ліrи Націй. Що-правда, за своє недовге існуван
ня Ліrа встигла багато тян-:них нонфліh-тів перен:ити, але жаден з них 
не 1V1ав тої принціпової гостроти, п,о її має сутична з Італією. Бо-ж тяж
кою, снажіJV•:, бу ля для ЛіІ'И її «пря» з Японією із-за Мандн-:урії, але 
там гостроту нонфлінту З:\tеншувала, по-перше, відда.пь, а по-друге -
принціп саJІ:оозначення, виставлений Японією. Далі - трудним горіхом 
було для Женевсьної установи ануш.овання fерl\~ан:єю війсьнових нара
rрафів ВерсальсJ,ного договору, чи пізніше -- ре1Vіілітарізацін Рейнсьної 
зони, але тут удар тан само був зменшений І'ермансьною тезою про при
мусовісп, мирових договорів. Нрім того, обидві нонфлінтні сторони вий
шли::: Ліrи Націй, а u~o, мовляв,Ліrа має робити з офіцйно чун-:ими для 
неї дер»:авами ? Якась словесна догана могла тому врятували її лиц~. 

3 Італією справа стоїть инанше. Її останній чин дамає цілу принщ
піядьну струнтуру Jlirи Націй. Бо-ж що там стадосн з погляду Ліrійно
го статуту ? Ліrа заснована на принціпі, u о право виu е за силу, 11 о всі її 
члени рівні правом між собою і 1\і.ають поважати суверенність один одно
го й не воювати один з одним Італія-ж все те зведа на ІV:анівці. Член Лі
І'И, вона звоювала другого, слабшого члена, не звертаючи наймеНІLОЇ ува
ги на опінію Ліrи, навіть на сашщії, вона авсисувала територію того чле
на, а в тому з Ліrи не виходип., а вимагає, п_об з її членів винреслений 
був той другий, звойований. Ноли Jlira Націй цю італійсьну вюіогу 
::ш;:щвош.нить, чи навіть ноли вона спробує перейти по-над нею до поряд
ну денного за допомогою лноїсJ, хитрої формули, тоді саме її існуванн!І 
в тій подобі, лну вона зараз ІLС має, втрачає яни:й будь сенс. Дерн-:ави ЦІ
.лого світу мають тоді махнути на неї руною й упоряднувати свої мін-:нарол
ні справи тан, лн то й було перед війною, тоб-то в міру своїх інтересів, 
реаш,них сил та об'єнтиЕних мон-дивостей, не зван-.аючи на лнісІ, там 
:ювнішні права чи принціпи. 

Ліrа Націй пони-u о не знайшла дороги, на лну має ступити. Тим 
часом вона винористала свій звичайний для трудних питань метод, бо 
одн.ТІада справу на 16 червня, не вирішуючи її. Але цей метод, IL.O освід
чився в де-нних ;~;рібніших попередніх випаднах, італійсьної справи 
вирішити мабуть тани не Зl\;оже. Потрібно u ось инше, але ILO ? Европей
сьна політична опінія дає тану раду: лінвідуватися або реформувати
сл. На ліh-відацію, однан, вряд чи підуть,- не тому, явна річ, що чле-
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НІ[ Ліtи такі вже бездоганні з принціпового боку, а тому, що Ліrа -
треба це визнати - була мя Европи потрібною й корисною, хоч ці її 
добрі властивості й означалися лиІLе в ппоп ині мін:народніх справ, які 
маJ<.оть другорядне значіння. А все таки визначипися, тому, мовляв, Лі
rу спід не піквідувати, а ре4;ормувати в такІ[Й спосіб, n.об вона й нада
:~і могла виконувати вназану вип е nрацю, яка одиовідає її можливостям. 

Одночасно з реформо)U Ліrи Націй європейська опінія висловтоєть
ся й за те, п .об було переглянено й радикально перередаrовано цілу оту 
вславлену систему колєктквної безпечности, nо теоретично була встанов
лена все на тому самому статуті Ліrи. Особливо багато rоворять про цей 
перегляд в Анrлії. Як подак.ть у пресі, там навіть повстав ун-:е в урядових 
копах цілий проєкт нової системи замирення Европи, який начеб-то 
має бути передкладений усім держава.ч на розвагу та на дискусію.Проєкт 
цей неначеб-то виходить не з тан званої колєктивиої зв 'лзаности европей
ських інтересів,не з відомої тези:пронероздільність забезиеченнп і миру, 
а навп!:І.КИ, - змагається до розмен-:ування внавани:х інтересів і до 
локалізації можпивої війни: й мон:ли:вого замиреннн. 

Всю Европу, згідно з ТИ)І[ проєнтом, мас бути розпод.ілено на чотирі 
І'рупові районu, коіt:ни:й з своїм:и спільними йоАrу інтересами:, і з своїми 
особливостями що-до можливості в ньому воєнних конфліктів. Першмй 
з них, найменше загрожеНІ(й, силадається з Ан r л і ї , Ф р а в ц і ї , 
Бе л ь І' і ї , Го л ан д і ї та t ер м: ан і ї , які сиисують між со
бою свого роду новий Лонарисьний пакт про ненапад і автоматичв)· 
допомогу одна одній, в межах цієї rрупи держав. Другий район -,
д е р ж а в и С е р е д н ь о ї Е в р о п и т а І т а. л і я . Район пов
ний нез.JІаrодІиених ще інтересів, що проєнт їх мусить злагодити й снласти 
після того відповідний проміж собою пант. Третій район ще з менше 
злагодженими інтресщіш, в яному й .лежить найбільша небезпе:ка ріжво
го роду збройних конфлінтШ, - це схід Европи, тоб-то І' ер ман і я 
П о л ь щ а , С С С Р і б а л т и й с ь к і д е р ж а в и . Хай вони 
проміж себе самі договорятьсн і силадуть договорну .згоду. Зрештою 
четвертий, це - все середземно -морс ь ні дер ж ави , а 
с е р е д н и х і В е .л и н а Б р и т а н і я , бо має на тому морі ве
;~ині імперсьні ін1'ереси. Всі райони мають бути самостійні що-до своїх 
пактових згод, самостійні і ІL.о-до війни, оо держав1r з ишuих районів 
не сміють до місцеnих збройних конфлінтів втручатися:, а своє. неrативне 
до rого ставленна обмежують лише тим:, що зобов 'ІІзуються не доnомага
ти НападНИІ(ОВЇ. 

Вназаний проєнт, повнЩІ: текст н::кого ще неві,~tомий, нанреслюс не
начеб-то районовий поді.ц впливів вemrнux дер<"ав на европейсьному 
~>онтиненті. Анl'JІії та Франції папежали б ті вnливи на .замиреному вже 
3ахQді, Італії- в неспоиійній Середній Европі, Терманії на збаламуче
ному Сході., Великій Британії-ж ще до того й на Серед::юмuому морі. 
Чи погомться між собою на такий розподі.'І чотирі велю>і держави, чи 
згоднтьсн й ті, що тим вп."ІИВЗ..І\f пімяг.ати)rуть, явна річ, про це ще гово
рити: передчасно. Ноли вірити ч~ткам, що йдуть свїтом із іІ\сневи, 
анtлійсьний ПІЮ.ЄRТ подано вже до ві;щм:а заінтересованим сторонам, 
але базою дЛя: пересправ стане він .пише в-осени цього ро ну. То;Ц можна 
оуде детальпіще про нього і говорити. На сьогодня його треБа буї1с за
ІЮ:rуватІl, яt.: своІ'О роду віконце, чсреа нне можна заглянути до нсзна
ІЮго, хоч і близьного майбутш.ого. 

Observator 

Портрети ее. пам. ГолоІІНого OmaмaJla Симона П.етлюри 
-8 ЦЬОМУ ЧUСІІЇ (( Тризуб-а•> 

на ст. 9 - дереворит р()боти щюф. В. Масю.тина, а на .ст. ІЗ 
- образ оJІіііними фар.бами робстu Л. Пе:рсjкцько:го-. 
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Хроніка 
З життя укр. ем:іrраціі. 

У ФраиціІ 

3 2квтти УкраІасьвоІ Бімfотевв 
ім. С. ПетJІЮрв в Париаd. 

-· З нагодм 10-ої 
р і ч н м ц і с м е р т и С. П е
т .л ю р и на Б ібліотсиу його 
Ї:\[еНМ ВіЕе ПОСТУПМЛН ТаНі ПОН\ерТ
ВІ(: од Пана Андрія Лівицьного -
200 фр., од Уряду Уираїнсьної 
Народньоі Республіни:-1000фр., 
«невідомого» - 700 фр., Редакції 
«Тризуба»-250 фр., Є. і В. Про
ноповичів - 100 фр., І. Руди:че
ва - 100 фр., Т-ва б. Воннів 
Армії УНР у Франції -100 фр., 
проф. С. Сірополна - 25 фр., 
Т. Л нимчуна - 20 фр., Громади 
у Віляр-де-Лланей - 80 фр .• 
Громади в Сален-де-Жіро - 15 
фр., С. Мусіенна- 8 фр.,сневі
;{омого•- 14 фр.,nроф. О. Нниць
ного з Франнфурта - 25 фр. 
Од нього тано-ж 25 фр., ян 

річний внесон нг Товариство Про
теhторіn Бібліотени. На ту-ін 
мету раніше вступи.•ІО од ішк. 
С. НРчан - 25 фр. 

- П о р т р е т С и м о н а 1·1 с
т л ю р и для Унраїнсьноі Біб
. :~іотени його імени в Парижі 
винонав олійними фарбамм ві
домий наш ма.11яр Лєонід Перфсщ.
ний. 
На десятиліття смерти бл. нам:. 

С. Пет.'lюри Бібліотена отримала 
історичний образ, п,о уявляє тра
tичну сцену смерти її Патрона 
25 травня 1926 роиу, роботи то
го-ш :\~айстра. 

- Поіменпнй списон ч. 
27 осіб, що зложиди датю1. на Біб
.'lіотену. 
На підписний лмст спі.11ни Ук

раїнсьніх Сільсьиих Господарів у 
Франції датни злон-;или: п. п. 
П. А.- 5 фр., Бушнло -10 фр., 
Солоха - 5 фр.,· Любецьиий·-

5 фр., Ненюн- З фр., М. В. -
5 фр., Нітновсьний- 8 фр., Шев
чеяно - 5 фр. і Марчуи - 10 ФJі. 
На підписний лист ч. 710Уир~ін

сьної Еміtрантсьної Громади в 
І'реноб.11і (Франція) датии зложи
.11и: п. п. Вонарха-Варнаи 
5 фр., Лопатм<о - 5 фр., Різни
нів- 1 фр. 50 сант., Пашенно-
2 фр., Червонецьний - 3 фр. 
п. Червонецьна - 2 фр., Нуцевол 
- 5 фр., Адамович - 1 фр., n. 
Нетута - 1 фр., Дорожинсьиий 
- 1 фр., Серга- 1 фр., Рогатюн 
- 3 фр., Гошневич- 2 фр., Ро-
мансьІ>ий - З фр., Ле Номте -
1 фр., і Тоиайло - 5 фр. 
На підписний лист ч. 702, по

иладений в читад~>ні Бібліотени, 
датни зложили: Н. Н. - 2 фр., 
Н. Н. - 2 фр., Гончаревно - 2 
фр., В. Г!.- 5 фр., І. Рудичіn
;j фр. і Перфец~>ний - 5 фр. 

--Збори філії У~>-
раїнсІ.ного Тоnари
с т u а П р м х и .л ,, н и н і в JI i
t и Нац і й, па ниому проф. 
О. Jllую.гмп зробив донлад про 
працю Т-ва і про сучасне міжна
родне становище, відбулися 11 
Tp:tDIIJI С, р . 

::Jбopsr заслухали таио-ж інфор
мації про збори Унії Т-в для 
Jlitи НюtШ, н.о мають відбутнен 
В rшta(O 11 ИЇНЦі траІІНЯ МіеЛІ{П 
с. р. 

В Польщі 

Ана:tеміл св. П:І.:\!. 
Марша.'lа Юзефа Пі:r
судсьного у Harmaвi. 
Заходами Гшюnної Управн 
УираїнсІ.ного Пентраш.ного 1\о
~rітету в Пот.щі nідбудаси у Пар
шаnі 12 травин с. р. урочистu 
АиадеJІоtія, пр:исвнчена Jt::l.'\1 'яті 
Маршала ІОзефа ПилсуІІсьного. 
Голова Головної Управи :М.· Ho-

:JH 



Ва,'JЬСЬНИЙ ВИГО.'ІОСИВ ПрОМОВУ, 

в яній схараnтериаував вели
чию й шляхетнv постать Небіж
чиnа. Хор ім:. ЛЙсенnа під орудою 
С. Сологуба заспівав <~Про:нетей•· 
і гімн - польеьний та уnраїнсr.
ІШй. 

В Чехословаччині 

--Чинність чдснів 
Сп і л ни Пр о ф с со рі в У n
раїнсьної Господар
е '' н о ї А н а д е м: і ї в р о
ц і 1 9 З 5 . Яn і в минулих ро
нах, професорсьна nолєrія Унраїн
сьnої Господарсьної Аnадемії, не 
дивлячи:сь на припиненнн вин.'Іа

дів в Аrшде:v·:ії, продовжува.'!а 
свою нау1юву та педаrоrичну 

::~іяш.ність. 
Протягом 193;) р. професор

см>и:м персоналом було написа
но 19 підручминів д.тш Унраїнсі.
Іюго Технично-Господарсьного Ін
епrтуту, 1:в наунових розвідаЕ
статей для фахових журна.r!ів; 
надрунонано 120 праць, а юшх 
47 унраїнсІ.Іюю :v:овою, 12 чесь
ною, 28 французьною, 11 ні
мецьною та 22 -- и:ншими. Ер і~· 
того, протяго:v·: 1935 р. професори 
Унраїнеиюї Господарської Ака
::t:емії виконали -13 докладів пvб
лічних та 21 в ІШуІювих устано
вах. 

Педаrоrична праця професорів 
Унраїнсьnої ГосnодарсьІюї Ака
демії зосереди.'!аея на веденні 
навчання позаочним методом в 

Унраїнсьnом:у Технично-Госпо
;:щрсьнОJv.:у Інституті. Нрім писан
ня та редаrування відповідних 
.ТІєнцій (протягом рону Інститут 
видав 8 назв нових підручнинів, 
разом 250 друнованих арнушів), 
.'!єнторсьний персонал керував сту
дія:v-:и онремих осіб на місцях 
у спосіб перевірни надісланих 
писеІІ':них праць та подачи вnа

аівон що-до студій. Ноли прий
няти на увагу, що річно надси
.'!аєтьсн сту;(ентам ніш,ни тисяч 
.!ІИ:стів та заnитів, то полагоджен
ня цієї нореспонденції вимагає 
багато часу. Частина nрофесор
еьного персона,'Іу мусить баІ ато 
часу присвячувати й техмичному 

веденню справ Інституту: до
гля::t: за друном лєнцій та енспе-
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;:t;ицією, полагодп-:еннн поточної 
нореспонденції, розробна планів 
навчання, дог.'Іяд за фінансовою 
стороною справи і т. д. 

Помимо вищезга;щної діяаьно
сти професорсІ,І\ИЙ персонал бе
ре чинну учасп, у громадсьНЮ!У 

житті. 

В Румунії 

Ч е р г о в і з а г а л r. н і 
абори Громади Уn
раїнців-Е:\!іІ'рантів у 
Б у nар с ш т і відбулися в не
ділю, 10-го травин с. р., в по
мешнанні Гро:v•адсм-ю - Допомо
гового Но~fітету Уnраїнсьної Емі
rрації в Румунії. 
На голову зборів було обрано 

п. інж. Д. :Ііни:щ.ного, а на сеn
І>ретаря п. С. Бог;щновича. Піс:~н 
одноголосного аатвер~;кення про

тонолу поnсре;щіх загальних 
аборів, що відбу;шся 1-го березня 
с. р., було розгаяпуто нові про
хання про прийннття до снла:х:;· 
Громади. Прийнято дійсними ЧJІе
нами Гро11-;ади п. п. П. Сем:ею·;а та 
Н. Телен~>евича. Проханнн п. 
Гречnи Васипя аагальні збори 
постановили: передати Управі 
ГроJІс·:ади на за1-тючення і пред
ставлення найб~шжчим аагаш.
ним зборам. 

:Заслухавши доповідІ, скарбни
nа Громади н. Івансиnа Софро
на про заборп-:енісТІ, дс-нnих Ч.;Іе
нів Громади, загальні збори поста
новили ВИН.!ІЮЧИТИ 3 ЧИСла Ч.іІС

НіВ Громади р. Яновенnа Івана. 
Панові Нушніру Семену постанов
лено дати :хвохтижневий речи
нець - для аінв ідації його забор
жености по Ч.'Іенсьних внес

нів до Громади. Панам Намінсь
ному Левнові та ДухниЕу Теодо
ру збори да.'ІИ речинець в 6 міся
ців. Оснільни б вони: протягом · 
цього часу не аіnвідували своєї 
заборженасти, вносячи при 

цьому ануратно біжучі ч.'Існсьnі 
внески, управа Грома:хи м:ає ме
ханично винрее:~ити їх із числа 
членів Громади. 
Нрім того, доручено Управі Гро

:vо:ади вжити заходів для нонриття 
боргу В ДОПО!VОГОВИЙ фонд ПаНОМ 
О. Піною. 3 фонду він ще нільни 



ро:ків -ro:-.xy взяв позичново 500 
леїв. 
На справи, зв 'язані з орrаніза

цією а:кадемії з нагоди: 10-ої річ
ниці з дня смерти: Симона Петлю
ри, Громада постановила асиrну
вати: :-юо леїв. 

Обговорення справи про на
буття земельного участ:ку для 
Громади було перенесено на най
ближчі загальні збори, яні мають 
відбутися 21-го травня о 4-ій 
годині по обіді в помеш:канні Гро
:r.rадсь:ко-Допомогового Номітету. 

В Юrос.павіІ 

- З у н р а ї н с ь :к о г о ж и: т
т я в Білгороді. До
п о в ід ь ін ж. І. Но
в и ц ь н о г о в білгородсІ.:кій 
У:країнсь:кій Громаді на тему 
•У:країнсь:кий нарід його 
ім'я й похода;ення» відбулася 
8 :квітня с. р. Ця доповідь в стис
лій і :коротній формі дала багато 
цінавого матеріялу Tfl. :корисних 
думон. 

- ІІІ е в ч е п н і в с r, :н: и: й в е ~ 
ч і р білгородсь:ка Громада 
влаштувала в своєму помешнанні 
18 :квітня с. р. Запрошено було на 
цей вечір, нрім членів Громади, 
та:ко-ж і гостей. 
Після промови голови Громади 

п. В. Андрієвсь:кого, всі присутні 
заспівали •Заповіт». Потім ви
голосив доповідr. п. інж. М. Бас
:кевич, після я:н:ої відбулася не
вели:ка, але добірна артистична 
проtрама, що силадалася із де:к
ламацій, співу та гри. на бандурі 
п. А. Чорного. Вечір за:кінчився 
мистецьною й висо:ко-патріотич
ною денламацією п. Т. Дніпро
вої. 
-;-Надзвичайні збо

р и б і л г о р о д с ь н о ї Г р о
м ади відбулися 19 :квітня. 
На цих зборах було ви:ключено 
з числа членів Громади п. А. 
Ільчен:ка, члена Надзірної Ради:, 
за діяльність проти: Громади. 
Пана Ільчен:ко було призначе

но адміністратором святочної ана
демії з приводу 75-тиліття смер
ти Т. Шевченна. Винонуючи це 
завдання, п. Ільченно порушив 
громадсьну дисцшшіну, а тано-ж 
винористав ім 'я національного на-

шого поета на цілі, що не мають 
нічого спільного з нашими націо
нальнимн завданнями. 

В Німеччині 

-В У:країнсьно му 
Науновому Інституті 
в Б е р л і н і 22 травня с. р. 
відбулася доповідь німецьною 
мовою унів. проф. д-ра Нарла 
Майєра на тему «Тарас Шевчен
но, унраїнсь:кий поет». 

В Китаю 

- Шевченнівсь:ка а:ка
д е м і я в Ш а н х а ю і ,J а
н ах и: да . 10-го березня с. р. 
впомешнанні ГромадиоН год. вве
чері, було відправлено панахиду 
по Тарасові Шевчеяну, в день ро
новин його смерти. Гlісля панахи
ди всіма присутними було винона
но «Заповіт». Се:кретар Громади 
п. Нвашенно зачитав реферат-біо
tрафію Т. Шевченна. Всім присут
нім, між нни:ми було багато та
но-ж і rрузин, запропоновано 
було шнлянну чаю. Від tрузин ви
ступав із словом член І'рузинсьно
го Т-ва п. поли. Носадзе. 

- Н о н ц е р т - в е ч і р п а
м'яти Т. Шевче н :ка, 
влаштований У:країнсьною Гро
мадою м. Шанхаю в домівці 
Громади, вІдбувся 14-го березня 
с. р. Художнє й бездоганно було 
винонано проtрам вечера, над 

нни:м багато попрацював п. 
О. Гриневич. Першою точною 
профаму бу.ла доповідь, ~ачитана 
п. інж. Вітновсьним, потІМ •Запо
віт•,- хор.Де:кламація -п.Шпн
га, «Думи моІ»-хор. Орнестра
попурі у:краІнсьних пісень. «Ой, 
діброва, темшrй гаю>>- хор. 
Дует - пані Гри:невич та пані 
Босельман. •Садон ви:шневи:й»
хор. У:країнсьни:й гімн - хор. 
Нерував хором і всією профа
мою п. О. Гриневич. 
На вечері був буфет і лотерея. 

Танці й забави продовжувалисr. 
до ран:ку. 

-Річні чергові за
гальні збори: членів 
Унраїнсь:кої Громади в 
Ш а н х аю відбулися 5-го нвіт
ня с. р .. 



Громада має ч.:~енів по-над 200, 
а ч.n:енсьні внесни платят'' одначе 
лише 12, а тому Громада має ве
ли:иий дефіцит, лии:й із своєї па
тріотичности поириває п. О. 
Мельнии. Давніше Громада зай
мала мешнання, л не дало де

вятьсот двадцлп. п'ять шанхай
сьиих доларів боргу, і я ний по
нрив п. О. Мельнин. Нове меш
нання Громади далено иращс 
й незрівняпо дешевше, але на 
диво, ті члени, що ні цента не 
платять членсьних внесиів, неза
доволені НОВИМ УіСШНаННЯМ і 
на загальних зборах підняли ці
лий снанда.JІ, підбурсні де-нними 
зрспегачсними особами. Ці 
особи з лничарсьною :щвзлтістю 
стараюп.сл зруйнувати Громаду, 
aJie на дивлячись ні на 1110 в Упра
ву Громади пройшJІи паціонаш,но 
свідомі й патріотичні люди: 
О. Мсльнин - голов:>, М. Нва
шепно - заступнин, О. Гриневич 
- сиарбнин, І. Панінар - сенре
тарь; члени: Войтсино і Місюра. 
Рев. 1\o~r і сін: Р. Левенець - голо
nа. О. Смально - сенретарь, 
о.· Швачинсьна член. 

- Під час свята уr;раїнсьної 
;:Іержавности, грошева збірна в 
Унраїнсьиій Громаді в Шанхаю 
дала 15 шанх. дол. і 40 мене. 
По призначенню Громада пере
слала 1 анrл. фунт, тоб-то 17 
шанх. до.тr. 

Про що треба знати ИІlІІІИМ ІІ~інкам 

Багато наших поважних, ро
:Jумних жінон не знає (бо не мало 
нагоди до цього), що в Старім 
Нраю в місті Ноломиї виходять 
аж три жіночі часописи. Хто 
знає, хто пригадує собі ще Ноло
мию, то здивується: бо-ж Ноло
JІ.(ИЯ це невеличнемісто, авіднипри
приходить воно аж до трьох жі
ночих часописів? Хто їх видає 
і для ного? Часописи ті видає і 
редаrує за виїмном журналу, при
аначеного для молоді, що його 
редаrує сама молодь під нерів
ництвом п. Нисілевсьиої, б. 
сенаторна, знана унраїнсьиа гро
мадянсьиа діячна, мандрівниця і 
письменниця, Олена Нисі.тrевсь
на. 
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Найстарщий :1 .тих часоцисів 
((Жіноча Доля». Сам:е минупоrо 
роІ>у ОбХОДИВ СВОЄ ДеСЛТИJJіТТЯ. 
Ті признЗІ:щя, що дістапа ця tа
зета від найбільш авториrетних 
осіб ·цілого унраїнсьиого вага
лу, навіть з да.тrених Хіп, ІІ:Jдії, 
Зеленого Клину тільии доназ, 
яие широие суспільно-національ
не значіння має ця rааета і 
яиу ролю сповняє вона. Помим
лиси б однан пащі жінки, иоли б 
думали, що «Жіноча ДоJІЯ» це 
суто суспільнищ.иа !азета, що 
ааповнлс свої шпальти лише стат
тями на політичні й суспільниць
ні теми. Ні - І\е !азета передов
сім для українсьиої жінки, це 
rавета, що хоче заступити тій 
унраїнсьній жінці своєю ріжно
рідністю всі инші. Побіч поваж
них статей на орrанізаційні теми, 
побіч ввітів з ділаьности україн
сьиого жіноцтsа на цілій нупі 
всмсьній, побіч nихоt~но- націо
нальних статей ви знайдете в 
((Жіночій Далі» і сторію<у, треба 
признати ідеально nедсну, про 

виховання дитини і плекання не
мовлят, :знайдете щасний, що мо
же і неодній родині nривернув 
агоду ((ШJІЯх до щастя в домі))' 
анайдете добру літературу :з-під 
пера найвизначніших унраїнсь
ких письменниць, знайдете прак
тичний, багато повчальний «Ну
тин господині», добрі, випробува
ні нуховарсьні приписи, ориtі
нальні взори на унраїнсьних на
родніх мотивах до ручних ро
бІТ, знайдете порадничон ((ІЦо чи
татю), ведений лікарсьнИJІ.{и авто
ритетами •Ліиарсьний Пораднии», 
добрі, праитичиї садівничі і го
родничі nоради. Словом все, що 
матері, господині і суспільній 
працівниці потрібно знати. Дру
гим з черги часописом, що йоrо 
видає n. Нисілевсьна це чисто гос
подарсьна rазстна ((Жіноча Во
ля)). Хто має хо" би найменший 
иуснии города, то без ((Жіночої Во
лі» НС обійдеТЬСЯ. rазетиа ЦІІ 
nризначена для сільських госпо
динь. Третьою rазетою це мt
сячнин дJІя старр1ої жіночої 
мо.-юді ((Світ Молоді». Видає 
його те-ж п. НисіJ(евсьна, а ре
даtує молодь під проводом молодої 
унраїнсьної письменниці Ip.!iJtiJ 



Вільде. Цей "Світ Молоді» це оди
ноний у своєму роді журнал на 
Західньо-Унраїнсьних Землях. 
Є він трибуною своєї унраїнсьної 
молоді на цілому світі. Дівчата з 
всіх частин унраїнсьної аемлі і 
е:\ІіІ'рації пізнаються, листують
ся з собою на сторінці <~пізнаймо 
себе взаємно». Побіч поважних 
статей на теми націонаш.ного і 
громадянсьного виховання міс
тить цей журнал цінаві диснусій
ні статті на ріжні теми від від
ношешш ;~;ою,о~> до :'\хате рів, до 
нроб.1є~t подружжа, що хвилю
ють, І\іІ-;ав.nятt, сучасну жіночу 
моло;ІІ•. Доситt. багато місця 
nрисв.нчус <<Світ Мо.:юді» літера
турі і мистецтву. :Загалом це 
незвичайно цінавий журнал 1ан, 
ЩО ВарТО 3 НИМ ПОЗІІЗЙОМИТИСІ, Не 
тіш.ни нашій молоді, але й стар
шим. А вже наш з: жіноча молодь, 
то рішуче повинна познайо~tитисt. 
з НИ:'\1 та взяти аитивну участJ, в 

його редаJ'уJЗанні, дописуючи про 
свое життя. Ціна всіх трьох ча
сописів приступна. "Жіноча До
;ІЯ» Са:'\!а 2 ДОЛ. па рін. !!/1\- Д.» 
з «Світом Молоді» або з "Жіно
чою Во.чею» до вибору 2 і пів дол. 
на рін. "Світ Молоді» сам І дол. на 
рін. Адреса всіх трьох часописів 
Zinocza Dola - Kolomyja ul. 
zamkowa 37 East-Galicia РоІаПІІ 
Europe. 

Лзикозпавчиіі <~'І3д 

J І :J п " о з п а в ч и і і з ' ї а д 
має відбутисяуВаршаві:!l.V-І.VІ 
с. р., орrанізований «Пром:етІ·І:м». 
До сн.чаду орJ'анізаційного ном:і
тету · з'їзду входять: проф. д-р 
Роман С..'І-tаль-Стоцьки:й - го;юва, 
д-р Юрій Нанашидзе-застуннин 
голови, п. n. інж. Лавро ІІана
сеюю, Ми:нола Баrратіон, іІ\ан
бен Хавжоно, Наталія Холодна, 
Іван Дубицьний, Рагім Одер, 

ІбрагL'\1 Отар та Роман Сночдополь 
- секретарі, п. Алі Азсртскін 
- снарбнии, та члени - п. п. 
Барасбі Байтуган, Бало Білат
ті, Ібрагім Чуліи, Мустеджіб Г. 
Фасиль, Нонрад Імгадзе, Айяз 
Ішані, Андрій Н"рижанівсьиий, 
JІяс Н"унтіяврі, д-р Мір Яиуб, 
Симон Мдівані, Гнат Mocer, д-р 
Тахір Шанір, І'абрієль Тинні, 
І. Веза, д-р Абдулах аінгі. 
Порядон з'їзду має бути таиий. 

Перший день, :н травня с. р., 
- відкри:ття з'їзду, промова го
лови Орrанізаційного Номітету, 
ви:бір реданційної ном:ісії, при
вітання.Доиладміністра Лєона Ва
силевсьиого "Бороп,ба полянів з 
русифінацією перед війною». 
Далі по-обіді -доповіді делє

татів про переслідування і р:у
сифtиацію не-російсьни:х нарбдlВ 
у СССР: Азербейджан, І'рузія, 
Ідель-Урал, Інrрія, Нарелія, Но
мі, Нр:им, Нубань, Північний Нав
наз, Турнестан, Уираїна. 
А тано-ж доклади: д-ра Яна 

Станневича "Переслідування 
і русифінацін білорусьної мови 
на совітсьиій Білорущині», та 
п. В. Янубовсьного - «Переслі
дування і русифіиація румунсь
ної мови в Молдавсьній совітсь
ній автономній республіці». 
На другий день, 1 червня, ма

юТІ. одбутися: засідання редаиці~
ної номісії та засідання плєнарн1, 
на лиих буде донлад реданційної 
номісії з проєнтами резолюцій? 
дискусії над ними та ухвали 1 
аанін•tення з'їзду. 

- В а с и л ь Г о л е г а, яиий 
1-иІІ міснцt, лежить у пшиталі -
J-ltlpital de Perigueux, salle St.
Philipe, Р е r і g u е u х (Dor
<logпc),- прохає земляиів, особли
во нан ів чан, обізватися до нього. 

Нові книжки й журнал•. 

- т а lJ а с ІІІ е в ч е н н о , Т в о р и , т о м Х І V . Перекл~!\" 
nоезій на польсьиу мову, за редакцією Богдана Леп ного. Видання Унраш
сьиого Наунового Інституту у Варшаві. 1936. 



--hраці Унраїнсьноrо Наунового ІІrсти-
т ут у у В ар ша в і . Том XXVII. Сер і я; е иономи ч на, 
книга 7. Проф. Б. Іваницьний. Ліси і ;хісове 
r о сп од ар ст в о на У и р аїн і . Том ІІ. 1936. В ар ша в а • 

- Пр а ц і У и р а і н с ь и о r о Н а у··и о в о г о . І н с т и т у
т у у В ар ша в і . Том XVII, серія історична, инига 3. Ді яр і й 
r е т ь м а н а П и л и п а О р л и и а . Опрацював для друиу Ян 
із Токар Тоиаржевсьиий Нарашевич. 1936. Варшава. 

- В і с т и У и р а ї н с ь и о г о Н а у и о в о г о І н с т и т у.:. 
т у в Б ер л і н і . Ч. 4 (24), ЗО квітня 1936. 

- Б о і' о с л о в і я . Триміснчнии. Видає Богословсьне Наукове 
Товариство. Том XIV, Униrа 1, 1936. Львів. 

- В істнии , місячнин літератури, мистецтва, науии й громад-
сьиого життя. Травень 1936. Львів. · 

- В о я и , місячна rазета, ч. 5, травень, 1936, Париж. Число при
свячено св. пам·яті Головного Ота.'ІІана Симона Петлюри. 

- Л іка р с ь и и й. В іст ни н , орrан Ліиарсьної Ном:ісіі Нау
нового Товариства ім. Шевченна і Уираїнсьиого Лінарсьного Товариства 
у Львові. Двом:ісячнии. Ч. 2, 1 березня 1936. Львів. · 

- 3 а Н е а а л е ж н і с т ь , бюлєтень Головної Управи: Уираїн..:. 
сьноrо Центральноrо Ном:ітету в Польщі. Ч. 17, нвітеиь 1936. Варшава. 

- Т а r а s S h е v с h е n k о , Ь а r d о f U k r а і n е . Ву: D. 
Doroshenko, professor at the university of Prague. Preface Ьу Clarence А. 
Manning, professor, Columbia university, New York. New-York city. Uni
ted Ukrainian Organizations of the United States. 1936. 

- S l о v а n s k у Р r е h l е· d , ч. 4, квітень 1936. Прага. 
- На ви а а , орган независимой национальной м:ЬІсли. No 4 (28). 

Нвітень, 1936. Париж. 
- С е в е р н ЬІ й Н а в к а а , орган Народной Партни горцев 

Навиаза, No 22, Л!ОТиЧ 1936. Варшава. 

Од РеДакції 
Випускаємо цє ЧІІсло подвійним. Наступне .чає вийти в педілю, 

І 14 червня с. р. 

Па:и'вті Симона Петлюри 

nрисвячено виставку в Українській Бібліотеци його імени в Парижі 
, 

4f, rue de La Tour d' Auvergne, Paris 9· 

Виставку одкрито що-дня, крім nонеділків, од год. 16 до год. 20. 

На ~есятиліття смерти блаженної пам'яти Симона Петлюри нанла
ДОІІ Ном:ІТету дЛя вшанування Х річниці Поиійного вийшла инижна: 

Олевсавдер JІотоцьввй 

Сикои Петлюра 

Варшава 1936 



Портрет Симона Петлюри 

дереворит проф. В. :Масютишt 

видашш І:.:омітету для вшанування Х річниці смерти Сююна Петлюри 
Набуnати а) в Редющії «Тризуба» - 42, rue Ucвfcrt-Rochereau, 

Paris 5, б) в Українсм;ій Бібліотеці ім. С. Петлюри в ІІарнн;і -41, rue de 
La Tour d'Auvergne, Paris 9. Ціна 18 фр. (беа нереси.л;и). 

Вийшла нова инига 

Симон Петлюра в молодості 

під реданцією А. Жука 

Ви;.щння В-ва «Хортиця» у Львові 

Набувати в Унраїнській Бібліотеці L't. С. Петлюри в ІІариа;і 

Збірник пам'яти Симона Петлюри 

Видання Міжорtанізаційного Н:омітету в Празі 

Добре видана, з художньою окладинкою инига, що містить в собі статті, 
присвячені Симонові Петлюрі 

Ціна 25 франків. 

Набувати в Унраїнській Бібліотеці fім. С. Пет.'!юри в Парна;1-
41, rue dc La Tour d 'Auvergne, Paris 9. 

УкраІвська Бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі 

й читапьня при ній (41, rue de la Tour d'Auvergne, Ра r і s 9) 
»Іднрита в середу й четвер - 6-9 r., суб<п'у - 4-8 і в неділю - 2-6. 

При БІбпІотецІ .МJаеІ С. Петлюри 

В читальні 90 орtанІв преси- журналів, rаает, бюлєтенів а ріжних 
нраІІr, де живуть унраІнцІ •. 

1\нижии видаються додому. За чнтаІІНя 5 фр. у місяць (аа одну инш-у) 
І 25 фр. Іабезпеии. 

Ноштом читача висилаються мвиrи таио-ж і на провінцію. 

Марки пам'ятні на десятиліття смерти Головно;·о Отамана С. Петшори 
-випустив Номітет для вшанування його пам'яти. Марки трьох сортів. 
Ціна комллєнту у ФрзнцП- 4 фр. Набувати моіlша в Редакції «Тризу
ба», в Унраїнській Бібліотеці ім. С. Петлюри в Парющ (-11, ruc de La 
Tour d'Auvergne, Paris 9) та в уираїнсьиих орrанізаціпх. 

Зелені свята 

це дні, в яких ціле Українсьне Громадинетво ІІШН.)'G THl:І\'HTh ....... , "'" n 

боях за ирашу долю свого народу віддали своG ншттн, і сн.'!ади.є пошсртrщ 
на забезпечення тих, що з тих боїв вийшJШ бе:щомічними інвалідами. 

Зібрані пожертви надсилати д,1я наших інви.лідів на а:~ресу "Три;:;у
ба» У Ф р ан ці ї - «Le Trirleпt», 42, rщ• \)eІІfeІ·t-Huclteгt'<tU, Г<tri5 ::;, 
на адресу УкраїнсJ,Іюrо І {rнтраш.ноr() 1\о:ІІ і теТ\· У І 1 " .r 1. І:; і -- I_;k ~ 
rainski Crntralny Кот і ІРІ - - СZt'І"ІІ iako\\ska :!О І.' нІ. :!~•. \\' ar-<~;;\'''. аГ,;; нн 
.ЗЩ>Рсу: Оkгпіпіан ІІІ\<ІІі<І~' llt•lp .\s..,ІІсіаtіон. І." ... '' І' .. i.,,k;•!l<.> 48. 



УнраінсьииІ Науиовиіі Інститут у Варшаві 

Повие ВИдаИИR ТВОРІВ Тараса Шевченка 

Т. І. 

шістьнадцять томів 

ВИХОДИТІ, ЩО ТрИ MfCHЦf ОДИН ТО11 

Перед:\юва од видавницпщ. Літературна біо rрафіл Т. Г. ІІІев
ченна. Автор біоrрафії П. Зайцев. 

Т. 11. Поезії ;to рону 1843. 
Т. ІІІ. Поезії 1843-1847 р. р. 
Т. lV. ,> НИ7-1857 » 
Т. V. >> 1857-1861 » 
Т. VI. Назар Стодоли. Дрібпіші твори. 

Т. VII. 
Т. VIII. 
Т. ІХ. 
Т. Х. 
Т. ХІ. 
Т. ХІІ. 

Томи ІІ-VI ре да rує П. Зайцев. 
Повісті: Художню:. - Най~шчна. - Варнан. 
Повіеті: :Княгиня. - 1\Jузина. - Нещасний. - Наnитапша. 
Повісті: Близнята. - Прогулм:а. 
Журнал. Редаrує Л. Білецький. 
Лиети. Редаrує Л. Білецький. 
Т. Шевченно, лн маляр (з численними репродунціями малюн
нів) Автор розвідни д. Антонович. 

т. ХІІІ. т. Шевченно n його ПОJ{ЬСЬЮІХ взаєминах. n. Зайцев. 
Т. XIV. Т. Шевчеяно в чужих мовах. Перенлади Шевчениз. на мову 

подьсr,ну. Редаrує Б. Лепкий. 
Т. ~V. . Т. lІІевченно в чужих мовах. Персилади Шевчеющ на инш і 

мови. Рслаrує р, Сl\ІПЛJ,-СтоцІ.кий. 
Т. XVI. Бібліоrрафіл творів Т. ІІІсвченна та nраць про нього. В. До

рОШІ'ИКо. 

1\ожний тшr повного видання творів Т. ІІІсвченна ноштує в перед
платі, ра:зшr ;с~ І>ошта~ш псрt•еилни, 2 злотих :ю rрошей длп псре;lплат
нинів у Польщі, 1:~ 1юрон у Чехос.тюваччині, 24.80 динарів у Сербії, 
58 левів у Болгарії, 8.ZJ0 фраю;ів у Франції, 7.30 лірів в Італії, 1.:>0 ма
рон у Німечч:и:ні, 0.60 долара в Північно-Америнансьr;:и:х Спо.1учеюrх 
ІІІтатах; для решти r;раїн су:\Ш пере;~:плати відповідає вартості 1.80 швей
царсьних фраю;ів. Хто оплапrть згори ціле видання, діставапNс r>ниж
ни в паперовій оправі (сплачувати 1\і:оп;на ратамп-по 10 злотпх). Ни
дання на ліпшому папері, в полотнлпій оправі, ноштує 61 злотих. Снаа
чувати можна ратамп по 16 злотих. 

ІЗ книгарсі>ІЮ:\f.У продажі о~>рема ІШИіtіЕа на звичайншrу панері r;ош
туватJrМе 4 :шоті. 

1\ошти персдплапі налеікить надсилатп на Іюнто Інституту n РЕО. 
Warszawa, пr 28.670, або на адресу: Warszawa, ul. Sluzewska 7, ш. 4. 
Ukrainski Instytнt ~aнkowy. - В Чехословаччині персдплату приймає: 
V. Sapicky (Poclc!Jrac\y Lazne, Zaшek), в Румунії V. Hcroclot (Stra!la De
lea Vechc, .\,->, Rнcнresti), у Франції Н. Kossenko (42, rue Uenfert-Roche
reaн, Paris V), в Бо.'lгарії - Н. Малиновсьн:и:й (Софія, вул. Чумсрна 27). 

Передплата надсилаєп,сп згори на вілс видання або на ножний том. 
Пс•редп.тшти на онремі, вибрані з цідого в:и:данпп, томи не приймається. 
аа:\rовленнп без внесення пере;:щ:rатної су:-.1и уваа;атюrеп.сл за нсваа,ні. 

;{о щ.ого час~· ВІІііш.-ш :1 :1J1YEY тшш ІІ, ІІІ, VI, УІІ, ХІ, ХІ\'. 
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Ре:~аннін: 
Голова Ре;tаnційної Ешrісії Проф. О. Лотоцький 

Сенретарь Проф. Р. Сl\Іаль·Стоцьний 

Редантор П. Зайцев 
Адміністрація і друкарнп 

.!Іьвів, ву:r. Чарнепького ч. 26. 
Відповіда.1ьн:и:tt Рс;::щ~>тор А. Петренко. 



Ва уваrу ВПІПередплатиикам ((Тризуба>> у Польщі 

Тим: Передплатникам у Польщі, що до 1 липня с. р. внесуть річну 
передплату за «Тризуба», буде вислано цінні книжкові премії. 

Тих Передплатників у Польщі, що вже внесли річну передплату, 
але які ще не одержали: кни:жкови:х премій, просимо повідоми:ти:, яку 
:кни:жку вони: бажають дістати: (ди:в. при:кладени:й ни:жче список) і надісла
ти кошти її пересилки (можна поштовими марками). 

Для відділів Українського Центрального Номітету у Польщі, я:кі 
до 1 липня с. р. надішлють найбільш вичерпуючий допис про життя від
ділу за біжуче піврічча, встановлюємо п'ять нагород:- бібліотечки по 
5-6 :книг кожна, вартістю 10-15 зол. 

Представник «Тризуба» у Польщі І. Л и: п о в е ц ь к и й 

Адреса в справах «Тризуба" у Польщі: І. L ір о w е с k і , Czer
niakowska, 204, m. 25. W а r s z а w а . 

Для грошевих переказів нонто в ПН:О No 13.4З5. 

«Тризуб" з початком минулого рону розпочав преміювання точних 
своїх передплатнинів у Польщі, яні вносять наперед річну або пів
річну передплату. 

Преміями служать княжни, яні зложили на цю ціль унраінсьні 
ви:давництва. 

В залежности од розмірів передплати (річна, піврічна), внесеної до 
15 нвітня с. р., ножний передплатнин «Тризуба» у Польщі мав можливість 
одержати, нно безплатну премію, одну з наступних ннижок: 

Видаюш УкраінеЬІшr~ Наукового Інституту у Варшаві 

1. Пр о ф . А. Я :к о в л- і в - «Унраїнсько-мос:ковсьні договори 
в XVII і XVIII століттях>>. (Ціна 8 зол.) 

2. Проф. Д. Чи же вс ь ни й - «Філософія Г. С. СІ-ювородю>. 
(Ціна 8 зол.). 

З. Проф. В. І в ани с - <<Енерrстичне господарство УІ;раїни та 
Північного Н:авназу». (Ціна - 5 зо.1.). 

4. Проф. І. Шо вген і в- <<Водне господарство в басейні р. Дні
пра на Україні>>. (Ціна 4 зод.). 

5. М і ц н св и ч - «Пан Тадеуш>>. Перснлад 1\Ію;сІща Ри,;н,сьІюrо. 
(Ціна 3 зо.І.). 

ВІщаннп <<Три;~~·іію>, Головної ЕО\Ііграціііно ї РадІІ та ВІІДІІВНІЩТІШ <<Меч>> 

6. Проф. О. Шульгин - «Без Території>> (І~ео;юrія і чин Уря
ду УНР). (Ціна З зол. 50 rрош.). 

7. Є. М а :І ан ю н - <<Зе~шя і залізо». Третя ннига віршів. (Ціна 
2 ЗО.тІ.). 

8. Проф. О. Ш у л ь г ин - ••державність чп гайда:\tаччина". 
Збірнан статей та донументів. (Ціна 1 зол.). 

9. Портрет Т. Шевченка. Розмір «Тризуба>>. На нрсдовому папері. 
(Ціна 1 зо.І.),. 

ВІІ;ЩНЯП ІІШІІІІХ DІІД!ІВНП)\ТВ 

10. С в:я т о с .1 а в Д о n е н r а «Сноропа;::~;щпна>>. (Ціна і 
ЗО.!. 50 rрош.). 

11.:.\:Іу.зина до унраїнсьних національних 
танці в . Збірнин пот В. Авраменна. (Ціна 1 зоп. 75 rp.). 

12. Уnраїнсьний національний налендар «h: ри ни цЯ>> па Ht36 р. 
Вид. «Діла>> у Львові. (Ціна 1 зод. 50 rрош. Пересиана 50 rрош.). 

1:~. Со.тrовецьна наторга. (До:кументи). Ред. Л. Ч н на .'І() н г; u . 

п 



14. re н . М ар н о Б е з р у ч н о - ((Січові стрільці в боротьбі 
ва державність>>. (Ціна 1 зол. Переси.лна 20 І'рош.). 

15. І І І - і й С т ат и с т и ч ни й Р і ч ни н Унраїнсьноrо 
Економичного Бюра у Варшаві (Ціна 1 зол. 90 І'рош. Пересилна 30 rp.). 

3 orJUiдY на те, що пересилна ннижон потягає за собою значні пош
тові видатни, премії висилались лише по одержанні передплати і ноштів 
пересилин премій. 

До 15 нвітня біж. рону передІшатнинам «Тризуба» у Польщі було ви
.лано, яно премії, 136 юшжон, вартість яних виносить 369 зол. 05 rp. 

Нова Збірна поезій 
Видавництво <сДніпрові Пороги» в Празі видало збірну лірини 

Ірини НnрІжиоі 

« Настро і >> 
Збірна силадається з трьох розділів: Чужиною, Настрої й Осінь. 

Набувати в усіх українсьних нниrарнях. 

Ціна ниижни 3 фр. 
Адреса Видавництва: Е. W у r о w у j, Praha-Vinohrady, Chodska 16, 

Украіиське Мистецьке Товариство при УкраІнеькІй Гроиадl в Шалсті 

(Vesines-Chalette, 18, rue Lavoisier) 
виста'І'!ляє в суботу, 13 червня с. р., драму на 5 дій А. Шатновсьного 

« Ну:ма Марта>> 
Участь беруть: Панії- Бакумова А., Гаряча Л., КислицяМ., Чисто

сердона Н. Панове- Босий А., Гриrораш В., Грушецьний М., Давиден
Ію С., Зубенно В., Ішун В., Нолтунів ІЗ., :Н:убаренно П., Маслюк Г., 
Марущан Н., Недогін Г., Охм11н 1., Сачон М., СопіJІьниr< В., Яремчук. 

Денорації-Живодар В., Босий А. 
Суфлєр -Хоменко Г. Режисер - МасJІюк Г. 

Відповіда.тrьний розпорядчик - Управа Грома;:щ. 

По виставі - баль 

Ціни місць - 6 і 5 фр. Початон точно о год. 8.30. 

Grand Bal Uk.rainien de bienfaisance 

aura lieu le Samedi ІЗ Juin 1936 а 21 heuresprecises 

dans la salle НОСНЕ, 15, Avenue Hoche, Paris 17. 

(metro: Etoile- Ternes). 

Nombreuses atractions. Orchestre des mandolinistes. 

Buffet franco-ukrainien. 

Entre~ ; 5 francs. 

Редакціs і ад:міиістраціs: 42, rue Denfert-Rochereau, Paria-V 
Т,І. Daaton 80-o:J. 

Для перенавів у ФранціІ: <<Le Тildent>>,cheque postal 898.50, Parls. 
Редаtув-НоІdтет. Адміністратор: Іа. Ноееиво 

Le Gerant : M-me Perdrizet. 

lmp. de Navarre, 5, rue des Gobellпs, Parls ХІІІ• 
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