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ЗАМІСЦЬ ПЕРЕДМОВИ. 

В наступнііt статті- спогаді Автор підносить 

ваЖливе питання. а саме: він аkцентуе ролю моло

ди.."< старшин. що i:w долею судитиметься стати 
у війні б.1нз~:оkо-блнаьkо до начальниkа. 

Таkнх посад у війсьkовому арtаніамі е немало: 

вони. таk ckaaamн б, доІttальовують саму 

n о с т а т ь н а ч а л ь н и k а, бо власне через них 

днсkретнн..ч флюідоІtt - від центра до периферії 

й навпаkІt - переходить багато дечого, що його 

сувора війсьkова kарність не пркпусkає шляхом 

формальюи.с переходити. 

Сkааане автор ілюструе koнkpe11um."' llрнkла
до.ч а Жнпzтя молодого старшиин, що в добрі i't 
алі часи (1919- 1920) ніkоли не поkіtдае свойого 

началt-ннkа, а врешті платить за посвятне від

ношення до своїх тювннностей молодечнІtt Жнт

тяw. 

Відзнаkа Уkраїнсьkого Залізного Хреста та 
глнбоkніt піепша.м, а яkнм автор передае ykpaiн

cьkiit молоді оповідання про чотаря /{очурЖуkа 

а Надвірної. що впав в бою аа національиу спра
ву - хаіі буде знаkом глнбоkої пошани до цього 
Героя;' 

Свою статтю-спомин автор присвячує Уkра
їнсьkій Мо.1оді, що завЖди відзначалася добрІtми 
пpиk.wema.юt. 
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Прнсвячую YkpaЇІІl't>kiit Молоді 

-- автор. 

Хто хо•І ра;І ;Іа.мнсттсн над ролею ближчо

го оточення начальника, то/і ;~ро:Jум it: Ного р<І

дість, Іюлн Ному ноща(·.титІ, а;щС>утп дл н свого 

довшл.ттн шляхетну постать і шшпаки - його 

Gі.тть. Ію.тпr с:мt>рть. що не омннаr. Н штабнн х ;щ

хоронкін. таІ\У постать від нього аа()ирає! 

Не всі розуміють завдання тих старшин. -
часто переважно молодь, - ІЦО їм вільно бачити 

свого патропа »і в чорному, і в білому«, зносити 

Ного нерви, а часом і примхи, та як і мусять бути 

на височині вимог од них, а головне вміти при

етосуватись у тіН живій рямці, що домальовує 

кожну командну постать. Часто-густо ця молодь 

СІ\ладає з себе середовище, через пори якого до 

начадьнІша протискується, анаходить цілюu~ий 

нонтакт, все ображене життям, а іноді і сваво.лею 

сильніщого, .людини з .лої волі, - а де їх немає? 

Там, де начальник не зуміє поставити нав

J\0.10 себе отаку живу загороду, там усі дані д.ля 

повстання нездорової атмосфери анонімів! 

Складне це питання -аноніми! 

3 них користа.ли і такі великі знавці вій
сьЕового життя - яІt rен. М. Драгомирів! 
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Дивно припусRатп, що цей rенерал, який 

увесь час к.1ав ~юра.1ьниіі момент в основу во

енної справп, ~rіг не завважати розкладової ролі 

анонімів та не йшов за тпм французьким жур

на:Іістом, що на запит читачів, що робити з ано

німами, відповів: »Беріть приклад із мене - я 

рішуче й без усю~ого жалю кидаю їх до свойого 

коша дая всі.тrякого сміття«. 

Думається, що властивим рятунковим засо

бом у цій справі для начальника є саме припи

сане йому в законі ближче оточення, й горе, як

що воно не на свойому місці, - чи внаслідок не

відповідного добору, чп взагалі хворої штабової 

атмосфери та недогляду самого начальника! 

Був і я не раз караний за недбалий добір 

6:rпзьких помічних си.тr, фунІщії яких ніде не 

реt,'Іяментовано, але які все дуже і дуже ваа~ні. 

Хочу на позптивних моментах це ілюстру

вати. Командування УГА, Запорожцями, а піз

ніше армією в Зимовому Поході та в році 1920. 
да.1о мені доснть прикладів. 

* * * 

У своїй праці »Українсько-польська війна« 
я пиеа.в, яюІх турбот коштува.'ю мені формуван

ня штабу взага.:'Іі, а зокрема мойого ближчого 

оточення, хоч мої побалшmІя були аж занадто 

скромні. Не ходило мені ані про штаб-старшину 

для доручення, а тим більше про rенерала, -
ХОТЇ.JОСЯ б ~ІаТИ бодай ОДНОГО :\ЮЛОДОГО старШИ-
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ну, що ароаумів би той невимовний тягар, який: 
все лежить на раменах старшого нача . .1ьни1~а й 
віддав би всього себе йому - не тільки з моти

вів службової підлеглости, а 3 інших, вищих, 

шляхотних. 

Одного дня- не памятаю точно дати,- rтев

но, це було вже по :кульмінаційних подіях на 

галицько-польсь:кому фронті, бо ми ще тоді посі

дали свої найбільші територіяльні осягнення, -
начальюп~ штабу вперше представив мені чота

ря Кочуржука. Здається, аа нього ще примов

аяв і наш армійський правник. 

Неве.чич:кий, х.тrопчина 3 обличчя, 3 іскри
стими сірими очима, акуратний щодо уніформи, 

- він одразу вик.чи:кав до себе у всіх симпатію. 

:Мені чомусь здавалося навіть, що RочуржуJ:~а я 

десь уже й передтим бачив (суr'естія в . .1асного 
ідеа,1у). 

Рапорт старшини ... два-три, бі.чьше і3 фор

:ма,Jьносnr, мої службові запити ... і справа бу,J:а 

вирішена: - чотар :Кочуржук а Надвірної (вихо

ванець проф. Сабата) мав настудити свою нову 

посаду. 

Не знаю, що подумав собі І\очуржу:к, і я1-~і 
в нього sапашr перші вражіння від нашої зу

стрічі, бо, як відомо, перші вражіння найсиль

ніші, і часто бувають цінні. 

Що ж до мене, то я, як тепер, - пригадую 
собі, - так сформулював свою думку: »Гарnий 
і вихований ... «, а потім: »Невже ж і цей заведе, 
s.1овашє довіррям, а потім поженеться за деше-
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вою ноrrу.1ярністю (мовляв, п теж щось 3Іrаю! .. ). 
арадить дета.тrі на око маловажні, але для злих 

людей вистарчаючі ... « (читайте спомини др. Ш.). 

Я рішуче відюшув від себе лепрохану дум
J\,V: »Ні, не зраджують тані очі, світлі, прозорі. 

щr повні віри в життя і .людей«. Загалом нее 

свідчи.1о про те, що вибір був щасливий. Ціеї 

самої д.vмю1 був і нача.льнин. штабу. 

Про перші стики в моїй памяті не лиши
лось жадних слідів, бо тоді, - як знаємо, -
r;уло ()агато іншого, що носило характер фаталь
ностн. Світ був проти нас, а світом тоді була 
нселrогуча Антанта . 

• • • 
Нашо11tу загадові картина весняних подій 

з 1919. р. відома, - під натисн:ом ворогів оби
дві Унраїнські Армй (зрештою це було на по
чатr~у rшітня) збилися на невеличкому просторі 
I:i.JJЬI\OX Д8СЯТІ\ЇВ КіЛОМетрів, В І<утку, ЩО ЙОГО 
творили Дністер і Збруч. 

Подав і я, правда rюнспектово, у своїх спо
гадах, за яІшх саме обставин розпочалася (7-го 
травня) наша. саме наша, офензива на Чортr{іВ 
і наступ далі. 

Ці всі події бу.rІи надто сильні, затягували 
вони до своєї орбіти все наше персональне фі
:1ИЧне й духове життя, і я зовсім не памлтаю 
навіть, чи був тоді при мені чотар І{очуржук. 
Ал~ його фіГура - мов лшва, встав персдо-
мною вже rro м ··1· · ··• І'' 

. 01 r дИМІСН. \ОЧуржуІ-; нереживав 

в 
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її куди тяжче за мене, бо мої принціпія.пьні по

зиції були для нього мало зро3умілі. Він усе 
Іtудись бігав, про щось клопотався, зашпди при

ходив із Іtупою всіляких відомостей про те, що 

діялося в армії, в тилу ... 
Іноді я бачив, як він, увесь червониВ, оче

видно від внутрішнього хвилювання, приходив 

засмучений додому, і тоді від нього ТЯ'ІІШО бу.тто 

щось видобути. 

Так минали тижні. 

Від різних пропозицій, що їх робили мені 

в той час, я відмовлявся, - вони не відповідали 

моїм інтенціям, і цей стан часово »безробітного« 

rенерала найбільше відбивався на моїм оточенні. 

що на тоді звелося на чотаря Кочуржука, стріль

ця-дж.уру і кучера. Я відчував, що вони вже по

чали буркотати на адресу мовї неговірливостп. 

Але все мав свій кінець. 

Мов призначення спочатку чільною особою 

яелеІ'ації для переговорів із денікінцями,*) 

а пізніше трохи згодом до Запорізької rрупи, 
вводять і мене, а разом й Н:очуржука знов у аа

ІВсрюху нових подій, що швидко затушовують 

минуле, повне і світлих і сумних моментів. 

Події знову несуться, як у калейдоскопі, 

але я нже не сам - білл мене rрупа вірних, 

віддапих до самозабуття людей - поруч із 1\о

чуржуІюм став друга постать - сотн. Мюю

.павюtо а 1{-атеринос.лавщшш, потім і вся стар-

*) Гляди моУ спомини "Переговори І війна в Добро
аольчою Російською армівю", Прага 1940. 
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nшна конвою, - земля Ї~ хаіі бу де пером, зда

ється, З НИХ ма,'ІО ХТО Є В ЖІШИХ. 

Де Еінчався я, де починалися вони - було 
вже сказати тяжко: :мої успіхи стають їхніми, 
а негоди переживаємо разом. 

Mift чотар у цій rрупі б.тrизьких мені людей, 
а може іі на все Запоріжжя був лише один з га

,тrичан, але він дуже швидко знайшов свою по

зицію. Був як у себе ... І не перебільшу, коли 

скажу, що своїм тактом, скромністю, манерою 

триматися гідно по військовому, завоював до 

себе не ,1ише повагу, але й симпатію, що в його 

позиції все грала свою ралю. (Сьогодні це вже 

;шучить парадоксом, але тоді »3бруч« мав гли

Сюкі коріння). 

* * * 

Не буду тут пригадувати всіх тих обставин, 

за яюrх почався Зимовий Похід Української Ар

мії, - вони записані теж і в моїй праці, що 

вийшла під тим самим заголовком.*) Там само 

на свойому місці я докладно зазначив, що ввесь 

шта6 моєї Запорізької tpynи 6ув nеред самим 
почаТІюм походу захоплений поляками, череа 

що я був позбавлений як апарату команди, так 

і персона,'Іьного оточення, а навіть найпотрібні

ших рі чей, - ситуація не з приємних! 

І ось, коли ми вже вийшли із того 3ачаро

ваного кола, що ним були оточили нас наші во

роги та замартували до Липовця, - я ломив 

•) "3вмоввй Похід", Прага 1940. 
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coui гои1ову над тим, ЯІ~ то я здобудусь бодай на 
найважні ше. 

Аж раз мене сповісти.ти - що хтось у ко

.1оні бачив уже чотаря Кочуржука. Справді не
забаром він став передомною зі своєю характе

ристичною галицькою випранкою для рапорту, 

зголосився, що прибув із моїм екипажом і всіми 

річами. 

Нема сумніву, що Кочуржут~ мав усі фор

мальні підстави залишитися прп захопленому 

но.1яrшми штабі Запоріжців - однак бачи:м:о, 

що він уважав за свііі обовязок зробити спробу 

й видістатись із рук ворогів та відшукати сво

його командира. Це йому пощасти"'ІО, але запла

ПІВ він за це надто дорого - він перестудився. 

Час був такий, що властиво абсолютно адо

ровпх тоді між нами й не було, - безпереривні 

\!apu1i аа І;райнє неприязних атмосферичних об
ставин були нестерпні. Зверху - мокро, сніг, 

нід нога11ш- глибоке волинське болото, в яІюму 

грузли коні, люди, вози аж по саму ступицю. 

Наіtсильніші натури не встоювалися. Наш габор 
нагадував собою сІ-юрше мішанину тіней, а не 

справжнє військо. Чуйність у такому по.ложен

ні якось притуп.люється, кожний потопає в са

~юму собі. Тому хворобу Кочуржука завважили 

нізно, а сам він певно соромливо бадьорився, 
а завваживши, одне що ми могли зробити- .ли

шити його тимчасом у ЯRогось пан-отця. На 

іІ\аль, це був перший випадок в штабі, (бо був 

11 
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ті.1ь1ш поч<НОІ-\ пoxo.J.J·) it І\оч~·рж~-1-\ поста.впвся 
до цього з Вt\1Шш:м застt'реженнл:м. 

~-:М:ОВІІТІІ 1\очуржуl\Н за,lІіШІІТІІСЬ Не бу.10 

ді.1о т-.1ке .1еrке. Вв~ь уже в гарячці - він ~·ее 
дово;:щв. що це. :мов.1яв. перейде, що він добре 

загорнеться ков.::чюю. вп.1еашться на :мойом:j· во

зі ... і всt> б,удt"' гаразд. - А т~·т. як на добре, й 

бап_1шці 11 матушці. в якнх л ночував, він дуже 
nолюбився, і1 вонп обіця.1п нам за нnм добре до

r.lлдатn. 

Нарешті. ,J;ове.1ося прямо дати йому розR<13. 

Я бачив. як мій гострий і безапеляційний наказ 

його і збентеяшв, а водночас і обезкуражив. Він 

йo:vJ· підпав. а.1е з докором: в очах. При ньому 

УІІ за.lпmП.lІІ козаІш д.1я догля~т та в премію 

пан-ощеві за турботи - мішок цукру, - це 

пізніше уста.lилося. як правило, бо грошей мп 

ма. ти об:м:а--.Тh. 

• • • 
Rо.1она потягну.1ася да.11ьше... Коли ж мп 

в бере.зні з Полтавщини знову вертали на 

Уманьщину, а звідтам на Гайворонщину, й нтш 

до нас в березні багато прплучалося видужалих 

одс1"3.тих, - повернувся до нас і козак, що його 

бу.m ~mmи.lи з І\очуржуком. 

- А де ж чотар? - питаю. 

Сумну я дістав від нього відповідь . 
.. . Як тідькп останні вози нашої ко.лонп по

БпНJ·.1и місце постою, чотар Кочуржук не міг 

еобі 3Найтп місця - він усе доводив пан-отцеві. 

12 
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що ~.vсить о6овя3І,;ово їхnтп. бо. :мов:шв. ніхто 
нрім нього не зуміє тю\ ДОІ\.lадпо впкопува тн 

прпппсані йому ф~їпщії. а зрештою ж можуть 

надійти й поляки; в цьо~ІУ він мав рацію, бо 
кордон не був так дадеко. Розпалений мозок Ко
чуржука :ма.лював йому Еартпну ширшої по.тrь

сьЕої інвазії на УЕраїну. Ні резонп пан-отця, ні 

благання попаді не машr на нього впливу. Він 

хвилювався й каза:в. що Еолп не бу де воз у. то 

він піде пішкп, а колону все ж дожене. - Зреш

тою всі разом - і д~Еура. і пан-отець - заспо

коювашІ його, запевнюва.тrп, що Т;\'Т йому буде 

добре, - ніхто його в них не знайде, що буде 

він у ШІХ за їх енна, - а там. г.тrянь. надійде 

й веена, прийдуть ізнову козаюІ, й він при.тrу

читься знову до них ... Всі доказп бу.1:п даремні. 
Джура мусів піти в село й дістати ююгось за

недбаного воза, бо все добре пішло вже а армією. 

Дуже нерадо загорнули господарі старшину 

в ковдри, обк.тrа.тrи соломою - бо було люто. 

Привязашr до возу мішок із цукро~І і вппранп::ш 

з добрим словом у дорогу. 

Не довга бу.тrа ця подорож. Чотар усе підго

няв візшша, намовляв ііого дігнати :колону, але 

нас відді;rтяв уже південНІІіі ш.тrях. Заморена ко

нячина... бездоріжжя... Кочуржук зл:остпвся на 

все і вся. Тп:м ЖЕ' часом помалу став тратити сві

домість, і дя\ура зрозумів. що старшина дуже 

хворий. 

Б.тrнзько було неве.чп!се село з маленькою 

ЦРJНЮвкою. Кудп а хворим. ш,; НЕ' до пан-отця? 

13 
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J 3НОВ~' ni;IOI\ ОІІШШВСН ІІІ\ ПОДВІрІ СВНЩеНИКіt. 

Бідш'нько. то б~'да парохія. А.rте пан-отец1~ нрнН
нян. Не НЇ,lМОНІІП ... 

Дж·ура був до6рпіt ІЮ33І\, і не міг спокійно 
оповідати, як молодий, си.1мшН орГанізм :Кочур

жука. боровся а лютою конеч1dстю. Хвилі свідо

моств рідІ\О аапн.да.1и. Ввесь час у передсмертно

му вогні Кочуржук бореться з ворогами Украі
ни, часом переп.rтітаючи образи теперішности 

з .мину.1нм з ітадійсьІюго фронту, про що він та~~ 

часто й радо мені у ві.льні хвu.линп оповідав. 

3а світ.тв1х проб.тrисків джуру закидуnав пп
таннями, де армія, що чутп про rенера.ла, де де

нікінці, по."~шки. Джура не міг задовольнити всіх 

його запитань. Вже знервований І\очуржук 

ізновJт тратив притомність і nпображав сам со()і 

фантастичні відповіді. Часом схоп.лювався, ки

дався одягатись. Тяжко бу.ло знову ПОІ(.тшсти 

його до .ліжка. 

Двадцять днів, двадцять довгих днів іш.ла. 

-страшна боротьба ... Прокинувся він якось, і це 

було востаннє. 3а хвиль остаmrьої свідомости 

·ютар КочуржуІ~ нюшзав джурі, щоб той Ного 

прибрав у чисту сорочІ<У та щоб він вітав усіх 
нас, ()() ми йому такі близькі, як і його рідний 
дядько з Надвірної, дуже поважаний в Га.т1ичині 
Іімназіяльнпй професор ... 

3 тяжким серцем внедухади ми траtічне 
оповідання. Сумно було, дуже сумно, а~е ц_,е 
-була жертва на олтар вмсоної національно• ІдеІ . 

• 
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Чотарн 1\~О·tурІІ;уr\а. нохmщ,rш )~о(; рі р,УІШ. 

ЙОГО :МОГП.ТШ, - l~t~ O)~lta ;: ТІіХ ІІІЩІХОТІІНХ МОГИ.;J, 

що довго Gудуть свідчити та вюtауватн на ш:тнх 

3нмового Походу. 

В штабі не забували чотаря Кочуржука 

з Надвірної й довго згадували, а коли учасники 

Зимового Походу одержували »Залізного Хре· 
ста«, то не забули й ЧОТАРЯ КОЧУРЖУКА 

З НАДВІРНОУ ... 
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