


Показуючи нам,що війни коштували л~

скости, статистики завщци забувают• nеречи

слити,що вови цій людскости принесли; се

ред користей,які nриносить війна,зазначимо 

nередусім~ формування національної душі. 

{~~ ). 

В осени року І9І9 бойові сили України - її армії(УНР. 

та У.Г.АJ й активне громадянство при страшних матеріяльних 

злиднях та повальвій пошести тифуса опинились також в атмо

сфері атамавії,зрадвицтв~,дилвтанства та розбрату. Тогочасні 

наші зовнішві вороги доброво.льці,червоні й ПОJ[ЯRи, користую~ 

чись з тако! ситуаціУ,ватисвули зі всіх боків на аRтивні на~ 

ціанальні сили УRра!ни·і nриве.пи їх до фізичного розпаду. 

ЗдавSJІось JІюдським зусиллям настав кінець а з тим 1 крах ді

.пу ,для якого ае жа.nілося rii праці ві eseprii в1 .Іюдсьхоrо 

життя. 

Укра!на.переживала свою го~гофу. 

б.ПІ. в дата д.ця всього національного; свідомого .пю

Ду Ухра!ниJповиа особливих сnогадів, бо саме в цей день- nять 

років назад ...~.--Укра!.sсьRа Народня Армія· в "трикутнику смерти!!. 

Шеnетівка - По~сшіе - JІюбар приняла рішення вирушити у свій 

славний пох1д по ворожим запіллям. 

Це 6у.11о дм .ваши~. ворогів явище зовсім несподіване 
( 

недобиток, УRра!нська НаддніпрянсьІ<а Ар.мія-,взявши на увагу 

дійсну душу ГаJІІІЦЬко! армі!".сміли.вим поривом. прорізує все УУ 

росnоложе~tщо складало частину фронта ДобровольчоУ армії, 



УІ сестра - Галицька. арм.ія, стиснута пазурами nрияте-

лів, лишилась вірною 1деl "визволення" і демонструє свій 

жовт о-блакит-ний nрадор з праnорами сnільників.-

Третьою силою. був твір самого нарС?ду - nовстанці, які 

одержавши в Укра!нських арміях моральну та фізичну піддерж

ку, виходять з ярів,л1сів та байраків і стають до спільно! 

нерівно! боротьби. 

Партизанські загони: отамана ГулоГО 1 3а6олоТ'ного,ПШо

века,Волинця,Шеnеля,Анrела,Дерещука бу~и тими.осередками,бі 

ля яких rур~увалась вся повстаsчв маса на Правобережжю.В бе

резні тиф,що довгі місяці сnустошував лави Галичан,почав 

слабнути, частини стали набирати сво Ух посrtй.них вартостей, в 

армі~ розпочався рух за нагле обєднання з Українською Над

дніnрянською армівю. 

З перших же часів формадьного розвднання УRра~нсько-

го війська в Гашщькій армі~ утворилися оnозиційні "очаги" • 
що не могли ніяк помирит.ись з ненормальним. положенням й ве

ли аrітаційну роботу в напрямкові в~ходу 'З пасивности й пе

реходу до nартизанських методів боротьби. 3 насSут·тям фізи

чних сиА у ві~ську з цих •очагів" вийдуть nартізани К.брига 

да отамана mеnаровича й її сусіда (Тирасполь) Чорноморський 
'· . 

стрілецький полк (мішаний Галицько-Надцніпрянсь.кий)nол.Гал-

кин ifa отаман Пmо.нка. 

Так склалися nод1І,що не могли не відбитися на нашій 

політичній ситуації. Добровольці домагаmься порозуміння, 

Троцький виnускав nроклямацію, що Червона армія несе Украї

ні nо.иітичве .й соціяльне визво.пенnя,а третий ворог - Поляки 

в особі маршала Пільсудського,найвизначвіщої людини сучас-
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s.ot Польщ1,знаходить д.uя себе корисним послужипсь :коз~ 

ким завзят-rям. "Гайдамака"·буде знов закJІикаиий ~ідограти 

ролю в новітвій Польщі,а генерал Девіки.и в особі полк. По

nова. (JІист начштабу Но.воросійськоІ округи каже: •r ва.с Еі 

з6роя,а у вас те, ше> вамбраку -довірри народа). 

Т~ким чИном навіть во_роги ваші С'l'вердuи,що nідчао 

зимового nоходу народ ·оув з нами - тисячі вайsс:крявіших 

доказ ів могли б це 1.пюструвати; певно похід цей міr в1дбу

~ися не лише nри співчутm до свого війська широких народ

них мас, а 1 активній допомозі більш свідомих його елвмев

~ів.Досить глянути на загальну маnу походу.щоб усвідомити~ 

ся в вадзвичайноС'l'и цього походу- веде~ня,.що .х~ав да . .пека. 

позаду в1домиі JІвдовий похід добровольців, nартизавський 

рейд Мамонтова 1 навіть марш 14-ої Совітоько! арм1! від 

Одеси ва Бердичів nід проводом ген.Парчевського-. Сто пять

десят дві до6и~кільхо тисяч верст марuу ,до пятидесяти ве

ликих та малИх 6ойовищ,безупинні змагання з пошестями,бра

ки в найпримітивнійших засобах боро~ьби,грошах,відживлеи-:

ню)одягу і т.ин.- все це каже само за себе. А моги.пи ко

зацькі? Вони лишатимуться назавжди Е будучину живими свід

ками пройдених вояцтвом просторів 1 ло.цій,що відійои 'fе

пер до іст.оріУ • 

. спитайте кождоrо з учаснккі~ походу,що вnастиво при 

чини.циоя йotta доброму nере61гу;чи.мало буде с:каза.но,а.Іе всі 

с'fвердять одно ,що нарід був з вами.; через те саме JІицар.і 

Задізваго Хрес~ чиСJІять роковини не лише своtм свяtом,а і 

святом цілого У"кра!нського Народу. 
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Бичеваний та знеможений nіднімався вів в своІм завзя'f'ті 

до свого самостійного життя,до нових спроб стати вільним і 

ріввоnравви.u: громадянином еві '!'а. І напевно ваше робі тнич·е й ее-

лянське військо виконало 6 своУ завдання,ко~и 6 тяжкий ісuкт 

історі! ие анесилив матеріяJІьно і морально наших орr'анізова -· 

ВИХ СИЛ. 

Перехід Галицької армії на сторону Девікина ;QQ$тавив на

шу армію в надвичайво страшне стратегичне nоложення, бо едиоча

сво з передачею ворогові сиJІи військового майна для його насту

nу була відкрита наша головна комуніхаuійна лінія. 

~е nримусило державний апарат нашоУ Республики й військо 

захишити район Камянця, Проскурова та СтарQк~встантинова і пе

рейти •місцевість, де би ваша армія wогжа відnочити, nолрави

тис~ 1 знову, як орrавізоваиа і дісциnлінована сиJІа, nіти в на

стуn nроти ворога. Відступ арміУ в 'rЯ.СКИХ умовах розстроїв наш 

держав~ий урядовий 1 фінансовиИ. аnарат і зруйнував постачання 

армі1. 

В критичний для укра!!С~Rо! державности момент, коли на

ша армія зо.середжувалася в райові м.істечка J'..юбара, :купка аван

тюрників, прикриваючи свої П.ІЯНИ совітськшш JJозувгами, задо

вольвила с~оІ хижацькі заміри тим, що зрадницьки ограбувала дер 

жав~у окар~ницю. Цим наша армія постав~еsа в ще бtпьш скрутне 

мате})і.sль~ етановище. 

В звязку з означеним станом річей Правительство Укра!и

сь:ко! НарQдньо! Ресnуб.хики заяво~яв, що воно тимчасово·· _'.Ц.ерехо-
• 

ди1ь ва инші сцосоои боротьби за нашу державність. Військо одер 

•иr~ від виаого Комацдуванtт ті завдання, які воно повииво ва-
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далі ВИІ<Qнувати. Правительство Ресnуб.mки для державного діJ[а 

перебуватиме в певному місці, щоб, маючи звязоІ< з народом і 

військом, керувати справами Укра~ни і застуnати її nеред дру

гими державами і ньродаuи ~ак, як цього буд~ть вимагати інте

рес~ нашо~ Р~сn~блики. 

ПравиіІеJІьство не nрипиняє своє:.: діяJІьности і доложиr~ 

всіх сил, щоб боротьба укра~нського народу за визволення була 

доведена до усnішного кіиця. 

Панські nорядки нового гетьмана генера.1а Іfевікина вже 

підняли проти себе весь трудящий нарід Укра~,всю украІнську 

і неукра1нську дем0кратію. Понад д#іпром ідуть великі nовстан

ня українського народу проти російських чорнесоте.няих за-войев

ників. Крім nовстання в ТИJІУ добровольчеської арміУ ~І сму 

nідриває настуn червоноУ арміІ із Совітськоl Росії. 

Госnодарюванняw чужоземців Україна довед.еиа. до край-

ньо! руїни і безладдs. Нар1д України і наше реаnубжикавсЬке 

.військо звас,що·в 6ольwевизмі порятунху немає. Бо~ьаевицььий 

комунізм ва уRра!всь:кому tрунті Ht:t' nриймається, він може по

сіяти тільки вову міжгромадську війну, нове кровоп·роJІиття , 

в трете авищити УкраІну матері.я.іrьво. 

Вояки 1краІнськоХ армі~ і весь нарід України! Нех~й ва

ша віра в нашу аародню справу не захитається ні на .мить. 

Тяжкий момент, який переживав наш рі,.вий край, вимагав 

від вас велико! саможер~ви. ~е ніщо на ~віті·не дається des 

·боротьби. ~охрічною свовю боротьбою з ворогами УкраІни ви 

поважно постави.и:и nеред усім світом справу визволення нашого 

народу. Всесвітний соціялістичний конrрес е Люцерні в~ серпня 
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лех за~~f" 
Ніщо на мене так не вПJІивало, ніщо.-так не бадьорило, 

ях віра чужинців в Украіну, Ух симпатія до вас .• Вони чужі, 

Ум не болИ'l'ь,отже КОJ.{И вірять. - !:м: вадвце. Француза не 

.uегко nереконати: скеитвціз.м до чужини у нього ве.nиче~вйІ. 

A.ne коли ви його захопи.ди своєю сnравою,він вміє вірИти 

глибОко ідо кі~я, без застережень і рефлек~ів,до яких так 

звикли ми, учні тонкоУ, але невра стенично-хороб;щвої росНt

сько! літератури •. ~ Ніхто а таким вогнем в очах не говорив 

мені про Україну, як мій друг, син со.япшого Прававсу, . поет 

~- /~~· ,що море почувавь втіЛяв в стислі 1. точні 
форми прекрасного класичного французького слова. І від ньо

Г9 в вайтяжчі жвилини я чув те саме слово ~ ! .. 

На жаJІь саме цього розуміння нам дуже часто бракува .... 

ло .• . в двох словах нагадавмо еволюцію нашо~ національно! 

пеихольоr'і!о 

1917 рік~ - романтичне піднесення, ентузіазм, палкі 

nромови,жовто-6Jlакитні прапори і спів з сльозами ва очах. 

Розуміння дійсно! ваги ~сіх nодій - жадноrо. 

І9І8 рік: -менше ентузіазму,але велика·віра в нашу 

оправу. Переоцінка своІх сил; навіть в ХВИJ1ИНУ н~вдачі ві

ра в якесь чудо ••. •не німці,так Антанта!" 

!9!9 рік: ~ зпочатиу -nаніка, зневірря, страждання 

душевне і чисто фізичне хороб.цве хапання за кожну сnоді

ванку,за обіцянку ·н.айдрібиіщого представника Ав'l'анти... А 

головне - п~сив.Ність. ОсіJ!ь !919 року- тиф,смерть,зневірря, 

Каменецька катастрофа·. Поді! докотилися до кінця, біда дій-
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tпла до свого аnогею.:; душевний розпач - до краю. І тоді на

став поворіт в псіхиці. Найзавзятіщі, найдужчі духом і ·ті

л-ом - не розбігаються ні від тифу ,ні ві~ Денікипа ,ні від 

большеви:ків. Вони скупчуються в невелику армію на чолі з 

генералом Омеляновичем-Пав.пенком. Головний отаман разок з 

урядом У.Н.Р. дають наказ - вони його блискуче викопують. 

Починається Зимовий похід •.• 

Кілька тисяq смільча~ів серед сотень тисяч червовоr 

арм1! ••• Вони творять чудеса хоробрости. Одночасно наш селя

нин, навче'ний добре dоЛьшевккаu ,обурІ)Sться,смі.ііщав, від 

пасивности переходить до акці!. Армія скрізь зустрічає nід

~римжу тайну і явну, скрізь мав захист і робиться для боль

шевиків неу.nовимою ••• Разом з тим повс~анські загони охоп

люють всю Укра!ну. 

З цього моменту 1 починав зароджуватися нова nсіхи

:ка: - менше романтизму 1 екзи:ьтаці!, бідьше. дозрідос7:'И, 

більше твердости і,_головне, зяв.пявться розуміцня,що свою ха

'ІУ можна збуду:в.вжа ІfіJ!'Ьк.и сво~см коштом і своїми ·руками • .Мен

ше віри в чудо,а тому .менше 1 зневірря в_разі невдачі. 

В цей час за І<ордоном· nсіхика украІнського rромадян

ст:в-а деребувала все· ще в стадії розпачливости і зневірря. І 
• 

KOJIB в червні І92О року я приУхав до місця осідку уряду в· 

ЖМерівRу - Праскурів,я nопав в атмосферу різко прота.пежну 

тій, яка nавув~.па :е тодішньому'rоJІовному центрі Укра!нц1в 

за кордоном - у ВідИD. 

1рщ був вже. •на кОJІесах", большевИки ..:. Буде-нний- бу

ли за кілька~есять верстtале все було спокійним.Більшість 

тих людей я не бачив з 19!8 року. І я сам собі не вірив: 
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сх:LJІьки витрі:в&Іости, скільки певвости, віри в свою сцра .... 

ву. це буJІи дюде ,що uu під большевиками 1 не sдал~ся ,це 

буu лІЩе: що побуваJІи ~е в одному dою з червоною .арм:івю, 

що заз.вuи Зимовий похід ••• Це булк люде 5 що З8Г&,ртували 

свій дух і тіло •.• 

·І ~од1 я rJІи6око відчув~що ми встуnили в нову ста

дію аашого національного розвитку. Пройде ще davaтo часу 

перщ ніж доведемо ми ваше ді~о до краю. Покладемо ми ще 

багато cu.n.,· багато крови, перш ніЖ своrо досягнемо, і всеж 

·таки досягнемо ••• ue для того треба уперт.о,пос~1йно ве

сти ва.-у національну сnраву, не уnускаючи жаднох · краплини 

тоr роdоти,я:ка етоrт.ь перед нами. МИ окр1зь мусимо посnі

вати. Муси~о весtи нашу політичну лінію~му~имо одстоювати 

і розробJJ,Яти нашу національну ку11.ьтуру ~ Для н·ас не nовин

во буаrв веuко! 1 •а.по! оnрави 1-кожиа nрацяt що потрібна 

дJІя УкраІни в вже тим самиІ{ ве.tика. Уперто 1 трівsз.rо ми 

мусимо довбати ~У ске~ю,до яко! прикутий наш нар~. Це .ве 

буJІа моя думка,.ков почувания: мені здавалося,що я читав 

·цю ду.мку в · очах всіх тих JІІQДей·, що qпок1йно 1 ·завзято бо

роJІися nроти червоно! Uосюзи ••• 

----------------------
ме МИ· знов за кордо·вом. звов все частЦе 1 часті

ІІВ доводиться. бачити тих самих я:qцеІ,що так 6!\Uopo ви

rJІ.цца.пИ в році 1920:-ому. Але 'lОГО оrию я ВїJСе ае бачf ••• 

Знов кі.аявться. псіхиха ,ue це вже не загаJІЬНО . украІвс.ьn 

no:Jxи!(a ,це вже поіхика одірваних на daraт.o р01<1в від аtть·:

ківщиви ем1rра,нтів. 

нес не ото~ь -большевицьхі загони,ве літа~ь KJ-
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.І1.не чекав смерть кождоІ хвилі .... 

Але .ми бвмося з ще страшнішим вороrом,що зве~ься 

нудьrою,оездіяльністю ••. Кождий вояка муеи~ь витримати 

:колись іспит в бою. КоJЩІІЙ Укра!нець Мусить тепер ви-:

'rримати новий ісnи ,який ставить nеред .вим в~тя:.-nере

хити інтервах в боротьd1 і ае suовутИ,перехи~а безДі

яльність і не зда'l'ись. КоЖний Укра~нець,що оnиsився на 

чJPili ,мусить використувати час д.лн 1'в.ор1ИНЯ ку.І:ьтурsих 

цінностей ,підготувати себе 1 rро.мадянмво до повороту 

ва Jкра!ну і nовороту до діяльности. Лдя тих,хто може 

скориотувати братню чеську допомогу dуде отавитись ще 

більше впог~ час в Празі не муси.ть пропаеttи даремно. 

AJ1e саме rоловне: кождий з нас мусить донести в 

собі свій ідеu, ідеu вільно! ве~uежно! 1:кра1.ни; кож

дий з вас мусить Зберегти віру,що час визваленна прийде 
. . 

і що життя покличе нас на боротьбу за укра!нську дер-
. . 

жаввісТІі, sa 1кра!нську Народию Республику ••. 

Від mжноrо з нас У:кра!ва. вимагатиме відчит 1 в 

"царство свов" проnустить ttі.пька тих,хто д>'Мкою, с.повом 

і ділом дов1в.що він так само може виявити ~рівалість 

серед ку.1r. 1 rрана!ів.як 1 сере.- вудьги еміrрантсь:кого 

uтт-.а .. Що в1н .не зрадив і вже рішуче не зрадить Укра!.nу, 

що вів моав иаписа'l'а· ва свовм1 nрапор-1.- ТВердість духа! 

t/IJ ,, . І 
:.;~~ J 

1 .. -' 



Євrеи І{алавюк, 

12 

Уривки з 

ВНук кремезного чума~а, 

.Січовика блідий nраправнук,

Я закохавсь в гучних віках, 

Я волю nолюбив державну. 

І крізь папери, крізь перо 

Крізь лак культури - веуС'J!аино 

Рокоче запоро:ксь:ка кров 

Міцних mnлечників БоГдана. 

ТИХ отамаків курінних, 

]!(о під гармати револщій 

Jмuи кинуть пяний сміх 

В скр1вавлеие оdличча куці. 

ЧИя заJt1зиа голова 

І а-під ка1'1всько! сокири 

Ж6ур.хяJІа в чернь так1 слова, 

Що 11 мороз rшов за шкіру. 

Хто в дикий вихор І'Оn&ка 

~іляв життя назустріч степу, 

й чия упевнена рука 

ЗМіцняла сивого мазепу. 



Коли ж в 6а~уривськ~ вогні 

Держава рухнула,- тоді - ~о 

Вони взяхи свяqевий ніж,-

3аАізвяка і Гонти діти. 

Іай згинула,хай заrуло,

Вони ли~сяJяк криця. 

І жадний примус,жадне зло 

Іх не nримусило скориться. 

Херсонські преріt -як Січ, 

А кобзарем херсонський вітер, 

І рідним був одразу клич: 

"Вс'!авай'rе,кайдани порв1теf• 

Бак так тече козацький ~г 

І - не раз черваная - сивюха, 

А Я там весен вербний пу.х 

І ду.х зеu1 з диинства вюхав. 

1 хоч скuі чи.па Мосива, 

Хоч спокушав 1! розrон той , ~ 

!а враз nідвівсь, 1 запа.пав, 

І :кровю в серці крикsув ГОвта. 
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Qме4ЯJqввq:ПаІІQВко старший. 
. і 

.І. 

lРИВКІ з ·зимоgоrо 
IIOIQ,IY. 

Вке ЗАИПИі 19!9 раку с~аважо яс-

акм,що т1лькк з6РО6D вирішатимвться 

nитаввя. кому бута госnqдарем на широких просторах півдня 

бувІіІоl Роо11 - чи До6рарм:11 з 1:1 uичек •вдиво! иеділимо! 

РосіІ~ чж·тtй силі,яха варосла з украrиськqr иаціоаально! 

рево~юц11 - JХраІвськ1А арміІ та повстанчим заrовам, що ви

стуnuв nід првпорок аеза.t.еж:~о·І Укра!нськоІ НародньоІ Рес

пуб.tкка. 

МаDЧВ перед собоD оп1.1.1ьиого вороrа - рос1йсь·ку боль

шовицьку арм1ю - об~в1 сторони занедбують важні стратеrіч

в1 завда во і пориваються иаввипередка до опанування КИІв_ом. 

JкраrиСька !fa Девікивс})ка арм.11: •ступвли в КІІ!:s май

ае· о.цвочас.во {УІ<раІsц1 вв1йІІІ.1Dl .uше на к.і.J!ька rодин . раніще} • 

зо. VIII - · 19 р. в місто ввійJВ.О частип арм11 Со6орвоr Ук

раІва (корпуси: З'аDорЬський, 1, 2 та З-й Га.пицький); з бо

ку J(евікина - полки rварді! та козаЧі частини. 

Сутичка кіа украrвськими !а доброво~ьчими частивами 

була иемииучао. ВіІсвко Соборноі Jкраrви мусіпо вистуnити 

з Ка!~а ие ~іль~ь ~uму,що частанк Добрармі! бужа сил~і, 

ue й через te ,що в ТИ.ІУ У:к~lнсько! арміr оnанuася ПУ 

Qов.арuія,ЯІ<8 XO!U& за всяку ціиу прорвати.ся ва П1ВВ11і.Н8 

очах обох вороuх ставів XIV Qов. армія. з важкDІІ обозами, 

проІШJІа коридарокtщо утв.оривСJІ поміж арміями з півдва аа 

n1saiч, й зааRжа Берд•Чів • 
.Я можу з. певні сп> сказати, що в Ніна 1 яка вхзиuа ПО'l' ім 

.між Украrнсьхою ваn;іоsаJІьною збройною ско~ою ·і ДО6рарм1вю,JІе

dtь ц~:кок ка в1Дпов:1ДажьвоО'rи кероввик1в ОС1'аиньоr. 
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пошавовавий довірряк обох 7хра!sських армій•••• tаварв

стві павіа Певвого, Треnетова й сспвика rалиц:ь:коt арміt Иач.Іtо

манди, провадив переговори з комісією Доорарміt,ва чо.а1 JJКOI· 

був геаервж В1пеніи~> 
головва й непереможна переnона була в пропозІдіях добро 

воАьців - підnисати політичну умову,яІ<а б ЗНИІУВ8J11 ІИМРІ'І lk~" 

.u_~Уsців до КУ.патхрно=:<>світної· автовом11:. 

Ще ти.а;це.нь провоJІікання·,дJІя на о ду ж~ вевІІrtцвоrо• бо &а-· 

бJІR~:іася оо1нь,а наша армія бу.па необу-rа й ·веодЯІ'ІІ)''tа, і •а 

фронті від Кодими (залізнича отація на колі! ~ериика-одеса)до 

Фастова розnочалася нова війна,яка вже мала ч и с т о н а-

ц і о н а л ~ в и й х а р а :к т е р. 

У'краІ.вські армії кинуJжися в бій, і поки· буJІ9 ті.JІька два 

вороrв - "біпий"'lа "червовий" ,вони ив заrа.и: успішво провадили 

бороt:а.бу; запорожці й ВоJІИІЩі бuися на Одесакоtq наnрямку. 

КИяве та з-тя дивізія- ва Уманському, далі ва піввіч був рай

он ГалицькоУ. аркі!. 

Тиф ріжвих в.-ів· 18 инші пошести показажисs вай~м во

роrом: sa короткий час·добрі війс:ькойі частиви,що М&JІи.найціs

вН1ші кадри вояків, гинули від тифу. 

Наnри:к .. ад ,Заnорозька. група {дві диві зі~) ,:що в .пиnві ма

.1& ДО деСЯ·'l'И ТИСЯЧ ЧОJІОВ1К .f BTJS'l'ИJra В бОЯХ 8 ДОdроВОJІЬЦІОа 

Не 6іJІ:ЬШ П 200 - 300 ЧОJІОВ1К ,- .В& JlИCTOD&Д ЧИС.ІИJІS JІИше 2.- З 

1'ИСЦJ. 

І:Сожи Укра Івська ·арм1~ так гинула вЦ пошв стів, бо нt;t ма-

жа JІіків .1 не uor.ІS Іх оД~р.атв з-за :кoJЩOJQ через за~ооо.ну 

х) Оеоб.пиву . .РО.І:Ю вЦогравав оф. Цімерма.в. 
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;;~ща:в ,_які підтримували Денікіна, то Добрармія ·мала добра ор

ганізовані савітарні ва~ки і не боядася тифу •. 

Не ДИВНО,ЩО В ЦИХ умовах заміСЦЬ усnіхів ВаСТDЛИ ВО-

ЄННі .а~вдачі,які мали наслідком відвороt наших військ на 

::;сь~~~- добровольчому фрсяті (в північва-східному. напрямку, 

&рдичівському, большевики були пасивними) . 

. На нарадах з представниками Уряду в Камянці на Поділ

лю та _ЖМеринці Вище УкрзІнське Командув~вя представило вла~ 

ді необхідніс-r·:.:.. sнайти вихід,щоб урятувати від фізичного з.аи 

щення реmт~и славних частив (доклад військового мініатра в. 
х) 

сальського) • Але ситуація ще біл:ьGІ ускладнилася пісJІЯ· тоrо 

як 2.ХІ. Начальна Комацца rалицькоУ арміІ п·1дписада сепарат

ну умову з Денікивським Командуванням ЦОворосійсько! округи 

(угода генера.nів Тарнавського й Шидлінга),- цим 6ул·о викре-

слено Ііnяви організованої боротьби ва далі для задержання 

яко!-dудь території. 

сепаратва угода· 2 .n. Команди Галицько У армії- робить 

на ц1~у арtію nригнічуюче вражіння: з півдня 1, сходу -'!" біJІ:1, 

ва півночі - червоні, у запілJІі віД Збруча до Шеnетівки -по

ляки, D сер·едині - пшитаJІ1 .... 

Я не маю змоги більш детально спинятися ва ПИТ81ШJ) 

про овпаратну угою Гапцького комаВДLування з Девікином, бо 

в той час я був цілком захоnJІений боротьбою на фронті с.упро

ти ~і~ськ генерала Ро3еншильда-Пауліна. Вважаю по~ібвим за

значити,що ще в момент :.аовї команд.іровки в добровольчий стан 

х) На цих нарадах я не орав участи, бо як раз ·в той час До
бровольці занадто натискап ва запорозьку груnу з Одеськоrо 
наnрямку. 



за д~я переговорів я вже помітив,що в ВИщо! DаАИЦько~ Команди бу

ли окремі думки щодо дальших відношень з Добрармівю. 

Пригадую,що и це пояснив со61,як иас~ідок nершо! невдало! 

сутичкв а Ден1кинськио частинами. 

Я$ дисциц~івовава орrацізація УКра!цська га~ицька армія 

не маже відnовідати за вчинки сво1х політичних та військових про

відників. А серед цих пров~дників у той час запавувала віра,в1 ва 

чім ве оперта, що Денікив "визволиІfь Галичину з-під Польщі" ,що" Де

иікив веперМожва си.па" і т.д. 

Ці nровідниви Галицько~ арu1r.иаважившись на цей крок, не

СJТЬ відповідальвість і за дальшу руХну Галицької арміУ. 

Украrвська Галицька армія билася за самостійну Україну.Ко

ли оборонці цього переходу галицької арміХ на біl< найтяжчого во

рога українського ю~роду зазначають (нетреба забувати пос·тупован

вя заступників гезерала Дев1кива ва Кубані) ,що мусіли рятувати ар

мію,яка· була иездатва до ·боротьби, то це нічого не вартий арtумент. 

Не в кращому ставі була Наддніпрянська армія. Аджеж гали

чан обернув Денікив неrайио nроти большовкків під В3рд.ичевом, uo 

волі своїх провідників вона м1с1Іа битися ва своУй землі за іНТе

реси чу живців. 

Що П0.111ткка провідипів rа.пицько~ арміУ аві трохи не від

повіда.Іа насtро.ям галицьких стрілацін та старшив,видво з того ,що 

:вже в кінці .пистопаду галицька армія прислала до Терешпо.пя ( KOJ10 

Jюбара) де.пвrац1ю: др.~авида та Петрика для досягнення ясиости 

ахці ~ з ваддs1пряацями. Це сталося тоді, коли поJІі тичві nров і дни-

ки Галицькоl ар11411,nосsачивши свою nоми.пку на союзі з 

nоlхали шукати инших шляхів за кордоном. 

Денікивом, 
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Умову s Добровольцями підnисали з бону галичан: маіор Ці

мермаи, оотвик Турчин і дР· Давид,а від Ден1Rива :ПоJІковиики- Да

ровсьхай., коновалов та саuбирський. 

Найважиійші бу~и пакти: 6) Галицька армія не буде воювати 

з армівю отамана Петлnри,яка бореться 

на ф~ХНІТі. 

7)Галицька армія зосереджується 

не nізиіще 80.ХІ.І9 в районі. Коаятьва. 

8)~я забезnечення .того зосеред

ження займав Галицька армія авгайво ча · 

стиною сил і держить район БеРАичева. 

9) Штаб Галицько! армії перехQДить 

не nізиіще 30.1І.до м.Умавя. 

ІО)ВСі тИли (військові установи) 

етапи,скл~ди) пересуваються 1 розтаwо

вуmьQя на лінії Христиві·вка,·- Ольго

Іііnь- Вознесенськ- Миколаїв.- (Ю.Р.). 

Це розміщення Галицької армії заJLишалося й надалі. Коман

дуваНlІЯ НаддніПрянською іfівю вз$.1Іо на увагу ue nри своrх даль

ших оперативних намірах. 

__ ..., ____ -. ---... --~--- -----------
звесuеиі пошестями й руїиою заnі .. ~я наші частина ~ід во

роЖІВІИ ударами відх_одWІи в nівнічно~ахідному напрямку все 

зменшуючи й зменшуючи свій маневровий пляцдарw; с~ійкістЬ військ 

і ynep'ri аріврrардні ба! (особливо боУ за Ваннярський заJІізнич

ний вузе~).дійсно варті подиву. 

х) .Перехід Галm~ького війська на бік Денікиш~ів був і для се
лянства nовною несподіван):(ою й річчю неаро~мілою (доповіщ.стар
шини JІукасенка, який в той час tІеребував в rайсіsському повіт 1 ) . 

18 



Дороги стали кладовищем .!іе лише.а:ь .n:юдей,а й коней 1 

худоби. Часом що сто кроків мо·fша було бачити !хні задусажі 

•rpynи. 

Добро_воJІьці запяли Проскурі:в nерше • .ніж nідійшли nів

денні наші групи. Там загинули рештки TИJly армі!. 

до катастроф на фронті nриєдиуються·трудноЩ1 й аваи

тури на заnіллі; Пашковецька·волость ого.nоси.nа свою в.uасну 

ні від кого незаJІежну ресnуолику й стала на nерешкоді від

ходу наших тuів на СТ8роконстантинів. 

В ар.мі! знов п о в с т а є о т а м а в щ и в з; 

головно!<оман.цущий nовста.ІШ,ЯМи отаман- Во.uох зі сво~:ми гай

дамаками починав одверто nровадити свою розк.11адову працю· в 

арміУ і не виконув: оnеративних наказів Комавдарма. 

Наказом з 23.Х1. ч.ОЗІЗ2 (с.Війтовці) Головва Коман

да армії видав п е р ш и й н а к а з, який можна віднес·

ти д а т и ц у л 1 к в 1 д ~ ц 1 й н и х: 
і 

"Представник Польсько~о КокацДуван~ офіційно заявив, 

що nри· nе·реході: у:кра~нсь:ких військ через лінію,Зааяту nоль

ськими військами 1 ц1 ві2сьжо будуть роззброєні і інтерновані. 

ГоловнИй Оrsмав виріwtв s1 всіма військами нині скупчитисЬ 

в --старохо.встантинав1· і відходити в паnрямку на Шепетівку. 

оста'і'о'U{е ріШення r'О.ІОВНИЙ Отамав nрийме по прибуттю до 

вас. 

Відносно-штабу дівво'ї ё:ірм:іl: Головний Отаман наказав 

ВС~ІІІ,_ Х Т О б а ж а в,. вирушитИ з. ним nоходом; решту - ж 

po~<toli*JBaти і раху-вати вільними. Ко.11и буде більша кіль

кіqть діл, котрі неА4ожливо везти - спалити.(Підnисав ота-
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uав СівкJlер) •. Цей наказ був звервений до всіх вищих військових 

уrруnовань. 

Пос~~уючий період правдиво де-якими ав~орами характери

зується- •радянським". 

На нарад і в С.т арок у-К он ст авт ин о 

в і, що відбулася 27. падолиста, в у с т р 1 ча ют ь ся 

д в і іде о ль о r і І: урядова-демократична ~в особі Го

ловного Отамана С.Пет.пюри,- 1.Н.Р. і Волоха - радявська, 1ольшо 

вицька . 

. Виступ~ення Волоха й його диспут з Го~оввим Отаманом за

JІишаmь у всіх nрисутніх на нараді важке вражівu близ:ь.коі: вну

трішньо! крізи,і,вJІасно кажучи, Староковста.в-тинівсьJ(а варада 

вже віщув майбутні озбровні вистуnи "во.Іохо.еців". 

Ва~лід Староконстантині~сько! наради з військового боку 

в везначний - виявилася лишень необхідність військовими акція

ми виграти як найбільше чзсу. 

26.П.Терени,які займав армія, обмежуються JІініями: н~.

півдні - Староконстантинів - :ХМельвик; на сход і - Хмельиик- Бер

дичів; на nівночі - заJІізницею Бердичів -Шеnетівка; ва заході -

лівівю, що тяглася верстов на 20 на захід від зажізниці mепетів

ка - Проскурів ()!одаток ч.І). 

28 .. ХІ.Запорожці пісо~я уnертого бою залишаю'l'Ь Старо - Кон

-етантинів. Армія губить свій мавевровий . пляцдарм 1 скуnчув .. ться 

головною свовю масою в оставиіІ т р и к у т н и к Jl ю 6 а р -

Ш е П е т і в к у - М и .Р о п і л ь (сторінка трикутника - 30-ть 

верст); Еороги вже не тиснуть ге, вважаючи справу порішеною й за

.пишаю'l':ь нас д.о самознищення в оствнвій аІ'оніУ; державний· аnарат 
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зосереджується (29.П.) в .ЛЮбарі. 

Обовязах ворога пересИрає далі н~ с~бе свqя .nюдина,що ~і

ши.пася в свій час у .ГоловноГо Командування особливим дов1ррям, 

свій отамав Бодо~. Під га сл ом "йду на Полтавщину" Волох біля сво

'l:x гайдамаків $d1рав всяку голоту. В ніч з 2-з.ПІ маніфестуєть

ся сnроба перевороту в напрямку оголошення державного устрою на 

7враХні - Ооці~.РадянськоУ Ресnублики, а фактично ограбування 
л) 

державноУ скарбниці, через що армія залишається майже без грошей. 

Цей загальвий жахливий стан доnоРнювться р о з n о ч а -

~ о ю п о л я к а м и з nочатком грудня о к у п а ц і в ю ва

шах Західвих·Обиас~ей, ч.е ре з що факти ч в о ост а-

7 о ч н о з а м и к а в т ь с я коло вад рештками укра!всько! 

apk11.- Три nрапори: Па.nьсьsиІ .в Шепетівці, Добровольчий -Старо

Іовставтинов1 й червоний - в Бердичеві - оточують купку борців 

бі~я жовто-б.пакитвого праnора - в Любарі. 

-------------.---. 
Саме nри таких обставинах 4.ХІІ. старші військові началь

ники, члени Ради міністрів та nредставВИІ<и nолітичних nар~ій dу

ли з~прошеві до містечка Ч а р т о р 1 й (nоруч з JЮбаром) ва 

останню в а р а д у п1д головуванням Годовного отамана с. В. 

Пет.11юри. 

За гартовані до.вго.Іі тньою боротьбою nредставники ДіввоХ 

Арміl виказа.ии тут ва ча·рторі~ській нараді віру в сили ар.міl та 

народа. ПраБЩа, вав1ть в старшому командвому с~аді еnідемія 

зробила своЖ серйозні спустошенl:Ш; полковники: Удович.е.нко, ОМе

.пявович-Пав.пенко мол~й і Баз~ьський були в тифозній гарячці 

х) Детальне оповідання за цей виnадок уміщено в Альманасі за 
1920 рік,що друку~ався при КИ~иськ1й дивізі!. 
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в шпиталях; тагоqасний командуючий армією от~мав василь Тютюн

ник 1 його начальник штабу nолк. ш~а6у NЩшковський були на са

мій вараді з ознаками тифу. 

Чотири з nяти командирів rpyn, а саме: ю. Тютюнник ( ко

мандант КиІвсько! дивізі!), 3агроцькай (командант Волинське~ 

дивіsі!), Трутенко (заст.полк.Удовиqевка) 1 я (командант запо~ 

рожської tрупи) nідтримали nрзиц:ію уряду, що 6 ор о т ь 6 а 

з·а ви з в о лення Укр аїн и мусить б ут и 

n р о д о в ж е н а д а л і, а л е в и н ш и f. с n о сі о-
х) 

n а р т и з а н с ь к и й. 

3І'ідно з цівю ухвалою військо маJІо перекинутися _в вора-. 

же заnілля, дезорtанізува~и воражі "тили", комунікацію 1 з а-

с о б и з в я з 1( у; о р r а-в і з у.в а т· и n о в с т а Н-
u 

п ід т р и u а т и сер .с ь к и и р у х, е д н з с є-

JI е .н н я в ір у в с n ра в у на ш у, а Ji. а й r о Jl о-

в н і щ е n е ре х о ·в а т.и д о и а о т у п н о І в е с-

н и к а д р и 8 р .11 і !~х) 

В своїй ухвалі старші військові нач.альник.и Дієво! Ар

мії базувалися на таких nідставах: 

1) 3 часу рО8llОЧ8ТТЯ Б ар~і~ ДSНіКИНВ ПО01ЛЬШЄНОЇ МО6і

~ізаці! задля збільшення кількости добровольчої армі~ nочалася 

в ній деструктивна праця національних укрзІнських елвментів,ка-

і)Кома~дуючий дивlзівю Січових стрільців Коновалець заявив 
nравительству 1 що його часжива ве може йти на дальшу боротьбу, 
.але ЧИмалий в1дсотож Галичан dуло в инших частинах· армії й ви
рушив s. нею в зимо~ий nохід .Мені не відомі причини ,що nривели 
Сlчови:к1в до т._і;l:кого. рішення. . -·~ . . 

. ХХ}В СВОЇЙ nершн' 1.18СТИНі за "3ИМОВV1И liOXlд" 10. ТЮТЮННИК ОС-
ВіТЛЮЄ цей мент· у всіх його дрібницях ,при чому він да.є місце 
богато перао.ааJІь.вим моменrам:. 
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тра nіс.:1н: киІвських подій стала особливо· івтевзиввою. 

2) Припинення настуnових·акцій добровольців на всьому rx 

проти-6ольшовицькому фронті в~аза.uо ва. недостачу в иих резервіа. 

З )З початком в.ідступу добровольчоr арм1!, який украts

ська армія, а також повставчі.оР!аsізаціУ мали, ·чер~з.свою nра

ЦЮ на ти.пах добровольча! армі.!,присиори'rІІ,- буде довший час tри 

вети ва Вкра!кі без.паддп.. Таке становище зробить мо~ивик часо~ 

ве перебування нашо! арміУ ва тери~оріУ УкраІни. 

4) Кіиио~а боRЬшовиків бу.п8 ще • стані орrевізаціt.· 

5) В nрихильности насе.1евня до арм1!· сумиіву ве dуло;.іе

rати·внвй ·бік nоходу nоо~яrав у тому, що nохід nоавнев dув. в.ідбу-· 

тксJІ, в перевежвій сво!й більwост•, в ~имі. й .варешті -

6) СJІ1д dу.по чис.питися з настроями армі!, що буJІа· рішу

че проти вся~оrо УІ інтернуванНя. 

Переходячи до нового способу боротьби, не можна dy.1o й 

думати про утримаивя якогобудь обшару д.пя Qрrаи1заційноІ праці 

Го.пови .Держави і Уряду; ве моrжо ~rr.и и1якп: С'І'о.uць,Уряд Jte ,як 

СВО!Х 88СТJПШІКіВ, Д8В8В СВО~Х П О JI і 'І И Ч И И х· р е ф Е} - · 

р е .в т і в;. такими ·бу.ии nризначе аї:. п.п. М.Гарасu,загурсь:кий, 

М.JІеввцький,В~СQвевкq,П.Чубок,П.Фе.цешrо та В.ак.іяр. 

Такі dy.1p1 васвовки деииоr наради 4.грудия !919 року; ·ва 

другу вараду .жиши~ося 91.жь:ка ЦІІМ ухвалам вадати .належву фqрм:у 

шuхом в1дnов~диих державИх акт ів. 

А.Іе nоді~ зІіівялися швидко. б.·ХІІ. вравці,підчас варади 

наспіли sБіетки про те,що пожяки зsхопиJІи на ставці! Миропі.Іь 

увесь вао запорозька! rруnи,з якого тіJІЬк~ два моr адютаи'lи 
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сг.ром.огл~ся добратися до Чартері~. Дорошенківський·полк запоро

зька~ rрупи, який виконував свій денвий наказ щодо нового уrру

nовання,- dув також несnодівано -оточений nольсьІtW4и частинами 

та інтернований. ~лі вадходи~и все нові та нові турботні зві

стки. Все ц·е викликало потребу спішитися з закікчен.ням всіх ос

таивіх справ. Го.повного отакава с. ПетлJ?рИ sa нараді ие б.уJІо, 1 

5 ..ПІ. ві.н в ідІхав до По.пьщі, а. нараду провадкв далі й закінчив 

Гол~аа Ради Мївіс~рів І.Мазепа. 

Головним nитанням було призначения нового комаццуванu. 

Мені судио~ося, щоб важкий цей обовязак було по.к.падено- иа мене 

при чому головне командувавия,уряд і старші військові иача~Lви

юt В ЦЬОМУ ПИ'l'ІНВі dул8 ОДНО! дуМКИ.~) 
По нараді, Голова Ради Міністрів .·nрочитав а·кт правитель~ 

ства до УкраУнського населення; а:кто.м·цІІМ в1йс~коВе комавдува.и-
.... 

НЯ M8Jl0 надаJІl керуваТИСЯ В СВОЙОМу ПОСТуDОВ81ін:і. 

Від Правит·едьства УкраУисько~ Народ.аьоУ Республики •. 

в будованні самостійно~· УкраІнсько! Наро:диьо~ Респуб.ликк 

а цей момент крчавться один період - період иечуваJіо1: rеройсь-; 

кої боротьби й великих страждань украУнського иарQду. Доп су·

диJLа,що укра!вський нарід Jta Шляху дСІ самостійного хитт-я .ве мав 

реаJІ.:ь.Ііо! підтримки серед держав еві ту. Територія Jкра ~ви вважа

А&сь 1 вважається ,як принадна здабич д.nя кожвого ,хто· може сво~~ 

сажания nіддержати оружвою си.nою. а не як хата віJІь.щого украІ.в-
; ' 

ського народу і сво6ідних,рівноnравних меншостей ці&! краіки. 

Російські комуністи оаваю~ь за доnомогою матеріяльних ба-

х) ·"фермеsт наці~"'.- феденко. 



rацтв УКраУsи nіддержати Совітську Респуб~ику. Російські контр-

реІtоJlюц1оиери noчsJiи відио_в.Іе.нu російсько! царсько! :Шпер1! 
-

noxc,дou на УкраІну~. Іunеріалістичиі держави :ЬроІtИ будують сво~ 

nоJІ1тику ка. СХоді через nовево.жеsия Jкра1ІІК. To»j в:е ди:вво !& що 

украІнсь:кий .нарід, по.пиmени:й лише на власні· сиJІи,ве міг досі 

стати твердо на веги в будівп.цт.ві свов! держІВІJ. 

З мокенту евакуац-ії. КИїва, піс.пя пова.Іеввя гет~манс_ько-

го васиJІьс.тва, УкраІиська Народпя Респуб.11ика була в~чно під 

стр&Ш:Rою загрозою захоп.11енвЯ ворогами. І JІИ.mеиь завдяки иадзвк-

ч:айво,му героІзмові народу.й війська. держао~ася 101 дроти ваших 

. .DРети:в.виків. 

За час ц1sr боротьби в боях поJІЯІ'.ИQ ве.ІІ(:Ке ЧІІСJІо иашоrо 

вояцтва • а ще б1.и::ьше в:1рввх QІІВів УкраїнИ· загкну.Іо від усnП 

Зараз.хив•х xopod. Держави· свіtу· .не тіль.ки байдуже диви.иися ва· 

78, що ухраrкський нарід гине без уоиких саи!tарвих засобів, 

aJZe ·.навітЬ· заборонили привозити в JкраІвj -nотрібні вашому в1-й

оu-у . .І11СИ. 

ПравиrеJІЬС1'ВФ УкраУ.вськоІ Нsродиьо! Респjб.Іики й р~опу

б~инавсьхе вій~ько. ко~р1 заве~и жад 1.nор~ок ва територ11 

JХра!ви оnир.аючись ва .цемокрапчві засади, не бу.Іи в cui ви

коиа!:и . сво.! · завдания, бо бурzуаз.во -демократична Евроnа відрі -

за.tа вашу Тери!'ор1~ від ·вза·вмовіцносин .зJ: сві'lок; в в:ас.иідок 

~ог•· ваш край ааев кинуто в чорву,отрашну анархію. 

Чераз .".е все ваше державвв д1.ио стояло wого:крат.во пе

ред хата.стрефоик: в січні !919 року -- в киrвіі., в :~ютоку - в 

ВИнниці, в травні - в Во).ючиську, в червні - в ~WІ.ІІЦі.Все це 

етапи. украІвоького народу по дорозі на Голгофу. 
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Бичоваsий та знеможений піднімався вів в своІм завзяrт1 

до свого самос~1йного життя,до нових спроб стати вільним і 

рівноnравнии громадянином світа. І напевно наше робітниче й се

лянське військо виконало б сво1 завдання,коли 6 тяжкий іспит 

і сторі! не знесилив матерія.Іьно і морально ваших орrанізова -

них сил. 

Перехід ГаJJ:иць:кої армії на сторону Девікина .t1Q~!'авив на

шу армію в надвичайво страшне стратегичне положення, бо одноча

сно з nередачею ворогові си.rи військовоге майна для його насту

пу була відкрита наша головна комунікаuійна л1жія. 

Це nримусило державний апарат нашоІ Респуб.ли:ки й військо 

заnшити район Камянця, Проскурова та СтарокФвстантинова 1 пе

ре'йtи •місцевість, де 6и ваша армія мог~а відпочити, nолрsви

тис~ 1 знову, як орrан1-звваиа і дісциn.хінована сиJІа, піти в на

стуn проти в-орога. Відступ арміУ в '!'Я&КИХ умовах розстроУБ наш 

державний урядовий 1 фінансови>t. аnарат і зруйнував постачання 

арміl. 

В критичвий для украУйеhХОХ державнести момеит, ХФ~и ва

ша армія засереджуваJІася в райові м.істечка .Р'..юбара, куnка аван

тюрників. nрикриваючи сво У nо~яни совітськиuи .-озунгами, задо

вольни~а с~о! хижацькі заміри тим, що зрадницьки ограбувала дер 

жав~у окар~вицю. Цим наша ~рмія nостав~еиа в ще більш скрутне 

матер1s.nь.в9 становище. 

В звяз~у з ознаочени.u станом ріqей Правительство Укра!в

ськоУ НарQдньо! Респуб.uи:ки заяв.жяв, що воно тимчассво·· .'І;ерехо-
• 

дить на инші сцосоdи боротьби за нашу державність. Військ·о одер 

•ить від ви~ого Команду~анІm ті завдання, які вово повииsо ва-
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далі виконувати. Правительство РесnубRИки для державного ді~а 

перебуватиме. в певному місці, щоб, маючи звязок з народом і 

військом, керувати справами УкраУни і застуnати Уї перед дру

Гими державами і ньродами '!'ак, як цього бу,щуть вимагати інте

реси нашоІ Ресn~блики. 

Прави~ельство не при1~няє своє~ діяльности і доложи~ь 

всіх сил, що Сі боротьба українського народу за визволення була 

доведена до успішного кіиця. 

Панські nорядки нового гетьмана генера~а f{евікина вже 

підняли проти себе весь трудящий нарід Украn.ни, всю українську 

і неукра1нську демекратію. Понад ~іпром ідуть великі повстан

ня укра Інського народу проти російських чорносоте.няих за-войов

ників. Крім nовстання в тилу добровольчеської арміІ УІ сИJІу 

підриває наступ qервоної армії із Сgвітської РосіІ. 

Господарювавням чужоземців УкраУна довеАеиа. до край-

ньої руїни і безJІаддs. Нар1д України і наше респубJІикавське 

. військо знас ,що· в больwевизмі nорятунху немає. Бо.ашевицььий .-
комунізм ва украІвському tрунті не' при:ймаsться, він може nо--

сіяти тільки вову міжгромадську · вій.цу, нове кровоп·роJІат~я , 

втрвте звищити Украіву матеріsnьно. 

Вояки Jкра!всько~ арм1У 1 весь нарід У~раїни! Нех~й ва

ша віра в нашу .аародню справу не захитається ні на мить. 

Тяжкий момент, який переживає наш рі.-аий край, вимагав 

від вас велико! са.можер~ви. Але ніщо на євіті ве дається dea. 

·боротьби. ~охрічною своsю боротьбою з ворогами України ви 

nоважно поставuи перед усім світом справу визволення нашого 

народу. Всесвітний-соціялістичний конrрес в Люцерні в~ серпня 

Zl 



ц~го року одврrо~осво_призвав Укра!ва.ьку самостійку Респуб

.JІИКJ. Веа~ Щиро демокра тичвий і соція.хістичний світ дивувть

ся вашій вnерzій і вевдинвій боротьбі з своІuи ворогами за 

ваціоважьиу і соц1~аау справедливіст~. 

Успіхи нЗших ворогів не довговічні, бо на чужі гроші 

1 чужою доnомог.ою, ,а не свовю внутрішньою сиJІою держиться 

армія Аев1кива.1кра!вська Народня РесnубJІика держиться свр-

!ми в~ааними салами і наперекір вашик дvtик ворогам вона бу~ 

де жит~ віJІьно і самост ій но. Як ранійІпе, так і тепер нашим 

х.жичем буде самостійна Нар·QЦня Ре~nуб.жика. ТіJІьки в самостій 

ній респуdцці може трудящи~ нарід 7краІви, без ріжвиДі на-

ц іовальностей, здобути собі зеМJtю, во.~ю і громадянські та 

ваціопа~ві.права. 

Нехай живе вільний нарід УкраІни і його Незалежна На

родЮІ Ре спу б JИІ<а! 

Голова Директорі! і ГОJІОВНИЙ от:амав с.пет..Іюра. Голова 

ра.и;и народ-ніх міністрів і міністр внутрішних справ !.мазеnа. 
. . 

М1ві·стр nреси і проnаrанди Т.Черкаський. Мі·вістр Праці О.~з.:.. 

ПSJIKO. Міністр еврейських справ n. Красний. Керуючий міні

стерством почти і те.Іеtрафів Пао~ивода. В.О.Мівістра наро.ц

н:ьоrо rосшодарства r.солодар. Державний Секретар л.mрамЧе.вко . 

.м. J!юбар .ва Волині, 2~о грудня 1919 року. 

~--~- - ---------
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Нові ПQИзначев~; ~~ Ло nо.uу.цня б,.ПІ.нарадас:кіь-
таg n.оходх; орrан1за~u 
д'Q риву в вороже заn JІ:JІЯ. чuася. Від Голови Ради мініст-

рів !.Мазепи я одержав, за під

nисом Головного Отамана С.Пет.uюри,приказ на nрийняття коман~ 

дування армівю r~н.р. 

•голова ~ревтор1~ 1.Н.Р. 5.грудня 1919 року м. Чарто~ 

р ія . ч • ІОІ. ОТ аманов і Омео~яно вичу-Па ВJІе вков 1. 

В звязку з вовим зацдааням, що nокхадево на Дієву ар

Мію, ·наказую Вам приступити до виховання обовязків Командую

чого Діввою армівю й одночасово продовжувати керування Запо

рожською грудою. 

JІuьmi в аз івхи JJ1двосво ді.u:Ьности арШ У ВИ мав те 

одержувати від мене через Ур~ J.H.P. Заступником Вашим nри

значаю отакана Юрка Тютюнвик{І ,ко·трого ВИ павивві npo де пові

домити. Головний Ота•ав в1йсьt· 1~Н.Р. Пето~юра. Начажьвик 

штабу отаман ІВак1в.N 

Опріч цього дОКJ.Мента на руки всіх·командірів див1зі:й 

буJІо видане ще окреме упов.новажеИШІ від Кокавдуючого армією 

{Над,ця·іпрявсь:кОJ)) raкoro зкіе.~у: 

•комавдуюЧІІй арківю У.Н. Р. 6. грудня І9І9 рок у ч. · 82. 

Сtа:вка. Отаманові {да.Іі бу.ио зазначене призв-іще :відповідного 

кома.в.ціра). 

З одерканвямцьоrо ви цризиачав7есь вачажьsиком (вавва 

дивізії) загону. Ви користувте·сь диктаторськими правами у 

Ві.цJІОШ6ННD роЗПОряджень,· JіИК.ИИК8ИИХ ВіЙСЬКОВИМИ nотребаМИ .0'18 

ман в.~юивик. Начажьвик штабу,генеражьиого штабу полхавник 

МіJШ( о:в ський • • 
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Лиши~ося вражіння, що цей останній д~кумент буАо вцдано 

по 1ниціятии1 хомавдування армією У.Н.Р. без порозуміни. з ви

щою •ійськовою й по~ітичнаю вдцдою. 

На цих двох документах вн.е Командування арм.і! й базува

tося у всіх сио!х да~ьших постуnо•аввях, 

Що хвИАини надходи~и все нові повідомлення про деsорrа

нізацію·nоJІь-ськими військами нашого запі~JІя, через 'le я запро

сив жомандирів дивізій до сусідньо! з місцем варади ,імвати, 

щоб обміржувати п е р ш и й о п е р а т и в н и й п Jl я н. 

Без особливих суnеречок думка,щоб в негайному переході 

до активво.сти шукати рятуЮ< у на своІх зеМJІях й поміж сво!ми • -

nеремогжа на зібранві, що склада~ося викJІючно з військових;за

проnововавий мною пляв на прорив був обміркований в детажях і 

привятий; зміст його був такий: 

І. Смугу д.ІЯ nрориву обібрано в райові розташування Га

~ицько! арміУ, що в той час бува уrрупована в -районі Козятин, 

Гайсин ,Винниця ,_·JШеJІьник (всі вк.иючио) ,n.Р.и чому поо~ковни.кові До 

.иуду бужа поставжене завдання негайно відlхати до місця пестою 

Команди У.Г.А. (м.Винииця) і порозумітися в цій справі з гев. 

МИкиткою {по.иковник До~уд мав передати ген. МИкитці мого осо

бистого .жис'lа). 

2. Загажьний наnрямок руху Любар - Липовець (точно для 

середньо~ ко~они: Любар,КрасноnіАь,Заливавщина,самгородок,Віs

сяники). 

3. Схема операці~. 

а) б.ІІІ. Всі частини,що браАи участь в поході, мусіли ві-
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дірватнея від nольсько-го хордону й зосередитись в nівденно

східній частині трикутника Шеnетівка - Мироnі.І:ь - JІюбар(ви

хідна rруnовка). 

б) Від 7-9.ХІІ. Марш через розташування Га.tШJ;ькоr армії 

і ІО-11.111 - форсування залізниць Янів -БердИчів і ВИнни 

ця -Козятин на дільниці nоміж ст6rолендри (бі~я Козятина) й 

Гужівці (біля ст.Калинівки). 

в) Пісжя форсування заАізниць - уrруnовання в трикутни-· 

ку: с.при~уки - Вахнівка - Вівсяники. 

СітуаціR в смузі, обібраній командуваtіням для прори

ву, уяв~ялася тах: 

Поміж Гажицькими частинами були лише невежикі части

ни доброво.жьц1в, a.ue за-~ізниці, особливо вузлові станції бу 

~и виключно ntд контролем і охороною Добровольчого Команду-

вання. 

f~IOIM ЧИНОМ ГОЛОВНИМИ nерешкодами На ШJІЯХУ армії МОГ

ли бути залізниці. t{epes те вся увага nри rrехвічному виJІ:о

аанвю завдання довинна бу.rа бути звернута на уміJІе форсува~ 

ия двох зuізвичвих .и1иій. 

Шви.цкіс-tь 1 неQ:Іодіванка повинні були с7ати нам в nри-

годі. 

Такий, в sагапьвих рисах,був nерший оnеративНІй n~~в, 

яким пЬчався ЗимоввІ пох1д армії 7.Н.Р. в ворожім аао1~лю. 

ГоАОві Ради ~вістрі• я пе~дав ~ише,що·армія J.JII. ~иру

шит:ь в похід. 

------------- ... ---..-.--.---.~ 
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Неп ри ва dливий і еумвиі вигцд мав ра йов ,де пере~увuа 

Уоді арміs. Прикладом: ведалеко.в1д JIOdapy кожНа було бачити 

:купу· самоходів тягарових і особових частинно зиИщевих, а ча

стинно ще цілком добрих; видалися в вічі вози,вавантажен1 рі. 

ЖВИМ М8ЙВОМ 1 З8JІИШеНі dез .ЦОГJІЯДу Ва дорозі, do ЗВ8СИ.ПеВі КО· 

ві нездатаі аули до дальшоУ nраці; nідводи ·з недужими, пора

веними,що з роспачем прооили.доnомоги. Найтяжqе вра~інвя ро

били ваnів одягнуті, З купою шмаття ва ногах заміс.ть чобіт, 

.пегко пораневі й недужі козаки,що тя:rлиоя за оdозаки. Потрі

бна ве.пИ!(а самопосвята й r.uибоке переконання в право.,і сво

в! оправи,щеб 'l'Еірпіти все те .лихо. 

Того ж вечера бачив я на марші муштрову ко~ову Запо

рожчів ~ де які инші частини і,дивлячись ва цих людей, що 

були ЗІJJ·чені безуnинними' маршами, боsми та ріжними авантурао 

в заnіпі, що простуваJІи вже,з .мого нажазу,:в ціпом· аовому 

наnрямку, ці.по:JіІито не ви.пJZеному·,мо.в. та .тамря:ва, в котру 

звикажи наші колон~. 

ff вдиВJ[Я}JсЯ у нєважеві беаупанци боями й nоходами 

абли~ старшин 1 козацтва,я уважно nрислухався до окремих 

голосів, чи нема Де о~ва:к страхі аб.о веаадовоJІенна.,- ні, в·се 

ті-ж самі ясні,nривітаі обди'tА8,пови1 ~овірря тавідданости; 

навіть не чути було дареІЩИХ запитань. Та й нащо запитання? 

Всі · з.еаJІи: йдемо вглиб lкраJ:ни_. 

Пізиіще я ділився овоJ:мк вражіІНІЯМИ з командирами дИ

віз ій., 1 всі вони стверди.пи мо! сnостереження; думає'fь.са ме

ні,що одностайність і патріотизм командового складу передав

ся й далі в козацтво та всіх сполучив ще міцнt.е,на перекір 
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до~і й л~ській знен~висти,в одну моволітну ске~ю. 

По дорозі я зустрів також панотця Пащевсь.кого,що,зав.-я

ки щасливому виnадкові, уникнув до~1 ш~абу Запорозька! rpynи 

1 теnер nішки йшов з загальною І<олоною. Це була добра nризна

ка,бо nанотець Пащевський тішився глибокими симnатіямИ і був 

з поlіатку походу для Заnорожців, а поrім і для всього війська 

правдивим порадником і духовим отцем. 

~----~----- - --~--~~~---
-

В холодні,~рудні зимові дні оnерація наша розвинулася 

математично. точно. Поява наших колов в районі розташування Га 

личан була для них повною несподіванкою, і перш, ніж вони змоР

ли в цьому зор~внтуватися,колони вже обминули ~х. 

Виконаqня відnовідало nостанові: 

ІО.ХІІ. о 23 годині вибухи на півдню й на півночі свід 

чили npo робоrу кінноти КИян та Волинців; у невилазне болото 

в цілкови'fу темряву колони наші nо.сувадися з швидкістю добро

ГО марша nри нормальних умовинах такими манівцямиtде й у день 

моава було ц~лком забл~дитися. 

Через с.Череnошинці (ІО в.на nіввіч від Каливівки)ш.хях 

проходив череs страшне болото. 3 ст.дивізія ~две з нього ви

бралася; воі rяжКі вози прийшлося дивіаі! лишити; 2 гармати 

(nо~к.ЧИжевський) й 2 к~лемети також м;силося покинути й ско

ристати ·коней від них,щоб витягти другі дві. гармати (склад ди

візії на початку nохода: старшин та каваків - ІООО,гармат - 4, 

ку.леметів- 10, кіНноти- до 100 шаб.;nолк.Трутенко -"З-та За

Jrізна дивізія з nочатку Зимового nоходу"). 

12.111. На рано обидві залізниці були вже nо-зцду. 



киянам,що йШJІи в півде.ваій колсні,разак з полком Чорних 

запорожців вдалося на ставці! Гулівці захопити два nотяги диві· 

зійвоl 1нте~ttu~ури добровольців й трохи вдягну'l'иоя; nри цій 

зутрічі з салдатами Доброво.пьчоr арм1і було fіиu:ало цікавих епі

зодів. 

11.~1. в ранці вся винниця,за винятком команди У.Г.А. 

бу~а в тур6от1,6о такого вчинк~ з боку· Ухраrнців-Наддніnрянців 

віхто з ворожого стану не сnодівався. 

Командування до<Jроволь·qої армії ,щоб відновити ситуацію, 

·хожrіло з винниці висJІати оранеnотяги, але ж., завдякИ заходаи Га

лицькоr~ кома.ндуваRня, бронепотяг~ в сво~:й акції сnізни.nися. 

Загалом успіх був би цілковитий,як би не ~осі ще доско

нальва ве зисований вчи~ок кінвого полку Максим~ ЗаJІізняка,ко

трому волинська дивізія,що була в північній колоні,доручила оу 

ла захоnити с1•анц1ю Гслвндри зад.nя забезnечення марш - манев.Ра 

нашої арм-1! з nівночі (з Козятинського нацрямку).Воливці nові

дамили,що поJІк не виконав свого завдання і залишив в більшости 

армію. цим було nоставлено_всю нашу оnерацію nід загрову з пів 

ночі. Воли~і встигли вжит-и належних заходів,проте їх кінноті 

б~ло заnодіяно ш~оду, 6о·тре6а знати,з якими труднощами в рево 

люційні часи сnолучалася організація кінни~ частин. 

Від nо.шсу Максима Залізняка (200 - 300 кон.ей) залишила

ся сливе одна сотня під керуванням сотника Голуба, яка продов~і\У 

вала свою дуже хвальну СJІужбу .й на далі в Jra:eax Волиннів. 

Під .ЛЮбарем армjю залиіІІИЛи елвменти,що співчували воло

ховщи.ні, n1д ·козятином та Ви.ЕІНицею - ті,що зневірилися в нащій 

справі і nобачили в добровольцях неnереможну cи.try; --далі nіз-
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ніще .ми будемо с»чит.И..:JІJ.О на чергу денну стає ще раз nитання 

про відносини армі~ до Радянської влади. І таким чином по

руч з набуванням знов пе:ввоl: військово~ орrанізаціІ йде змі 

цнення політичної ідеольо1ії української арміl, як націона

льної збройвої сили. 

захоплення найближчого rювітоІюго міста JІиnовця яв

лЯJrос~ ЦіЛКОМ НеОбХідНИМ і негаЙНИМ} ЯК З МеТОЮ 110JI і1'ИЧtЮ1 
. 1 

ра:звідки, так і поширення ПJlЯидарму; но. відомостям місто за-

никалося 300 ч. піхоти. 

Сnраву цю Командування доручи.,rо кінним ча стинам З-ої 

стрілецької дивізії ~ Ки1вській nід загальним керунанням 

отамана Ю.Тют~нника. 

ІЗ.ХІІ. КИївська АИВізія nеребувала в м.Вахнівці ,І~ 

верст на півні~ий захід від м.lиnовцЯ); ран~~м і4.ХІ!.~1в

нота Киян зосередилася в м.Зозові. (5 - 6 верст на північ від 

м.Липовдя) і звідти заатакувала місто Липовець; кінно'lа ж 

З-ої див із ij" (полк .Ява рськи:й) зробила свій Н8пад з заходу. 

Добровольча залога й влада міста заsда;rегідь відїхала . до 

Винниці,"государственная охрана~ сnішно склала,свою зброю. 

К011евдатуру міста взяв на себе полковник Трутенко~ В 

занятому ~оні Самгородок ~Вівсяники -.Липовець - При~уки 

армія J .. H.P. І5.Х!І. nepir5yлa в денному сnочинку. 

З зан.вттям JІиnо.вця ;3акінчилася наwа оnерація що-до 

ІJрориву добро~ольчого фронту І скінчилася для нас на загад 

nеввим успіхом: армія наша, що 5.ХІ1~ перебуваJІа в nовному 

оточенню - ІО~ХІІ.була вже в новому районі в запіллю добро-
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вольчо,.: армі ;: . ВИсновки: 

І) Напрямок і дільницю ворожого фровту,що були вибра

ні для nрориву армії, треба вважати nравИіьними і доцільними 

як з по~ітичного,так і з військового боку. 

2) Важкі 1 мало здатні до серьозного бою колони ваші 

використовукn'ь, при виконанню свого завдання, дуже в~ущ1о ма 

вівці, нічну хуртовину і швидкість маршів; командування всіх 

відділів вимагав від війська останніх, майже нелюдських ау

сидь. ~а 4 доби жахливими шляхами nройдено було від 150-200 

верстов. 

3) Приклад начаJlьників ,· що nерсоншr~но йдуть .ва чоді 

колон і зявляються для всіх nіддег~их зразком~витревалости, 

~ягне за собою решту козацтва. 

·-'4) По приблизному nідрахунку в чотирьох військових 

rрупах,а саме: Запорсжській,Волинській,КИ!вській з частивами 

корnу·су с.с. 1 3dipso~·, в склад якої входили третя Стрі~еЦь

ка див із і я та Dіацька школа, - з .ЛЮба·Qського району б у л о 

в и в е д е н о в і д 8 до ІО т и с я ч ч о л о в і к 

n р и 2.000 ш а б е л ь т а б а г н е т і в і n р и 12 

г а р м а т а х, але штаби, ооози,немуитрові частини й тран

сnорти хорих nереважали .наД вдаtними до dою о.крем~ми війсь

ковими частинами й складали-· д''О 75~ всього складу а рм і~:. 

~ - 5) Цей перший у с n 1 х, nic.nя довготрізали, ва

ак.х арtврr~рдних операцій в і д 6 и в с я в а в і й с ь

n у з u о р а л ь н о г о 6 о к у д у ж е д о 6 р е .

А\овто-6JІ::~китний nрапор гордо маяв вад військом, 1 в масах DQ 

чжвалася бі~ьша самонпевність. 
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Оnинившись в 6лижчому заnі!лю Добровальчоl арміУ) вій~ 

сько наше ,як добрий "т~рав" хитнулося :1nраво та вліво і nочс..

ло нищити засоби руху 1 звязку J!обрармі~:. 

Прихильні нам чу~ки прибільшували нашу кількість. По 

широких просторах України відгукнулися nовстанські орІаніза

ціl. 

Загони Махна по Дніnровських nлавнях розвинули сво~ 

працю.Все це зробило неминучою катастрофу армії ген.Декікkна 

на Україні. 

Парша nочала ві_щ.ступа·.rи Бердичівська груnа Добрармі~. 

Цей відступ де-дu1 nеретво;ювався в загальну дезорганізова

ну вttечу до6ровол~аців до Чорного моря. 

ПІtаб ген. Денікава оповістив за ваш nрорив на йоІ'о за 

п1Іж• такою телеrрамою:•Розбита нами Ужраtвська армія опини

лась у нас в глибокому т~у·. Дійоно,неспод1вана пояnа нашої 

upм1r в тилу ДеdіКМВВ вавела на добровольців невимовний жах, 

шсий моава 6yJIO 6 з'Jаердитк низкою фактів. 

Одначе цей відступ Дооровол:ьчоj' армі~~ був небезпечний 

і для иас,бо WJІЯХИ наm1 перехрещува.nкся.-Добровольча .маса ко 

таиася на nівдев), ~ вам т~о~ було nуостувати на схід· етом 

леву, ще ве реорrанізоваву армі~ Кок~ванвя мусіло берегти 

~1д бо!• з дужчамк ворожими ~1дділами. 



Дрий ~олькер. 

3 qеської мови nереклав 

!'4_. елавінський. 
JA__Lp о r о и. 

nерекжад пр~свячено живиw 1 wep-
. 

твим. go броо.пись за ІкраІнУ. 

На цвин~арі ~агреdсько~у.-на Мірогою, 

В краю,повитому ваdливою красаю.

Там тисячі хрестів стр~млять ••• 

І тільки іхtоті хрести без краю 

3 uілого креію 

Я nамятаю. 

Із дерева,однаковіtстоять, 

стоять вони весь qac пе~до мною, 

Мов юнакиtщо nолягли у dою. 

Оті хрести завмерлими руками 

Мене вхопили И понес.ии світами: 

З niдзeWlИLil військоw я летів, 

Ішов усюди, 

Де nід хрестами :И без хрес.тів 

J1ежали мертві люде. 

глибоко я у землю поринав, 

І ваnною залиті д01\4о.вини, 

та мертві кості зустрічав~ 

нема іменtиема сліду лющини.

Всі у землі однаАаві вони, 

Ті жертви страшної ві~ни. 



Kpyr мене скрізь мерці З труни вс~авали, 

До мене тисиулись,меве nитали, 

І ч~в я rолос tх,жі~lИВИЙ ~а сму~ний: 

• СКажи, живий, 

,•За-що ми заrибали?~ .• 

Не npopoC're зерно, не JU:iCTЬ коріння, 

Не викине иі квітів, в1 стебла, 

Коли ~екав сонця і теnла, 

Коли иемав ясного проміння: 

І тільки на живих дізнаються мерці, 

за~о вонк ляrли,для чого жертви ці,

!Ь ради всьоrо можна воювати, 

Та не за все rодиться помірати ••• 

ВИ ,що ляrп. на бойових полях, 

. Що труnами noJIЯ ті засівали, 

ВИ спадщину мені на руки склали: 

Труну і кров. Нехай в мо~х руках 

та сnадщина вином та хлібом буде, 

Ваш заповіт і славний і тяжкий, 

МаІ навіки заховають груди. 

По слову.Бажаму зостався я живий, 

І буду ати з вами, 

3 великими м~рця.ми,-

І буду жить на світі я,· 

Щоб вашу смерть перотворить в жит~я. 
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ТеоФіІь Тарнавський 
{Ст~~'1frка cnoraд1n). . . 

Дениківці! • . • Наші союзники І.. . Ці сJІова ве да:ваJІи меві 

опа.мятатися; якась страшиа з.nість nробіrала no всьому мойому 

тілу і я в~ував, як розrарячена кров прилива.nа мені в rожову. 

З якаю радістю кивувся 6 ва цих в т і к а ю ч и х п е

ре ма ж ці вІ •.• Ще раз nеречитую наказ Головно! Кома~и й 

зуnиняюсь над фразою:. •взаrмне відношення між с о ю з н и к· и 

арміями" •.• Мимоволі зривається з ycrr r а н ь б а! з р а д а! 

й я біжу до штабу. 

В штєбі бу.по '1'1сиа, майже вся СSриrадна старшина зібра

лась 1 qorocь чекuа. Мій прихід зробив якесь зІворушення,SJІеи 

чому • хібаж тільки таму, що я тут оден иаддвіпРfІВець?! Всі д1-

.nuися .uмками 1 я так відчував,так розр1вt як кож&d х~ів 

чути т:і.uии мою думку ,мою відnовідь .•• відповідь ваддиіпрg~І 

І .аи потемиіхи у вих очі ••. неначе якесь приrвіченвя ODaBJD&ЛO 

всіма відразу. Навіть 1 ті завзяті вояки-старшини,котрі крім 

коня 1 шаб.nі ві на що більше ве звертали ува:rи, 1 аапшuис~а 

байдужими до веакоУ •поJІітихи"тепер трівожно дивились о~в ва 

другаrа,неначе nитаючи: •як це. ста.пось,чому и вікоrа не спи~а-

J1И• • 

ЯК я та:к і мо! товариші-rали~ни, дуае добре розум:іJІи 

надзвичайну ваrу цьоrо моменту; неслись чуr.ки,що ВИще галиць-
-

ке Камавдування пiuiJia на цей крок без аІ'оди НаддніпрлнськоІ'О 

Комацдуванвя; ~ільки що було данесево.вартовим по штабу, що 

Державна скарониця з Наддніnрянською Комевда~урою під. охоро

ною Кінного віцдіІу, проскакали по Jітинському ~яху,поспіша-
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ІJ'ЦІ в розrашовавнR :наддніпривських військ; все це ще бі.пьше при

ІЧІо6.1швuо душу а підказувало: •nоді.ІUИСЬ J роз1йпuі:ись І" 

--•nанове старшиваt• рознее~ас~ ко~авда 1 вс1 схопи.пись.Ввій

шов Комащір Бриrади. 1 веспод1ваво почuась иарада·. ПіСJІЯ досить· 

довгого дакл~ду.старшиви стали обмінюватися думками,~е. прайняти 

рішеВШІ: 8UишИТИСВ 8 8НОВИМИ СО:ЮЗВИ:К8М·И" ,ЧИ nрорИВS'l'ИСЯ В po8ПO·

JIOJC8B~ .ЕЩЦДВ1прянських війс~к. А.пе тифусІ тисячі хорп, ранених, 

в rоричц1. б.Іу~аюТь uo всіх закутках ВИн.ниць,.8аер1нок,мають за.~иши

т.ися ва n~RJry вораrам - noк~rri ва ·rDJICWIJ І хо.поДиу смерть ••• 

РаивіІ авіт бущеоrо rо.посив: "11 чо.повіJс в1дбуJІо да шпиап, бо

Аовd став сотві І9" ••• Вчора с1М, сьогодня одинадцять, а 'щаа зав

'Іра, а ПQаавтраІ 

Все це sкось auauo~ а сьоrодвяшв.иu nоrребом коаак1в на

шо! ·Вриrади 1 с.пова аuібноr пісв1, "ЧJвш кру ,кру ,кру ,в чу.ин1 

умру~~ якось баnsча стисх~ -rрудв 1 хо~1посьплакати І кричати. 

Потім а.аовJ прuива.Іа кров., зJІо ба тряСJІа й пanua все 'liJro, 

забувавВОЯ раsеві,іорі,~ОД,ХОЛQЦ 4 XO'lLnOCЬ ВТіКаТИ ~уди,де Ве 

отрашатьсs ві тифусу ві POJIQAJ,дe 1 віра в сво! власні сили в свою 

перемоrуІ 

Варада ж1вчиJІась ••.• ue ва обJІ:иччах ае ве видко буJІ.о пр~

rв1чевва 1 посп1оrаюч1 І&д.JUІ1праіІ.ськ1 чac'i'JUDІ ае не вимика.пи дум-

п: •под1Іuис~tроа1}Іuись~ •••• JІКась С1'ІJJШВ8 невависть,віко:аа-свя-

78 вopQJ[Se1:J& пa.mUa в кожвому з старшии,до цих •r о в и м и х п е

Р е к о а ц і в•. asoв.v aaropuJІcь ач11 

•ве nора,не пора,ве пора, Мосхuеві, Аяхові.сЖfИИТЬ: •• бадьо

ро аажув&Іо в штабі 1 з rуком,певні в собі,всі швидко почахи розхо

АВ'l'ись,неначе поспішаючи на довrd аJІ:е перекожний б1й. 
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Йосиn Пв.Ііщек. 
З чесько! мов• перекzав 

м. аиав1нсьхий. 

42 

DQBQpOJ HAПQISQН8. 

сини - брет овц1 мо.поді ••• 

В1йва Іх sarydижa; 

А маі-в - в rop1 та 61д1 

~Иха стара,·похиzа. 

І перший сив ~~ пo~tr 

Під Авmер.z1цом в бою, 
.. 

І дpyroro холодвий свіr 

SасИІІав під Москвою; 

А -tрет1й сив, оС'Іаваа хров, 

Під Ватер.~оа сuер~ь знайшов ••• 

8~,8к та І'орк ••• 
. . 

DJra , старіІа, б1дувuа,-

зневацьха ЧJТка зuувuа: 

· З вигва.нвя з ос!rрова, з чужини; 

Бертавться до 6атьк1в~аи 

НарQДВій мертвий во~ь,- міцна 

його ста.nевая труна; 

йоrо вся Франція чеЖ88, 

Над вим проміввя с.пави css ••• 

І перший син УІ noлir 

Під Авсt'ержіцом в бою, 

І другого хожодний~ніr 
' 

Засипав під Моожвою; 

А ~pet11 сив,остаsвя кров, 



Під ваw~оо смеvrь Знайшов ••• 

жа.s, 8Х ta 8)ра ••• 

То вів убив !t сиа1в, 

То в1а ЖІЩВЙ ва . ar)'<Sy вів, 

На а~убу й , скер!':ь крів&ВJ, 

На ~1 ПрОКЖИfу C~&BJI ••• 

жаа,JDІк ~а Жора ••• 

І .аеДВJІ раао:к ааd111в, 

Як мати · іаерпіа tрьох сив1а, 

з сумноrо .аша вс~ааа~-

І враз, бе а думки, бе~ ааху, 

Горами й .&1сом, беа .uщ 

В Dapa ПОІІавдрJ88.18 ••• 

8в, 8К та Жора ••• 

Іо.ІИ-.11 .ВОЖДЯ Dapa ~'1'8В 1 

стояжа десь в куточку 

І в серці rолос завмирав: 

••• ВОJЩь •• • лв~ мо.r оввочп? ••• 

СВріаь маяли прапори смутні, 

РеВJІИ 1'8p!IS!JI ГОJІОСВі, 

Olueвi СЯJІІИ баrве'І'и, 

скидuись хои1, -ва ифет 1 

труна сtажеваи гула ••• 

І мати rOJioвy звела: 

'lenep воиа мовчать не буде; 

Таке проиятtts серед о~цце 

1 ~ос квве . ІІІ вдова ••• 

•ти. opne а вискJб8ВІОІ пірам 
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зловsив вародним ~и довірsк, 

к.цве tебе ,vша жива! ••• " 

Та амяк.uо ·серце у,цовиве, 

І ивш1 віІрвuись СJІова 

1 не! а уст; немов дитина) 

Кричить 1 плаче і співа: 

•наш Вождь. • • Наш пане r 
ІІаПОJІ8ОВеІ ••• • 

І. перший сии 11 по.а11' 

П1ц Австер.а1цом в dою 1 

І дpyroro ХQІQДВВІ свіr 

заёвввв під мосхаоа; 

А третій овв,ооtавRІ·•ров, 

Під ва те ~оо· омерІ'ь анаІшов ••• · . 
на rc »е '10 кеиав ~Ііиу; 

ВОІІО ІЮ :і бOBUt~ ill вЬу, 

Вlдьr~ серце 1х neuo ••• 

T811Qj1 Е Plf'lf ПО'ІJІUІ, 

Ще ~о rрьох савtв ~у~о, 

Що дJJR ІЬсКВИ •• ва~ерао 

Вона он ще иіІькох цдда~а,

дпя кож.цоrо 3 orttu ба!в 

Вова-6 Д8~8 GВО!Х СМR1І 

Вождю народному на ~JІ&BJ 8 

на гру ве~ику та кр1ваву ••• 

~вуtь rармати roжocs1,

A мати плаче,мов у. еві: 

•наш ВоJQь ••• наш паве І ИinOJteoвe І ... " 
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