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НА ПОРОЗІ ВЕЛИКИХ РОКОВИН 
У ЖИТТІ людської спільноти інколи прихо-

дить час зосередження думки, роблення під-
сумків минулого та прогноз на майбутнє. У 
житті української політичної еміграції гранич-
ною добою можна вважати сорокліття з дня 
трагічної смерти Головного Отамана Симона 
Петлюри. 

Підсумовувати минуле легко, дещо тяжче ро-
бити з нього належні висновки, а ще тяжче на 
основі минулого досвіду заглянути у майбут-
нє. Одначе незвичайні часи вимагають від нас 
відважного погляду в о5ох напрямках — у ми-
нуле та в майбутнє. Трудно оминути при тому 
виразу „криза", бо неспокій, який викликала 
перша світова війна, а розпалила до біла друга 
— ніяк не вщухає. Людство при наявності зо-
всім нового типу міжнародної організації — 
Об'єднаних Націй — виявилося нездібним ви-
рішити підставові питання співіснування малих 
і слабих та великих і сильних народів під гас-
лом: ,,живи й дай жити іншому". Система по-
неволення народів та вбиття в них душі живої 
поширюється, і вільний світ досі не розуміє, ІЦО 
воно таке, власне, діється. Міжнародня органі-
зація себе не виправдала й у світі продовжує 
існувати та панувати воля сильнішого з його 
,,я хочу — я можу". 

Україна, судячи зі скупих та уривчастих ві-
домостей, — вступає у нову добу терору. З ці-
лого СССР приходять занепокоєні відомості 
про можливість відновлення культу Сталіна, 
а з цим і введення в щоденну практику безо-
глядного терору. Адміністративне висилання 
сміливіших інтелектуалів із цілого СССР до 
таборів примусової праці, або в доми божевіль-
них, змушує припускати, що терор в Україні 
також уже відновлено. 

Відповідальні партійні керівники в УССР 
вже прилюдно заявили, що будуть ставити під 
суд тих, хто осмілиться думати інакше, як ду-
має партія. 

Сорокліття з дня трагічної смерти Головного 
Отамана Симона Петлюри — дата незвичайна, 
і вона вимагає від нас сміливости глянути в 
очі дійсності й судити не тільки ворога, але 
й самих себе, українську політичну еміграцію 
у вільному світі. 

Незабаром будемо святкувати п'ятдесятиліт-
тя встановлення Української Народньої Респуб-
ліки. Дата ще більше важлива, ще більше від-
повідальна як усі вже зазначенні. 

Старше покоління української політичної 
еміграції, що збройно боролося за Українську 
Народню Республіку і донесло її стяг та ідеї 
аж до п'ятдесятиліття, — поволі сходить із по-
літичної сцени. Явище, так би мовити, природ-
не і зрозуміле. Одначе, неприродним і незро-
зумілим залишається сумний факт — уже не 
припущення, а ствердження, зформоване в пи-
тання, — що станеться з ідеєю Української На-
родньої Республіки після відходу старшого по-
коління, і що станеться зі самою справою ви-
звольної боротьби у вільному світі? 

Ставити питання і обвинувачувати досить 
легко. Трудніше на питання відповідати і ви-
правдуватися за минулі „помилки". Старше 
громадянство кіл У Н Р вже втомилося ви-
правдуватися й відповідати на питання, чому 
ми програли. Кожна нормальна людина-неде-
магог, не людина наперед встановленої злої 
волі, може це зрозуміти, або давно вже зрозу-
міла. Та й саме оте „чому" має вже тільки те-
оретично-історичне значення, бо й сама Украї-
на і ввесь світ за півстоліття змінилися до нев-



пізнання. Тому дати сорокліття з дня трагічної 
смерти Головного Отамана Сиодона Петлюри, а 
ще більше, п'ятдесятиліття створення Українсь-
кої Народньої Республіки вимагають від нас си-
нтези двох Україн: України — Української На-
родньої Республіки 1917-1920 років і України— 
У С С Р після нашої прогри та так званого дру-
гого Переяславу — „добровільного" воз'єднан-
ня з окупантом. 

Ідилічної передреволюційної України з хуто-
рами, затишними садками, млинами й став-
ками вже нема. Бона безповоротно відійшла 
до історії. Але маєму Україну — УССР „суве-
ренну", як впевняє ворог-окупант, колонію. 
Одначе, та ,,суверенна" колонія існує тільки 
тому, що була та боролася Українська Народня 
Республіка. 

Чи можлива для нас синтеза двох Україн: 
— колишньої Української Народньої Республі-
ки і теперішньої УССР — як проекція майбут-
ньої вільної України? Завдання нелегке і ми 
його в нашій статті розв'язати не можемо. Це 
завдання навіть неможливе для одної якоїсь 
партії. Воно відповідає тільки завданню Дер-
жавного' Центру Української Народньої Рес-
публіки. 

Проглянути в будуче тяжко, зокрема, тому, 
що процес розвитку України-УССР відбувся 
ненормально, за чужим зразком, ворожим і не-
сприятливим духові українського народу. .Про-
цес перебудови України відбувся не еволюцій-
ним, а революційним шляхом і за чужий зразок 
наш народ заплатив ненормально велику ціну. 

Всі наші думки, всі наші почування і дії та 
плянування врешті-решт, поминаючи наші 
внутрішні непорозуміння, скеровані на Украї-
ну. Ми вивчаємо економічний процес України, 
її індустрію, сільське господарство, мистецтво 
і літературу, стараємося проглянути за засло-
ну, яка все ще не втратила прикмет залізної, 
але нова українська людина, що народилася 
і розвинулася під совєтсько-московським режи-
мом, залишається загадкою. До того, без уся-
кого фальшивого сорому, треба признатися, 
бо людина — це клич до* будучої України. 

Усі середовища української політичної еміг-
рації вивчають УССР. Усі ми маємо про нашу 
батьківщину майже однакові, бо совєтські, ви-
гебльовані цензурою, відомості. Одначе, з тих 
однакових відомостей ми робимо як же часто 
протилежні висновки. І наші висновки хита-
ються від майже повного неґатива до позити-
ва, від неприкрашених академічними святкови-
ми фразами турбот, від жалюгідної московської 
колонії — „суверенітету" до „реалітету" і „дер-
жави над Дніпром". 

Прийнято вважати, що крайні висновки не-
правдиві, що правда захована десь посередині, 
що ота правда ані тепла, ані холодна. Одначе 

вертаємося до попереднього твердження, що 
клич до нової може й побольшевицької Ук-
раїни лежить у свідомості нової української лю-
дини, яку ми майже не знаємо, а про яку тіль-
ки здогадуємося. 

Синтези нової України вимагає від нас дійс-
ність все більше настирливо, вимагають від нас 
усі жертви, усі ті, хто віддали своє життя за 
волю України. Такої синтези потребує рівнож 
і молоде покоління, народжене, або зформова-
не на чужині. Завдання нелегке, але від нього 
ми не можемо відмовитися. 

Ми вже знаємо, що повороту до минулого, 
яке болючим спомином гріє нашу душу на чу-
жині, не буде. Але ми все ж найбільш рішуче 
відкидаємо нову „концепцію" безхребетних 
слабодухів на еміграції, які щось плещуть про 
„еволюцію поняття самостійности". 

Проголошення самостійности державними 
актами Українсько Народньої Республіки — це 
була сліпуча блискавка у темряві бездержав-
них століть. Це була блискавка, яка збудила 
свідомість приспаного неволею українського 
народу. Одночасно державний акт проголошен-
ня самостійности — це „світ тихий, невечір-
ній", що вже майже півстоліття гріє наші втом-
лені душі на чужині. 

Важливість доби УНР, проголошення неза-
лежносте, та війна за незалежність — прибито 
тяжким оливом заяложених фраз на акаде-
міях. Доба УНР, діяльність Симона Петлюри, 
його життя і трагічна смерть накладають на 
нас обов'язок, який виконує дуже мало лю-
дей. Обов'язок той — більший за влаштованні 
академії. Вони потрібні. Але потрібно і щось 
більшого. Потрібно жити, так, щоб бути гідним 
своєї героїчної доби Української Народньої Ре-
спубліки, бути гідним вимовити великі для нас 
слова — 22 січня 1918 року та Головний Ота-
ман Симон Петлюра. 

Коли відходить від нас велика людина, що 
життя своє віддала за свій нарід, після неї за-
лишаються рукотворні і нерукотворні пам'ят-
ники, залишається культ. 

А тому в синтезу нової побольшевицької 
України мають увійти: Симон Петлюра, доба 
Української Народньої Республіки, державні 
акти проголошення незалежносте і нова інду-
стріяльна Україна з новою людиною. 

Яким же цементом об'єднати ті, так зовніш-
ньо ріжні, елементи. Тим об'єднуючим елемен-
том має бути українська людина, позбавлена 
іраціональної ненависти, вмовленої, або при-
родної до свого славного минулого. 

Синтезу двох Україн маємо шукати. Можли-
во, цю синтезу варто назвати візією будучої 
України. Іраціональна нехіть до доби Україн-
ської Народньої Республіки поєднана рівнож 
з іраціональною ненавистю до соціялізму. Ці 



поняття як не є, але пов'язані між собою. По-
збутися іраціональної нехоті до Української 
Народньої Республіки і пов'язаного з нею со-
ціялізму зможемо тільки тоді, коли науково 
пізнаємо, що це таке У Н Р і що таке україн-
ський соціялізм тієї доби. Досі на цю тему на 
еміграції зроблено небагато, а змарнований час 
не повернемо. 

Пізнання нашої недавньої минувшини має 
бути позбавлене маломістечкового заскурузло-
го і закостенілого порпання здебільшого в „по-
милках", бо не помиляється тільки той, хто 
нічого не робить. Зрештою, після п'ятдесятиліт-
нього періоду можна бути „мудрим" та з без-
печної чужини вказувати на помилки. 

Історія не знає повороту до минулого стану, 
бо й сам історичний процес міняється. Все мі-
няється, але залишається та зобов'язує елемен-
тарна безсторонність в оцінці історичних подій, 
а поняття — „соціялізм" у світі вже ніхто не 
боїться. Настав час, щоб його перестали боя-
тися й українці на чужині без огляду на те, 
що це поняття спрофанував совєтсько-москов-
ський большевизм. 

Маємо собі усвідомити всю глибину нещастя, 
в якому перебуває український нарід в УССР. 
Але це усвідомлення не прийде, як наслідок 
влаштування академій з панегіричним змістом 
часто низької якости та з банальними фразами. 
Бо часто на академіях ми перебуваємо тільки 
фізично, з нудьгою, чекаючи кінця. 

Академії потрібні, потрібно, щоо вони були 
на доброму рівні, але сп;в про „вороженьків" 
— це ще не політика. Потрібно також хоч би 
з якійсь мірі жити згідно з ідеями влаштовува-
них нами академій. А від того нас не звільняє 
ані біологічний вік, ані обмеження матеріяль-
:ЇИХ засобів. 

Ми левину частину свого часу і матеріяльних 

засобів віддаємо чужим „кесарям", але не ук-
раїнському „кесареві". 

У нас не припиняються політичні скандали. 
І ми вже до них так звикли, що не усвідомлює-
мо собі катастрофальности їх наслідків. До ос-
таннього такого політичного скандалу нале-
жить публічна заява У К К А в Ню Норку, який 
проголосив, що Д Ц У Н Р є „чужим тілом", з 
яким не можна мати зв'язків. І це сталося ду-
же хутко після скандалу, що виник навколо 
вписання імени президента У Н Р в екзилі до 
грамоти, вмурованої у пам'ятник Тараса Шев-
ченка у Вашінґтоні. Чи не вказує це на те, на-
скільки змізернів українець за кордоном, бо 
не маємо якогось організованого спротиву та-
ким політичним скандалам? 

І згадується дуже прикрі, але правдиві слова 
Тараса Шевченка: „ А братія мовчить собі, ви-
тріщивши очі, може, дума, так і треба..." 

— „Реалітет", „держава над Дніпром", „ево-
люція поняття самостійности" — пищать полі-
тичні мікроби, заховані в щілинах. 

Тридцять три відсотки шкіл в УССР прова-
дять навчання московською міовою, і в них ви-
кладання української „суверенної" мови не-
обов'язкове. Але є в У С С Р і такі, яким україн-
ська мова потрібна, і вони за неї пішли на 
смерть, або на заслання. Згадаймо хоч би ви-
падки у Львівському університеті. 

Ми можемо тільки припускати, який буде 
суспільно-політичний та економічний лад у 
майбутній вільній Україні. Україна, мабуть, не 
буде повністю ані капіталістична, ані соціялі-
стична в економіці. її система можливо буде 
мішана, як і в решті теперішніх сателітних кра-
їн. Неясною залишається справа державного 
плянування, яке до решти скомпромітоване в 
СССР, але це тема окремої статті. 

Полк. Степан Лазуренко 

ПОВСТАННЯ ПРОТИ ГЕТЬМАНА І ДРУГА ВІЙНА 
З БОЛЬШЕВИКАМИ 1918-1919 рр. 

(Продовження з попереднього числа) 
Поговоривши ще трохи та, обмінявшися дум-

ками щодо наступних подій, сот. Смолянський 
розпрощався зі мною і поїхав до Білокуракіна 
до штабу дивізії. Незабаром приїхав до мене 
вершник з Олександрівки з писемним наказом 
негайно прибути туди з куренем. З інформацій 
сот. Смолянського я вже знав про події і тому 
цей наказ мене не заскочив. Я негайно розіслав 
зв'язкових до сотень із наказом будити козаків 
і готуватися до маршу на Олександрівку. Вар-

товому старшині наказав мобілізувати підводи, 
які мали їхати до штабу полку. Збори були 
недовгі. 2-й курінь був вишикуваний на площі 
коло церкви. Привітавши сотні, я коротко роз-
казав їм про події, що сталися в Києві й в 
Олександрівці. Потім курінь вирушив підвода-
ми до Олександрівки. Демаркаційна лінія зали-
шилася без охорони. Удосвіта ми підходили до 
Олександрівки, в якій чути було рух підвід, 
гуркіт колес по мерзлій землі, окремі вигуки 



та гавкання собак. Село не спало: всюди по 
хатах горіло світло, була видна метушня. Коли 
ми в'їхали на площу Олександрівки, то там 
уже шикувалися сотні. Тут ми довідалися, що 
значковий Колісник, к-р кінної сотні, виступив 
як командир полку, бо к-р полк. Луб^яницький 
й його заступник, сот. Смолянський, втекли. 
Старшини старшої ранґи від знач. Колісника 
не посміли на подібний вчинок, бо були дисци-
плінові і не хотіли вносити анархії у полк. Ми 
вважали, що з часом все впорядкується, бо 
цього вимагав серйозний момент у зв'язку з 
подіями у Києві. 

Та ось приїхав знач. Колісник, який приві-
тався з старшинами й козаками полку, почав 
промовляти, закликаючи їх вирушати до Києва 
для боротьби проти гетьмана й німців. Поча-
лися вигуки: „На Київ! На Київ! , , Всім хотіло-
ся вирватись із цього забутого кутка. Після 
цього полк вирушив до Білокуракіна. Майже 
на половині дороги зустрів нас вершник із шта-
бу Запорозької дивізії, який привіз наказ, щоб 
полк зупинився і чекав на розпорядження, а 
знач. Колісник, сот. Степан Лазуренко й Кірі-
ченко мусіли приїхати до штабу дивізії у Біло-
куракіно. Прибули ми до штабу дивізії. Там 
довідалися, що к-р дивізії ген. Борковський 
утік. Болох, що командував полком гайдама-
ків, не встиг його заарештувати. Командиром 
дивізії призначений тепер полк. Сікевич, а 
к-ром Гайдамацького полку став Волох. 

У штабі дивізії не погодилися, щоб знач. 
Колісник і надалі був к-ром полку. Сот. Сте-
пана Мазуренка призначено командиром Бог-
данівського полку, а його помічником — сот. 
Кіріченка і знач. Колісника. Там же я одер-
жав наказ від полк. Болбачана, який своїм 2-м 
Республіканським полком захопив владу в Хар-
кові і подбав про охорону східніх і північних 
кордонів України. Богданівці мусіли негайно 
вирушити до Уразового для захисту магістралі 
Валуйки — Куп'янка. Дорошенківському пол-
кові було наказано їхати до Харкова для охоро-
ни магістралі Харків — Білгород, а Гайдама-
кам — їхати на Поносну — Алмазово для за-
хисту Донбасу від Доібрармії. Найтяжче завдан-
ня одержав мій полк, бо треба було йти на 
Уразово похідним порядком 130 верст уздовж 
кордону. Незатримуючись довше в штабі диві-
зії, я зі своїми помічниками вирушив до полку. 
Зібравши старшин, я поінформував їх про моє 
і моїх помічників призначення, та про завдання 
Запорізької дивізії — охороняти кордони Ук-
раїни, бо німці покидають їх. Поінформував я 
старшин також про те, що діялося коло Києва 
й у Харкові. Старшини в свою чергу одержали 
наказ поінформувати козаків і приготовити 
полк до маршу на Уразово. За деякий час полк 
був зищикуваний. Я під'їхав до полку, привь 

тався і ще раз нагадав про серйозність момен-
ту, який вимагав від нас — запорожців — ви-
конання обов'язків, та — вояцьку дисципліну 
під час довгого маршу. Полк вирушив на Ура-
зово. 

Почалися великі морози з вітрами; снігом 
замело дороги, річки й ставки покрилися кри-
гою Уг м., завтовшки. Дорога вкрилася кучугу-
рами снігу. Старшини й козаки, не мали теп-
лого одягу, мерзли. Цілий тиждень продовжу-
вався цей тяжкий марш; козаки й коні вибива-
лися із сил. 

Щ о діялось в Україні — нам не було відомо. 
Нарешті ранком вступили ми у слободу Уразо-
во, що знаходилася в 12 верстах від Валуйки. 
День тут був базарний: повно людей з возами, 
що виїхали на торг і купівлю. На ярмарку гуло 
як у вулику; люди хвилювалися подіями. Нім-
ці залишили Валуйки, а з ними й наша Харків-
ська кордонна бригада. Валуйки поспішно 
займають большевики. Отже я вирішив, що це 
наше прикордонне місто треба негайно зайня-
ти. Для цього я вислав під командою мого по-
мічника знач. Колісниченка один курінь, пів-
сотні кінноти, кулемети та імпровізійний „пан-
церник" з гарматою, здобуту хор. Гришком, 
та двома кулеметами на звичайній залізничній 
плятформі. Наперед виїхав ,,панцерний потяг", 
а за ним курінь у вагонах; боками залізниці 
їхали верхові як охорона й стежа. Без пере-
шкод під'їхали до ст. Валуйки. Тут були ще 
німці, які останніми залишали місто й станцію. 
Большевики, довідавшись, що місто Валуйки 
німці залишили, поспішно зайняли його: їхня 
розвідка. підходила вже до станції. Колісник, 
довідавшись про таку ситуацію, дав наказ ку-
реневі негайно виходити із вагонів: тут роз-
вернув його в бойовий порядок і повів у на-
ступ на станцію, яку, зайнявши, почав вибива-
ти большевиків з міста. Рішучий наступ 
богданівців так налякав большевиків, що вони, 
не дивлячись на свою численну перевагу, не 
ставили великого опору й залишили місто. Але 
коли вони вибігли на горби за містом і поба-
чили невелику кількість богданівців, то почали 
сходити з горбів і повели протинаступ. Розпо-
чався бій у місті. Богданівці, завзято боронили 
кожну вулицю й кожний будинок. Але тут 
підійшли німці, які ще не встигли виїхати зі 
станції, і вимагали від богданівців припинити 
бій і залишити місто та станцію, поки вони 
не від'їдуть. А як ні, то вони збройно змусять 
це виконати. Про це повідомив мене телефоном 
Колісник, запитуючи, що йому робити. Я дав 
йому наказ залишити місто і відступити на 
2-3 км. від станції. Німці виїхали й місто зай-
няли большевики. 

На другий день прибув на ст. Уразово від 
большевиків парляментар. Це була середнього 



росту людина, 42-45 років: виглядала як наш 
український селянин, з бородою, в чемерці, в 
чоботях, на голові чорна смушева шапка. Го-
ворив він, що є родом із Таращі — повстанець 
проти німців і гет. Скоропадського, що вліті 
1918 р. їхній повстанський загін німці розбили, 
а решта повтікали до совєтів. Тепер вони по-
чули про повстання проти гетьмана, і рішили 
повернутись в Україну: до Таращі, Звениго-
родки. 

— Ми не знали, говорив він, — що ви — ре-
волюційні війська Директорії — зайняли Ва-
луйки, а думали, що то гетьманські і тому ми 
з вами билися; а тепер дуже жалкуємо, я при-
йшов до вас не як до ворогів, а як до братів-
українців, з проханням пропустити нас додо-
му, на Київщину. — А чи багато вас? — запи-
тав я. — Та буде пару соток, відповів він, — 
пильно оглядаючи кожного з нас. — Ми вас 
пропустимо, але без зброї. В дорозі вона вам 
не потрібна. Пізніше, хто захоче вступити до 
Українського війська, то одержить там усе, 
що належать воякові. Отакі будуть мої умови 
щодо вашого повернення додому,—закінчив я. 

Таращанець замислився, а потім сказав: —я 
не знаю, чи наші хлопці погодяться на таку 
умову. Треба мені з ними поговорити. Але ска-
жу, що нам із вами нема чого битись, борімося 
за одну справу, — вигнати німців і ворожого 
нам гетьмана. Тоді будемо господарювати у 
себе самі. 

Поговоривши ще трохи з нами, я дав йому 
українську літературу, одержану мною для 
пропаганди. Таращанець попрощався з нами 
й вирушив до Валуєк. Може у нього були й 
добрі наміри, але за ними стояли московські 
большевики, завданням яких було впершу чер-
гу захопити Україну та забрати як найшвидше 
хліб. У Московії був голод, який міг привести 
до повстання проти комуністів. Вони хотіли 
запровадити большевизм і в Україні. Тому вони 
використовували як найширше українських по-
станців, що прагнули повернутися в Україну 
до своїх осель і рідних, розпропаґандувавпга їх 
своїми демагогічними гаслами, як також і воро-
жістю до всього нашого національно-державно-
го життя. 

(Далі буде) 

Полк. Василь Задояний 
ПОВСТАННЯ У ЖМЕРИНЦІ 

(Спогад учасника) 
(Продовження з попереднього числа) 

— Дякую вам, панове, за службу, — сказав, 
привітавшись з нами, Начальник Резервів Діє-
вої Армії. Але завдання наше ще не закінчене, 
бо повстання не зовсім ще зліквідоване. Тому 
наказую вам, пане значковий, негайно приго-
товитись з одним дивізіоном артилерії до від'їз-
ду на фронт. Ви входите в склад експедиційної 
групи під командою отамана Зелінського. Я 
маю цілком певні відомости, що центром пов-
станського руху є м. Станіславчик, в якому 
згруповані значні сили повстанців. Вони мають 
4 трьохцалеві гармати і велику кількість на-
боїв до них. Вашим завданням буде зліквіду-
вати в корні ці банди. На залізничному двірці 
ви отримаєте дальші накази від отамана Зе-
лінського. Ви призначені також членом надзви-
чайного воєнно-польового суду. Директиви в 
цій справі ви одержите від отамана Зелінського, 
який є головою суду. 

— Ви, пане полковнику, — звернувся він до 
Оріхова, — маєте чувати над касарнями і без-
пекою цілого міста. 

Отаман подав нам руку. Ми вийшли з нови-
ми наказами до дальшої праці, але кожний 
зокрема. 

Попрощавшись з Оріховим, я пішов у полк, 
дати наказ до вимаршу. 

Хоч досить змучені нічним боєм, але енер-
ґійні й усміхнені, стрінули мене козаки в ка-
сарнях. 

— Як там хлопці? — козаки відповіли, що 
все добре та що їм сьогодні було весело. 

Я їм відповів, що буде ще веселіше, бо зараз 
збираємось на маневри... 

Тут я звернувся до командира дивізіону, 
значкового Пономаренка і наказав йому приго-
товити дивізіон зараз до вимаршу. Команда 
зв'язку з каблем і апаратами, як рівнож части-
на гарматного парку з набоями мають також 
разом з дивізіоном вирушити в дорогу. 

Коло посажирського двірця перед мостом че-
кати дальшого наказу. 

— Я їду на двірець зараз. Ви провадите ди-
візіон. 

На двірці я вже застав штаб експедиційної 
групи у повному складі. 

— От, добре, що ви над'їхали. Ми якраз вас 
чекаємо. Зараз ідемо на надзвичайне засідання 
воєнно-польового суду. 

— Слідство виявило, що особливий комен-
дант міста Жмеринки Соломинський і коман-



дйр полку імени „Трудового люду" Самостій-
ної України Скалько перейшли на ворожий 
•бік та зорганізували а перепровадили збройний 
виступ проти Уряду Української Народньої 
Республіки. Злочинці признались під час слід-
ства. На підставі вищезазначеного надзвичай-
ний воєнно-польовий суд засудив зрадників на 
Кару смерти через розстріл. Засуд був виданий, 
затверджений і 14-го березня 1919-го року о го-
дині 10-тій ранку виконаний. 

Після засідання воєнно-польового суду екс-
педиційна група виступила в похід для вико-
нання наказу. 

Першим вирушила кіннота, за нею гармати, 
а потім піхота. 

В 1919 році весна почалась пізно. У березні 
місяці було ще досить холодно і падав лапа-
тий, мокрий сніг. Земля розмокла страшенно 
і коні з їздцями ледви витягували ноги з густо-
го болота. Піхота посувалася ровами, натомість 
гармати формально лежали цівками на роз-
моклій глині. Коні від напруження й тягару 
позагрузали аж по самі черева, так що їх тре-
ба було разом із гарматами виносити на ру-
ках. З великими труднощами витягли гармати 
на гору до Малої Жмеринки. Кіннота з піхотою 
пройшли лавами село, але ніде не побачили 
живої душі. Чоловіки всі повтікали, а жінки 
з переляку боялися висунути носа з хати. 

Наказано знести зброю. Після цього один 
курінь залишено для перепровадження обшу-
ку, а решту відділу спрямовано далі до містеч-
ка Станіславчика. 

За Малою Жмеринкою ми натрапили на ще 
більші труднощі в поході. Поділля взагалі 
славне своїми горами, ярами та долинами. По 
дорозі до Станіславчика гори відносно невели-
кі, але пізньою весною, вони до переїзду з тя-
гарами, а ще такими як гармати, були немо-
жливі. Гармати ми виносили на гору формаль-
но на руках. 

Не доїжджаючи 4-5 кілометрів до Станісла-
чика, Начальник групи отаман 3. наказав ко-
лоні зупинитися. Він занявся перегрупуванням 
відділів кінноти й піхоти, а мені наказав за-
йняти позицію для дивізіону. Виконавши на-
каз, я підійшов до отамана 3. з докладом. 

— Вистрілити три сальви шрапнеллю на Ста-
ніславчик — наказав отаман. 

Я наказ виконав. 
— Добре. Тепер почекаємо та побачимо, як 

вони зареаґують. Якщо вони мають гармати, 
то повинні й нам відповісти — сказав началь-
ник групи. 

Але була мовчанка. Не чути було ні одного 
стрілу. Вичекавши добру хвилину, отаман дав 
наказ іти в наступ. 

Кіннота виступила вперед, а за нею в певній 

віддалі йшла піхота. Артилерії отам&н нйкаЗйб 
залишитись на становищах. 

— Ви зі штабом.—Звернувся до мене отаман. 
Ми стояли й чекали дальшого наказу. 
— Кушніров! Ви залишитеся для охорони 

артилерії — наказав Начальник групи. 
— Пріказ, пане отамане! 
— Ви — звернувся до мене отаман, — нака-

жіть телефоністам тягнути за нами лінію. 
Я наказ виконав, і ми зараз же цілим штабом 

поїхали слідом за військом. 
Кіннота обійшла Станіславчик з двох боків, 

натомість піхота, розвернувшись в лаву, пішла 
просто в село. Козацькі лави перейшли село 
вздовж і впоперек, заглядаючи до хат, стодол 
і хлівів, не натрапляючи на жадний спротив. 

Отаман 3. заїхав із своїм штабом у волость 
і наказав негайно з'явитися старості. 

Ледви розшукали „начальника" села, який 
прийшов блідий і весь трусився мов у лихо-
манці. Не вспів він ще переступити порогу, як 
відразу кинувся до ніг отамана, благаючи: — 
Вельможний пане начальнику, не карайте нас 
тяжко, ми невинні. Виновники повтікали. Вони 
нас силою змушували до виступу. 

— Встань, дядьку, і не роби з себе блазня. 
Нашим завданням тут є совісно розслідити 
справу. Якщо ти не винен, то тобі волос із го-
лови не спаде, але винних я мушу покарати. 
Зараз мені дати списки мешканців села. При 
цьому всі мають тут з'явитись особисто зі 
зброєю і амуніцією для перевірки. Хто не 
з'явиться, буде тяжко покараний. Даю дві го-
дини часу на знесення зброї. Після цього буде 
зроблений обшук, і в кого буде знайдений хоч 
один набій, буде на місці застрелений. Зараз 
є 12-та година, а о другій — має бути закінчена 
справа. З Богом! 

Староста прожогом кинувся в двері виконати 
наказа. 

У цей момент до волости ввійшов місцевий 
священик і попросив увесь штаб до себе на 
„закуску". Ми пішли. 

Під час обіду, селяни зносили і звозили 
зброю. 

Після обіду, прийшовши до волости, ми по-
бачили велику купу рушниць, незлічину кіль-
кість набоїв та величезну масу ріжного вій-
ськового майна: сідла, шаблі, Гранати й усяка 
упряж, а навіть 4 трьохдюймові польові гарма-
ти. Зброїбуло так багато, що можна було узбро-
їти цілий полк. Гармати, які були десь закопані 
від часу розпаду царської армії, були поржавілі 
й у такому стані, що до вжитку вже не нада-
валися. Тому вони з них не стріляли. 

Побачивши всю цю зброю і амуніцію, отаман 
аж за голову взявся, кажучи: 

— Як би ми не викрили були цього повстан-



ня завчасу, то воно наробило б нам великого 
лиха. Весь наш Державний Центр, разом з 
усіма міністерствами і державним майном бу-
ли б тут, в Жмеринці поховані. Дякувати Бо-
гові, що Він має нас у своїй опіці і що так 
сталося, а не інакше. 

— Де є староста? — Звернувшись до селян, 
спитав отаман. 

— Я тут, вельможний пане начальнику! 
— Все знесли? — Гостро запитав отаман. 
— Здається, все. — Тремтячим голосом від-

повів староста. 
— Командири курінів до мене! 
Виступили всі командири, які брали участь 

у цій виправі. 
Отаман дав такий наказ: 
— Перепровадити докладний обшук у цілому 

селі. Обшукати систематично кожну хату, хлів 
і найменшу діру. У кого буде знайдено хоч один 
набій, стріляти на місці. Після доконаного об-
шуку всіх мужчин без винятку забирати до во-
лости на сход. З Богом! 

Ми сиділи і чекали висліду ревізії. 
Вислід був задовольняючий. Ніде не знайде-

но найменшої військової дрібниці. 
Зібрали все село на сход. 
Отаман вийшов з волости і звернувся до зі-

браних селян із слідуючими словами: 
— Ми, селяни і робітники боремося за краще 

майбутнє нашої дорогої Батьківщини, ми кров 
свою проливаємо й життя своє ЕІддаємо за волю 
України, ми здобуваємо для вас землю і волю, 
ми несемо для вас добробут, спокій і порядок. 
Ви, замість того, щоб помогти нам у цій тяжкій 
і непосильній боротьбі з віковічним нашим во-
рогом, щоб врешті бути вдячним своїм же бра-
там, українським селянам і робітникам, за ту 
жертву, яку вони несуть для вас і за вас, ви 
негідні зрадники українського народу і україн-
ської Держави, тихцем скрадаючись, як той 
злодій, наносите нам, вашим визволителям, 
зрадницький удар ножем у спину. Якби це був 
ворог на нашому місці, з вашого села не ли-
шилось би найменшого сліду, а ваші зрадниць-
кі душі відправив би на той світ. Але ми не 
кати і вашої крови на своїх руках не хочемо 
мати. Тому видайте зрадників і провідників, а 
решті гарантую свободу. Як бачите, я стою на 
становищі справедливости. При цьому остері-
гаю, що, коли не буде з вашого боку доброї 
волі, іншими словами, не видасте ворохобників, 
будете всі покарані. Я чекаю. — 

У громаді повстав великий гамір. Вигукува-
но імена людей, які намовляли, чи то змушу-
вали до виступу, погрожуючи спаленням го-
сподарства. В натовпі гуло, мов у котлі, так що 
не можна було нічого докладно розібрати. 

Ми чекали. Суперечкам не було кінця, а ви-

новників не видавали. Отаман стратив їеріїб-
ливість та звернувся до зібраної громади зі 
словами: 

— Бачу, що ваше сумління не порушилось. 
До вини ніхто не признається, ані також інших 
не хоче видати. Однак всі ви є винними, бо зі 
зброєю в руках виступили проти Уряду і Дер-
жави. Тому понесете всі заслужену кару. 

Натовп увесь завмер. Ніхто не видав ні одно-
го звуку з просьбою про помилування. Всі сто-
яли понуро і чекали у мовчанці, що станеться. 

Отаман ще стояв хвилину і вичікував при-
знання, або просьби про помилування. 

Але це не наступило. 
Тоді отаман роз'ярений крикнув: 
— Гайдамаки! Щ о десятому по 50 шомпо-

лів в с... 
І гайдамаки кинулись виконати наказ. 
Опісля знайшлися винні, а вони дістали по-

двійну порцію. 
На цьому кара не закінчилася. Отаман на-

ложив високу грошову контрибуцію і податок 
у формі харчових продуктів, як хліб, сало, 
м'ясо, крупа, мука й інше. Все це мало бути 
звезене до команди двірця в Жмеринку на 10-ту 
годину ранку слідуючого дня. Щоб забезпечи-
ти вповні виконання наказу, взято 20 людей, 
як заложників з тим, що коли село не дотримає 
наказаного реченця, заложники будуть роз-
стріляні. Після таких заходів отаман наказав 
відтранспортувати знесену зброю й амуніцію на 
двірець у Жмеринку. 

Така сама доля спіткала села Малу Жме-
ринку і Дзялово. 

На цьому закінчилася наша експедиція і ми 
повернулися до Жмеринки. 

Такий був кінець повстання у Жмеринці, яке 
дійсно було швидко зліквідоване, а злочинці 
суворо покарані. Але це загальній справі не 
помогло. Армія Української Народньої Респуб-
ліки продовжувала розкладатися не днями, 
а годинами. 

* 

Події розвивалися прискореним темпом. Все 
зусилля було скероване на те, щоби затримати 
натиск москвинів. 

На рампах 11-го полку вантажились полки 
для вимаршу на фронт. Одержав наказ і окре-
мий гарматний полк для вимаршу. Здавалося, 
що все в повному порядку. Але трагедія крила-
ся в тому, що ці полки не доходили в повному 
складі на фронт. Діставши повне обмундиро-
вання, білизну, зброю й амуніцію, та придбав-
ши іншого військового майна, по дорозі розбі-
галися додому, так що ешельони оприходили 
на місце призначення цілком порожні. 

Другою трагедією в нашій боротьбі були са-
ботажі залізничників. Замість того, щоби спів-



працювати в повній гармонії з військовою вла-
дою, тут доводилося здобувати кожний крок 
зі зброєю в руках. У наслідок таких саботажів, 
багато ешельонів взагалі не відходили на 
фронт, в тому числі і ешельон із нашим гар-
матнім полком. Жадні заходи не помогли. 
Фронт зближався не днями, а годинами. 

Москвини не наступали на Жмеринку через 
Гнівань-Браїлів по залізниці, а обійшли її че-
рез Хмельник із тилу, щоб таким чином захо-
пити все державне майно, яке тут нагромади-
лось. 

Обслуга залізниці, а між ними тайні й явні 
сприічинники попереднього повстання, поро-
збігалися. Наступив повний хаос. У цьому хао-
сі військова влада була безрадна — не мала 
жадної можливости, ані часу, ані фахівців, 
щоб налагодити знищений транспорт.Частини, 
які стояли в резерві і мали можливість власни-
ми спроможностями просмикнутися на Проску-
рів—урятувалися. Ті ж, що були призначені на 
Вінницький фронт, не мали можливости про-
битися через район повстанських сіл — роз-
топилися, як сніг на весні. З них більше патріо-
тичний елемент пішов у протибольшевицьке 
повстання. 

Таку ж долю спіткав і Гарматний полк. На-
вантажившись в ешельон, із нами маневрували 
з рейок на рейки цілу ніч і в результаті запхали» 
в самий тупік, загородивши іншими ешельона-
ми, без можливости всякого вивантаження ко-
ней і гармати. То був вже явний саботаж. Пол-
ковник Оріхів, у безнадійності положення, пе-
редав мені командування полком, сам пішов у 
Штаб по накази... і більше не повернувся. 

Я негайно дав наказ козакам робити помости 
для вивантажування коней і гармат. По вели-
ких зусиллях — це мені вдалося. Але друге не 
щастя мене спіткало: — козаки між ешельона-
ми стали зникати як камфора і не було можли-
вости цьому запобігти, бо й старшини, призна-
чені для догляду над цим, також зникали ра-
зом із козаками. Врешті з кількома старшина-
ми й козаками вдалося вивантажити коней і ви-
котити гармати, але не було вже з ким що 
робити. 

Большевики з розгону, з боку Проскурова, 
зайняли касарні 10-го полку, станцію і містеч-
ко Жмеринку. Те, що ще всилі було зробити 
в останній хвилині, то це те, щоб не дістався 
в руки ворога так цінний матеріял, як коні 
і гармати, — поздіймати замки і повкидати у 
криниці, щоби пізніше їх використати. Частину 
гармат зробити не здібними до вжитку, а коні, 
зброю й амуніцію роздати старшинам та коза-
кам із поблизьких околиць, наказуючи їм іти 
в повстання проти московського окупанта. 

Жмеринку зайняв 2-гий Таращанський со-

вєтський полк. Кінні і піші роз'їзди його нй-
шпорили по місті і між ешельонами та вишу-
кували петлюрівців і тут же — на місті їх без 
суду розтрілювали. Я чув то тут, то там часті 
постріли. Це був знак — як москвини святку-
вали свою перемогу. Я не хотів від першого 
ліпшого большевика так ганебно згинути, тому, 
вибравшись з-поміж ешельонів, я поспішно пі-
шов до касарні 11-го полку. Зайшов до першого 
найближчого будинку і почав розглядати все 
довкола. В тім побачив на нарах солдатську 
шинелю. Зняв чемерку і зброю та переодяг-
нувся в шинелю, вибив дві цеглини у грубці, 
вкинув туди револьвер і шаблю та впхнув та-
кож і чемерку. Поздирав на шапці галуни, під-
няв комір і пішов скорою ходою по дорозі з 
касарні просто до міста. Я не мав жадних до-
кументів, але я мав одну на дію. Був у мене 
приятель, який був начальником пошти і який 
дав мені посвідку, що я телеграфіст. З тою 
надією я йшов просто на пошту, щоб переси-
діти цю критичну хвилину большевицького 
терору. 

Не вспів я дійти до міста, як із-за рогу за-
лізничної школи затримав мене кінний роз'їзд 
із п'яти чоловік. 

Стой!!! Рукі в верх! Документи!... 
Я подав цю посвідку, написану українською 

мовою, начльникові роз'їзду молодому хлопчи-
кові років 17-18. Той став читати. Другий зно-
ву перехилився через сідло і став приглядати-
ся текстові. Начальник прочитавши, повернув 
мені її назад і рушив конем далі, нічого мені 
не сказавши. Другий же, що приглядався, — 
відразу загнув „у Бога та Канцелярію", — 
сказав до начальника роз'їзду: „ти Коля, таку 
твою... зачем ти єво пустіл? Етож петлюровсь-
кий бандіт. Розстрєлять єво!" 

— Та брось! — відповів начальник. — Он же 
телеграфіст, відімо свой чєловек. 

Так сперечаючись, поїхали далі. 
Не вспів я зробити ще й пару кроків, як із-за 

рогу другого провулка вилетіла кулеметна та-
чанка з наїженими багнетами червоноармійців. 

— Стой!!! Рукі в верх!!! 
— Гріша і ти Сєрожа, отвєдітє єво за стєнку, 

— чую приказ старшого. 
Я кинувся до тачанки і крикнув до старшого: 

— Так, что же ето ти, товарищ, так ето без суда?... 
— Малчі петлюровская сволоч! 
— Я в армії нє служіл. Я телеграфіст здесь 

на почтє, вот документ. 
Він навіть не подивився, а повторив наказ: 

„отвєсті за стєнку!" і тачанка рушила далі. 
Червоноармійці підбігли до мене і попхали 

багнетами за стіну, вздовж залізничної лінії. 
У цей момент, як мене пхали багнетами за 



стіну, мене пройняли блискавично думки: як 
рятуватись ? Ці ж варвари не мають серця. Вони 
визнають тільки силу. І за це я вчепився, як 
за останню дошку рятунку. 

Замки заклацали, подаючи в цівки набої, ще 
момент і буде по всьому. 

Нараз, я, підбігши до одного червоноармійця, 
ухватив зі скаженою силою за рушницю і кри-
кнув: — „ти в каво стрєляєш, таку твою мать!!! 
Ти, сволоч!!! — тут я вже не мав меж москов-
ському лексікону, 

— Ти знаєш, в каво ти стрєляєш? Ти стрєля-
єш в ідейного комуніста, может бить ещо боль-
нїе, чем твой комісар! Вєді меня сєйчас же 
к нему! Ктб твой комісар? Я хочу с нім гово-
ріть! 

Така мова зразу ооезброїла московського 
нахабу. Він тут же сказав до свого псубрата: 
— „товарищ! А может бить он на Самом дслє 
•ідейний камуніст ? Отвєдьом єво к товаріщу 
коменданту, пусть он с нім расправляєтся!... 

І ми пішли. 
Біля комендатури вже стояв півкільометро-

вий хвіст. У ньому я зауважив кількох ранше 
зникнувших старшин, які вспіли вже почепити 
червоні банти на грудях. Побачивши мене, де-
які повідвертали голови, а інші поклали пальці 
на устах. Мене повели просто до коменданта. 

Комендант, взявши від мене посвідку, глянув 
і сказав: ,,потом разбєром. Отвєсті єво в льох!" 
Потім звернувшись до вартового сказав: — 
слєдующіи!... 

Вже інші червоноармійці вивели мене від ко-
менданта і посадили в якийсь жидівський склеп 
із згнилими яблуками і замкнули за мною за-
лізні двері. Ну,—подумав собі,—тепер мені кі-
нець. Уже я більше звідси не випутаюсь. Але 
все таки надії не стратив. Змучений подіями, 
переживаннями і нервовим напруженням, я, на-
мацавши сухе місце на землі, ліг і міцно за-
снув. Довго я спав, чи коротко, я не міг, за від-
сутністю світла, перевірити: чи то день, чи ніч. 
Я вже став відчувати голод і став нишпорити 
по склепові в надії знайти хоч гниле яблуко. 
Але надаремно. Вкінці обезсилений, хворий і 
голодний став маячіти. По якомусь часі, мов 
крізь сон, почув стук у двері. Дійсно двері від-
чинились і я в них побачив червоноармійця. 

Ей, ти, там, вихаді! 
Я відповів йому, що я обезсилений і хворий 

та не можу встати. Той видно був якийсь до-
бряга, бо підійшов до мене, взяв під руки і за-
вів до комендатури. 

Комендант витягнув із шуфляди мою посвід-
ку і сказав: 

— „Вот товарищ 3. Я по етому удостовєренію 
наводіл справкі на жмеринской почтово-теле-
графной конторрє і убєділса, что Ви дєствітєль-

но в контрреволюціонном двіженії участія ні-
какого нє прінімалі, за что і освобождаю. — 

— Благодарю Вас, товаріщ комендант; — 
і тут подумав я собі, — як попадеш ти мені ко-
лись у руки, я тебе звільню. 

Комендант передав посвідку діловодові і той 
на звороті її написав таке: „зазначений в етом 
тов. 3. в контр-ревілюціонном двіженії участія 
нікакого нє прінімал, что подпісю і пріложенієм 
совєтской печаті удіостоверяю. — Комендатн 2 
Таращанскаго совєтскаго полка. — Мурашка, 
пісьмоводітєль — Блюм". 

Діставши чорне на білому, я сміло вийшов 
із комендатури і пішов просто на пошту, щоб 
подякувати друзям за рятунок. 

Залишитися мені довго в Жмеринці було не-
безпечно з огляду на попередню мою актив-
ність. Перший ліпший мешканець міг показати 
пальцем — „петлюрівський бандіт". Але без 
перепустки виїхати у будьяку сторону було не-
можливо. Скрізь по залізницях шаліла ще сти-
хія большевицького терору. Я був в безвихідно-
му положенню. Але пригадав я собі, що в мі-
стечку Браїлові, три кілометри від Жмеринки, 
оженився мій шкільний товариш Федь Гринюк 
з одною панною по прізвищу Гирка; може 
удасться пересидіти якийсь час у нього, поки 
затихне ця стихія терору. Тому довго не на-
думуючись, попрямував залізницею до міста 
Браїлова. По дорозі я зустрічав багато черво-
армійців, які стріляли куди попали і в кого 
попало. Але мене ніхто не зачіпав і я дійшов 
до станції без перешкод. 

Недалеко від станції під деревами я побачив 
багато трупів, постріляних козаків-жертв боль-
шевицького терору. На станції запитали у мене 
перепустку. Я показав відворотну сторону своєї 
посвідки, де була велика зі зіркою червона 
печатка, і мене без перешкод пустили далі. 

Пана Гирку не довго мені пришилося шу-
кати. Жив він на передмісті, при самій дорозі 
до міста. Товариша я не застав. Він був на-
чальником міліції у м. Тиврові. 

Пан Гирка якось віднісся зразу до мене з 
недовір'ям, але коли розговорилися про се, про 
те, а особливо коли я розповів про минуле його 
зятя, зразу повеселішав і поставив пляшку пер-
вака на стіл. Після я йому розповів про свої 
пригоди й просив поради, що мені робити. 

Ну, відомо, — відповів він, — перебудете 
кілька днів у мене, а там Гаша (рідна сестра 
жінки мого товариша) завезе Вас у Тиврів до 
зятя — може там спокійніше. 

Так і зробили. 
Дійсно, п-во Гирки заопікувалися мною сер-

дечно. 
Не пройшло й пару днів, як з'явились чер-

воноармійці і зажадали видати їм петлюрівця. 



— В мене жодного петлюрівця нема, — від-
повів він, — в мене живе телеграфіст із жме-
ринської пошти. Він зареєстрований у комен-
датурі і має документ. 

Я подав посвідку зі совєтською печаткою. 
Червонармієць, побачивши велику зірку з сер-
пом і молотом, випростувався і сказав: ,,а нам 
донєслі, что у Вас скриваєтся петлюровец. Зна-
чіт, всьо в порядкє. — І вони пішли. 

Але можуть прийти ще й другі, треті, і, щоб 
не наражати добрих людей на неприємности, 
я рішив найскорше покинути Браїлів. 

На другий день ми з Гашою вибралися до 
Тиврова. Місто Тиврів віддалений далеко від 
залізниць і туди ще большевицька влада не 
сягнула, тому я мав намір пару тижнів пере-
чекати. 

Товариш зустрів мене з відвертими раменами. 
Але гостювати мені довго не прийшлось, бо 
большевицька влада і тут насаджувала своїх 
емісарів. За пару днів я мусів виїхати. 

Пасажирськими, та й товаровими потягами 
їздити було небезпечно, бо большевики реві-
зуючи поїзди, підозрілих людей виарештовува-
ли і тут же на станції розстрілювали. Але все ж 
таки я заризикував. Сів уночі на товаровий 
потяг на буфера і поїхав до Вінниці. Як потяг 
ставав на станціях, я зіскакував із буферів і ліз 
під вагони та чекав поки знову поїзд не рушив. 
Таким чином я добрався до Вінниці. Тут по-
щастило мені знайти такий же поїзд до Козя-
тина. 

В Козятині я вже був, можна сказати, як у 
себе в дома. Відразу знайшов поїзд на Хри-
стинівку і вліз просто до першої кляси між 
червоноамійців. У вагонах було їх повно, не 
було місця, де стати. Я вийшов на площадку 
й став роздумувати над тим — куди ж їхати 
далі. І так задумався, що не зауважив, як до 
мене підійшла одна панночка по міському 
вдягнена, стала коло мене і вперто дивилась 
мені в очі. Потім притишено сказала: — ,,Ви 
будете український старшина?" 

— Ви помиляєтесь, товаришко, я не тільки 
не є старшина, я взагалі не служив в жадному 
війську. 

— Хтось би Вам повірив. 
Підійшла ближче і тихо промовила: — „Не 

заперечуйте! Я Вас знаю особисто. 
— Щ о за нахаба думаю собі. Тягне за язика, 

хоче спровокувати. — 
Вона видно думку мою вгадала, бо тут же 

додала: 
— Як придивитесь мені ліпше, то й Ви мене 

пізнаєте. 
— Щ е раз Вам кажу, що Ви помиляєтесь. 
— Повст&нкц, Соня нікрлц не помиляється. 

Я пронизливо зміряв її очима і мало, що не 
ухватив її в обійми. 

Це була дійсно повстанка Соня. Ця неустра-
шима Соня, моя довірена контррозвідчиця ще 
з часів Київських боїв за арсенал. Вона тіши-
лась увагою Головного Отамана Симона Пет-
люри. 

Особисті справи для неї не існували, не іс-
нував також час, не було мови про втому, коли 
розходилось про справи організаційні. Ніколи 
не було для неї забагато роботи, палив її го-
лод праці, завжди хотіла зробити більше, ніж 
від неї вимагали, завжди з охотою зголошува-
ла своє бажання допомогти, або заступити ін-
ших. Для неї не було небезпечної праці, а якщо 
уважала, що є така для інших — стралася сама 
їх виручити. Енергійна, повна ініціятиви, чу-
дова організаторка, чинна товаришка, а пере-
довсім — спокійна. Своєю безприкладною від-
вагою в службі для війська, розпочала працю 
в пам'ятних днях оборони Києва перед бандами 
Муравйова. В січні-лютому 1918 року особливо 
була довіреною працівницею Головного Шта-
бу; обладована тайними матеріялами перехо-
дить кілька разів у потягах і на двірцях. Була 
кілька разів арештована, але дякуючи холод-
ній крові висмикувалася з большевицьких рук. 
Завдяки швидкій орієнтації й бистроті розуму, 
займала керівне становище в одному з відділів 
Штабу. Дбайлива і запопадлива про своїх під-
владних, була для них прикладом відваги, жер-
твенности й обов'язковзсти. В піднесеному на-
строю, з блиском задоволення в своїх великих 
чорних очах, з'являлася до Штабу й доклада-
ла своїм начальникам про виконання наказу. 

Такою, власне, стояла передімною Соня Бо-
гаєвська у власній особі. 

— Яка я щаслива, що спіткала Вас пане ота-
мане ! 

— Та який я тепер до біса отаман без війська. 
— Будете мати військо, пане отамане... На 

Уманщині організується перший повстанський 
Штаб на Київщину. Штаб складається з дуже 
добре відомих Вам старшин. До Хрестинівки 
напливають численні повстанці. Штаб намітив 
зформувати 4-ту повстанську селянську диві-
зію. Бракує досвідчених старшин. 

Я кажу, що я безмірно рада і щаслива, що 
спіткала Вас, бо, власне, бракує нам таких до-
свідчених людей, як Ви пане отамане. 

— А хто очолює Штаб, Соню? 
— Штаб цілковито ще не оформився, але, 

правдоподібно командиром тої селянської по-
встанської дивізії буде — отаман Григоріїв, (не 
той ворохобник Григоріїв, що командував Оде-
ськими операціями), а Начальником Штабу —-
полковник Литвиненко. 



Майор Микола Отрешко-Арський 

СПОГАД ПРО СПІЛЬНУ ВІЙСЬКОВУ ШКОЛУ 
(1919-1920 рр.) 

Житомирська піша юнацька школа в нашій 
армії має свою визначну історію. її бойові за-
слуги описані в журналі „Молода Україна" 
(ор. ОДУМУ) чч. 95-96 за серпень і вересень 
1962 р. під заголовком: "Бої Житомирської пі-
шої юнацької школи". 

Вона проіснувала до вересня 1919 р., коли її 
було переіменовано й переформовано на „Спі-
льну Військову Школу", згідно наказу Голов-
ної Військової Шкільної Управи Військового 
Міністерства, з відділами: пішим, кінним, гар-
матним та інженерним. 

Для переведення цього в життя Головна Ко-
манда Військ У Н Р зидала наказ до всіх частин 
Армії про відкомандирування до СВШколи, 
юнаків і однорічників, бажаючих закінчити 
військову школу по роду зброї, як подано вище. 

До пішого відділу зразу ж ввійшла Жито-
мирська піша юнацька школа в складі 4-х пі-
ших сотень і сотнею тяжких кулеметів. 

Негайно приступлено до формування кінно-
го, гарматного і інженерного відділів. Почат-
ком цих відділів були юнаки Житомирської 
школи кінної розвідки, гарматної батареї і сотні 
зв'язку. Повний склад школи був наступний: 
1. Піший відділ: 1 курінь піхоти 4-х сотенного 

складу, плюс кулеметний підвідділ у складі 
одної сотні станкових кулеметів. 

2. Кінний відділ: один дивізіон 3-х сотенного 
складу. 

3. Гарматний відділ: один дивізіон у складі 
одної батареї польових гармат 3", півбатареї 
кінно-гірських гармат і півбатареї тяжких 
гармат. 

4. Інженерний відділ: один технічний курінь, 
одна сотня зв'язку (телеф.-телеграф.), одна 
сотня саперів і одна сотня понтонерів. 

Так мала виглядати Спільна Військова Шко-
ла Армії У Н Р у повному складі. Кам'янецька 
піша юнацька школа була зформована в січні 

— А Вас куди Бог провадить Соню? 
— Я з важливим донесенням від Штабу до 

Пана Головного Отамана Симона Петлюри. 
— Добре Соню! Я їду до Штабу. Щасливої 

Вам дороги! 
— До скорого побачення, пане отамане! 
І я зараз же поїхав до Штабу, щоб розпочати 

в інших умовах боротьбу за Самостійну Україн-
ську Державу. 

(Кінець) 

1920 року, і призначена була головно для того, 
щоб заховати кадри командного складу С В Ш 
та юнаків, що з тої чи іншої причини не вийшли 
зі школою на фронт. Існувала вона до місяця 
травня, себто до повороту решток С В Ш з Зи-
мового Походу, а тоді влилася повністю до 
складу Спільної Військової Школи. 

Подаю докладніші відомості про кінний від-
діл С В Ш в 1919 році. Згідно з наказом Голов-
ної Команди з серпня 1919 року, в перших чи-
слах вересня т. р., з 3-ої Залізної стрілецької 
дивізії, прибула до школи група юнаків (Лу-
бенського кінного полку), яких було зарахо-
вано до кінного відділу. Було там десятків три 
юнаків. Кінний відділ був у стадії формування. 
Кожного дня прибували однорічники з частин 
і незабаром 1-іиа кінна сотня була укомплекто-
вана, а далі приступлено до формування 2-ої 
сотні. Старшинський кадр був для цілого ди-
візіону 3-х сотенного складу. Укомплектуван-
ня сотень проваджено з розрахунком старшин-
ства на майбутнє: 1-ша сотня — старший курс, 
2-га сотня — середній і 3-тя сотня — молод-
ший. Начальником кінного відділу С В Ш при-
значено ген.-штабу полковника Пучковського 
(на початку 1920 року був начальником шко-
ли), командиром дивізіону — осавула (майор) 
Галицького, інструктором їзди — полковника 
Ломаковського (колишній інструктор їзди 
Тверської кавалерійської школи), командиром 
1-ої сотні — сотника Мироновича, командиром 
2-ої сотні — сотника Пліського, командиром 
3-ої сотні — сотника Короленка. Курсові стар-
шини були: ген.-штабу сотник Цурканів (ви-
кладав тактику і польову службу), сотник 
Квітка, сотник Ярош та пор. Шпитко. 

Муштрове навчання, та манежна їзда, прова-
дилася з перших днів нашого прибуття до шко-
ли, а незабаром почалось і теоретичне навчан-
ня. Коней напочатку було до пів сотні, але в 
скорому часі отримано з ремонтного депа до-
повнення і стан коней рахувався 130. Все оз-
броєння було російської марки, як рівнож сідла 
і збруя для коней. Муштра провадилась за ук-
раїнськими статутами (переклад з російських). 
Умундировання складалося: зі суконної блю-
зи захисного кольору і синіх штанів (пів ґалі-
фе), та кашкету зі захисного сукна з отоками 
синьої барви з трьома білими кантами; був це 
щоденний стрій, а святочний — відріжнявся від 
щоденного — кроєм; барви залишалися ті самі. 
Святкове умундировання: френч і штани з бі-



лими кантами; на рукавах, вище манжетів, 
нашиті були сині трикутники, обшиті срібною 
стрічкою — біля одного см. ширини; так само 
петлиці: синьої барви, обшиті по 3-х краях та-
кою же стрічкою. На петлицях кожний юнак 
мав одну зірку, ланковий 2, ройовий 3, чотовий 
4 і бунжучний 5 зірок. 

На час вимаршу школи з Кам'янця-Под. на 
фронт проти денікінців, в листопаді 1919 року, 
кінний відділ виставив одну кінну сотню пов-
ного складу — 120 шабель, а решта юнаків, за 
браком коней, приділена була до охорони Уря-
ду, міністерства скарбу та державних складів 
майна. У цій групі було біля 60 юнаків. Гар-
матний відділ був розташований на протилеж-
ному кінці міста (в Архиєрейському домі). Зу-
стрічалися ми з ними лише під час: парадів, 
переглядів чи спільних вправ, як це було 
на показових вправах перед чужоземними вій-
ськовими місіями. 

Перший випуск молодих старшин піхоти в 
кількості 196 осіб із СВШколи відбувся в ли-
стопаді 1919 року, а піся цього в пішому від-
ділі залишилося ще 3 піші сотні. 

Загальна ситуація на фронті і в запіллі зму-
шувала Уряд У Н Р евакуватися з Кам'янця 
і для переведення її залишалася лише заліз-
ниця Кам'янець-Проскурів. Тому, що денікінці 
вели наступ зі Жмеринки, по залізниці на Про-
скурів, був наказ затримати на певний час Про-
скурівський вузол. 

Змучені безперестанними боями та десяткова-
•ні тифом, фронтові частини відходили в при-
значений район Староконстянтинова, а тому 
вони наказу не могли виконати. Головна Кома-
нда тоді вирішила вислати СВШколу під Прос-
курів. Першими ешельонами були вислані від-
діли, піший, інженерний та кулеметний, і з ни-
ми пішли молоді старшини піхоти, залишені у 
складі СВШколи як старшинська сотня. Мар-
шовим порядком вислано туди кінний і гармат-
ний відділи. Марш цієї колони відбувся дорогою 
Шатава-Дунаївці-Ярмолинці - Антонівка-Прос-
курів. Бойовою частиною С В Ш в часі боїв під 
Проскуровом командував полк. Трутенко, а 
нач. штабу призначено ген.-штабу сот. Цурка-
ніва. Всі відділи СВШ, які входили до бойової 
частини, успішно виконали завдання. Контр-
наступом змусили денікінців відступити до Де-
ражні, а далі до ст. Комаровець, але після того 
почали відступати, стримуючи ворога на час 
потрібний для переведення евакуації через ст. 
Проскурів. Подія з 2-ма вагонами грошей, ста-
лася останнього дня, коли вже бій провадився 
під станцією і містом Проскурів. На станції у 
той час було ще два три потяги готових до від-
ходу, в тому потяг Міністерства Скарбу. 

Несподівано над'їхав паротяг <— „таран", пу-

щений залізничниками-саботажниками зі ст. 
Гречани. Мета саботажу була ясна, — забльо-
кувати шлях і зробити паніку, щоб залишилося 
майно на поталу денікінцям та голоті. Паротяг 
наїхав тендером (пущений задом) на потяг 
Міністерства, але тому, що потяг вже рушив, 
замір залізничників не вдався на 100%, бо вда-
рив він (паротяг) у бік потягу та стрілці, ви-
биваючи з рейок два вагони і сам також зі-
скочив та сів поміж рейками. Ситуацію опану-
вали юнаки-кінноти, які були в охороні дер-
жавної скарбниці. Залізничники, побачивши 
катастрофу, заподіяну своїми колегами, почали 
втікати зі станції. Треба було їх затримати. Кіль-
ка пострілів у гору та команда „стій" — затри-
мали їх. Негайно довідались від них про місце, 
де знаходяться крани (підойми). Притягли 
кілька кранів і наказали відіпхнути трохи па-
ротяг, щоб дати прохід вагонам. Якраз на той 
час, недалеко станції, стояла на бойовому ста-
новищі батарея гарматного відділу С В Ш , а в 
охороні батареї — юнаки з кінної сотні (при-
криття). Ці юнаки, з наказу команданта потя-
гу, підважили і перекинули з насипу ті два ва-
гони. Тривало це 30-40 хвилин і дорога була 
вільна. Потяги рушили далі. Під вечір, відір-
вавшись від ворога, С В Ш помаршувала на 
Староконстянтинів. Не рахуючи втрат, понесе-
них у боях, тиф безжалісно забирав щораз но-
ві жертви. У Кам'янці прийшлося залишити в 
шпиталі перші жертви. Так само доводилося 
робити по дорозі маршу в самому Проскурові, 
де захорував на поворотний тиф і мій брат. Все 
діяло проти нас, а особливо тиф. Школа отри-
мала в Проскурові кожухи: для піхотинців, 
кулеметників і служби зв'язку, а короткі — 
для кіннотників і гармашів. Факт той, що, коли 
до Староконстянтинова прибули юнаки кінно-
ти, що були в охороні державної скарбниці, всі 
вони були на конях. Коней тиф не брав, а лю-
дей бракувало. 

Зі Староконстянтинова вся школа з оркест-
рою примаршувала до м. Любара, де нас було 
розкватировано дивним способом. Піші части-
ни — в містечку, а кінноту та гармашів ви-
слано в село за річкою. Тут з нами був лише 
один старшина-сот. Пліський. Решта старшин 
залишалася в містечку. Гармаші стояли 2-3 ву-
лиці далі. Крім того ніхто з нас не знав, що 
властиво діється. На другий день ранком у ра-
йоні розташування нашої кінної сотні з'явилися 
полк. Данченко і полк. Лег'н із гайдамаками. 
Викликали сот. Пліського й дали наказ не-
гайно виїздити сотні. Наказ цей був від „Го-
ловного Отамана" Волоха, бо, мовляв, Голов-
ний Отаман С. Петлюра зрадив і втік, а Волох 
перебрав на себе всі його обов'язки. Події, які 
трапилися в самому Любарі нам були абсолют-



но невідомі. Зв'язок зі штабом школи був загуб-
лений; зв'язкові, яких висилав сот. Пліський, 
верталися по кількох хвилинах назад. Гайдама-
ки не пропускали нікого через річку, мотивую-
чи, що звідтіля стріляють по них. У таких об-
ставинах сот. Пліський, наказав сурмачеві гра-
ти ,,сідлання" і „збірку". Сідлаючи коней, чує-
мо, як такий же оиґнал грає сурмач в розташу-
ванню гармашів, а одночасно на роздоріжжі, 
кілька хат від нас, побачили тачанку з кулеме-
том направленим у наш бік. На наше подвір'я 
зайшла срупа гайдамаків і питали про наш ку-
лемет „Максима". Кулемет отримала сотня в 
м. Староконстянтинові, разом із тачанкою. 
Юнак Андрій Троцький (старий кулеметник із 
Лубенського кінного полку) сказав, що він ку-
лемета нікому не віддасть. Тоді гайдамаки ска-
зали, що полк. Данченко наказав підтримати 
кулеметним вогнем їхніх кулеметників, які ве-
дуть перестрілку з бунтівниками. Дійсно, з бо-
ку м. Любара, чути було окремі рушничні пост-
ріли та короткі кулеметні черги. Юнак Т. виї-
хав із ними і від того часу ми його вже більше 
не бачили. Ми вивели коней на вулицю, де зби-
ралася вся сотня. На короткому гальопі під'ї-
хав сот. Пліський; привітався зі сотнею. На йо-
го обличчі видно було схвильовання. У цей час 
під'їхав до нього полк. Легін і дав наказ їхати 
сотні за сотнею гайдамаків; за нами слідом — 
ще кілька сотень. Район наш вже був зазда-
легідь оточений гайдамаками Волоха, і коли 
ми рушили, то побачили 2 чи 3 кулемети на 
тачанках, які були скеровані на хати, де ми 
стояли. Спустились ми до річки. Полк. Легін із 
гайдамаками звернув круто праворуч за хати, 
а наша сотня продовжувала рух просто. Рап-
том почули кілька коротких серій із кулемета 
з протилежного берега річки. Кулі летіли над 
головами. На мості була барикада. Повернули 
праворуч по дорозі, що вела вздовж річки. 
Стрільба стихла. Зупинились. На другому боці 
видно окремих вояків, що поглядали у наш бік. 
Сот. Пліський вислав юнака до річки, але, як 
тільки він під'їхав до берега, по ньому почали 
стріляти. Щ о творилося — ніхто не знав. Сто-
яли ми на місці хвилин 20. До сот. Пліського 
під'їхав гайдамака і передав наказ від полк. 
Легіна їхати назад до села, бо там хотів нас 
бачити Волох. Виїхали ми з-за хат і їхали вго-
ру, до села. Почули знову серії із кулеметів. 
Кулі свистіли горою. Сот. Пліський дав коман-
ду „галоп" і сотня вискочила на гору. Перед 
нами була широка вулиця. Попід тинами стоя-
ли коні спішеної кінноти. Ми летіли кар'єром. 
У кінці вулиці сповільнили рух та затримались 
перед школою. Хтось дає наказ, сотні розвер-
нутися фронтом праворуч. З будинку школи 
вийшла група старшин на чолі з Волохом і за-

трималися на ґанку. Волох привітався з нами, 
звернувся до нас із промовою. Говорив він ко-
ротко, що всі зрадники, а лише він веде до пе-
ремоги. Кінчаючи свою промову, обіцяв усіх 
підвищити в старшини, але хто зрадить, того 
покарає на смерть. 

Зараз нас приділили до гайдамацького кін-
ного полку, як окрему юнацьку сотню, і мали 
їхати з ним до Красносілки. Незабаром почала 
витягатися колона і на нічліг прибули ми до 
Красносілки. На кватири поставили нас у се-
редині села, щоб ми були оточені й не могли 
вийти чи виїхати зі свого району. Вночі при-
йшов до нас юнак Ка-й і повідомив про хворо-
бу сот. Пліського. У нього почався тиф. На 
ранок друга новина. Божко застрілився на тій 
же квартирі, де стояв Волох. Тут вже і гайда-
маки почали говорити, що це видно його „бать-
ко цокнув", коли ділили гроші. Які гроші? Щ е 
не було нам ясне. Поховали Божка з „помпою". 
Наша сотня несла почесну варту і тому мусіла 
дати три сальви. Зараз же після похорону Во-
лох наказав усім частинам вишикуватись чо-
тирикутником, на великій площі, і тут сталася 
несподіванка. Волох в'їхав із кількома типами, 
які мали на грудях червоні банти, та проголо-
сив себе провідником „боротьбістів". У нас, 
мовляв, прапори жовто-блакитні лише на них 
мусять бути червоні стрічки. 

Аж тепер усім нам стало ясно, хто зрадник. 
Гайдамаки кричали йому найголосніше „сла-
ва!", а ми почували себе абсолютно прибитими, 
залишені самі напризволяще. Сот. Пліський 
хворий, команду передав ст. портупей юнакові 
П-ко, який теж, як і ми, заскочений подіями. 
Який вихід? На це питання не було від-
повіді, лише одна. Втікати! Втікати до 
Армії УНР, але треба мати на це від-
повідну хвилину. Значить, чекати першої 
ліпшої нагоди і тоді якнайскоріше здійс-
нити свій намір. Тим часом, зараз же пі-
сля мітингу, Волох наказує вимарш у напрям-
ку на Чуднів-Троянів-Житомир, під бік до но-
вого „хазяїна". Сотня їхала, везучи на фірі 
свого к-ра сот. Пліського. Він бідолашний у 
сильній гарячці, а біля нього невідступно юнак 
Ка-ий, який остаточно рішає залишитися при 
хворому. На слідуючому постою, вночі, втекло 
5 юнаків. Ніхто про це не говорив, і волоховці 
нічого не знали про втечу. Другого дня отри-
мали ми наказ вислати 2 роз'їзди. Завдання: 
— розвідка праворуч і ліворуч від руху колони, 
на відлеглість до 10 км. Зустріч із колоною на 
ночівлі в м. Чуднові. В правий роз'їзд їхала 
наша чота зі ст. портупей юнаком П-ко. По 
дорозі розмова про втечу, але юнак П-ко кате-
горично відмовляється покинути сот. Плісько-
го. Решті дає вільну руку з умовою, що хто 



хоче втікати, то тільки вночі З МІСЦЯ постою. 
Прибувши на місце постою, умовляємось виїха-
ти вночі під виглядом роз'їзду. їхало 12 юнаків, 
при чому 2-х напереді як дозор. У дозорі я та 
юнак Р-р. Умовляємось їхати дорогою руху лі-
вого роз'їзду, де призначено ночівлю й зустріч. 
Біля год. 10-ої доїхали до застави, на краю мі-
стечка, та зголссили, що це їде роз'їзд,—перед-
ній дозор. Нас пропустили без жадних розмов, 
а тим самим залишався вільний шлях для 
решти. 

їхали кілька хвилин шосе, а тоді звернули 
в поле і прибавили алюр. Коло години 2-ої по 
півночі ми вже були на хуторі, де на умовлене 
раніш стукання (підготовив це юнак Р-р) нас 
впустили до хати. Попередили мешканців ху-
тора про решту юнаків, які незабаром мали 
прибути. Вийшли ми на двір, запровадили ко-
ней до стайні, і сами з нетерпінням чекали на 
їх приїзд. Нарешті почули далеко тупіт та бряз-
кіт зброї. Радість усіх була велика. Нарешті 
відчепилися від зрадників. 

Закликали господаря і, при його допомозі, за-
провадили коней у ріжні можливі місця, аби 
тільки під накриттям. Умовились переночувати, 
нагодувати коней і якнайраніше рухатися далі. 
Старшим вибрали юнака Ш-на (він був стар-
ший віком від усіх нас). Він же і призначив 
2-х вартових на зміну біля коней; варти чер-
гувалися щогодини. Відпочивали покотом на 
застеленій соломоію долівці. Господар ставився 
до нас надзвичайно дооре, а господиня була 
як мати. їхній син був у нашому війську. Ми 
ще спали, як вона вже поралася біля печі. По-
вставали збуджені вартовим. Добре поснідали. 
Коли ж ми запитали про дорогу в напрямку 
на Любар, то господар витяг стару мапу „Во-
линської губернії", і ми вибрали маршрут. Він 
порадив нам своїх знайомих у кількох селах, 
запевняючи нас, що вони свої люди. „Скажіть 
тільки, що це Трохим вам пораяв і просив при-
йняти" — була його порада. їхали далі, за-
безпечившися переднім дозором. Кілька списів 
викинули в сніг тому, що вони заваджали їха-
ти лісом. Ночували без жадних пригод у людей, 
що порадив Трохим. На третій день, біля по-
лудня, зустріли в лісі 6 юнаків піхоти. Вони 
побачили нас раніше і зробили засідку, але, 
підпустивши наш дозор на відлеглість біля 100 
метрів, пізнали нас і вийшли із засідки. Дові-
далися від них про події в Любарі, про долю 
кінноти і гармашів. Вони пробиралися додому, 
в околиці Житомира. Згідно з наказом Голов-
ної Команди, всіх, хто бажав йти додому, звіль-
нили в безтермінову відпустку, — решта ж за-
лишилася в школі, яку зараз названо „юнаць-
кий полк". Школа пішла з частинами Армії у 
запілля денікінців. На весну сподівалися від-

новлення бойових дій і, звільнені у безтерміно-
ву відпустку, мусіли тоді повернутися. 

У зв'язку з одержаними інформаціями в су-
сідньому селі зробили нараду та змінили марш-
рут. Частина юнаків радила перебути цей час 
у районі Хмельника, прилучившися до от. Ше-
пеля. Решта була за тим, щоб дігнати Армію 
УНР. За останнім рішенням була більшість. За 
два переходи натрапили на сліди Армії. Зуст-
ріли ми підводи, які поверталися з обозу, а крім 
того, по селах люди нас інформували. Це вже 
був район от. Шепеля. Кілька разів зустрічали 
окремих вершників із партизанської кінноти. 
Гарно були одягнені і справляли враження ре-
гулярної армії. Населення ставилося до нас із 
особливою прихильністю. Незабаром дігнали 
ми частини Армії УНР. 

Я описав події, що трапилися з кінним і гар-
матним відділами під час і після Любарського 
бунту Волоха. Дивним виявився факт повної 
непоінформованосте відповідних чинників щодо 
замірів Волоха. Він же себе раніш виявив при-
хильником червоних разом із Божком. У такій 
ситуації СВШкола повинна була б бути розта-
шована разом в одному районі, що запевнило б 
командуванню постійний зв'язок, і можливість 
негайно вжити її для оборони від нападу. Рішу-
чий і сильний наступ усіх відділів СВШколи 
мав би незаперечний успіх. Волох із його при-
бічниками Божком, Данченком і компанією, 
був би, не всилі зробити бунт та захопити скар-
бницю. Вина тут полк. Вержбницького — неза-
перечна. Юнаки чекали наказу і виконали б йо-
го з повною свідомістю покладеного на них за-
вдання, не рахуючися з жертвами. Цього я пев-
ний тому, що був у складі школи й знаю, яка 
була постава юнаків. Нехай буде відомо всім, 
що нападають на юнаків, що тільки в однаму з 
боїв згинуло 15 юнаків кінноти. Юнаки ці, ря-
туючи штаб дивізії, кинулися на ворожу кінно-
ту, прийнявши на себе атаку переважаючого 
ворога.. Штаб дивізії був урятований, а юнаки 
були порубані. У тому бою згинув брат. св. п. 
полк. Миколи Куликівського — юнак Борис 
Куликівський. 

У складі Армії УНР в 1920 році нараховува-
лося заледве 22-х юнаків кінного відділу С В Ш 
з 1919 року, в тому 18 в школі, а 4-х — в части-
нах Армії. 

Кінчаючи ці рядки, схиляю голову перед тін-
ню побратимів, які впали в боях, померли від 
тифу чи загинули у ворожому полоні, будучи 
вірними синами свого народу. 
СПЛАЧУЙТЕ НАЦІОНАЛЬНИМ ПОДАТОК 

„22 СІЧНЯ"! 
Допоможіть ДЦ УНР достойно репрезентувати 
Україну та провадити боротьбу за її визволення! 



І. Толочний 

СВЯТО „МАКОВЕЯ" 1918 РОКУ 
Кукавка, немале, півзаможне подільське се-

ло, заквітчане садами, з маєтками й фільвар-
ками, колись польських, пізніш московських, 
„панів"* 

З вибухом революції, коли по інших селах 
фільварки руйнувалися, стирти збіжжя і соло-
ми розбиралося чи палилося, в Кукавці все 
було так, „як за панів". За наукою своїх про-
відників-учителів, селяни нічого не грабували 
й не руйнували, бо це ж „народне майно", май-
но цілої нації, а не Івана чи Степана, чи навіть 
того чи іншого села. „Наші діди і прадіди пра-
цювали, відробляючи панщину не на те, щоб 
тепер по-дурному грабувати чи палити, а на 
те, щоб використати з розумом для України, 
а в тому і для села. Обрані уповноважені ке-
рували господаркою в фільварку, а їм помага-
ли щоденно селяни „по черзі". Худобу було 
доглянено, збіжжя в магазинах провітрювако-
пересипувано і т. п. Корови доїлись, а молоко 
роздавали тим, хто не мав своєї корови. По-
требуючим, за дозволом (писемним) Голови 
Вільного Козацтва видавали збіжжя на хліб 
чи на посів, разом із кіньми чи волами та всім 
потрібним. Щ о не було використано повертали 
до фільварку. 

Вільні Козаки — піші і кінні — пильнували 
як у день, так і вночі села, фільварки і стирти 
на полях. Чекали на відповідні закони укра-
їнського Уряду, тоді вже буде так, як зако-
ни скажуть. 

Під кінець 1917 р. з австрійського „фронту" 
йшов додому московський збольшевичений 
полк. Тільки голова цієї колони входила в село, 
як було чути крики: „Іш ти! Здєся буржуї єщо 
цєли! Буржуйскоє сяло!" 

Поки останні ввійшли в село — з фільварку 
залишилися руїни. Коней забрали солдати до 
своїх возів. Воли й корови помандрували під 
ніж до кухонь. Збіжжя насипали в мішки й 
клали на вози, чи просто насипали на вози, 
вистелені брезентами. „Завєзьом дамой своїм!" 
Дещо несли до хат, де розмістилося „доблєсное 
воїнство", та вимінювали за самогонку. 

Правда, бажаючих було небагато вимінювати 
будь-що за награбоване збіжжя. Селяни охіт-
ніше вимінювали за рушниці і набої до них. 

Мала сила вільного козацтва не могла обо-
ронити нічого, хоч би прилучилися й сусідні 
села. 

По кількох днях відпочинку, ця орда поманд-
рувала далі, залишивши по собі розгардіяш. 
Козакам залишилася тепер тільки одна служ-
ба — охорона села. 

З приходом влади Гетьмана Скоропадського, 
село сподівалося, що довгождані закони і поря-
док настануть. Дочекались, але не того, чого 
сподівались. 

Приїхав начальник уже не „міліції", а дер-
жавної варти. За ним показався в селі колиш-
ній управитель маєтками не тільки в Кукавці, 
але й в сусідніх селах. Залунала „рідна мова" 
як за „царя-батюшкі". А там і наказ за наказом: 
здавати зброю, не займати поміщицької землі 
і т. д. І все в „рідній мові", та і в волості й по 
селах „кореспонденцію" наказано вести цією 
мовою. Вона ж бо проголошена рівноправною, 
чи пак, державною, нарівні з українською, але 
остання вживалася лише в розмовах селян, 
а не в установах „Української Держави". 

Щораз більше доходили чутки про „контри-
буції", накладені на села за поруйновані маєт-
ки, про арешти українців, та про ріжні кари. 
Могилівська в'язниця була переповнена. Між 
арештованими був один учитель, який навчав 
не нищити маєтків. Щораз ближче і ближче до 
Кукавки наближалася біда. 

Врешті одного дня в село в'їхав відділ кара-
тельників із управителем; зігнали селян і про-
голосили наказ: „Сдать всьо награблєноє в 
імєніях до трьох днєй і уплатіть контрібуцію 
в сумє....!" Вже не пригадую суми цієї контри-
буції, але була досить значною. Селяни, зро-
зуміла річ, такої контрибуції не могли дати, бо 
не мали грошей, а крім того, вони ж не гра-
бували і не руйнували маєтків. Не вірили ні 
священикові, ні докторові Павлушкову — влас-
никові маєтку, що село не повинно в руйнуван-
ню. Останній для цього приїхав з Могилева до 
Кукавки. 

У селі тривога, бо сподівалися з дня на день 
знову приїзду карательників, арештів і грабун-
ку селян. Ночами з села починали пропадати 
чоловіки і ніхто не знав куди. Доходили чутки 
про повстання в ріжних околицях. Одного ран-
ку в село, зі сходом сонця, ввійшла маса оз-
броєного люду. Шукали начальника державної 
варти, але він із своїм помічником успів втікти. 
Повстанці пішли далі, по дорозі винищуючи 
поліціянтів, карательників і малі відділи авст-
рійців. А ж десь в районі Вапнярки цих повстан-
ців оточили й розбили стягнуті три дивізії нім-
ців і австрійців разом з карательниками. Звід-
си дорогою, якою йшли повстанці, поширився 
терор. Брали винного й невинного, розстрілю-
вали, вішали, саджали до в'язниць „бандітов", 
або каліками пускали додому іншим на по-
страх. 



Першого серпня (старий стиль) ,,СВЯТО МА-
КОВЕЯ". Щ е до сходу сонця Кукавку оточили 
австріяки і карательники. Худоби навіть не бу-
ло вільно вигнати в поле, завертали назад. По 
селі ходили „патрулі" і за укладеними кимсь 
списками, арештовували „бандітов". Прийшли і 
до моєї хати. „Чи тут є такий то",—питає якийсь 
підстаршина австрієць, називаючи моє ім'я і 
прізвище. Відповідаю, що це я. „Збирайсі з на-
ми". Чи я є арештований і за що? — питаю 
його". А ти чого такий малий пхаєсі до полі-
тики", — була відповідь. Далі мені було за-
боронено говорити і наказано скорше збирати-
ся. По дорозі ця „патруля" ще кількох селян 
арештувала, і врешті вийшли за село. Там було 
вже багато таких, як я. Усіх зігнали в одну 
громаду, а навколо стояли густо австріяки з 
готовими до стрілу рушницями. Не вільно не 
тільки встати на ноги, а й рушитися. Коли при-
були вже всі патрулі, почалися допити. По-
одинці викликали через дорогу геть далі від 
громади, аби не чути було, що. хто говорив. 
При допитах деяких таки добре побили нагая-
ми, або суковатою палкою, якою бив один із 
молодших старшин-австріяк, що дуже добре 
володів українською мовою. Покликали мого 
дядька на допит. Кілька спокійних питань — 
таких же відповідей, і його окремо від допи-
таних уже посадили, ще й снопа кинули, щоб 
краще сидіти. Моє підозріння, що це він зро-
бив списки, посилися, але міркування мої пе-
рервав виклик мене на допит. 

За другим чи третім питанням, отой австрі-
єць із палкою підскочив до мене і замірювався 
вдарити. „Ти брешеш" — закричав. Його стри-
мав інший старший ранґою і сам почав питати, 
але вже поганою українською мовою. Відпові-
дав йому і показав посвідку від священика, що 
в часі повстання я їздив до Ямполя на іспити 
і маю листа зі школи, що ним мене викликали. 
Підійшов к-р карательників полк. Пущін та 
його помічник ротмістр Маркєвіч і також роз-
глядали посвідку і листа. Почали питати „рід-
ною мовою". Бачив, що нічого не виходить, і 
рішив теж перейти на ,,рідну мову". Одразу все 
змінилося. Щ е кілька питань і мені сказали 
йти до великої громади, вже допитаних. Окре-
мо сиділа менша громада тих, що їх, допитую-
чи, били. 

Нарешті допити скінчені. Нашій великій гро-

маді сказали вертатись на те саме місце, де ми 
були перед допитами. З десяток австрійців ви-
вели двох далі в поле й розстріляли, ще кіль-
кох тут же недалеко роздягли і, поваливши 
на землю, били нагаями до непритомности. По-
тім залунала команда і на село полетіли гар-
матні стрільна. Підносився дим від запалених 
будинків. 

Ротмістер Маркєвіч приліг до кулемета і 
„строчив" по селу. Кінчився врешті обстріл; 
нам наказали встати і полковник Пущін за-
говорив: „Кто будєт бунтовйть протів нас і 
гєтьмана, всєм так будєт, как етім двум! А тє-
перь марш домой і сідєть тіхб'Ч 

Входили ми в Оелб слідом за новими патру-
лями. Вони скоро розбіглися і, дивлячись на 
якісь папірчики, що були в руках провідників, 
забігали у подвір'я і запалювали хати. Деякі 
перед запаленням помагали винести з хати хо-
рого, чи щось вартіснішого,—інші цього неро-
били, а відразу запалювали. Карательники ж 
нікому не дозволяли нічого виносити, а були 
випадки, що навіть хорого заборонили винести; 
палили хату, а коли хтось хотів рятувати що-
небудь, — стріляли. 

Щораз більше і більше диміло, худоба ревіла 
з голоду і страху; собаки вили, люди ридали, 
бо не одного життєвий дорібок пішов із димом. 

Майже в середині села нас наздогнали кара-
тельники. Попереду їхав Пущін і Маркєвіч. 
За ними юркестра й решта їх підвладних. 
Один одному показували ридаючих людей та 
горіючі будинки і реготалися. Оркестра, ма-
буть, бажаючи заглушити плач людей, ревіння 
худоби і виття собак, „на весь дух" вигравала 
„Аружьєм на солцє свєркая". 

З рядових карательників — одні наслідували 
своїх начальників, інші лаяли „хахлов". 

Все це робилося владою „Ясновельможного 
Гетьмана всієї України", Павла Скоропадсько-
го. Гетьманом, якого „вибрали" для всієї Ук-
раїни ніби українці, а в дійсності — московські 
й польські зайди", хлєбороби-собствєннікі" та 
інші „плакальщики за царьом-батюшкою і Ро-
сією-матушкою''. 

Минули роки. Нестало гетьмана Скоропадсь-
кого, карательників та інших, що помогали 
йому „рятувати Україну від Українців", але 
„СВЯТО МАКОВЕЯ" 1918 року, залишилось 
досмертною пам'яткою кукавчан і моєю. 

Р Е З О Л Ю Ц І Ї 
5-го Чергового Делеґатського З'їзду Українського Національно-Державного Союзу, 

що відбувся в Лондоні 8-Ю квітня 1966. 
1. 5-ий З'їзд У Н Д С пересилає свій гарячий домим борцям за свободу і незалежність Украї-

привіт незламному Українському Народові на ни. 5-ий З'їзд У Н Д С запевнює свідомих патріо-
Батьківщині та всім активним, відомим і неві- тів в Україні, які в тяжких і складних умовах 



ведуть боротьбу, що наша організація стоїть 
і буде твердо стояти на позиціях оборони прав 
і чести Українського Народу на його самостій-
не і суверенне життя. 

2. 5-ий Делегатський З'їзд У Н Д С стверджує 
все більш посилений натиск на український 
народ на Батьківщині з боку окупаційного ро-
сійсько-большевицького режиму. Не зважаючи 
на деякі полегшення побутового характеру, не 
може бути жадної мови про якусь „відлигу" 
під поглядом національним, політичним і соці-
яльним. Навпаки, під плащиком „дружби на-
родів" і під облудним гаслом немов би то „су-
веренної УРСР", в Україні провадиться безо-
глядна русифікація, нищення українських 
культурних і історичних надбань, фальшуван-
ня української історії, літературної і народної 
творчости, а українське населення, особливо 
молодь, примусово переселюється поза межі 
Батьківщини, спроваджуючи на їхнє місце чу-
жих зайд. Це все йде в пляні злочинного заду-
му Москви про т. зв. „злиття націй", себто ви-
нищення українського й інших неросійських 
народів та створення т. зв. „совєтської", а в 
дійсності єдиної російської нації. 

3. У цих обставинах теорія про те ніби УРСР 
являє собою українську, та й ще „суверенну" 
(як це твердить московсько-большевицька про-
паганда) державу, не витримує жадної критики 
і вносить баламутство серед українського гро-
мадянства, а особливо викликає здивовання, 
якщо не обурення, серед українських патріо-
тів на Батьківщині. Ця теорія не відповідає 
ні фактичному стану в Україні, ні встановле-
ним нормам міжнароднього права. У цій т. зв. 
державі нема дослівно нічого, що мусить бути 
в кожній нормально існуючій вільній державі. 
УРСР—це правна фікція, що її використовує як 
своє знаряддя для поневолення українського 
народу окупаційно-колоніяльний режим, вста-
новлений в Україні московсько-большевицьки-
ми завойовниками. 

4. Поширювання поглядів, згідно з якими 
до УРСР і сучасної дійсности в Україні, нале-
жить ставитися, як до „реалітетів", до яких 
треба достосовуватися і виходити з них для 
дальшого плянування української політики, — 
належить відкинути, як небезпечне й шкідли-
ве. Як можна „достосовуватися" до чогось, що 
прирікає український народ на загибель? У 
підневольних умовах життя на Батьківщині, 
українці мусять рахуватися з отими „реалітета-
ми" і в умовах їхньої наявности жити та вико-
нувати свою тяжку національно-культурну 
працю, хоч окупаційний режим не дає жадних 
або тільки безмежно мінімальні можливості для 
такої праці. Завдання вільних українців, що 
перебувають поза межами совєтської влади, — 

це нещадно поборювати сьогоднішню реальну 
дійсність в Україні, викривати перед світом 
і власним народом жахливі дії большевицького 
колоніяльного режиму та всіма силами допо-
мога™ українському народові в його прагнен-
нях до визволення й відновлення своєї демо-
кратичної Української Народньої Республіки. 

5. Делегатський З'їзд із задоволенням стверд-
жує, що серед широких мас українського на-
роду на Батьківщині, особливо серед молоді, 
все більше зростає національна свідомість, міц-
нішає прагнення до національного визволення 
й відновлення своєї державної незалежности, 
знищеної большевизмом, наростає гнів проти 
окупантів-гнобителів. Саме в цих умовах треба 
обережно ставитися до чинности офіційних, 
вільних чи невільних, представників режиму 
в Україні. Вони в ніякій мірі не відзеркалюють 
справжніх прагнень українського народу на 
Батьківщині, бо одні свідомо цього не хочуть, 
другі зі зрозумілих причин, цього робити не 
можуть. 

А тому, беручи під увагу тези, ухвалені Дер-
жавно-Політичноію нарадою 13-го лютого 1965 
року в Ню Иорку, 5-ий З'їзд У Н Д С рекомендує 
в цій справі керуватися текстом цієї ухвали, 
а саме: 

„Вважаючи, що приватні зустрічі з особами, 
що прибувають із Совєтського Союзу, зокрема 
з України, та відвідування ріжних імпрез, як 
концертів, тощо, являють собою індивідуальні 
справи кожного українця, належить зробити 
застереження до офіційних зустрічів із пред-
ставниками, що прибувають із України в по-
рядку т. зв. культурного обміну. Такі зустрі-
чі ні в якому разі не повинні створити вра-
ження ніби українське громадянство що пе-
ребуває у вільному світі, або якась його ча-
стина йде на компроміс із окупаційно-колоні-
яльним режимом в Україні, а також вони не 
повинні вносити замішання й баламутства в 
український самостійницький табір. Інакше з 
таких зустрічів скористалася б лише Москва. 
Отже ті українські кола, які наполягають на 
потребі відвідувати зустрічі, вважаючи їх за 
корисні для української національно-визволь-
ної справи, мають дотримуватися таких пере-
думов : 

а) ті, що влаштовують такі зустрічі, або бе-
руть у них участь, повинні найвиразніше пода-
ти до загального відома, що вони беззастереж-
но стоять далі на самостійницьких позиціях 
відновлення справжньої суверенної і народо-
правної української держави і фактом відбу-
вання зустрічів, нескільки не змінили свого 
ставлення до сучасного режиму в Україні, як 
до режиму російсько-совєтської окупації і ко-
лоніяльного поневолення; 



б) під час самих зустрічів повинний бути 
прийнятий принцип цілковитої свободи, як 
ставлення запитань прибулим із України пред-
ставникам, так і цілковита свобода дискусії, 
висловлювання поглядів щодо сучасної дійсно-
сти в Україні". 

6. Українська визвольна політика мусить ке-
руватися тільки інтересами України та її по-
неволеного народу. Інспіроване потягненнями 
деяких західних чужинецьких держав, позитив-
не наставлення серед певних українських груп 
доі т. зв. політики коекзистенції із Совєтським 
Союзом, — не лежить в українських інтересах. 
Політика коекзистенції-приязні з нашим поне-
волювачем тільки зміцнює його, а, значить, 
ослаблює відпорну силу поневолених народів. 
Ця політика зміряє до заґарантування непо-
рушности совєтсько-російської імперії, в якій 
Україна мала б бути тільки „традиційною ча-
стиною Росії" на зразок Пенсільванії у С Ш А . 
Політика коекзистенції-приязні з Совєтським 
Союзом, який не занехав своєї цілі — „світової 
революції" — шляхом чи то викликання від-
вертих заколотів у т. зв. капіталістичних краї-
нах, чи то „мирного проникання" до них, є 
небезпечною також для західнього світу. Це 
розуміє багато західніх політиків, які так само 
виступають проти політики коекзистенції. Ук-
раїнська зовнішня політика повинна шукати 
контактів саме з такими західніми політиками 
і, при їх допомозі, старатися впливати, щоб 
держави західнього світу застосовували полі-
тику підтримки поневолених Москвою народів, 
а не політику приязні з їх поневолювачами. 

7. Совєтський Союз переживає вже від довшо-
го часу великі внутрішні й зовнішні труднощі. 
На зовнішньому відтинку — це конфлікт із 
Китаєм, провал цілого ряду ворохібницьких 
акцій у країнах західнього світу (особливо в 
Африці, Азії та Латинській Америці), трудно-
щі з т. зв. державами-сателітами, зниження 
престижу Москви не тільки серед демократич-
них кіл Заходу, але й серед комуністичних пар-
тій західніх країн. На внутрішньому відтинку 
— ідеологічна криза комунізму, перманентна 
криза господарської системи (особливо в ділян-
ці сільського господарства), злидені оплати пра-
ці робітників, і колгоспників, всезростаюче не-
задоволення браком елементарних політичних 
свобід і, для нас найголовніше, спротив поне-
волених неросійських народів станові націо-
нального поневолення. Совєтсько-російська ім-
перія ще може заподіяти багато шкоди поне-
воленим народам, бо вона тримається силою 
інерції і силою свого партійного й бюрократич-
ного апарату, який цупко тримається влади. 
Проте, всі наведені вище труднощі та ті полі-
тичні, соціяльні й національні протиріччя, які 

особливо наявні серед поневолених Москвою 
народів, але які (крім національних) існують 
і серед самого російського народу, — немину-
чо призведуть до падіння останньої колоніяль-
ної імперії, совєтсько-російської „тюрми наро-
дів". Хай ще мусять пройти роки і хай потрібні 
будуть нові жертви, але час визволення, а тим 
самим і здійснення українських національно-
державних прагнень — невхильно наближуєть-
ся. Ми певні, що український народ на Бать-
ківщині використає прийдешній вирішальний 
момент і піде на останній чин для виборення 
свободи, демократії і незалежности. 

8. На українстві, яке перебуває в західньому 
світі, лежить і буде лежати велике відповідне 
завдання: бути не тільки речниками справжніх 
прагнень українців на Батьківщині, які у під-
невільних умовах не можуть свобідно вислов-
люватися, але й придбати в західньому світі 
симпатії для України, створити для українсь-
кої визвольної справи сприятливу міжнародню 
кон'юнктуру, яка допоможе українському на-
родові вийти переможно з останньої боротьби 
в прийдешній вирішальний момент. Українська 
еміграція мусить постійно й наполегливо пра-
цювати для виконання цього колосальної ваги 
завдання. Щ о не твердить ворожа пропаганда, 
яка хоче розкласти українську еміграцію й 
спаралізувати її зусилля, час вирішальних по-
дій на теренах Совєтського Союзу наближає-
ться. П'ятий делегатський З'їзд У Н Д С закли-
кає все українське громадянство на Заході за-
мість нічим невиправданої зневіри, байдужости 
та роздорів на ріжних ділянках кого життя, — 
подвоїти свої зусилля, ще жертвеніше викону-
вати свої національні завдання, маючи перед 
собою велику святу мету: визволення україн-
ського народу й відновлення його незалеж-
ности. 

9. На чужині існує й діє Державний Центр 
Української Народньої Республіки, який лу-
чить нас із часами діючої на українській тери-
торії і встановленої з волі українського народу 
справжньої демократичної держави нашої — 
Української Народньої Республіки. Доконеч-
ність існування єдиного диспозиційного центру 
української визвольної політики є безперечне. 
Та, дякуючи долі й мудрості наших провідни-
ків, ми затримали на чужині саме той центр, 
що діяв в Україні, як легальний Уряд Україн-
ської Народньої Республіки. Цим ми стверд-
жуємо, що український народ не схилився пе-
ред ворожою окупацією, а також зміцнюємо 
ВФУ українських патріотів на Батьківщині у 
слушність їх прагнень, бо вони знають, що в 
світі їх репрезентують не тільки поодинокі по-
літичні й громадські українські організації, але, 
власне, Державний Центр, як символ справж-



ньої волі українського народу. Українська На-
родня Республіка й демократичний лад у ній, 
опертий на всебічних політичних, економічних, 
соціяльних, релігійних, і інших свободах, не 
могли закріпитися через зовнішню агресію ро-
сійських большевиків, закінченою окупацією 
української території. Ми є певні, що як тепер, 
так і особливо в прийдешній час вирішальних 
визвольних зусиль українського народу, в Ук-
раїні буде зобов'язувати гасло відновлення на-
шої вільної і народоправної держави — само-
стійної і соборної Української Народньої Рес-
публіки. 

Делегатський З'їзд стверджує, що У Н Д С та 
окремі його діячі, навіть зі шкодою для наших 
внутрішньо - організаційних справ, віддавали 
свою силу й енергію для праці в органах Дер-
жавного Центру УНР, особливо ж протягом 
останніх 9-ти років, коли на чолі Виконавчого 
Органу Української Національної Ради перебу-
вав лідер нашої організації. Піддержка Держав-
ного Центру і праця в його органах залишаєть-
ся далі одним із головних завдань УНДС. Ми 
закликаємо всі наші фракції УНРади до солі-
дарної співпраці між собою, до піддержки Дер-
жавного Центру, бо тільки шляхом єдности й 
солідарности ми зможемо поставити на відпо-
відну височінь працю Державного Центру, себ-
то спричинитися до успішного ведення україн-
ської визвольної політики. Ми закликаємо та-
кож все українське громадянство на чужині 
змобілізувати свої сили й зімкнути свої ряди 
довкола Державного Центру й тим самим спри-
чинитися до ефективносте й успішности його 
визвольної дії. 

10. Делегатський З'їзд У Н Д С закликає всі 
українські політичні організації завершити кон-
солідацію на базі Української Національної 
Ради, як нашого екзильного передпарляменту, 
складової частини Державного Центру Україн-
ської Народньої Республіки в екзилі. Ця кон-
солідація повинна бути органичною й базу-
ватися на безспірних національно-державних 

основах і принципах. 
Тому всі ті організації, які належать чи бу-

дуть належати до Української Національної 
Ради, повинні беззастережно визнавати: а) що 
справжньою українською державою була вста-
новлена волею українського народу Українсь-
ка Народня Республіка, а УРСР (Українська 
Радянська Соціялістична Республіка), встанов-
лена шляхом агресії і окупації України з боку 
Москви, — це знаряддя колоніяльного росій-
сько-совєтського режиму в Україні; б) що ле-
ґальним репрезентантом українського народу 
є Державний Центр Української Народньої Рес-
публіки в екзилі (з Президентом, Віцепрези-
дентом, екзильним урядом — Виконавчим Ор-
ганом і передпарляментом — УНРадою), а т. зв. 
уряд У Р С Р не репрезентує справжньої волі ук-
раїнського народу; в) що в імені українського 
народу на міжнародньому форумі має виступа-
ти тільки Державний Центр Української На-
родньої Республіки в екзилі, бо інакше витво-
рються лише непорозуміння у чужинців і 
наноситься шкоду українській національній 
справі. 

11. 5-ий З'їзд вітає все українське громадян-
ство на чужині, зокрема українські наукові, 
культурні, військові, громадські й молодечі ор-
ганізації та закликає їх до мобілізації усіх їх-
ніх сил на працю для допомоги визвольній бо-
ротьбі українського народу та для піддержки 
Державного Центру У Н Р в його праці за сво-
боду, незалежність і демократичний лад в Ук-
раїні. З'їзд вітає Проводи всіх Українських 
Церков і бажає їм повного успіху в керівництві 
духовим життям українців. 

З'їзд вітає Державний Центр У Н Р — Прези-
дента У Н Р в екзилі, Президію й Виконавчий 
Орган Української Національної Ради — та 
прирікає їм, як і дотепер, свою повну й лояльну 
піддержку. 

Новому ЦК У Н Д С та його Президії З'їзд ба-
жає повного успіху в їхній тяжкій і відпові-
дальній праці. 

Др. І. Драбатий 

ДО ПРОБЛЕМИ УКАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ТА СЕЛА 
в МАЙБУТНЬОМУ У ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ 

В с т у п . 
Від 1917 року Україна перебуває в постійній 

напруженій боротьбі з північним напасником, 
що хоче досягти своєї імперіялістичної мети: 
руйнуванням України, винищуючи українсь-
кий нарід, та цілковитим захопленням всіх її 
багатств. 

У зв'язку з цим майже щодня можемо чита-

ти в українській пресі і при кожній нагоді мо-
жемо почути про нашу визвольну боротьбу. 

Та, коли запитаємо, в чому ж полягає та 
визвольна боротьба, то напевно почуємо стіль-
ки ріжних відповідей, скільки осіб цю тезу при 
тій чи іншій нагоді висловлюють, але ні одна 
з них не буде віддзеркалювати змісту цього 
гасла. І не диво, бож визвольна боротьба охоп-



лює такий величезний комплекс проблем і діє 
відповідно до моменту й, так би мовити, на тому 
чи іншому відтинку фронту так ріжноманітно, 
що переважна більшість промовців та допису-
вачів навіть не думає про інтеґральність тих 
проблем. 

Багато людей розуміють визвольну боротьбу 
лише, як фізичний чин, що ведеться, на їх дум-
ку, лише на окупованій червоною Москвою те-
риторії України. Інші вкладають у зміст цього 
поняття намагання ріжними засобами, часом 
дуже невдалими, придбати для України вірних 
союзників, що помогли б звільнити наш край 
і т. д. і т. і. І може лише невеличкий гурт лю-
дей охоплює в змісті цього поняття ту величез-
ну кількість проблем, які всі разом творять те, 
що висловлюються гаслом — визвольна бо-
ротьба, — і які вимагають: або негайного роз-
в'язання та дії, або бодай теоретичного підго-
товлення до їх розв'язання на самому початку 
дійсного визволення України, або в перші роки 
існування вільної суверенної України. 

Нині, здебільша, звертають увагу головним 
чином на питання, пов'язані з зовнішньою по-
літикою, і в цьому напрямі робиться найбіль-
ше, хоч дуже часто не послідовно, а то й су-
перечливо, бо ніяк не можуть зрозуміти, що 
якраз виступи назовні мусять бути послідовні, 
логічно між собою пов'язані, та сперті не на 
великій кількості великих слів, а на дійсних 
фактах, правдивість яких ніхто з наших воро-
гів не міг би заперечити, на фактах, які могли б 
переконливо вплинути на тих, для кого вони 
призначені. 

Вже менше звертають увагу на питання май-
бутніх взаємин із нашими ближчими та даль-
німи сусідами. 

Щ е менш уваги звертаємо на проблеми вій-
ськового характеру та оборону країни в май-
бутньому. А про всі інші, як законодавчі, ос-
вітні, індустріяльні, фінансові, водні, енерге-
тичні, аграрні та інші проблеми, то вже наче б 
то й Бог забув. Говорять, що ці питання можна 
буде розв'язати лише на місці, в Україні, коли 
вона стане вільною, суверенною державою. 

Коли ж добре над цим подумаємо, то напев-
но кожен прийде до висновку, що такий по-
гляд є цілковито помилковий. Доказом цього 
може бути навіть доба 1917-1920 років, коли 
вже в стані боротьби доводилося наспіх розв'я-
зувати цілу низку проблем, коли майже з го-
динником у руках треба було творити обґрун-
тування тих чи інших законів. Коли глибше 
задуматися над цим, то напевно кожен прийде 
до переконання, що коли б у дореволюційні 
часи працювали над розв'язанням усіх тих 
проблем, то можливо й наслідки боротьби 1917-

20 років були б цілком інші й, напевно, в Ук-
раїні не панувала б нині Москва. 

І тому, вже нині, треба працювати й то си-
стематично над всіма проблемами без винятку, 
щоб бути добре підготованим до моменту, коли 
настане дійсне визволення України і коли хо-
чемо прискорити те наближення. 

Одначе завдання цього короткого нарису не 
є насвітлення цілого комплексу проблем, а ли-
ше спроба зупинитися на деякій частині з них, 
яка не лише на самих початках збройної бо-
ротьби вимагатиме негайної розв'язки, а й нині, 
при веденні так званої холодної війни, відіграє 
неабияку ролю у боротьбі ідей через простори 
етеру. Тому потрібне ясне насвітлення її роз-
в'язання. Це проблема, пов'язана з аграрним 
питанням чи з питанням існування нашого се-
лянства, що складало й в майбутньому скла-
датиме головну масу населення України, та 
творитиме невмируще джерело для всіх верств 
суспільства і діючих сил в ріжноманітному 
житті нації. 

Цим комплексним проблемам треба уділити 
увагу, бо неуспіхи Богдана Хмельницького, Іва-
на Мазепи та й часів 1917-20 років у великій 
мірі пояснюються тим, що цим проблемам не 
приділяли належної уваги, а навіть нехтували 
прагненнями та бажаннями села. Треба уділи-
ти їм відповідну увагу, ще й тому, щоб в Ук-
раїні не витворився в майбутньому такий стан, 
який нині існує, скажімо, у Франції, де опусті-
ли цілі селища. Можуть сказати, що над цими 
проблемами мусять думати та над їх розв'язан-
ням повинні працювати відповідні політичні 
угруповання. Частково може такі закиди й 
мають рацію, але лише частинно, бо кожне по-
літичне угруповання, як і кожна думаюча лю-
дина, підходять до розв'язання тієї чи іншої 
проблеми інакше. 

Та, зрештою, і завдання цього короткого на-
рису не є розв'язання проблем, що пов'язані з 
питанням майбутнього нашого селянства, а ли-
ше намагання бодай у формі тез чи гасел спри-
чинитися до праці, що може приведе до їх роз-
в'язання. 

Одначе, вже наперед треба зазначити, що 
розв'язання цих проблем буде лише тоді до-
цільним, коли при цьому шануватимуть пра-
дідівські бажання та стремління нашого се-
лянства, і те, чого чекає та потребує від селян-
ства вся людність України, вся нація. 

Мрії та бажання селянства яскраво вислов-
лені в піснях, в народній творчості та в україн-
ському красному письменстві-. Селянство з ту-
гою та любов'ю мріяло ввесь час, а нині ще 
більше мріє про землю й волю. 

Над мріями про волю не потребуємо зупиня-
тися, бо про це мріє не лише селянство, а й ко-



жен українець незалежно від того, ким він є, 
а — ціле людство. Одно хіба треба зазначити, 
щоб та воля була для всіх однакова і не пе-
рейшла у свавілля, бо це було б однозначним 
з неволею. 

Зате над другим бажанням, над бажанням 
мати досить ,,святої землиці", треба більше зу-
пинитися. 

Стан українського селянства в минулому 
і сучасному 

Щоб знати, в якому стані було наше селянст-
во в минулому, за Княжої доби й Польщі, тре-
ба звернутися до тих документів, що ще зали-
шилися в тих чи інших видах. До таких до-
кументів належать: Руська Правда, Литовсь-
кий Статут, Устава на волоки, Законоположе-
нія о крестьянах вже в Росії з 1654 р., і нарешті 
закони, пов'язані з Столипінською реформою, 
в російській імперії. 

Щ о ж говориться в них про землеустрій на 
українських землях? 

Руська Правда (18, 23), як і Литовський Ста-
тут (13), присвячені майже виключно карному 
праву і не заторкують безпосередньо проблем, 
що відносяться до землеустрою в Княжу добу. 
В них, а особливо в Руській Правді, є натяки, 
як, прикладом, кара за знищення „знамена", 
що в той час вже існувала як громадська, так 
й приватна власність на землю. Наприклад, є 
згадка про те, що сіяно жита "16 кад ростов-
ських, а того на одно літо прибутку на два 
плоуги 100 кіп жита, а на всі 12 років 1200 кіп 
жита". Це мабуть натяк на те, що в той час 
було володіння впродовж 12 років, як було на 
Волині багато пізніше, де давалась земля в 
аренду на 12 років. А може є вказівкою, що в 
той час відбувався переділ землі в громаді, що 
дванадцятий рік, а може й для виміру подат-
ків. Крім того в них згадується про посіви жита, 
вівса та ячменю, як також про сіно і польбе(?). 
Зато пшениця згадується багато пізніше. 

Також відомо, що за княжих часів міряли зем-
лю мотузками — „верьовка" — замість пізні-
ших ланцюгів, через що видно і селища без 
імени називали „вервью". 

Здається, що ще не знайдено жадних доку-
ментів чи вказівок про землеустрій в старі часи, 
принаймні нам не довелося знайти таких вка-
зівок. 

І лише з доби Сіґізмунда 1 Старого (1506-
1548), Польща, маємо1 документ, можливо пер-
шої аграрної реформи, так звана „Устава на 
волоки" (3). „Устава на волоки" видана в 1557 
році, але вже перед тим в 1540 році в маєтно-
стях королеви Бони, другої дружини Сіґізмун-
да 1, селяни одержували землю, відповідно до 

пізніш виданого закону, волоку у вічне кори-
стування з правом передачі у спадщину жінці 
та дітям 

Волока не була скрізь однієї і тієї ж величи-
ни. В містах вона дорівнювала ЗО моргам, а на 
селах 32, а то й 36 моргам на гірших землях, 
що було одначе дуже рідким явищем. Більша 
волока на селах пояснюється тим, що селяни 
одержували ще додатки на дороги, двори, то-
що... На сучасну міру волока мала б приблизно 
19, 56, до 21,36 гектарів. 

Селяни при фільварках одержували зовсім 
малі волоки. їх волоки дорівнювали 3 моргам, 
а самі селяни називалися „городниками", не 
тому, що вони займалися городництвом, а ма-
буть тому, що на тому клапті землі можна було 
хіба вирощувати лише городину, бо на щось 
інше не було місця. Ці селяни мали працювати 
на фільварку один день у тиждень, а їх жінки 
шість днів у рік. 

Далі від фільварків були „тяглові селяни", 
що одержували нормальну волоку і мусіли пра-
цювати два дні в тиждень на фільварку та ви-
ходити чотири рази в рік на толоку. 

І нарешті, ще далі від фільварку, були „осад-
ні селяни", що посідали теж нормальні волоки. 
Вони мусіли виконуватли лише толоку, що 
мала ріжне завдання, як от направа ровів, мо-
стів і т. і. 

Уставою вперше вводиться клясифікація 
ґрунтів, а саме, землі поділялися на добрі, се-
редні та погані. Встановлювалося взаємовідно-
шення їх вартости, а саме: 1:1,5:3. 

На жаль, ця реформа заторкнула лише Во-
линь і була коротковічна. Королева Бона ви-
їхала до Італії, а Сіґізмунд 1 помер, після чого 
прийшла реакція, яка довела до страшного крі-
пацтва у Польщі. Це кріпацтво тривало аж до 
19 лютого 1861 року і в російській імперії, ко-
ли за імператора Александра II було воно ска-
соване. 

Після довгих суперечок розкріпачені селяни 
в Україні нарешті одержали наділи по шість 
десятин землі та по одній десятині на садибу 
та сіножаті на сплату (17). 

Такий стан тривав аж до 1908 року, коли в 
Державній Думі (третій з черги) були затверд-
жені основи так званої „Столипінської аґрарної 
реформи". На жаль, першого тому „Сводного 
перечня законопроектов подлежащіх к внесе-
ній) в Государственную Думу" третього созива 
не довелося знайти, а лише другий том, в яко-
му є лише дані про Чернігівщину. 

Зато в „Сборніку законов і распоряженій по 
землеустройству (по 1 іюня 1908 года)" зна-
ходимо дати заснування „Губернскіх землеуст-
роітельних комісій", які мали переводити ре-
форму, а саме: 



10,5 до 13,5 десятин 
9 10,5 >» 
9 12 УУ 

9 10,5 > у 8,25 „ 9,5 у у 

9 19,5 У у 

9 13,5 УУ 

9 16,5 )У 8,25 „ 13,5 УУ 

Волинська губ. 21 травня 1907 р 
Катеринославська губ. 1 січня 1907 р 
Подільська „ 16 травня 1907 р 
Полтавська „ 14 серпня 1907 р 
Херсонська „ 28 травня 1907 р 
Харківська „ 1 червня 1907 р 
Таврійська „ 29 травня 1907 р 
Чернігівська „ 16 травня 1907 р 
Басарабська „ 20 червня 1907 

Про створення такої комісії для Київщини не 
подано дати. 

Там же знаходимо дані про те, скільки землі 
можна було придбати через ці комісії, а саме: 
Басарабська губ. 
Волинська губ. 
Київська губ. 
Подільська губ. 
Полтавська губ. 
Таврія 
Харківська губ. 
Херсонська губ. 
Чернігівська губ. 

Волинська гуо. — Радомишльський пов. По-
дільська губ. — Балтськхй пов. Полтавська 
губ. — Константинсградський псв. 

Землю можна було набути через „Крестьян-
скій поземельний банк" (указ ЗО августа 
1906 г.) ст. 861. 

На жаль, ні самого тексту реформи, ні біль-
шої праці про Столипінську аграрну реформу 
не довелося переглянути, бо першого взагалі 
не вдалося знайти, а єдиний примірник праці 
про реформу, що був у бібліотзці, вже не ви-
давався, бо його дано до фільмування... Але 
все говорить за те, що Столипін в основу своєї 
аґрарної реформи поклав принцип перебудови 
сільського господарства на хуторну і так звану 
„відрубну" системи, доказом чого може бути 
хоч і така вказівка: ,,коли садиба переносила-
ся на віддалення ЗО верств, то господар одер-
жував авансом 165 рублів, коли ж ближче, то 
половину зазначеної суми". Звичайно це дава-
лося в борг, який треба було з часом сплатити. 

Ця реформа з деяких причин не була пере-
ведена в життя, а з вибухом першої світової 
війни в 1914 році в цьому напрямі нічого далі 
не робилося. 

Щ е до кінця першої світової війни в 1917 ро-
ці вибухла в Російській імперії революція. То-
ді, як усім нам добре відомо, наше селянство 
на західніх та північних землях посідало такі 
малі господарства, що вони (господарства) не 
лише не могли віддати надвишків продукції 
для виживлення не селянських верств, але не 
були і в стані виживити навіть родин госпо-
дарів. 

Цей стан ще погіршувався страшним роз-
дрібленням піль. Дуже часто можна було зуст-
рінути господарства (були навіть цілі села), 
поля яких були розкидані невеличкими клап-
тями навіть у вісімнадцяти кінцях на віддалі 
кількох кілометрів, а то й у інших волостях 
та навіть в інших повітах. З болем у серці при-
гадуються ті кілометрові смужки поля шири-
ною в три скибки. А, коли до того пригадати 
ще й те, що господарства велися старими ще 
прадідівськими методами, що ще більше змен-
шувало продуктивність вже й без того висна-
женого ґрунту, то жахлива картина стану на-
шого селянства на згаданих землях яскраво 
стане перед нашими очима. 

Трохи краще виглядали господарства на схід 
від Дністра та Збруча, але й тут примусове 
трипілля не давало можливости проявити іні-
ціятиву в напрямі підвищення урожайности, 
хоч, правда, намагання були. І лише на хуто-
рах Лівобережжя та в степах Херсонщини ча-
стина нашого селянства посідала майже все те, 
про що мріялося. 

Причиною такого стану було, по-перше, ве-
ликі латифундії (великі маєтки), що переваж-
но охоплювали найбільш урожайні землі та 
належали головним чином чужонаціональним 
дідичам, по-друге — дуже шляхетний звичай 
поділу землі між дітьми, по-третє — брак сіль-
сько-господарської освіти і нарешті байдуже, 
а то й вороже, наставлення чужонаціональних 
урядів тих держав, які так чи інакше захопили 
ту чи іншу частину України, як також і відсут-
ність відповідних сільськогосподарських машин 
та знаряддя, добрив, відповідного зрошення та 
осушення, добрих доріг тощо... Правда, після 
першої світової війни в деяких місцевостях Во-
лині, що опинилася під Польщею, вдалося тим 
чи іншим способом трохи поліпшити стан не-
великої частини селянства. Також і в Галичи-
ні, завдяки наполегливій праціі ,,Сільського 
Господаря", „Маслоссюзу" та Центросоюзу", 
стан господарства почав поліпшуватися, хоч 
все те було далеким від здійснення мрій се-
лянства. 

З моменту ж окупації всієї України больше-
вицькою Москвою стан ще більш погіршився, 
бо земля, за винятком невеличких городців, що 
теж не були власністю хлібороба, перейшла в 
державне володіння у вигляді ,,радгоспів" та 
„колгоспів", а селяни стали ще більшими крі-
паками! тих латифундій, ніж у часи панщини, 
і економічно так занепали, що приречені були 
на злидні й голод... (Докладніше можна дові-
датися про це в праці К. Кононенка ,,Україна 
і Росія") (12). В таких умовах про фахову осві-
ту не можна було й думати. До того треба ще 
додати, що ґрунти в наслідок безглуздого го-



сподарювання совєтів стали ще більш зруйно-
ваними та ще менш урожайними. А саме се-
лянство, як джерело нації, влада намагається 
дощенту знищити, висилаючи молодь у Казах-
стан на цілинні землі. А впертою русифікацією 
влада хоче привести до цілковитого знищення 
українського народу як нації. 

Та, мало того, що селянин залишився без 
землі... В проекті, що внесли на третю сесію 
ЦІК СССР в розділі ,,Общіе начала землеполь-
зованія і землеустройства, 1 Основние положе-
ній" (11) сказано: „Вся земля націоналізуєть-
ся, тобто переходить у власність республік, при 
чім право власности на землю, з моменту всту-
пу республіки до СССР, переходить до остан-
нього". Цей проект, як подає К. Кононенко, 
був схвалений ЦІК СССР 15 грудня 1928 р. 
(12, ст. 253). Отже виходить, що Українська 
ССР не має власної землі. Але ще гірше, Ук-
раїнська ССР не є сувереном, бо таким в СССР 
є лише Президія ЦК Комуністичної партії 
СССР. Держава без власної землі і без суве-
ренітету стає фікцією, що мусять добре запам'я-
тати прихильники „реалітетів". 

Колективне чи індивідуальне господарство? 
Чого ж треба сподіватися в той час, коли 

Україна стане вільною та суверенною держа-
вою? 

Свого часу було подано в Бюлетені У Н Д С в 
Німеччині, що після виділення земельної пло-
щі для сільсько-господарських досвідних стан-
цій, вищих, середніх та нижчих сільсько-гос-
подарських, а також народніх шкіл, для пле-
мінних і селекційних господарств, як також 
і для заліснення, та при умові, що 60% насе-
лення України забажає працювати в сільсько-
му господарстві, середня величина господар-
ства мала б охоплювати 7,5 гектарів (4). Та-
ке ж саме число подає у „Вільній Україні" Ма-
ріян Зориславич (7). 

Коли ж взяти під увагу ріжноманітні харак-
тери господарств, то можна допустити, що ве-
личини поодиноких господарств будуть твори-
тися в межах від 3-х до ЗО гектарів. Отже, гос-
подарства далекі від вимріяних нашим селян-
ством. 

Щ о ж робити?... 
Чи погоджуватися з думкою деяких політич-

них діячів про затримання колективного госпо-
дарства у вільній, суверенній Україні? Чи твер-
до стояти за індивідуальне власницьке госпо-
дарство навіть при таких незадовільних для 
нашого селянства наділах? Чи може піти за 
вказівками Сидора Запорожця, який пропонує 
зразу ж після звільнення України поділити ко-
лективні господарства між членами колгоспів 
відповідно до чисельности родин, а радгоспи 

залишити, як резерву для тих, що в час по-
ділу колгоспів, з тих чи інших причин, не були 
наявними, та для наступних поколінь, зазна-
чуючи при тому, що земля залишається влас-
ністю держави і дається хліборобам у досмерт-
не володіння без права продажу. Інакше ка-
жучич, згідно з його міркуванням, треба пере-
вести селянина в стан досмертного посесора 
(власника) чи арендатора (5). 

(Далі буде) 
НЕЗАБУТНІЙ ПАМ'ЯТІ ГРИГОРІЯ МАСЛЮКА 

16 липня 1966 року австралійська земля при-
йняла в своє лоно останки св. п. Григорія Мас-
люка. Упокоївся він на 66 році життя, по тяж-
кій недузі 12 липня цього року. 

Покійний народився 3 грудня 1900 року в 
міщанській родині в Змієві на Харківщині. Ос-
віту одержав у Харкові, закінчивши реальну 
гімназію. 

Після визвольної боротьби пройшов шлях 
еміграційної скитальщини через Туреччину, 
Болгарію до осідку у Франції. Працював на 
Гумовій фабриці в Шалеті. Включився в широ-
ку культурно-громадську й національну працю 
по організації хору й театру. 

За німецької окупації Франції був вивезений 
до концентраційного табору в Німеччині. 

Після закінчення другої світової війни од-
ружився в Німеччині з п. Зінаїдою Ярощук. 
До Австралії прибув з дружиною у 1949 році; 
працював на залізниці в Сіднеї. На початку 
організації українського громадського, церков-
ного, культурно-освітнього, комбатантського і 
політичного життя активно приймав участь та 
був членом: Української Громади в Сіднеї, Цер-
ковного Хору св. Покровської парафії в Сіднеї, 
Передсоборової Комісії й делегатом на Собор 
У А П Ц 1965 року, Театральної Групи Україн-
ського Мистецького Товариства в Сіднеї, Сою-
зу Українських Комбатантів Нової Південної 
Валії, Скарбником Крайової Управи Союзу Ук-
раїнських Комбатантів Австралії 1965 року. 
Дописував до українських періодичних видань 
на еміграції, а в тім і до „ТРИЗУБУ". Був чле-
ном Організації УНДС, а в останньому році 
перед смертю займав становище уповноваже-
ного Крайової Організації У Н Д С на Нову Пів-
денну Валію. 

Тяжка недуга, по трьохкратнш операції, при-
кувала Покійного на кілька місяців до шпи-
тального ліжка, де й закінчив, у страшних му-
ках, своє життя. 

Похований на українській частині кладови-
ща „Руквуд" біля Сіднею. Нехай ця коротень-
ка згадка про Тебе, Дорогий Друже, буде моїм 
вінком на Твою могилу. 

Григорій Базалицький 



ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 

12 липня 1966 р. в Сіднеї, Австралія, по дов-
гій і тяжкій хворобі, на 66 році свого життя, 
упокоївся Григорій Маслюк, співробітник на-
шого журналу „Тризуб", і уповноважений 
Крайової організації У Н Д С на Нову Південну 
Уалію. 

Похорон відбувся 16 липня на цвинтарі „Рук-
вуд", — в дільниці Сіднею. 

Покійний народизся 3 грудня 1900 р. в Зміє-
ві на Харківщині, де й закінчив Реальну гімна-
зію. 

У 1920 р. покинув рідну землю й опинився 
в Туреччині, потім у Болгарії, та в 1924 р. пе-
реїхав до Франції, де в Шалеті зайнявся куль-
турно-освітньою працею, — головно театром, 
як режисер. У 1940 р. був вивезений до Німеч-
чини на працю; сидів у в'язниці в Постдамі, 
звідкіля був вивезений до концтабору в Сак-
сенгаузен. Після звільнення з табору вступив 
до української дивізії „Галичина", де працю-
вав у штабі ген. П. Шандрука. 

В 1949 р. прибув із дружиною Зінаїдою до 

Австралії. Там у кінці 1950 р. почав працювати 
в драматичному гуртку при Українській Гро-
маді в Сіднеї, який пізніше мав назву 

"Українське Мистецьке Товариство". Покійний 
приймав діяльну участь також і у церковному 
й комбатантському житті. 

Був Він постійним і відданим співробітником 
нашого журналу ,,Тризуб", де він присвятив 
свою увагу статтями, як театрал, корифеям 
української сцени, та й українській політичній 
проблематиці. 

Упокоївся патріот українського театру, яко-
му він присвятив багато часу свого життя. 

Вічна Йому Пам'ять! 
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