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СОБІ — ПАМ’ЯТЬ, ЧУЖИНЦЯМ — ПРАВдУ 

У 2012 році відзначається багато двадцятирічних ювілеїв, що
стосуються процесу відродження й утвердження Української
державності. Є серед них також одна надзвичайно важлива дата,
яку, можливо, ніхто й не буде вшановувати велелюддям зібрань,
урочистими промовами. Але ця подія й справді надзвичайно
важлива, бо з неї розпочалася системна й комплексна праця
щодо повернення нашої історичної пам’яті через відкриття ко-
лишніх  архівів комуністичного режиму і його спецслужб. 

Так, це не буденна, не пересічна подія, а можливість спроби
справжнього тектонічного зсуву в свідомості широких мас, що
одержували раніше спрепаровану інформацію, яка давала викрив-
лене уявлення про минуле й подвижників боротьби за українську
правду. Можна з усією відповідальністю стверджувати, що опри-
людення бодай одного ось такого документа важило набагато
більше, ніж організований мітинг, бо сухі рядки пожовтілого па-
перу впливали сильніше, ніж красномовні оратори з трибуни.  

І коли наше суспільство вперше одержало інформацію про ле-
гітимність Центральної Ради, яка, як виявляється, хотіла поро-
зуміння між народами колишньої царської Росії і своїми західни-
ми сусідами, вперше в світі забезпечувала на законодав чому рівні
права національних меншин в Україні, то спала з очей та облуда
щодо контрреволюційності цього парламенту в новітній історії
України.  По-новому побачило наше суспільство й діячів Укра-
їнської національної революції тієї доби — вони вже уявляються
жертовними державниками, а не ворогами рідного народу.

Через іншу призму можемо також бачити ситуацію з розвит-
ком всенародного повстанського руху проти російської більшо-
вицької влади в 1920-х роках в Україні й на етнічних розсе леннях
нашого народу за її межами. Це були виступи не бандитів, як ме-
тодично подавала свої ідеологеми комуністична пропаганда, а
усвідомлена боротьба з непроханими гостями, що прийшли по-
неволити українців. Водночас ця жертовна боротьба отаманів —
серйозний привід для роздумів щодо розз’єднання українських
збройних сил у період 1917—1921 років, коли згуртування всіх
патріотів могло б принести такий бажаний результат — одну-
єдину самостійну Україну від Сяну по Кавказ.
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Великі зміни відбулися в суспільній свідомості завдяки вцілі-
лим документальним свідченням щодо організації всіх трьох го-
лодоморів в Україні в хх столітті. Якраз документи таємних
архівів ствердили, що в кожному випадкові хліб в Україні був,
його від наших батьків забрали чужі зайди. А оборонити наш
хліб не змогли наші предки, бо не мали власної держави, а її втра-
тили тому, що повірили наївно російським більшовикам, які по-
обіцяли кожному селянинові вдосталь землі. Так, декому вона
дісталася в 1932—1933 роках по 2 метри на душу, а більшість за-
мо рених голодною смертю знайшли свій пристанок у братських
могилах, що так густо засіялись тоді по наших чорноземах…

Зовсім інша картина тепер з усвідомленням правди про
українсь кий національно-визвольний рух у роки другої світо-
вої війни. Та й, зрештою, ми тепер можемо сказати, що укра-
їнська кров у ній для нашого народу пролилася вперше не 22
червня 1941 року, як це пробували нас переконати, щоб ми від-
мовилися від значного відрізку вітчизняної історії, а вже 15 бе-
резня 1939 року, коли мужні січовики щойно проголошеної
держави — Карпатської України (хай навіть на невеличкому
окрайцеві нашої землі!) проливали свою кров у боротьбі проти
угорських загарбників, що взялися силою зброї придушити во-
левияв до свободи й незалежності гордих закарпатців.

І коли Гітлер після змови з Сталіном напав 1 вересня 1939
року на Польщу, то вже з першого дня цієї війни проливається
кров тих українців лемківщини, Надсяння, холмщини, Під-
ляшшя, Берестейщини, Волині й Галичини, які як підневільні
громадяни міжвоєнної Речі Посполитої зустріли нацистів на
західних кордонах Польщі. 

Особливо великі зрушення сталися в свідомості наших гро-
мадян у зв’язку з оприлюдненням історичної правди про бо-
ротьбу ОУН і УПА за відродження Української держави. Так, ще
залишаються ті, хто притримується ідеологем комуністичної
пропаганди щодо українського національно-визвольного руху в
період другої світової й повоєнні роки, але знову ж таки таємні
архіви колишнього режиму розвінчують брехню його ідеологів.

Це вже зрозуміли й ті, хто не хотів би, щоб українці знали
свою правду. Але ми вже можемо на своїй землі обстоювати
власну гідність і виборювати право на свою державність.
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СІЧЕНЬ
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1 січня
180 років тому (1832) у родині священика українського по-

ходження народився вчений-винахідник, державний діяч Іван
Вишнеградський. Помер 6 квітня 1895 року в Санкт-Петер-
бурзі.

155 років тому (1857) в Катеринодарі на Кубані народився
відомий український громадсько-політичний діяч і письмен-
 ник Степан Ерастов.

150 років тому (1862) помер видатний математик Михайло Ост-
роградський Народився на Полтавщині 24 вересня 1801 ро ку.

100 років тому (1912) народився відомий український гра-
фік Василь хоменко. Помер 2 жовтня 1984 року.

20 років тому (1992) Республіка Ірак визнала незалежність
України.

2 січня
225 років тому (1787) у Глухові на Сумщині помер відомий

співак Гаврило Головня (Матвєєв). Народився там же 1706 року.
130 років тому (1882) у хирові Самбірського повіту в Га-

личині народився видатний український археолог Ярослав Па-
стернак. Автор "Археології України" (1961) та багатьох розвідок
українською, чеською, польською, німецькою та англійською
мовами. Помер 1962 року.

120 років тому (1892) у Рівному народився композитор і пе-
дагог Всеволод Задерацький. Помер 1 лютого 1953 року у львові.

95 років тому (1917) у львові народився відомий українсь-
кий громадсько-релігійний діяч, голова Українського Патріар-
хального світового об’єднання, професор Богдан лончина.
Помер 27 вересня 1985 року в дітройті (США).

80 років тому (1932) народився відомий український історик
любомир Винар, голова Українського історичного товариства,
дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, Укра-
їнської Вільної Академії наук, Американської історичної асо-
ціації, головний редактор журналу "Український історик" з
першого дня його виходу (1963), засновник нового наукового
напрямку "грушевськознавство", автор багатьох монографій.
Проживає і працює в США.
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20 років тому (1992) Еквадор, Ефіопія, лаоська Народно-де-
мократична Республіка, Панама, Грецька Республіка та Органі-
зація Визволення Палестини визнали незалежність України.

3 січня
70 років тому (1942) у селі Мочалищі Чернігівської області

народився відомий український громадський діяч, літератур-
ний критик, публіцист, професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, голова Всеукраїнського
педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка Анатолій По-
грібний. лауреат Національної премії України імені Тараса
Шевченка (2006).  Помер 9 жовтня 2007 року у  Києві.

20 років тому (1992) Арабська Республіка Єгипет, Республіка
Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини зі США.

4 січня
175 років тому (1837) у Кременчуці народився видатний

український вчений, громадський діяч, мовознавець Павло
Житецький. Помер 18 березня 1911 у Києві.

130 років тому (1882) у Санкт-Петербурзі помер російський
державний діяч і письменник Андрій Заболоцький. Народився
1809 року в Новгород-Сіверському повіті Чернігівської губернії.

20 років тому (1992) Республіка Албанія і Республіка Узбе-
кистан визнали незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Естонією, Рес-
публікою Польща та Китайською Народною Республікою.

5 січня
80 років тому (1932) у Празі помер відомий дослідник істо-

рії Закарпаття, колишній професор Санкт-Петербурзького уні-
верситету Олексій Петров. Народився 1859 року.

6 січня
55 років тому (1957) помер видатний український актор і ре-

жисер Амвросій Бучма. Народився 14 березня 1891 року у
львові.

20 років тому (1992) Республіка Бурунді та Республіка джи-
буті визнали незалежність України.
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Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентинсь-
кою Республікою.

7 січня
160 років тому (1852) народився український історик, ком-

позитор, просвітній і громадський діяч Микола Аркас. Помер
26 березня 1909 року.

70 років тому (1942) гестапо заарештувало визначного члена
ОУН, обласного провідника Криворіжжя Сергія Шерстюка,
поета-націоналіста Михайла Пронченка, революціонерів-під-
пільників Івана Потапенка й Ганну Максимець, яких розстрі-
ляли.

20 років тому (1992) Португальська Республіка визнала не-
залежність України.

8 січня
90 років тому (1922) у В’язівниці Ярославського повіту в

Надсянні народився народний різьбяр і педагог Осип Величко.
9 січня

195 років тому (1817) народився відомий український та ро-
сійський письменник, етнограф Олександр Афанасьєв-Чуж-
бинський. Помер 18 вересня 1875 року.

105 років тому (1907) народився український громадсько-
політичний діяч, Президент УНР в екзилі (1967—1989) Микола
левицький. Помер 8 грудня 1989 року.

20 років тому (1992) Гвінейська Республіка, Республіки Ве-
несуела і Чилі визнали незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з КНдР.
10 січня

80 років тому (1932) польська поліція заарештувала в Тер-
нопільському повіті Остапа Рудикевича, дмитра Музику й
Павла Козюпу в підозрі за розкидання націоналістичних лис ті-
вок у церкві.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Федеративною Республікою Бразилією, Чилі та Вели-
кою Британією. 

11 січня
365 років тому (1647) помер Митрополит Петро Могила.
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12 січня
235 років тому (1777) на Чернігівщині народився компози-

тор, співак і диригент Степан давидов. Помер 22 травня 1825
року в Москві.

105 років тому (1907) у Житомирі народився видатний вче-
ний-винахідник, генеральний конструктор ракетно-космічних
систем, академік АН СРСР (1953) Сергій Корольов. Помер 14
січня 1966 року в Москві.

13 січня
170 років тому (1842) на хуторі Солодкий лиман біля ста-

ниці Канівської на Кубані народився поет Василь Мова. Помер
1 червня 1891 року в Катеринодарі.

135 років тому (1877) в Олександрії на нинішній Кірово-
градщині народився відомий корабельний інженер і авіатор,
видатний український патріот левко Мацієвич. Загинув 7
жовтня 1910 року під час показового польоту на Всеросій-
ському святі повітроплавання у Петербурзі.

20 років тому (1992) Республіка Кіпр визнала незалежність
України.

14 січня
105 років тому (1907) народився відомий український уче-

ний, академік АН УРСР Василь Комісаренко. Був організато-
ром і директором Інституту ендокринології та обміну речовин.
Помер 7 квітня 1993 року.

75 років тому (1937) у селі Старий Животів нинішньої Він-
ницької області народився видатний український письменник
Євген Гуцало. лауреат державної премії УРСР ім Т. Г. Шевченка
(1985), літературної премії імені Юрія Яновського. Помер у
1995 році.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Мексикою.

15 січня
130 років тому (1882) у Брусилові на нинішній Житомир-

щині народився відомий український державний та церковний
і культурний діяч, Митрополит УАПЦ в Канаді Іван Огієнко.
Помер у Вінніпезі (Канада) 29 березня 1972 року.
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75 років тому (1937) у Ріпному закінчився процес проти 13
костопільських селян, на якому підсудних покарано тюрмою
загальною кількістю 40 з половиною років.

75 років тому (1937) у Гільцях Чорнухинського району Пол-
тавської області народилася Раїса Павленко, генеральний ди-
ректор Національної медичної  бібліотеки України.

45 років тому (1967) у Нью-Йорку помер відомий художник,
один з найактивніших учасників футуристичного руху давид
Бурлюк. Народився 21 червня 1881 року на х. Семиротівщині
харківської губернії.

20 років тому (1992) Президією Верховної Ради України було
затверджено музичну редакцію державного гімну України, ав-
тором якої є Михайло Вербицький.

20 років тому (1992) Ямайка і Австрійська Республіка ви-
знали незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Грецькою Рес-
публікою.

16 січня
105 років тому (1907) у селі дусині нинішнього Свалявсь-

кого району Закарпатської області народився активний діяч
Карпатської України Юрій Шерегій. Помер 25 травня 1990
року.

75 років тому (1937) у Києві народився Володимир Васи-
ленко, відомий український правник-міжнародник, доктор
юридичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний
посол України.

20 років тому (1992) Буркіна-Фасо визнала незалежність
України.

17 січня
80 років тому (1932) під закидом державної зради у львові за-

арештовано студента Михайла Колодзінського, в майбутньому
видатного діяча українського національно-визвольного руху.

20 років тому (1992) Республіка Екваторіальна Гвінея ви-
знала незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Федератив-
ною Республікою Німеччини та Індією.
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18 січня
55 років тому (1957) помер видатний український вчений

Вадим Щербаківський. 
45 років тому (1967) посадник дітройту джером Кевено в

присутності делегації української громади підписав деклара-
цію, якою проголосив 22 січня 1967 року днем української не-
залежності в цьому американському місті.

19 січня
120 років тому (1892) в Києві народився генерал-майор ме-

дичної служби, академік АМН СРСР Микола Савицький.
Помер 8 жовтня 1984 року в ленінграді.

115 років тому (1897) в селі дубрівці нинішнього Баранівсь-
кого району Житомирської області народився військово-
морський діяч СРСР адмірал Гордій левченко. Напередодні
другої світової війни командував Балтійським флотом, був за-
ступник наркома ВМФ СРСР. Помер 1981 року.

100 років тому (1912) народився Ярослав Стецько, видатний
український державний діяч.

85 років тому (1927) в селі Телячому Підгаєцького повіту в
Галичині народився відомий кінопостановник, видавець і гро-
мадський діяч української еміграції в Австралії Петро Кардаш.

50 років тому (1962) помер видатний український живопи-
сець і графік Іван Їжакевич. Народився у 1864 року в селі Виш-
нополі Черкаської області.

20 січня
115 років тому (1897) у селі Архангороді (тепер — Ново-

архангельськ Кіровоградської області) народився видатний
укра їнський поет і літературознавець Євген Маланюк. Помер
16 лютого 1968 року у Нью-Йорку.

80 років тому (1932) польський суд засудив учня львівської
гімназії Володимира Тусевича на три місяці ув’язнення за при-
належність до ОУН.

21 січня
200 років тому (1812) у Санкт-Петербурзі помер дійсний та-

ємний радник, сенатор, перший міністр народної освіти Росії,
голова департаменту Законів державної Ради Петро Завадов -
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ський. Народився 21 листопада 1738 року в с. Красновичах
Стародубського полку (тепер — Брянська область РФ).

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Монгольською Народною Республікою.

22 січня
Проголошення незалежності УНР (1918).

день Соборності України.
20 років тому (1992) Республіка Філіппіни визнала незалеж-

ність України.
Україна встановила дипломатичні відносини з Ісламською

Республікою Іран.
22—23 січня

20 років тому (1992) у Києві відбувся І конгрес українців ко-
лишнього Радянського Союзу. 

23 січня
180 років тому (1732) у Москві помер відомий просвітник,

перекладач, письменник і релігійний діяч Теофіл Кролик.
90 років тому (1922) політбюро ЦК КП(6)У ухвалило рі-

шення про створення спеціальної трійки щодо організації ви-
везення хліба в Росію в складі Мануїльського, Владимирова і
члена Наркомпроду РСФРР Фрумкіна.

65 років тому (1947) загинув генерал Микола Арсенич ("Ми-
хайло"), начальник контррозвідувального відділу Служби Без-
пеки при Головній Команді УПА.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Соціалістичною Республікою В’єтнам.

24 січня
20 років тому (1992) Королівство Нідерланди, Королівство

лесото, Республіка Малі і Республіка Кабо-Верде визнали не-
залежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Австрійською
Республікою та Республікою Франція.

25 січня
70 років тому (1942) загинув видатний український сходо-

знавець Агатангел Кримський.
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Арабською Республікою Єгипет.
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26 січня
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Японією.
27 січня

175 років тому (1837) у с. денисівці на лубенщині ниніш-ньої
Полтавської області народився громадський діяч, публіцист і
педагог Володимир лесевич. Помер 26 листопада 1905 року в
Києві.

20 років тому (1992) Зімбабве визнала незалежність України.
Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та

Португальською Республікою.
28 січня

35 років тому (1977) у Венсі (Франція) помер живописець і
графік Олексій Грищенко. Народився 29 березня 1883 року в
Кролевці нинішньої Сумської області.

20 років тому (1992) національний синьо-жовтий стяг Вер-
ховною Радою України було затверджено державним прапо-
ром України.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Італійською Республікою.

29 січня
день пам’яті Героїв Крут.

140 років тому (1872) в Сумах народився Антон Шабленко,
український письменник, публіцист. З 1905 року був редакто-
ром-видавцем часопису "Вільна Україна" у Петербурзі. Помер
24 травня 1930 року.

85 років тому (1927) Рада з нацменшин Наркомату освіти
РСФРР ухвалила постанову про проведення "дня Т. Г. Шев-
ченка" в українських школах.

20 років тому (1992) Міністерство юстиції України заре-
єструвало Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса
Шевченка.

30 січня
105 років тому (1907) у Києві народився відомий радіохімік

Віктор Вдовенко. Помер 14 лютого 1978 року в ленінграді.
75 років тому (1937) ухвалено нову Конституцію УРСР.
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20 років тому (1992) у Гельсінкі Україна приєдналася до
членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі
(НБСЄ).

20 років тому (1992) Республіка Ісландія визнала незалеж-
ність України. Україна встановила дипломатичні відносини з
Королівством Іспанія.

31 січня
345 років тому (1667) в селі Андрусово неподалік Смоленська

Московська держава і Річ Посполита вдруге поділили укра-
їнська землі між собою. Відтепер кордон між ними мав проля-
гати по дніпру. Київ з околицями протягом двох років мав бути
під юрисдикцією Москви, після чого передавався Польщі.

Січень
175 років тому (1837) у Калиті Остерського повіту Черні-

гівської губернії (тепер — Броварський район Київської обла-
сті) народився історик і публіцист Митрофан Александрович.
Помер 9 жовтня 1881 року в Києві.

105 років тому (1907) у Петербурзі вийшла перша книга по-
езій Олександра Олеся "З журбою радість обнялася".

90 років тому (1922) в Анкарі підписано договір між Туреч-
чиною й УСРР про співробітництво.

85 років тому (1927) вийшло перше число газети "Сурма" —
органу Української Військової Організації.

45 років тому (1977) за ініціативою Патріарха Йосифа Слі-
пого в еміграції відновлено видання міжвоєнного львівського
часопису "дзвони".
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"ОБдАРОВАНИЙ ВЕлИКОЮ ПРОНИКлИВІСТЮ"
(до 150-річчя від дня смерті Михайла Остроградського)

Нині загальновідомо, що на справді нау-
ковий  рівень підняв математику як окремий
напрямок дослідів українець  Михайло Ост-
 роградський (24.09.1801—1.01.1862), який
народився в селі Пашенній на Полтавщині,
де він і виро с тав серед селянських дітей. Як
син колезького асесора хлопець почав на-
вчання в Полтавському будинку виховання
для дітей бідних дворян, згодом у гімназії. З
1816 року Михайло Остроградський стає вільним слухачем від-
ділення фізичних та математичних наук харківського універ-
ситету. Тут у нього по-справжньому пробудився інтерес до
науки — за три роки блискуче закінчує університет. 

Через деякий час Михайло Остроградський продовжує на-
вчання в Парижі, де на його здібності звертають увагу видатні
вчені того часу лаплас, Коші, Пуасон. Скажімо, 1825 року Коші
так відгукувався про молодого українського математика:
"...Остроградський, обдарований великою проникливістю і ду -
же знаючий у численні нескінченно малих, дав нове доведення
формул, вміщених мною в 19 зошиті". 

Там, у Парижі, тоді трапився з Остроградським досить курй-
озний випадок: не змігши вчасно оплатити за помешкання, ос-
кільки затримався переказ від батьків, він потрапляє до боргової
в’язниці Кліші. І саме в такій ситуації Михайло Остроградський
пише одну з своїх перших найоригінальніших праць — "Мемуару
про поширення хвиль у циліндричному басейні". Переслана до
Паризької академії наук ця праці потрапляє до уславленого Коші,
за рекомендацією якого її друкують у "Записках учених сторон-
ніх академій". І водночас Коші викупляє Михайла Остроградсь-
кого з в’язниці, внісши за нього суму боргу. 

Після цього наш земляк не тільки починає викладати мате ма-
тику в Парижі, а й очолює математичну кафедру в популярному
тоді коледжі Генріха IV. А повернувшись у Росію, Остро градсь-
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кий обіймає посаду ад’юнкта Академії наук з прикладної мате-
матики. Тільки за два роки він робить десять доповідей, що при-
свячувалися актуальним питанням теорії хвиль, теорії теплоти,
пружним коливанням, віковим нерівностям у русі планет, рів-
новазі і руху твердих тіл. Його праці друкуються пізніше майже
в кожному томі наукових повідомлень, що їх видавала Російська
академія наук. Це і проблеми гідромеханіки, теплоти, теорії
пружності, механіки, зовнішньої балістики.  

Саме тоді наш земляк у "Замітці з теорії тепла" першим ви-
водить знамениту формулу, що сьогодні входить в усі підруч-
ники математичного аналізу і математичної фізики як формула
Остроградського—Гаусса. А його "Мемуар про числення варіа-
цій кратних інтегралів" ще за життя був перекладений і видру-
куваний німецькою та англійською мовами. 

Один з його учнів написав: "Центром усієї математичної ді-
яльності в Росії цілком можна назвати Остроградського. Його
наукові праці, його уроки, його поради, можливо, служать ос-
новою всього, що в галузі математичних наук робиться в нас". 

І, очевидно, він мав рацію, оскільки створені Михайлом Ост-
роградським наукові школи в Росії дали таких славетних уче-
них, як С. Ковалевська, П. Чебишев, О. ляпунов, М. Жуков -
ський, С. Чаплигін, В. Стеклов, О. Крилов, І. Мещерський, А.
Вишнеградський, І. Сомов, д. Бобильов, Г. Суслов, В. Імша-
нецький, П. Воронець... до речі, багато з них самі стали осно-
воположниками нових великих наукових шкіл і напрямів у
галузі математичних наук. 

За видатні досягнення в галузі математичних наук Михайла
Остроградського обирають чи не першого серед українців вод-
ночас членом Академії наук у Нью-Йорку, Туринської академії,
Національної академії де лінчеї в Римі, членом- кореспон -
дентом Паризької академії наук, а також почесним членом ба-

гатьох наукових товариств й університетів. для тогочасної
російської інтелігенції українець Остроградський став таким ви-
соким авторитетом, що батьки, благословляючи своїх синів до
вищої школи, радили своїм дітям: "Ставай Остроградським!".

Слід наголосити, що наш земляк, крім величезного таланту
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вченого-дослідника, вмів і захопити аудиторію. Сучасники,
його учні, — всі, хто  знав  Михайла Остроградського, від-
значали: "Слухати його було істинною насолодою, нібито чи-
талися нам високопоетичні твори. Він був не тільки великий
математик, але, якщо можна так виразитися, і філософ-гео-
метр, котрий умів піднімати дух слухача. Ясність і стислість
його викладів були вражаючими, він не мучив викладками, а
постійно тримав думку слухача в напруженому стані по відно-
шенню до суті питання. Всіма зусиллями він намагався, щоб
слухачі слідкували за ним і могли розуміти його: для цього яке-
небудь питання охоплювало кілька лекцій, він завжди починав
з резюме всього вже сказаного щодо цього в попередніх лек-
ціях і потім ішов далі...".

Видатний вчений Микола Жуковський так харакеризував
нашого земляка: "У математиці також є своя краса, як і в жи-
вописі й поезії.  Ця краса проявляється іноді у виразних, яс-
краво окреслених ідеях, де на виду всяка деталь умовисновків,
а іноді вражає вона нас у широких задумах, що ховають у собі
щось недоведене, але багатообіцяюче... У творах Остроградсь-
кого нас захоплює загальність аналізу, основна думка така ж
широка, як широкий простір його рідних степів...".

Крім усього, Михайло Остроградський кохався в літературі,
мистецтві, дружив з Тарасом Шевченком. Щороку приїжджав
на рідну Полтавщину. Тут він захворів і помер.  

НАУКОВИЙ ЗлЕТ НА ЗЕМлІ ПРЕдКІВ
(до 100-річчя від дня народження Бориса Гнєденка)

Академік Борис Гнєденко (1.01.1912—
27.12.1995) народився в сім’ї  українських
переселенців у Поволжі, але значна частина
наукової діяльності його пройшла в Україні,
на землі предків. У післявоєнний час він по
суті відтворював математичну школу в
львівському університеті, потім протягом
десяти ро ків працював в Інституті матема-
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тики Академії наук УРСР, одночасно завідував  кафедрою ма-
тематичного аналізу в Київському університеті імені Тараса
Шевченка. Його перші київські вихованці – Володимир Коро-
люк і Володимир Михалевич згодом стануть видатними вче-
ними. 

У середині 1950-х Борису Гнєденку буде доручено організу-
вати Обчислювальний центр АН УРСР, а з 1959 року він буде
призначений  директором Інституту математики АН УРСР. 

Наукові дослідження Бориса Гнєденка стосуються в першу
чергу теорії ймовірностей та теорії надійності, саме він повні-
стю розв’язав проблему про умови збіжності розподілу сум не-
залежних доданків до всіх можливих для них граничних
розподілів. Під час львівського періоду діяльності Бориса Гнє-
денка ним було підготовлено підручник "Курс теорії ймовірно-
стей", який користується великим успіхом в усьому світі. 

Академік Борис Гнєденко, який з 1960 року переведений до
Москви, член багатьох міжнародних математичних товариств,
лауреат державної премії СРСР (1978), премій АН СРСР імені
П. Чебишева, М. ломоносова, нагороджений також медаллю
імені С. Вавилова. 

ПРЕМ’ЄР ВІдНОВлЕНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ дЕРЖАВИ
(до 100-річчя від дня народження Ярослава Стецька) 

Про вроджений талант уродженця Терно-
пільщини Ярослава Стецька (19.01.1912—
5.07.1986) заговорили ще з дитинства. Це
засвідчувалося тим, що юнак з відзнакою
закінчив гімназію в Тернополі й успішно
вивчав право й філософію у Краківському
та львівському університетах. Однак він
облишив кар’єру блискучого правника, що
йому пророкували, а включився в націо-

нально-визвольну боротьбу рідного народу, вступивши спо-
чатку до нелегальної організації "Українська націоналістична
молодь", а згодом до  Української Військової Організації та Ор-
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ганізації Українських Націоналістів. З 1932 року в останній
Ярослав Стецько вже був членом Крайової екзекутиви, ідеоло-
гічним референтом і редактором підпільних націоналістичних
видань.

Польські окупаційні власті переслідували його за революційну
діяльність, в 1934 році  засудили до 5 років ув’язнення.  Після
звільнення з тюрми Ярослав Стецько у лютому 1940 був співіні-
ціатором створення у Кракові Революційного Проводу ОУН-Б,
а на II Великому зборі ОУН-Б у квітні того ж року його обрано за-
ступником її провідника Степана Бандери.

Та найважливіша сторінка життя Ярослава Стецька — це
участь у проголошенні Акта відновлення Української держави
30 червня 1941 року у львові й обрання його головою Укра-
їнського державного Правління. Саме він очолював похідну
групу Революційної ОУН, яка вслід за німецькими військами
вступила на українську землю в червні 1941 року. Перейшовши
кордон біля Ярослава, згадував він пізніше, "наша група зорга-
нізувала залишене большевиками невелике вантажне авто,
обліпила його різнородною пропагандивною антибольше виць-
кою "літературою" — листівками, гаслами, карикатурами, які
ми мали приготовані у пляні довгої і систематичної підготовки
змісту нашої акції на випадок війни, і рвались вперед, щоб як-
найшвидше дістатися до львова. Переїжджаючи через міста і
села, ми проголошували на зібраннях відновлення державно-
сти, встановляли місцеву владу, організували міліцію, поряд-
кували господарське життя і — спішили дальше серед риску,
небезпек і справді одчайдушних зусиль". 

Разом зі Стецьком були Ярослав Старух, Іван Равлик, Василь
Кук, лев Ребет, дмитро Яців, Іван Вітушинський, Володимир
хомів-лімницький, а також охоронна група СБ.

Прибувши до львова, члени Проводу ОУН одразу ж узялися
за організацію української влади. Ще до обіду вони зв’язалися
з міським, обласним і крайовим проводами й відбули спільну
нараду. На ній було констатовано, що наростає ворожа постава
гітлерівців до відродження української державності, а тому з
проголошенням відновлення УССд не можна зволікати до
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вступу в Київ, оскільки німці можуть просто не допустити до
цього. Їх треба поставити негайно перед доконаним фактом
відновлення держави вже тут, у львові. Тому вже вечором
цього самого дня необхідно скликати репрезентативні збори
громадянства, на яких проголосити відновлення держави.

Крім того, нарада ухвалила, що одночасно треба формувати
міське управління львова, а також негайно взяти під контроль
львівську радіостанцію, яку назвати іменем Євгена Коно-
вальця. Відділ озброєних націоналістів під проводом Ярослава
Старуха і льва Ребета мав опанувати радіостанцію і тримати її
в руках доти, "доки буде можна етером повідомити нарід про
відновлення держави".

для проголошення Акта про відновлення Української дер-
жави було вибрано відомий у львові будинок "Просвіти". Пе -
ред зборами, пише Ярослав Стецько, "я пішов до митрополита
графа Андрея Шептицького, щоб скласти привіт найвищому
українському авторитетові того часу від Проводу ОУН, з’ясу-
вати йому нашу ситуацію і наші пляни дій". Після з’ясування
намірів ОУН, митрополит відповів: "Честь України вимагає ро-
бити те, що ви задумали сьогодні. Робіть в ім’я Боже, я благо-
словляю". 3 огляду на стан свого здоров’я митрополит вибачив- 
ся, що не зможе взяти особисто участі, але посилає свого за-
ступника о. митрата Йосифа Сліпого, який передасть приві-
тання зборам від митрополита і поблагословить".

30 червня після обіду в будинку "Просвіти" відбулися збори,
на яких вибрано професора Юрія Полянського посадником
міського управління. Після цього Ярослав Стецько одразу ж
прийняв від нього присягу на вірність Українській державі.
Таку ж присягу склали й інші члени вибраного міського управ -
ління.

Тим часом почали сходитися до "Просвіти" скликані на На-
родні збори запрошені відомі громадяни. Їх відкрив Ярослав
Стецько. до президії запрошено о. митр, Йосифа Сліпого та
професора Юрія Полянського. На пропозицію головуючого,
"присутні погодилися оформити себе як УКРАЇНСЬКІ НА-
ЦІОНАлЬНІ ЗБОРИ. Після того Ярослав Стецько прочитав
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доповідь, в якій переконливо засвідчив, що українська нація
протягом усього історичного існування була державницькою
нацією, а в сучасній добі свого поневолення змагається до від-
новлення власної державності". Оскільки 30 червня 1941 року
трапляється щаслива нагода для відновлення державності, то
ОУН звертається до Національних Зборів з проханням схва-
лити її рішення про це, заявив Стецько й почав зачитувати Акт
про проголошення відновлення Української держави.

Після того всі присутні під час проголошення Акта, відспі-
вали гімн "Ще не вмерла Україна".

І хоч гітлерівці не визнали Акта 30 червня 1941 року, вима-
гали від Ярослава Стецька зректися цього історичного доку-
мента, однак очолюване ним Українське державне Правління
розгортало свою роботу активно. В перші ж дні було сформо-
вано його склад, визначено представників за кордон. Зокрема,
Володимир Горбовий мав діяти на теренах Німеччини, Гриць
Барабаш — відповідав за контакти з Румунією, леонід Мосенд —
з Словаччиною, полковник Ріко-Ярий — з Японією, Івахнюк —
з хорватією, Володимир Стахів — з Німеччиною.

3 липня Ярослав Стецько як Голова Українського Уряду звер-
тається офіційно до канцлера Німеччини з повідомленням про
Акт проголошення відновлення Української держави, пропо-
нуючи співробітництво між Україною і Рейхом як союзними
державами. Подібні листи він відправить 4, 5 і 6 липня. Проте
відповідь надійшла з Берліна своєрідна — за відмову на ульти-
мативну вимогу Гітлера відкликати Акт відновлення Українсь-
кої держави Я. Стецька заарештували і запроторили до конц -
табору Заксенхаузен, де він до вересня 1944  перебував у бун-
кері смерті. 

Після звільнення, вислизнувши з-під нагляду гестапо, Яро-
слав Стецько в дорозі до американської окупаційної зони був
тяжко поранений, після чого потрапив до госпіталю на конт-
рольованій більшовиками території. Але йому вдалося за до-
помогою Ярослави Стецько втекти й добратися до американ сь-
кої зони окупації.

А потім були роки невпинної боротьби за українську правду.
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На посту керівника революційної ОУН Ярослав Стецько за-
кінчить свій земний шлях на чужій землі. Але з твердою вірою
в те, що він повернеться до Батьківщини. 

Так і сталося: в бронзі, в карбованому слові його творів, що
кличуть до остаточної перемоги української справи.

* * *
львів, дня 30 черв. 1941 год. 21-а

Рішення ч. 1 Національних Зборів українців
АКТ ВІдНОВлЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ дЕРЖАВИ

1. Волею українського народу Організація Українських На-
ціоналістів під проводом Степана Бандери проголошує від-
новлення Української держави, за яку поклали свої голови цілі
покоління найкращих синів України.

Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її
Творця й Вождя Евгена Коновальця вела в останніх десятиліт-
тях кровавого московсько-большевицького поневолення за-
взяту боротьбу за свободу, взиває весь український нарід не
скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не
буде створена Українська Суверенна держава.

Суверенна Українська Влада запевнить українському наро-
дові лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та за-
спокоєння всіх його потреб.

2. На західних землях України твориться Українська Влада,
яка підпорядкується Українському Національному Урядові, що
створиться у столиці України — Києві з волі українського на-
роду.

3. Відновлена Українська держава буде тісно співдіяти з На-
ціонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом
Адольфа Гітлера творить новий лад в Европі й світі та допома-
гає українському народові визволитися з-під московської оку-
пації.

4. Українська Національно-революційна Армія, що твори-
тиме на українській землі, боротись дальше спільно з Союзною
німецькою армією проти московської окупації за Суверенну
Соборну Українську державу і новий лад у цілому світі.

хай живе Суверенна Соборна Українська держава, хай живе
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Організація Українських Націоналістів, хай живе Провідник
Організації Українських Націоналістів Степан Бандера!

Слава Україні! Героям Слава!              
(Ярослав-Стецько-вр.)  

Провідник Національних Зборів 

АВТОР ПЕРШОГО ПРОЕКТУ дЕКлАРАЦІЇ 
ПРО дЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ

(до 75-річчя від дня народження Володимира Василенка)

У всі часи, не був винятком і період кому -
ніс тичного панування в Україні, освічені і
талановиті люди, в душах яких навіть за
найскладніших обставин не зникав патріо-
тизм, намагалися будь-чим прислужитися
рідній землі. І коли таких фахівців залучали
до експертизи проектів різних радянських
законів, вони намагалися зробити все, аби
через ці документи обстоювати право свого
народу на самовизначення. Саме таким

шля хом пішов професор міжнародного права Київського уні-
верситету Володимир Василенко, коли вже наприкінці 1970-х
років був причетний до розробки нової радянської конститу-
ції. Він був одним з тих, хто обґрунтовував необхідність зали-
шити в її тексті положень про федеративний характер СРСР та
право союзних республік на вихід із  цієї держави. Адже в той
час пропагувалася ідея перетворення Союзу РСР на унітарну
державу, в рамках якої Україна була б позбавлена будь-яких
перспектив самостійного життя і це прирікало б українську
націю на знищення.

У період горбачовської "перебудови" Володимир Василенко
включився в процес національно-державного відродження Ук -
раїни. Як член робочої групи з розробки проекту закону про
мови він твердо стояв на позиції надання українськiй мовi ста-
тусу єдиної державної мови в Україні. Власне ухвалення цього
Закону в 1989 році було одним з перших серйозних кроків до
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кардинальних змiн у свiдомостi суспiльства, в усвiдомленнi не-
обхідності вiдродження української духовності, ідентичності і
державності.

І в подальшому Володимир Василенко продовжував брати
участь у новітній хвилі українського національно-визвольного
руху. Він був делегатом Установчого з’їзду Народного Руху
України, членом його редакцiйної комiсiї, яка розробляла про-
граму цієї всенародної політичної сили, і був обраний до Ве-
ликої Ради Руху.

У 1990 році саме його рукою був написаний перший варiант
проекту декларацiї про державний суверенітет Української
РСР, ухвалення якої стало знаковим етапом на шляху до неза-
лежностi України. Він входив і до складу Конституцiйної комі-
сії, яка розробила концепцію нового Основного закону УРСР,
що заперечувала підписання Україною нового Союзного дого-
вору і була важливим кроком до відновлення незалежної дер-
жавності України. Зрештою, він нині гордий з того, що ко -
лишня імперія валилася і за його активної участі.

А коли це вже сталося, то як головний науковий консультант
Секретаріату Верховної Ради Володимир Василенко відіграє ак-
тивну роль в ініціюванні й підготовці низки законів і актів, що
дало можливість швидко створити правовий фундамент неза-
лежності України після 24 серпня 1991 року й визначило спря-
мованість її зовнішньої політики. Такими важливими докумен -
тами, розробленими за його безпосередньої участі, були Закони
"Про правонаступництво України" (12.09.1991), "Про громадян-
ство України" (08.10.1991), "Про відповідальність за діяльність,
спрямовану на порушення територіальної цілісності України"
(11.10.1991), "Про дію міжнародних договорів на території Укра-
їни" (10.12.1991), декларація прав національних меншин України
(01.11.1991), Постанова Верховної Ради Укра їни "Про ратифіка-
цію Угоди про створення Співдружності незалежних держав" із
застереженнями (10.12.1991), Заява Верхов ної Ради України з
приводу укладення Україною Угоди "Про Співдружність неза-
лежних держав" (20.12.1991), Постанова Верховної Ради України
"Про основні напрями зовнішньої політики України" (02.07.1993).

24



Необхідно також зазначити, що професор Василенко в 1991—
1992 роках як член делегації України брав участь у зустрічах
глав держав і урядів країн-учасниць Співдружності незалеж-
них держав в Алма-Аті ( 21 грудня 1991 р.), Мінську (30 грудня
1991 р.), Києві (20 березня 1992 р.), на яких його присутність як
фахівця з міжнародного права багато важила.

З 1992 року, коли Володимира Василенка призначено Надзви-
чайним і Повноважним Послом України в Бельгійському коро-
лівстві і за сумісництвом у Королівстві Нідерланди та Великому
Герцогстві люксембург й одночасно Представником України при
Європейському Союзі та Раді Північно-Атлантичного співробіт-
ництва, він починає працювати на одному із стратегічних на-
прямків зовнішньої політики України. Його глибокі знання в
галузі міжнародного права стали у пригоді при створенні нор-
мативної бази співпраці України з Євросоюзом та НАТО.

Повернувшись у 1995 році з цього закордонного відряд-
ження і працюючи в МЗС України на посаді Посла з особли-
вих доручень, Володимир Василенко очолював делегацію екс -
пертів України на переговорах з Румунією, які завершилися
підписанням 2 червня 1997 року українсько-румунського до-
говору про добросусідство та співробітництво. З 1998 по 2002
рік професор Василенко — Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Об’єднаному Королівстві Великої Британії й
Північної Ірландії і за сумісництвом в Ірландії, представник
України в Міжнародній морській організації.

Після цього — в 2002—2005 рр. працює на посаді судді Між-
народного Кримінального Трибуналу для колишньої Югославії,
на яку був обраний Генеральною Асамблеєю ООН. Згодом ви-
користовуючи досвід роботи в Трибуналі, Володимир Василенко
детально досліджує правові аспекти (матеріальні і процесуальні)
Голодомору 1932—1933 років в Україні як злочину геноциду.
Його науковий доробок у цій сфері став підґрунтям ухваленого
28 листопада 2006 року Закону України "Про Голодомор 1932—
1933 років в Україні" та методологічною базою для порушення
22 травня 2009 року й розслідування Службою Безпеки України
кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні в
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1932—1933 роках. Висновки розслідування, яке кваліфікує Го-
лодомор як злочин геноциду, були підтверджені у Постанові
Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2010 року.

Особливо багато зробив науковець Володимир Василенко у
сфері міжнародного захисту прав людини. Протягом багатьох
років він представляв нашу державу в Комісії ООН з прав лю-
дини, очолював делегації України на 45, 46, 47, 52, 53, 54 і 61 се-
сіях в цій Комісії, на 47, 53 і 61 її сесіях обирався віце-головою
даної інституції. У 1990 -1991 роках керував Групою Трьох, за-
снованої відповідно до Конвенції ООН про боротьбу проти
злочину апартеїду і покарання за нього. 

З 2006 року по 2010 професор Володимир Василенко  —
пред ставник України в Раді ООН з прав людини, очолював де-
легацію нашої країни на 14 сесіях Ради. Одночасно представляв
Україну у Керівному комітеті Ради Європи з прав людини.

до цього можна додати: Володимир Василенко у 1991—2009
роках також неодноразово брав участь у роботі Генеральної
Асамблеї ООН як експерт, радник, заступник члена делегації й
член делегації України, представляючи нашу державу у Тре тьому
(питання прав людини) та Шостому (юридичні  питан ня) коміте-
тах.

Незалежна Україна відзначила ювіляра багатьма високими
державними нагородами: орденами "За заслуги" ІІІ ступеня
(1997 р.), ІІ ступеня (2001) та І ступеня (2007), орденом данила
Галицького (2009).

Але він мріє про найвищу для себе нагороду — утвердження
правової процвітаючої України. Заради цієї мети професор Во-
лодимир Василенко продовжує плідно працювати. 

ЗАхИЩАЮЧИ ПРАВА УКРАЇНСЬКИх ГРОМАдЯН
(до 75-річчя заснування  філії Інюрколегії в УРСР 

й 20-річчя незалежної Укрінюрколегії)

Нині за межами України перебувають мільйони наших гро-
мадян, кожного дня тисячі й тисячі  додаються до них, виїж-
джаючи  за кордон в тих чи  інших справах на короткий чи на
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триваліший час. І трапляється, що виникають непередбачені
обставини, коли наші співвітчизники змушені звертатися  за
правовою допомогою. Цю місію за кордоном виконує Укра-
їнська іноземна юридична колегія, яка діє в співпраці  з Міні-
стерством закордонних справ  України, Міністерством юстиції
України, Міністерством внутрішніх справ України та іншими
державними органами й дипломатичними представництвами.

Ця найстаріша й найвідоміша юридична установа України
розпочала свою діяльність з 1937 року як філія союзної інюр-
колегії, спеціалізуючись спочатку на справах, пов’язаних з ус-
падкуванням майна. Але сьогодні її діяльність не обмежується
тільки справами спадщини. Маючи в своєму складі високок-
валіфікованих спеціалістів з національного, іноземного та між-
народного приватного і публічного права й розгалужену
мережу представництв в Україні й широку інокореспондент-
ську за кордоном, правники, економісти, адвокати, лінгвісти
міжнародної інформації Укрінюрколегії щороку розглядають
близько тисячі справ, що стосуються захисту прав наших гро-
мадян, зокрема, тих, що перебувають на тимчасових заробіт-
ках.

Чимало довелося потрудитися працівникам Укрінюрколегії,
коли вирішувалося питання щодо виплати ФРН й Австрією
компенсацій 600 тисячам українців, які в роки другої світової
війни були вивезені гітлерівцями на примусові роботи.

Нині Укрінюрколегія займається цілим комплексом справ
українських трудових мігрантів, захищаючи їхні права за кор-
доном. Це і справи із спадщиною, витребуванням страхових
сум за заподіяну шкоду, в тому числі внаслідок дорожньо-транс-
портних пригод, сімейно-шлюбними відносинами тощо — що-
року майже тисяча.

Коли після розвалу СРСР  відомий правник данило Курдель-
чук, що доти очолював київський офіс Іноземної юридичної ко-
легії СРСР в Україні, поїхав до Москви, аби по-дружньому розій-
тися з колишньою союзною структурою, водночас одержавши
належні нам кошти в сумі 20 мільйонів карбованців і 3 мільйони
доларів, її спадкоємці не дали жодної копійки, та ще й облаяли за
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результати Всеукраїнського референдуму на підтримку Акта про
державну незалежність України. Тож довелося данилові Кур-
дельчуку розпочинати на голому місці зі створення вже власне
української національної інституції. З 26 січня 1992 року вона і за-
реєстрована в такому статусі. І допоки існуватиме Українська не-
залежна держава, доти й будуть у постійних клопотах працівники
Укрінюрколегії — захищати права українських громадян.

У ВІдПОВІдЬ НА АРЕШТИ В УКРАЇНІ
(до 40-річчя масового відзначення 

дня української незалежності в США) 

Протягом усіх років після поразки Української національної
революції 1917—1921 років наша західна діаспора відзначала
22 січня як день Української незалежності. Але оскільки поча-
ток1972 року ознаменувався масовими арештами інакомисля-
чих в УРСР, то зарубіжне українство активізувалося.

Особливу активність проявили українські організації США,
де власті цієї країни підтримали акцію "тиждень переслідува-
них". Впливовий американський політик українського поход-
женнч лев добрянський, який очолював Український Конгре -
совий Комітет Америки протягом багатьох десятиліть, мав мож-
ливість виступити перед конгресменами, делегації місцевих від-
ділень УККА відвідали губернаторів і мерів найбільших міст,
завдяки чому було підписано прокламації про оголошення 22
січня "днем української незалежності", а в багатьох містах синьо-
жовті прапори вивісили на приміщеннях державної влади.

Як змушений був визнати постпред УРСР при ООН Микола
Поляничко, цей захід українцям вдався.

ПРО ВІдЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИМИ 
БУРЖУАЗНО-НАЦІОНАлІСТИЧНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ В США ТАК ЗВАНОГО 
"дНЯ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАлЕЖНОСТІ"

У цьому році, як і в минулі, українські буржуазно-націона-
лістичні організації в Сполучених Штатах провели "пропаган-
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дистську кампанию по відзначенню "54-х роковин проголо -
шення самостійності Української народної республіки та 53-х
роковин соборності Української держави".

Ця кампанія є ланкою тієї антирадянської ідеологічної війни,
яка всіляко підтримується і спрямовується правлячими колами
Сполучених Штатів. до її проведення нерідко залучаються офі-
ційні особи урядових установ країни, робляться також спроби
через прийняття відповідних постанов та резолюцій в законо-
довчих установах США легалізувати антирадянську пропа-
ганду, поставити її на офіційний рівень.

Нинішня кампанія по відзначенню "дня української неза-
лежності" співпала з розгнузданою кампанією протестів проти
"нової хвилі арештів і переслідувань в Україні". Ця обставина
надала їй гострого характеру і помітно стимулювала всі заходи,
що були заплановані її організаторами. Так, "Комітет об’єдна-
них американсько-українських організацій" в Нью-Йорку за-
явив, що "святкування роковин проголошення державної не -
залежності і соборності Української народної республіки про-
ходитиме під знаком найновіших повідомлень, про нову хвилю
арештів українських діячів в Києві і львові та під знаком обо-
рони їхніх людських прав" і звернувся із закликом до укра-
їнського громадянства, щоб цей день став "першим звеном у
нашому протесті проти безправ’я і злочинства Москви".

Заходи, які проводяться з року в рік буржуазно-націоналістич-
ними організаціями, не впливають на широкі кола україн-ської
еміграції  в США, тому вони намагаються шукати нові форми ан-
тирадянської пропаганди з тим, щоб привернути увагу ук раїнсь-
кої еміграції, особливо молоді, до кампаній, що ними організо -
вуються і проводяться. В цьому році молодіжні організації ТУСМ,
ЦеСУС і ряд інших, що знаходяться під впливом і контролем
УККА і так званих "Організацій визвольного фронту" оголосили
з 22 січня по 29 січня 1972 року "Тиждень Пересліду ва- них". В цей
"тиждень" планувалось в таких великих містах США, як Нью-
Йорк, Філадельфія, Вашингтон, детройт, Чікаго, Рочестер, прове-
сти демонстрації проти "ув’язнень українських культурних діячів".

Координуючим центром по проведенню так званих "свят
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державності"  в Сполучених Штатах були Український конгре-
совий ко мітет Америки і так звані "Організації визвольного
фронту". Задовго до 22 січня газети "Свобода" і "Америка" ши-
роко висвітлювали заплановану програму проведення цієї ан-
тирадянської кампанії.

Здійснюючи цю програму, президент УККА л. добрянський
10 січня звернувся з листом до всіх конгресменів і сенаторів
конгресу США з пропозицією і проханням відзначити 22 січня
як "день української незалежності" відповідними виступами.

26 січня ц. р. добрянський і конгресмен з Пенсильванії  д. Флад
в залі засідань палати представників конгресу США організували
читання молитви філадельфійським єпіскопом-помічником Ва-
силем лостеном з нагоди "роковин незалежності і соборності
України". В цей день л. добрянський виступив в палаті пред-
ставників США з промовою, що була присвячена цій даті. В своїй
антирадянській промові л. добрянський заявив, що "Україна
більш ніж півсторіччя є частиною радянської імперії", що "після
другої світової війни близько 74 націй одержали незалежність, в
тому числі 55 менших за розміром, ніж Україна".  Він закликав
конгресменів виступити на захист права українського народу на
самовизначення і свободу. Наскільки нам відомо, жаданої л. доб-
рянським реакції його виступ серед конгресменів не викликав.

Напередодні 22 січня в ряді міст США делегації місцевих від-
ділень УККА відвідали губернаторів штатів і мерів міст і до-
моглися підписання прокламацій про оголошення 22 січня
"днем української незалежності". Зокрема, такі прокламації
були підписані губернаторами штатів: Нью-Йорк, Північна да-
кота, Пенсильванія, Коннектікут, Арізона, Массачусетс та ме-
рами міст: Нью-Йорк, Філадельфія, Клівленд, Чікаго,
джерсі-сіті, Гартфорд, Аллектовн, Бетлегем, Кліфтон, Йонкерс
та інших. Палата представників штату Пенсильванія за пропо-
зицією представників д. Пежака, Р. Ковалишина, д. Устинов-
ського і В. Рибака вирішила відзначати 22 січня як "день укра-
їнської незалежності".

Підписання цих прокламацій губернаторами і мерами міст
українська буржуазно-націоналістична пропаганда розцінює
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як успіх і визнання їх антирадянської боротьби. Зокрема, в
пресі відзначається що це "є великим здобутком і корисним
ділом для цілого визвольного руху української еміграційної
спільноти і для українців на Батьківщині".

22, 23 січня в Нью-Йорку, Філадельфії, Бостоні, Клівленді, Чі-
каго, детройті, денвері, Йонкерсі, Піттсбургу та інших містах за
ініціативою місцевих відділень УККА і при участі ООЧСУ, ТУСМ
та інших організацій відбулися урочисті відзначення "дня укра-
їнської незалежності". В буржуазно-націоналістичній пресі від-
значалося, що в багатьох випадках в цих "святах" брали участь
мери міст або їх представники. Програма таких "святкувань"
включала проголошення прокламацій "українського дня", про-
ведення молебну, прийняття резолюцій або листів до сенаторів,
конгресменів або до президента Ніксона з протестом проти
"арештів на Україні" та на закінчення концерт. В ряді міст на бу-
динках міських ратуш було вивішено жовто-блакитні прапори.
Проведення цих заходів, як повідомляли газети "Свобода" і "Аме-
рика", широко висвітлювалось в місцевій пресі та радіомовленні.

Проведення українськими буржуазно-націоналістичними ор-
ганізаціями кампанії по відзначенню так званих "свят державно-
сті", поєднуючи її з кампанією протестів проти "арештів інтелек -
туалістів в Україні" вдалося, перш за все, тільки тому, що амери-
канські правлячі кола підтримують такі антирадянські заходи в
плані ідеологічного наступу на Радянський Союз, на його націо-
нальну політику. В цілому широкі маси української еміграції за-
лишились байдужими до цієї чергової антирадянської кампанії,
істотних результатів і зрушень, на наш погляд, вона не принесла.

М. Поляничко, 
Постійний Представник Української  РСР при ООН.

Надрук. 4 прим.
1— ЦК КП України
2 — РМ УРСР
3 — МЗС УРСР
4 —  до справи
31.1.72  р.
Вих. № 30.
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1 лютого
170 років тому (1842) у Києві народився український живо-

писець і педагог Володимир Орловський. Помер 19 лютого 1914
року в Нерві (Італія), похований у Києві.

90 років тому (1922) політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рі-
шення про вивезення 8 мільйонів пудів хліба з голодуючої
України до Росії.

45 років тому (1967) у дітройті (США) вийшло перше число
українського часопису "дітройтські новини".

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Румунією.

2 лютого
200 років тому (1812) на хуторі Гребінчин Яр на Полтавщині

народився відомий письменник, організатор українського лі-
тературного руху в Петербурзі Євген Гребінка. Помер 15 грудня
1848 року в Петербурзі.

110 років тому (1902) у селищі Вишнівець теперішньої Тер-
нопільської області народилася українська поетеса і скульптор
Оксана лятуринська. Померла 13 червня 1970 в Міннеаполісі
(США).

80 років тому (1932) нарком постачання СРСР Анастас Мі-
коян видав наказ про створення постійного запасу хліба в За-
кавказзі в кількості 2 мільйонів пудів пшениці і 2 мільйонів
пудів кукурудзи за рахунок України і Кубані.

75 років тому (1937) народився відомий живописець українсь-
кої діаспори Омелян Мазурик. Розписав іконостаси для церкви
Св. Володимира у Парижі, каплиці Наукового товариства ім.  Т.
Шевченка у Франції, Української католицької семінарії в Оттаві.

3 лютого
80 років тому (1932) відділ нацменшин Сибірського крайви-

конкому ухвалив рішення про переведення на українську мову
низовий апарат Павлоградського, Полтавського, Славгородсь-
кого, Ординського, Ключевського, Карасуського, Знаменського
і Черлацького районів.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Турецькою Республікою.
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Виконком Організації Визволення Палестини визнав неза-
лежність України.

4 лютого
50 років тому (1962) відбулася єпископська хіротонія Філа-

рета, нині Патріарха Всієї Руси-України. 
5 лютого

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Норвегія.

6 лютого
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Буркіна-Фасо.
7 лютого

330 років тому (1682) помер ректор Києво-Могилянської
академії в 1655—1657 і 1662—1665 роках Михайло дзик, Меле-
тій у чернецтві.

165 років тому (1847) у Києві народився відомий українсь-
кий етнограф, фольклорист, статистик і громадський діяч
Олександр Русов. Помер 8 жовтня 1915 року.

165 років тому (1847) у с. Шахворостівці Миргородського
повіту Полтавської губернії народився відомий біолог-ембріо-
лог Володимир Заленський. Помер 21 жовтня 1918 року в Се-
вастополі.

130 років тому (1882) у Єлисаветграді (нині — Кіровоград)
народився відомий театральний діяч Іван Екскузович. Помер
11 червня 1942 року в блокадному ленінграді.

125 років тому (1887) в Катеринодарі народився нащадок за-
порозьких козаків генерал-поручник Кубанського війська Анд-
рій Шкуро. Страчений у Москві 16 лютого 1947 року після
видачі його більшовицькій владі з англійської зони окупації
Австрії в 1945.

70 років тому (1942) у Пінську відбувся Собор Української
Автокефальної Православної Церкви.

45 років тому (1967) у Москві помер відомий біолог, географ
і лісівник Володимир Сукачов. Народився 19 червня 1880 року
в с. Олександрівці Чугуївського повіту харківської губернії.

20 років тому (1992) Республіка Бенін визнала незалежність
України. 
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8 лютого
80 років тому (1932) польський суд у львові засудив студента

Івана Мітрингу на півтора року тюрми за приналежність до ОУН.
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Ватиканом то Республікою Азербайджан.
9 лютого

345 років тому (1667) в селі Андрусово неподалік Смоленська
Московська держава і Річ Посполита вдруге поділили укра-
їнські землі між собою. На відміну від першого поділу укра-
їнських земель між цими державами в 1656 році у Вільно, коли
Москва запропонувала розмежуватися по річці Західний Буг,
відтепер кордон між ними мав пролягати по дніпру. Київ з око-
лицями протягом двох наступних років залишався під юрис-
дикцією Москви, після чого мав передаватися Польщі.

215 років (1797) тому помер кошовий отаман Чорноморсь-
кого козацького війська Антон Головатий.

130 років тому (1882) на Полтавщині народився один з
близьких соратників С. Петлюри під час визвольних змагань,
начальник штабу Української галицької армії генерал-хорун-
жий Євген Мишківський. Помер після важкого поранення 9
липня 1920 року.

95 років тому (1917) у Відні помер відомий український гро-
мадсько-політичний діяч Петро Огоновський. Народився 20
листопада 1853 року в Чагрові Рогатинського повіту в Галичині.

70 років тому (1942) у Києві гітлерівці арештували Олену Те-
лігу та інших представників української інтелігенції — актив-
них членів ОУН-М.

10 лютого
135 років тому (1877) в с. дашківці теперішньої Вінницької

області народився відомий економіст Станіслав Струмілін.
Помер 25 січня 1974 року в Москві.

105 років тому (1907) в Теплівці на Полтавщині народився
видатний український селекціонер, академік ВАСГНІл та АН
СРСР Василь Ремесло, нові сорти озимої пшениці котрого на-
прикінці XX століття займали понад 11 відсотків світових по-
сівів. Помер 4 вересня 1983 року.
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20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Корея.

11 лютого
80 років тому (1932) польський суд у львові засудив студента

Івана Климіва на шість місяців ув’язнення за "антипольську"
промову.

20 років тому (1992) Республіка Ботсвана визнала незалеж-
ність України.

12 лютого
20 років тому (1992) демократична Соціалістична Респуб-

ліка Шрі ланка визнала незалежність України.
Україна встановила дипломатичні відносини з латвійською

Республікою.
13 лютого

120 років тому (1892) у Києві народилася видатна співачка і
громадський діяч Марія литвиненко-Вольгемут. Померла 3 бе-
резня 1966 року в Києві.

70 років тому (1942) розпочався примусовий вивіз українсь-
кого населення з окупованих територій на працю до Німеч-
чини.

20 років тому (1992) Уганда визнала незалежність України.
14 лютого

120 років тому (1892) у Вілкс-Беррі (Пенсильванія, США) о.
Никифор ханат провів перші організаційні збори по засну-
ванню крайового товариства "Соєдіненіє греко-католіческих
руських братств".

115 років тому (1897) помер видатний український пись-
менник, фольклорист, етнограф, перекладач, культурно-освіт-
ній діяч Пантелеймон Куліш. Був одим із засновників Кирило-
Мефодіївського братства, редактором журналу "Основа". На-
родився у 1819 році.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Російською Федерацією.

15 лютого
140 років тому (1872) у місті Сатмарі (Угорщина) народився

начальник штабу Української галицької армії генерал-майор
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Густав Ціріц. Після захоплення в більшовицький полон помер
у тюремній лікарні в Москві влітку 1920 року.

16 лютого
135 років тому (1877) у с. Москалівці Роменського повіту

Полтавської губернії народився відомий археолог, музеєзна-
вець і мистецтвознавець Микола Макаренко. Розстріляний
більшовицькою владою 4 січня 1938 року.

20 років тому (1992) у США помер відомий український іс-
торик і археолог, один з творців державницького напряму в
українській історіографії Олександр Оглоблин. Народився 6
липня 1899 року.

17 лютого
120 років тому (1892) у селі Заздрісті на нинішній Терно-

пільщині народився Патріах Української греко-католицької
церкви Йосиф Сліпий. Помер у Римі в 1984 році.

105 років тому (1907) в Кобеляках на Полтавщині народився
видатний діяч української музичної культури Григорій Китас-
тий.

18 лютого
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою хорватія та Республікою Уганда.
У Маріїнському палаці вперше відбулася церемонія вру-

чення послом Німеччини графом фон Бассевітцом вірчих гра-
мот Президенту України.

19 лютого
20 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила три-

зуб як малий герб України.
20 лютого

125 років тому (1887) у харкові народився один з найближ-
чих соратників Симона Петлюри, віце-президент УНР в екзилі
(1954—1960) генерал-полковник Олександр Удовиченко. По -
мер 19 квітня 1975 року у Франції.

70 років тому (1942) у Бабиному Яру в Києві разом з Оленою
і Михайлом Телігами був розстріляний активний діяч Кар-
патської України Іван Рогач. Народився 29 травня 1913 року в
селі Великому Березніві на Закарпатті.
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65 років тому (1947) у лемківському селі Святковій Малій
Ясельського повіту загинули керівник повстанського надра-
йону "Верховина" Степан Ярошевич ("Роберт") та референт
пропаганди "Степова".

22 лютого
95 років тому (1917) Палата представників Конгресу США

проголосила 21 квітня "Українським днем".
80 років тому (1932) польський суд у львові засудив на три

місяці ув’язнення священика Петра Петицю за "протидер-
жавну" промову на могилі Невідомого стрільця.

75 років тому (1937) у Києві народилася перекладачка і кри-
тик, активна діячка української громади Санкт-Петербурга Те-
тяна лебединська.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Бурунді.

23 лютого
150 років тому (1862) в Армянську Таврійської губернії на-

родився революціонер-народник Євген Сидоренко. Помер
після 1925 року в Одесі.

100 років тому (1912) у Воскресінцях Коломийського повіту
в Галичині народився відомий славіст і україніст Богдан Рома-
ненчук.

90 років тому (1922) більшовицька влада ухвалила декрет
про вилучення церковних цінностей, чим поклала початок роз-
грабуванню церковного майна.

60 років тому (1952) в с. дзвенячому Богородчанського ра-
йону нинішньої Івано-Франківської області загинули в бою з
енкаведистами крайовий провідник пропаганди, редактор
журналу "Чорний ліс" Михайло дяченко ("Гомін", "Марко Боє-
слав"), його охоронець Михайло дрогомирецький ("Захарко"),
районний провідник Онуфрій Онуфрак ("деркач"), районний
провідник СБ Михайло Янишевський ("Місько")’ стрілець
"Чумак", друкарка Марта Свідрюк ("Марта") і стрілець Осип Се-
манів ("Смілий").

24 лютого
170 років тому (1842) у селі Крилосі біля Галича народився
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відомий педагог, громадський і політичний діяч, віце-прези-
дент парламенту Австро-Угорщини (1910) Юліан Романенчук. 

75 років тому (1937) помер український ботанік, академік
АН УРСР, один з її засновників, віце-президент (1921—22) та
президент (1922—28) Володимир липський. Народився 11 бе-
резня 1863 року.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Бангладеш.

25 лютого
125 років тому (1887) в Самборі теперішньої львівської обла-

сті народився лесь Курбас (Олександр-Зенон Степанович),
український режисер, актор, драматург, публіцист, засновник
театру "Березіль". Розстріляний 1937 року на Соловках.

95 років тому (1917) у лозанні (Швейцарія) помер відомий
скульптор Пармен Забелло (Забіла). Народився 9 серпня 1830
року в с. Монастирищі нинішньої Чернігівської області.

26 лютого
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Фінляндія.
27 лютого

80 років тому (1932) в результаті чергового більшовицького
адміністративно-територіального поділу в складі УСРР було
утворено Вінницьку, дніпропетровську, Київську, Одеську і
харківську області.

65 років тому (1947) на горі хрещатій в Підкарпатті польські
каральні відділи замордували персонал партизанського шпи-
талю і поранених вояків УПА.

20 років тому (1992) Нова Зеландія визнала незалежність
України.

28 лютого
105 років тому (1907) у львові народився відомий українсь-

кий громадський діяч Юрій Старосольський. Помер 21 жовтня
1991 року в Сільвер Спрінг (США).

лютий
35 років тому (1977) після арешту Миколи Руденка Українську

Гельсінську групу у Києві очолив письменник Олесь Бердник.
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"ПРИЗИВАЮ НЕ КОПАТИ ПРОПАСТІ"
(до 120-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого)

Серед тих страдників-греко-католиків за
віру й Україну у хх столітті одразу ж за Мит-
рополитом Андреєм Шептицьким  бачимо
потужну постать Патріарха Йосифа Сліпо го
(17.02.1892—7.09.1984). Це він у найважчий
період в житті церкви, коли безбож  ницька
більшовицька влада взялася з вересня 1939
переслідувати віруючих у Західній Україні,
прийняв на себе хрест ймовірного наступ-

ника Митрополита Андрея Шептицького, будучи готовим по-
класти і життя в ім’я Української греко-католицької церкви.

Аж до смерті Андрея Шептицького Йосиф Сліпий був поряд
з ним, а коли той відійшов у засвіти, то перейняв провід цією
справді національною церквою, над якою підняли сокиру крем-
лівські повелителі. Ні просьби, ні грозьби не скорили нового
Митрополита – він узяв на себе головне страдництво, пішовши
на свою Голгофу, яку йому визначили на сибірських просторах.

Та влада хотіла, аби Митрополит Йосиф Сліпий ніколи не
вийшов із "Сибірів неісходимих", тому після відбуття пока-
рання запроторює його на заслання в тайгу, а потім під наду-
маним приводом ще раз кидає за грати. Проте Боже Провидін -
ня   не дало нелюдам втішитися його смертю в неволі. Через ві-
сімнадцять років та влада змушена була звільнити Митропо-
лита, однак на його прохання про повернення до своїх віру -
ючих у Галичині — відмовила. довелося їхати за кордон, де
його також чекали мільйони вірних.

Повернувшись до проводу УГКЦ, Йосиф Сліпий ще дуже ба-
гато зробить для її розвитку, засновуючи власний Патріархат.
А перед смертю заповідатиме, щоб перенесли його тлінні
останки до рідної землі. Він сьогодні спочиває поряд зі своїм
великим попередником — Андреєм Шептицьким у крипті Со-
бору Святого Юра у львові. Але він вірив, що прийде час — і
навічно спочине в Соборі Святої Софії в Києві, як і заповідав.
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У той же час залишилися документи, що ретельно перехову-
валися в таємних спецхранах. Вони засвідчують нам про не-
зламність Патріарха Йосифа Сліпого, в тому числі і перед
земним судом.

ПРОТОКОл  СУдОВОГО ЗАСІдАННЯ 
1959 року, червня місяця 15 дня, 
Судова колегія в кримінальних справах Верховного суду

УРСР, в складі: Головуючого т. ГлУЩЕНКО Ю. І., народних за-
сідателів т. СТАРОдУБА В. К. та ТРІЩУНА В. Г. при секрета-
реві т. КОВАлЬ, за участю пом. прокурора УРСР т. ОСИ -
ПЕНКО та адвокатів т. т. ШЕВЧЕНКО і ТКАЧА в закритому су-
довому засіданні в м. Києві розглядає кримінальну справу №10-
1959 р.  

Об 11 годині 30 хвилин  головуючий відкриває судове засі-
дання і оголошує, що  буде розглядатися кримінальна справа за
звинуваченням СлІПОГО Йосифа Івановича та БлАВАЦЬ-
КОГО Іллі Івановича за ч. 1 ст. 7 та ст. 9 Закону про кримінальну
відповідальність  за державні злочини від 25.хІІ.1958 року. [...]

СУдОВЕ СлІдСТВО
Головуючий оголошує обвинувальний висновок, роз’яснює

підсудним суть поставленого їм обвинувачення і питає, чи зро-
зуміло підсудним,  в чому вони  звинувачуються. Чи визнають
вони себе винними  і чи бажають давати показання. 

СлІПИЙ: Обвинувачення мені зрозуміле, винним себе не
визнаю. Показання давати бажаю. 

БлАВАЦЬКИЙ:  Обвинувачення мені зрозуміле, винним
себе не визнаю. Показання давати бажаю. 

Головуючий запитує думку сторін про порядок дослідження
справи. 

ПРОКУРОР: Я вважаю доцільним дослідження справи роз-
почати  з допиту  підсудних СлІПОГО І БлАВАЦЬКОГО, а
потім допитати  свідків ГЕлЕТА, БАЙдА, БОРСА, РЕВТЯ і
МАРГИТИКИ. 

Адвокати і підсудні заявили, що вони згодні з думкою про-
курора. 
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Суд, порадившись на місці, ухвалив: дослідження справи
розпочати  з допиту  підсудних СлІПОГО і БлАВАЦЬКОГО, а
потім допитати свідків ГЕлЕТА, БАЙдА, БОРСА, РЕВТЯ і
МАРГИТИКИ. 

Підсудний СлІПИЙ показав: Весною 1953 року я закінчив
відбування міри покарання  по вироку військового трибуналу.
до мене приїхали два полковники Міністерства внутрішніх
справ  СРСР і сказали, що мною цікавляться в МВС СРСР і за-
просили поїхати до Москви. В розмові  з цими полковниками я
говорив їм, що мене судили неправильно. Я не скоїв тоді  нія-
кого злочину, а мене примушували підписувати  показання про
те, чого я не робив, а потім на основі таких невірних показань
мене засудили. Полковники були згодні зі мною, що судити мене
не було за що, але ж заявили, що мене "убрали як митрополіта". 

В травні 1953 року я приїхав до Москви. У Міністерстві внут-
рішніх справ мені запропонували унормувати відносини між Ра-
дянським Союзом і Ватіканом, а також запропонували написати
історію греко-католицької церкви. Цю роботу, як мені говорили
в МВС, я повинен був написати в такому напрямку, щоб скло-
нити греко-католицьку церкву до капітуляції. Я розповів у Мі-
ністерстві про свої погляди і переконання відносно греко-
католицької церкви і Ватікану. Я говорив, що католицька церква
з незапам’ятних часів існує і повинна існувати в Радянському
Союзі так же, як вона  існує в соціалістичних країнах  Західної
Європи і Китаю. Я доказував необхідність унормування відно-
син з Ватіканом, від чого була б тільки користь Радянському
Союзу. Мені здається, що зі мною погодилися. 

Там же, в Москві, я приступив до написання  "Історії Вселенсь-
кої церкви на Україні". Мені були забезпечені всі умови для нор-
мальної роботи. Я працював над рукописами  у бібліотеці ім.
леніна, де  користувався необхідною літературою. Я написав
вступ до "Історії" під назвою "Погляд  на догматичні і історичні
основи греко-католицької церкви  в Радянському Союзі", а також
підготував матеріали для дальшого написання "Історії", яку я про-
довжував  писати, коли вже був в будинку інвалідів  у Маклакові. 

Тепер мене обвинувачують  за те, що я написав "Історію Все-
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ленської церкви на Україні". В обвинувальному висновку вка-
зано, що я написав "Історію" в такому напрямку, щоб узако-
нити існування греко-католицької церкви в Радянському
Союзі. Я не визнаю цього обвинувачення, воно безпідставне.
Греко-католицька церква існувала  і існує, вона не була забо-
ронена і тому не було потреби  її узаконювати.  Мене обвину-
вачують, що я проводив лінію на відрив України від Радян -
ського Союзу. Цього обвинувачення я не визнаю. Я ніколи не
був націоналістом, сам виступав проти націоналістів. Історію
греко-католицької церкви я писав по завданню МВС і за це від-
повідати не повинен. Греко-католицька церква не з’являється
ворожою  Радянському Союзу, її ніхто не забороняв. Вона
існує, і я з’являюсь  її прихильником, відстоюю її ідеї. Обвину-
вачення, що я проводив роботу, направлену  на відродження
греко-католицької церкви, безпідставне. Повторюю, що мені
було запропоновано органами МВС  написати історію като-
лицької церкви. Я писав цю історію, як розумів. При написанні
історії я використовував історичні документи, які є у держав-
ній бібліотеці, підручники з  історії і другу легальну літературу.
Мене обвинувачують, що в написаній мною історії католицької
церкви я ставив перед собою завдання підігріти провати-
канські  елементи на боротьбу  за відродження уніатської
церкви. Але ж це неправда. Я писав історію католицької церкви
так, як вона є в дійсності, ніяких концепцій, які  б могли при-
чинити вред Радянському Союзу, я не видумував.    

Закінчити рукопис історії католицької церкви мені не дове-
лось у Москві, оскільки після арешту БЕРІЯ мене відправили до
м. Маклакова  Красноярського краю, де помістили в будинок ін-
валідів. Заборони продовжувати написання історії не було, а на-
впаки, були певні умови для роботи над рукописом історії. Я
продовжував писати історію католицької церкви і написав 5
томів. Перший том рукопису історії я надіслав до Москви у Мі-
ністерство внутрішніх справ, але підтвердження, що рукопис на-
дійшов по призначенню, я не одержав і вважаю, що перший том
рукопису історії пропав. Тому останні томи  рукопису історії  я
до Москви не надсилав, боявся, що вони пропадуть. А передав
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своїм товаришам на збереження, оскільки в будинку інвалідів
не було надійного місця, де можна було зберегти рукопис. Екс-
перти написали висновок, що я в рукопису історії  пропагував
націоналістичну політику, ставив завдання про відрив України
від Росії, наводив наклеп, що Москва на протязі всієї історії дес-
потично відносилась  до України. Такий висновок  експертів  без-
підставний, видуманий самими експертами, оскільки в моєму
рукопису нічого подібного нема. Я не висловлював подібних по-
глядів в історії. Наведені експертами  цитати з історії вихвачені
з тексту і невірно трактуються експер тами.  Наведені експертами
записи є в моєму рукопису, але ж це не мої думки, а приведені
вислови других діячів як невірні і мною розкритиковані. В на-
писаній мною історії католицької церкви нема жодного вислову
проти Радянського Союзу, проти радянської влади. ГРУ-
ШЕВСЬКОГО і ВОЗНЯКА я не цитував, бо вони являлись во-
рогами греко-католицької церкви.     

Мені закинуто обвинувачення за написані мною "послання".
Я не визнаю цього обвинувачення.  В посланнях я висловлював
деякі  свої думки відносно релігії, політики в них я не торкався.
То були святкові послання у відповідь на запитання віруючих. В
посланнях я мав на увазі стримати  людей заблудшихся, які зай-
мались пияцтвом, крадіжками, убивствами. Ці посланння не
могли завдати шкоди радянському уряду, а навпаки, вони допо-
магали  стримати, виправити людей, які стали  на невірний шлях.
В моїх посланнях нема жодного натяку на призив до повалення
демократичного ладу. Такого завдання я перед собою не ставив і
не міг ставити. Я ратував за комуністичне суспільство, старався
привити людям  здорову мораль, про яку говорилось на хх з’їзді
КПРС. У посланні "до заблудшихся священиків" я роз’яснював,
що греко-католицька церква існує,  вона не являється ворожою
Радянському Союзу, тому хто відійшов від неї, той заблудився. В
цьому посланні  я говорив  про терпеливість, маючи на увазі, що
греко-католицька церква існує і повинна існувати, а всякі непо-
розуміння  відносно неї з часом з’ясуються. Тому я призивав свя-
щеників-католиків бути терпимими  і дожидатись добрих часів.  

Як митрополит я написав два послання, спрямованих проти 
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Мене обвинувачують, що я проводив антирадянську  агіта-
цію в будинку інвалідів. Це неправда. Я не займався  антира-
дянською  агітацією. Та й серед кого там можна  було прово -
дити агітацію? В тому будинку інвалідів  знаходяться одні уго-
ловники, яких я боявся і не міг з ними  розмовляти будь про
що. Їх показання — це наклеп на мене. Всі вони  вважали мене
багатою людиною і жадали від мене грошей на випивку. Спо-
чатку я давав їм гроші, а потім перестав давати. Вони загрожу-
вали мені, а потім оговорили. 

СлІПИЙ (на запитання прокурора):  
— "Історію Вселенської церкви  на Україні" я почав писати  в

Москві  і продовжував у Маклаковському  будинку інвалідів.  "Іс-
торію Вселенської церкви" я писав не для  розповсюдження, а
для міністерства. Але ж коли послав  перший том історії у міні-
стерство, то його хтось перехопив, тому послідуючих томів  я в
міністерство не посилав, боявся, що вони пропадуть. Я написав
5 томів історії, з яких 3 томи передав РАТИЧУ і 2 томи БлА-
ВАЦЬКОМУ для того, щоб вони переховали  їх в надійному
місці. При собі я боявся  тримати рукопис, мене могли обікрасти.   

"Погляд на догматичні і історичні  основи греко-католиць-
кої церкви в Радянському Союзі" — це вступ до "Історії Вселен -
ської церкви  на Україні". 

— Побажання (послання)  "Заблудшим священикам", "Вели-
копостне", "Різдвяне" і за другими назвами писав я. Пересилав
їх до львова НАКОНЕЧНІЙ,  надсилав ПАСІКУ Івану, БлА-
ВАЦЬКОМУ і іншим особам.  

— Послання я писав цілком легально. Про це знали в Крас-
ноярському УКГБ і заборони з боку УКГБ не було. 

— Так, БОРСА заїжджав до мене з Магадану, але я його не
просив приїжджати  до мене, він приїхав за власним бажанням.  

— РАТИЧУ я переслав 3 томи рукопису "Історії Вселенської
церкви  на Україні" і декілька святкових послань.

—  В "Різдвяному посланні" призиву до боротьби  проти ра-
дянської влади  нема. Слова "За утворення  кращих радісних
умов життя, за заведення справедливого порядку" відносяться
до  порядку на міжнародній арені, бо всім відомо, що на між-
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народній арені становище негарне, ненормальне. Про це я і
писав в "Різдвяному посланні". 

— Слова "Горе країни" не являються наклепом на радянську
дійсність. Ці слова я пов’язую  з атомною бомбою. Загроза  атом-
ною бомбою  з боку західних  держав - це горе для радянської
країни, це людське горе — так треба розуміти мої слова.

— Мій призив  до витримки і терпіння не є чимсь антира-
дянським. Я звертався до Радянського уряду  з проханням
унормувати  питання відносно католицької церкви. Я чекав
відповіді і надіявся, що моє прохання  буде задоволено, уні-
атським священикам буде полегшення, тому й призвав до вит-
римки  і терпимості. На щось інше я не надіявся.  

— Щоб  дати правильну оцінку моїм посланням і рукопису
"Історії Вселенської церкви  на Україні", то треба  добре читати
все написане, а не вихоплювати окремі слова, які можна не-
вірно тлумачити. 

— З фашистами я не фотографувався. Фотознімки в газеті
сфабриковані.  

— Так, я з’являюсь віруючим католицької церкви і ним за-
лишусь.  За Радянською конституцією  вірування не заборо-
нено, і я вільний у виборі релігії.  

— Акція православія, яка проведена у львові в 1946 році —
це вред для Радянського Союзу. Про це я говорив і в Москві.  Я
вважаю, що не слід було  поривати з Ватіканом  і об’єднувати
католицьку церкву з православною.  

— Слова "Впрягли свою совість у ярмо" не можна відносити
до антирадянської агітації. Вони відносяться до священиків-
католиків, які прийняли  православну віру. Я вважаю, що ці
священики пішли проти своєї совісті, тобто впрягли свою со-
вість в ярмо. 

— Під час обшуку у мене забрали літературу авторів ГРУ-
ШЕВСЬКОГО, ВОЗНЯКА, польську літературу. літературу я
придбав у Москві. 

— Так, творами ГРУШЕВСЬКОГО і ВОЗНЯКА я користу-
вався, бо вони не заборонені, оскільки вони цитуються в ра-
дянській літературі. Я теж цитував ГРУШЕВСЬКОГО і ВОЗ -
 НЯКА, критикував їх. 
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СлІПИЙ (на запитання адвоката ШЕВЧЕНКА):  
— Так, у Москві мені було запропоновано провести деякі мі-

роприємства, але мене попередили, що це повинно залишитись
секретом.  

— Так, історію Вселенської (уніатської) церкви на Україні я
писав за завданням Міністерства внутрішніх справ  СРСР.

— Я не хотів, щоб знали про те, що  я пишу історію і тому
просив  не згадувати  про неї в листуванні. 

— Так, ПАСІКУ я просив в листуванні покликатись на історію
ГРЕКОВА, але це не стосувалось історії, котру я писав. Відносно
деяких  положень ГРЕКОВА було непорозуміння, в зв’язку з чим
поміж мною і ПАСІКОЮ велось листування. Тому я просив ПА-
СІКУ в цьому листуванні  не посилатись  на історію  ГРЕКОВА.   

— "Кращі порядки" я пов’язую  з побудовою комунізму. Я за
комунізм. 

— Я говорив начальнику Красноярського Управління КГБ, що
без релігії не можна. Треба роботу  повести так, щоб у кожної лю-
дини заговорила совість. При цьому я мав на увазі 10 заповідей
католицької церкви.  

СлІПИЙ (на запитання адвоката ТКАЧА):  
— Так, відносно БлАВАЦЬКОГО на слідстві я завжди давав

однакові показання. Але були випадки, коли слідчий запису-
вав не так, як я говорив.  Про керівників партії і уряду, і зо-
крема про хрущова, ніяких розмов не було. БлАВАЦЬКОГО я
знаю з 1957 року. Який авторитет він мав  серед віруючих, я не
знаю. Про це треба запитати самих віруючих.  

— Так,  БлАВАЦЬКОМУ я передав листи в різні адреси для
того, щоб він опустив їх в поштову скриньку  в другому місті.
Можливо, що давав йому листи незапечатані.  У нас, служителів
церкви, існує довір’я, на основі якого установився порядок, що
коли через  священика передається  пакет, то він не запечатується,
а дається відкритим. 

СлІПИЙ (на запитання головуючого): 
— Греко-католицька церква  існує з 1-го століття. — Так,

греко-католицька (уніатська) церква  підкорена папі Рим-
ському, який з’являється главою  Ватікану.  
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— Канонічного об’єднання греко-католицької церкви з пра-
вославною не було. У 1946 році  у львові в соборі св. Юра був
скликаний так званий собор, на якому пройшло об’єднання
двох церков і розрив з унією. Але це об’єднання незаконне.
Воно  проведено не по-церковному. 

— Особисто я вважаю, що возз’єднання греко-католицької
церкви з православною було  незаконним, і в цьому була ве-
лика помилка Радянського уряду.

— Папа Римський ніколи не виступав проти радянської
влади, він виступає проти безбожництва. 

— Ні, я проти православної церкви нічого не маю. Я ратую
за те, щоб дали змогу існувати католикам.     

— Папа виступає проти безбожництва. Радянський уряд  до-
пускає релігію, тому ми вважаємо, що можна  домовитися, щоб
не виступали проти релігії. 

— Католицька віра признана в Чехословаччині, в Угорщині,
Югославії, в Польщі, в Китаї і церква католицька  з’являється
лояльною до уряду. Тому і в Радянському Союзі може існувати
католицька церква.  

— "Заблудшиє священики" це ті, які перейшли від католи-
цизму на сторону православної церкви.  

— Католики теж можуть бути лояльними, але ж їх ніхто про
це не питав. Просто існують неправильні погляди на католи-
ків. Але ніхто не може сказати, що католики повставали проти
Радянської влади. 

— Першу частину рукопису "Історії" я переслав в міні-
стерство, але ж вона десь задівалась. Тому останні томи я  був
вимушений  переховувати, щоб потім передати міністерству. З
цією метою окремі томи  передавав  РАТИЧУ, БлАВАЦЬКОМУ.

— Ні в "Історії", ні в "Побажаннях" не було жодного слова
проти Радянського Союзу. Ці мої праці були корисними для
Радянського Союзу.  

— На слідстві  декілька разів мені говорили, що БлАВАЦЬ-
КИЙ дав показання нібито я  висловлював  свої думки проти
керівників Радянського уряду. Але ж це неправда. Я ніколи  не
висловлювався  проти керівників уряду і від БлАВАЦЬКОГО
цього не чув. [...] 
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СлІПИЙ (на запитання суду): 
— В 1943 році з промовою перед дивізією "СС-Галичина" я

не виступав. Але ж перед виступом цієї дивізії на фронт я пра-
вив молебень у церкві.  

— Так, у Берліні я зустрічався з нунцієм ОРСЕНІГО —пред-
ставником Папи Римського Пія хІІ в Германії.  

— Угоди з фашистськими Італією і Германією  Папою Рим-
ським були укладені під примусом. 

— "Рада сеньйорів"  була  організована у львові з представ-
ників  старших громадян міста. В організації "Ради сеньйорів"
я не був ініціатором. 

— Екзархат був зорганізований в 1939—1940 роках митро
СлІПИЙ (на запитання адвоката ТКАЧА): 
— З кардиналом РАНхАлІ я бачився один раз. Про його ді-

яльність я знаю мало. СлІПИЙ (на запитання  прокурора): 
— З папою Римським Пієм хІІ я зустрічався, але це було

давно і я запам’ятовав, про що з ним була розмова.  [...] 
О 10 годині 17 червня 1959 року головуючий оголошує су-

дове засідання продовженим і надає останнє слово  підсудному
СлІПОМУ, який сказав: 

— Я хочу коротко  відповісти на сказане тут прокурором і
прошу  взяти це до уваги, а також відповім на виступ адвоката
ТКАЧА, який замість захисту обвинувачення, як це  перед-
бачено законом, взяв на себе роль обвинувача. Прокурор і ча-
стково адвокат ТКАЧ закидали мені  обвинувачення за зв’язок
з німецькими фашистами, якого в дійсності не було. Навпаки,
німці  хотіли мене заарештувати. Я прошу суд взяти до уваги,
що я не злочинець, а захисник греко-католицької віри. 

Щоб доказати мою вину, прокурор нападав  на Папу Рим-
ського, на його виступи, перекручуючи при цьому ним сказане.
Чому такі нападки на католицьку церкву з боку прокурора?
Пальмиро Тольяті, якого я вважаю за кращого комуніста світу,
зовсім іншої думки  про католицьку церкву. Сталін визнавав
католицьку церкву і не виступав проти неї так, як тут виступав
прокурор  і адвокат ТКАЧ.  Тому, відстоюючи католицьку церк-
ву, я не робив злочину проти Радянської влади. Я старався до-
помогти  Радянському Союзу  налагодити відносини з Ватіка-
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ном, з віруючими других країн. Я хочу бачити Радянський
Союз найсильнішою і розвинутою державою у всіх відношен-
нях, щоб не лише високо  розвинена була техніка, а щоб був ви-
сокий інтелектуальний  рівень людей. 

Прокурор обвинувачував мене, що нібито я не побажав  під-
писати угоди про об’єднання  католицької і православної цер-
ков. Але ж це не так. Я говорив, щоб мені дали змогу  доскональ -
но вивчити  угоду, розібратися в написаному, після чого я по-
годжувався  підписати її. Прокурор зажадав для мене 7 років
позбавлення волі. При моєму віці і стані здоров’я — це пора
смерти. Я не думаю, щоб прокурор  жадав для мене такої кари.
Звинувачення, що я ставив завдання знищити  демократичну
державу, є фанатичне. Я освічена людина, професор і не міг не
знати, що спрямовувати якихось 12 мільйонів  віруючих проти
багатомільйонної держави це фанатизм. 

Я відстоював думку, що з кожною державою треба налаго-
дити добрі відносини, в тому числі і з Папою  Римським. Всі-
лякі протиріччя треба  усувати, а не розпалювати. Греко-като -
лицька церква  не заборонена і тому служіння їй  не з’являється
злочином. "Історію Вселенської церкви на Україні" я писав для
Міністрества внутрішніх справ і за це не повинен відповідати.
Не можу я також нести відповідальність за писані мною по-
слання, оскільки в них  нічого антирадянського  нема. 

При написанні  "Історії католицької церкви" я історичних
фактів не фальшував. Нехай фахівці прочитають рукопис, і
вони дадуть належну оцінку.  Експерти, які дали висновок на
мою історію самої історії не читали. Наведені у висновку ци-
тати — це вихоплені  з рукопису речення. Треба рукопис істо-
рії прочитати повністю, тоді стане зрозуміло, що там все на
своєму місці. Історію я писав цілком легально. Мої думки ві-
домі урядові. Я ще раз підтверджую, що умови в Маклаковсь-
кому будинку інвалідів дуже погані. 

Тут говорили, що я одержував від священиків гроші. Так, я
одержував  гроші, коли їх мені присилали, я теж допомагав
тим, у кого не було грошей. Сам я ні у кого  грошей не просив.
Збирав я гроші для того, щоб мати змогу поїхати на лікування.

51



Я прошу суд відкинути обвинувачення, що я робив якісь там
антирадянські випади, цього не було. Ще раз прошу взяти до
уваги, що я старався зблизити греко-католицьку науку з кому-
нізмом. Призиваю не копати пропасті між католицькою церк-
вою і  Радянським Союзом, не робити розладу. 

Засудження мене викличе ще більший розлад між католи-
ками інших країн Радянським Союзом.  Я старався зробити
більше користі Радянському Союзу. Надіюсь, що вирок від-
носно мене буде справедливим.  

Вислухавши останні слова підсудних, суд видалився для ви-
несення вироку. Після повернення суду з нарадчої кімнати го-
ловуючий оголошує вирок, роз’яснює  засудженим суть вироку,
після чого о 14 годині 30 хвилин 17 червня 1959 року оголошує
судове засідання закритим.            

ГОлОВУЮЧИЙ:    (Підпис) 
СЕКРЕТАР           (Підпис)

ПРИРІКАЮЧИ УКРАЇНЦІВ НА СМЕРТЬ 
(до 90-річчя ухвал політбюро ЦК КП (б) У про 
вивезення хліба з голодуючої України до Росії)

Коли йдеться про голодомори в Україні в хх столітті, то до-
кументи стверджують однозначно: наш селянин завжди мав
достатньо вирощеного хліба, аби забезпечити свій народ, від-
так не допустити голодних смертей. Інша справа, що хліб у
наших батьків щоразу забирали для сусідів, прирікаючи ук ра-
їнців на голодну смерть.  

Протоколи засідань політбюро ЦК КП (б) У, які підписував
дмитро Мануїльський у ті часи, переконують: українські біль-
шовики виявилися слухняними виконавцями вказівок ле-
нінського посланця Мойсея Фрумкіна, який буде не тільки кон -
тролювати щомісячне відвантаження 8 мільйонів пудів хліба з
голодуючої України, а й переадресовуватиме ешелони з продо-
вольством для потреб Катеринослава до російських регіонів. 

І в той час, коли український хліб відправляється більшови-
ками з України до Росії чи Англії, професора Михайла Гру-
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шевського ЦК КП (б) У делегує за океан, аби він своїм автори-
тетом сприяв збору пожертв для голодуючої України…

Протокол   № 14
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 1 февраля 1922 г.

Присутствовали:  члены Политбюро т. т. Мануильский, 
Фрунзе, Иванов А., лебедь,
члены ЦК тт. Косиор, Угаров,
канд. в члены ЦК т. т. хоречко, Владимиров, 
член наркомпрода РСФСР т. Фрумкин.

Слушали: 1. Вопросы т. Фрумкина.
Постановили:  Установить минимальный размер отправки

хлеба в пределы РСФСР с февраля месяца в количестве восьми
миллионов пудов.

Секретарь ЦК КП (б) У      д. Мануильский

Протокол № 17
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 10 февраля 1922 г.

Присутствовали:  члены Политбюро т. т. Мануильский, ле- 
бедь, Иванов А., Кузнецов, Затонский, Косиор,

члены ЦК тт. Кон, Угаров, Скрыпник, Клименко,
канд. в члены ЦК т. т. Владимиров и хоречко,
члены ЦКК тт. Пакко и Затон.

Слушали: 4. О посылке миссии в Америку.
Постановили: Ввиду значительного количества в Америке и

Канаде эмигрировавших туда украинцев и галичан выска-
заться принципиально за посылку миссии в Америку и Канаду
с целью поднять среди украинских и галицких рабочих и
крестьян усиленную кампанию за оказание помощи голодаю-
щим Украины. Председателем миссии наметить тов. Затонского
с оставлением его председателем Кооперативного Совета.

Считать возможным включить в состав миссии проф. Гру-
шевского.

Всю техническую работу по подготовке миссии поручить
тов. Иванову А.

Слушали: 13. О пайках для селянских работников.
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Постановили: Считать необходимым обеспечение партий-
ных работников на селе. Поручить Секретариату выяснить с
т. Владимировым необходимое количество пайков и провести
в советском порядке.

Секретарь ЦК КП (б) У д. Мануильский 

ОСОБИСТІСТЬ ПлАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ
(до 25-річчя від дня смерті Петра Григоренка)

Небагато знайшлося генералів у ра-
 дянській армії, які б знайшли у собі силу
не тільки звільнитися від комуністичної
oма ни, але й повстати проти неї. до таких
належав фронтовик Петро Григоренко
(16.10. 1907—21.02.1987),  який поставив
собі за завдання допомогти й іншим
людям позбутися цих ілюзій. Зрозумівши
суть СССР як тоталітарної Імперії зла, він
вдумливо розробляв стратегію його подолання. 

Знайшовши мужність виступити проти сталінізму й політики
хрущова, уродженець Запорізької області захищав насамперед
права депортованих народів, підтримуючи кримсь ких татар у
їхньому прагненні повернутися на свою історичну батьківщину.
За свою правозахисну діяльність він 1964 року  був розжалува-
ний у рядові, позбавлений всіх державних нагород і пенсії. А
потім були радянські психушки, неодноразові арешти. 

Опинившись у вигнанні, Петро Григоренко, став, як вважає
відомий політв’язень Василь Овсієнко, "особистістю плане-
тарного масштабу. Він підносить престиж України на міжна-
родний рівень. Не розуміють, не хочуть сприймати цього хіба
ті люди, які зацікавлені тримати Україну на провінційному
рівні. Свідомі ж українці тішаться, що був такий Великий
Українець — генерал Петро Григоренко. І хай молоді люди зна -
ють, що належати до нації Петра Григоренка — це престижно,
це почесно. На прикладі цієї справді героїчної постаті слід ви-
ховувати молоде покоління громадян України".  
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БЕРЕЗЕНЬ
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1 березня
95 років тому (1917) народився організатор і диригент ство-

реного з голландців українського "Утрехтського Візантійського
хору" Мирослав Антонович.

65 років тому (1947) Провід ОУН(б) попередив українське
населення комуністичної Польщі щодо можливого виселення.

3 березня
70 років тому (1942) гітлерівці заборонили Українську На-

ціональну раду, створену ульвові 31 липня 1941 року.
70 років тому (1942) Митрополит Андрей Шептицький ви-

пустив звернення "...І друг друга обнімім", в якому закликав до
єдності з Апостольським престолом на основі створення неза-
лежної Української церкви.

65 років тому (1947) помер композитор і музикознавець Фі-
ларет Колесса.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Новою Зеландією та Малайзією.

4 березня
160 років тому (1852) у Москві помер видатний письменник

Микола Гоголь. Народився 1 квітня 1811 року у  Великих  Со-
рочинцях Полтавської губернії.

60 років тому (1952) у бою з військами МдБ загинув видат-
ний український художник-графік Ніл хасевич. Народився 13
листопада 1905 року.

20 років тому (1992) у Києві Указом Президента України за-
сновано Академію педагогічних наук України.

5 березня
185 років тому (1827) у селі Веселому Подолі теперішньої

Полтавської області народився видатний український байкар,
поет, публіцист леонід Глібов. Помер 10 листопада 1893 у Чер-
нігові.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Мальта.

6 березня
175 років тому (1837) помер видатний мореплавець, ідеолог

і керівник першої російської навколосвітньої експедиції
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(1803—1806) Юрій лисянський. Народився 13 квітня 1773 року
в Ніжині на Чернігівщині. 

120 років тому (1892) в селі Жовтанцях Жовківського повіту
в Галичині народився визначний геолог, географ і археолог член
НТШ Юрій Полянський. Помер у Буенос-Айресі в 1975 році.

7 березня
130 років тому (1882) в дрогобичі народився командувач

Українською галицькою армією Григорій Коссак. Розстріляний
у Москві 3 березня 1939 року.

85 років тому (1927) у данцігу засновано товариство укра-
їнських студентів "Смолоскип", яке ставило за мету згуртувати
всіх студентів-хіміків у боротьбі за свої права перед владою
вищої школи.

8 березня
95 років тому (1917) солдати-українці Волинського полку,

піднявши синьо-жовтий прапор, відмовилися стріляти в мир -
ну маніфестацію на Невському проспекті в Петрограді, чим
підштовхнули революційні процеси в Російській імперії.

9 березня
150 років тому (1862) в Києві народився відомий живопи-

сець Микола Пимоненко. Помер 26 березня 1912 року в Києві.
100 років тому (1912) у Санкт-Петербурзі померла відома

журналістка і громадська діячка Надія Білозерська. Народи-
лася 5 червня 1838 року.

10 березня
225 років тому (1787) у  Головчинцях літинського повіту По-

дільської губернії (тепер — Кармалюкове Жмеринського райо-
ну Вінницької області) народився Устим Кармелюк, керівник
повстанського руху на Поділлі проти національного і соціаль-
ного гніту в 1-й половині XIX ст. Загинув 22 жовтня 1835 року.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Бельгія, Республікою Молдова та Рес-
публікою Словенія.

12 березня
90 років тому (1922) у Празі започатковано випуск журналу

"Нова Україна".
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20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Куба, Філіппінами, Камбоджею.

13 березня
85 років тому (1927) у селі Германівка на Київщині померла

українська письменниця, перекладачка дніпрова Чайка (спр. —
Василевська людмила). Народилась 1 листопада 1861 у ни-
нішньому селі Зеленому Яру Миколаївської області.

70 років тому (1942) гестапо завершило в Житомирі спец-
операцію проти українського націоналістичного підпілля, під
час якої схоплено 12 членів ОУН. Тоді ж нацисти вимордували
в Кременчуку Полтавської області 30 революціонерів, між
ними — окружного провідника М. Щепанського.

14 березня
95 років тому (1917) в с. Янівці на луганщині народився

Олександр Ткаченко, льотчик, який здійснив 204 бойо-
вих вильоти в блокадному ленінграді. Герой Радянського
Союзу.

16 березня
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Південно-Африканською Республікою, Республікою
Пакистан. Сьєрра-леоне визнала незалежність України.

17 березня
165 років тому (1847) у селі Крячківці на Полтавщині наро-

дився видатний український антрополог, археолог, етнограф
Федір Вовк (Волков). Помер 29 червня 1918 року.

95 років тому (1917) у м Києві створено Виконавчий комітет
громадських організацій з 12 чоловік серед яких — 5 україн-
ців: Микола Порш, Андрій Ніковський, Сергій Єфремов, барон
Федір Штейнгель і П. Паламарчук.

75 років тому (1937) помер учасник Першого Зимового по-
ходу армії УНР полковник Гаврило Базильський.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Великою Соціалістичною Народною лівійською Араб- 
ською джамахірією.

18 березня
130 років тому (1882) у с. ломаківці Стародубського повіту
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Чернігівської губернії народився співак і педагог Костянтин
Ісаченко. Помер 12 березня 1959 року в ленінграді.

19 березня
95 років тому (1917) у Києві Товариство українських посту-

повців (ТУП) виходить з підпілля і проголошує свою Раду
українським об’єднувальним центром. дмитро Антонович,
Іван Стешенко і Олександр Степаненко поставили вимогу до
Ради ТУПу, щоб до організації українського центру були по-
кликані всі українські організації, що стало підвалиною Цент-
ральної Ради.

20 березня
380 років тому (1632) у Мазепинцях на Білоцерківщині на-

родився Іван Мазепа, гетьман України. Помер 1709 року у Вар-
ниці біля Бендер.

95 років тому (1917) на спільних зборах українських органі-
зацій у Києві ухвалено створити Українську Центральну Раду,
головою якої заочно обрали професора Михайла Грушевсь-
кого, що перебував у засланні.

21 березня
95 років тому (1917) Товариство Українських Поступовців

(ТУП) звернулося до українського народу із закликом підтри-
мувати новий демократичний лад, відкривати "Просвіти", укра-
їнські школи, організовувати збірки національного фонду,
підготовлятися до Російських установчих зборів, які мали ви-
рішити справу української автономії.

90 років тому (1922) у Балутянці Сяноцького повіту наро-
дився відомий різьбяр по дереву Василь Шаланда. Помер 21
червня 1978 року в Одесі.

70 років тому (1942) померла Ольга Кобилянська.
22 березня

170 років тому (1842) народився видатний композитор і гро-
мадський діяч Микола лисенко. Помер 6 листопада 1912 року.

145 років тому (1867) у Полтаві народився дійсний член Пе-
тербурзької академії наук (1923), член-кореспондент Ту-
ринської медичної академії (1909), ломбардської академії наук
(1926), Американського товариства мікробіологів (1926) Ва-
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силь Омелянський. Помер 21 квітня 1928 року в ленінграді.
95 років тому (1917) у Києві відбулися збори українських

старшин і вояків у Києві, які обрали Тимчасову військову раду
на чолі з полковником Глинським.

95 років тому (1917) Українська громада в Петрограді опри-
люднила вимогу територіальної автономії для України запро-
вадження української мови в школах, звільнення із заслання
галичан і Митрополита Андрея Шептицького тощо.

80 років тому (1932) бойовик Юрко Березинський убив у
львові комісара польської поліції в українських справах Че-
ховського — за жорстокість під час слідства проти членів ОУН.

40 років тому (1972) у Нью-Йорку помер архівіст, історик і
бібліограф Володимир Міяковський. Народився 18 липня 1888
року в Ковелі нинішньої  Волинської області.

23 березня
95 років тому (1917) на військовому віче в Києві ухвалено

організувати український охочекомонний полк.
80 років тому (1932) польською поліцією заарештовано Кра-

йового провідника ОУН Івана Габрусевича.
24 березня

135 років тому (1877) в Тулові на Снятинщині народився ві-
домий громадський діяч української діаспори в Канаді, голова
дирекції Інституту імені М. Грушевського в Едмонтоні Петро
Зварич.

80 років тому (1932) в селі Губках (тепер — Жовківського
району львівської області) народився один з активних членів
Українського Національною Фронту Іван Губка.

25 березня
270 років тому (1742) в с. Білогородка під Києвом народився

публіцист і видавець Василь Рубан. Помер 1795 року.
265 років тому (1747) у Глухові нинішньої Сумської області

народився державний канцлер Російської імперії князь Олек-
сандр Безбородько. Помер 17 квітня 1799 року в Санкт-Петер-
бурзі, де й похований у Благовіщенській усипальниці Алек -
сандро-Невської лаври.

95 років тому (1917) у Петрограді на відзначення пам’яті Та-
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раса Шевченка відбулась 20-тисячна українська маніфестація,
на чолі якої з синьо-жовтими прапорами йшли українці-вояки з
охорони колишнього царя і кінний відділ кубанський козаків. 

75 років тому (1937) у ленінграді в родині вихідців з України
народилася відома естрадна співачка Марія Пархоменко.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Кабо-Верде. Республіка Конго визнала
незалежність України.

26 березня
105 років тому (1907) Апостольський престол призначив ва-

силіанського монаха о. Сотера Ортинського першим українсь-
ким греко-католицьким єпископом у США.

95 років тому (1917) в хабаровську створено українську гро-
маду, яку очолив Г. Кириченко-Могила. Вона спрямовувала тут
український громадський рух у 1917—1922 роках.

90 років тому (1922) у селі лубні в Західній Галичині наро-
дився відомий підприємець і меценат української еміграції в
Австралії Юрій Борець. Автор спогадів про національно-виз-
вольний рух у 40-х роках XX ст. Помер 12 грудня 2006 року.

20 років тому (1992) Верховна Рада України ухвалила закони
про внутрішні війська МВС і війська внутрішньої та конвойної
охорони.

27 березня
165 років тому (1847) у Санкт-Петербурзі помер відомий

медик і філософ данило Велланський (Кавунник). Народився
22 грудня 1773 року в Борзні нинішньої Чернігівської області.

95 років тому (1917) відбувся перший вільний кооператив-
ний з’їзд Київщини.

95 років тому (1917) М. Грушевський повернувся із заслання
і перебирає головування в УЦР.

95 років тому (1917) Центральній Раді передано будинок Пе-
дагогічного Музею в Києві.

28 березня
95 років тому (1917) Українська Центральна Рада ухвалила

постанову про скликання Всеукраїнського національного кон-
гресу.
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95 років тому (1917) у Мінську відбувся організований Си-
моном Петлюрою Перший український з’їзд Західною фронту.

65 років тому (1947) сотня "хріна" неподалік Балигорода лік-
відувала віце-міністра оборони комуністичної Польщі Кароля
Свєрчевського.

29 березня
95 років тому (1917) у Києві засновано Український військо-

вий клуб імені гетьмана Павла Полуботка, головою якого
обрано Миколу Міхновського, а його заступником — генерала
Цицовича, коменданта київської залоги. Ухвалено дати назву
першому національному військовому підрозділу: "Перший
Український Охочий імені Богдана хмельницького полк".

95 років тому (1917) у селі Тереблі біля Тячева народився ві-
домий діяч Карпатської України, поет Андрій Патрус-Кар-
патський. Помер 19 квітня 1980 року в Києві, де і похований.

40 років тому (1972) помер Митрополит Української Право-
славної Церкви в Канаді Іларіон (Іван Огієнко).

30 березня
285 років тому (1727) у Москві помер архітектор і різьбяр

українського походження Іван Зарудний.
95 років тому (1917) у Києві на нараді у справі адміністрації Га-

личини і Буковини ухвалено взяти ініціативу українцям у свої руки.
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Ісландією.
31 березня

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Сінгапур та Сірійською Арабською Рес-
публікою.

Березень
70 років тому (1942) у Житомирі в бою з нацистами загинув

обласний провідник "Роман", а до рук ворогів потрапили кілька
провідних членів ОУН на Житомирщині, в тому числі Василь
хома, Микола Кравс.

60 років тому (1952) завдяки щедрій пожертві родини Гон-
сетів в Альбертському університеті (Канада) засновано укра-
їнську бібліотеку імені Романа Гонсета. 
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ВІРНИЙ МІСТУ лЕВА
(до 120-річчя від дня народження Степана Банаха)

За свідченнями спеціалістів, до найвидат ні-
 ших математиків XX століття, які виховалися
на українській землі, належить віднести Сте-
 пана Банаха  (30.03.1892—31.08.1945). Уро дже-
 нець Кракова він усе своє свідоме життя по-
в’язав зі львовом. Тут Степан Банах закінчив
1914 року політехнічний інститут, тут захи-
стив докторську дисертацію, став професо ром.
Спочатку працював в "Альма-матер", а згодом — у львівському уні-
вер си теті. Світову славу Степана Банах здобув як один із заснов-
ників сучасного функціонального аналізу, що становить нині
основу математики. Одержані ним лінійні простори і досі не втра-
тили своєї актуальності. Як відомо, багато результатів наукових до-
сліджень Степана Банаха стали класичними і входять до всіх
підручників і монографій з функціонального аналізу. Його головна
праця життя з цієї проблеми "Теорія лінійних операцій" вийшла
1931 року польською, 1933 — французькою, а 1948 — року укра-
їнською мовою під назвою "Курс функціонального аналізу". 

Світове визнання — поряд з Паризькою і Гетінгенською —
одержала в той час львівська математична школа, заснована
Степаном Банахом. Тут виховалася ціла плеяда математиків,
які після другої світової війни не залишилися в Радянському
Союзі, а виїхали за кордон. 

А Степан Банах до кінця свого життя працював у львові, очо-
люючи, як і до війни, фізико-математичний факультет універси-
тету. Одна з вулиць львова сьогодні носить ім’я Степана Банаха.
Польське математичне товариство встановило премію його імені.

ПЕРШИЙ ПАРлАМЕНТ САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ
(до 95-річчя утворення Центральної Ради)

Ця подія здивувала багатьох у 1917 році: українці, про яких
царське самодержавство намагалося донести всьому світові,
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що їх уже  давно "нет, не было и не может быть", не тільки по-
тягнулися за своїм національним синьо-жовтим прапором, але
й створили власний представницький орган, що зажадав волі
їхній землі.

І що важливо: ро-
били це з такою гідні-
стю й так статечно, як
і колись їхні предки-
козаки, що мільйони
захопилися тим зав-
зяттям, з яким узялася
до відродження на шої
державності Централь-
на Рада. Го ловне своє
зав- дання вона вико-
нала — проголосила
відродження самостійної Української держави.

"БІлЬШОВИКАМ СТРАШНИЙ 
лИШЕ ОдИН лІдЕР — ПЕТлЮРА"

(до 90-річчя початку широкомасштабної більшовицької
акції щодо повернення на батьківщину вояків Армії УНР)

другий Зимовий похід  Армії УНР хоч і закінчився пораз-
кою для наших національно-визвольних змагань, однак росій-
ські більшовики зробили висновок, що допоки в еміграції
будуть залишатися під керівництвом Симона Петлюри її вояки,
спокою непроханим гостям на українських землях не буде.
Отже, необхідно ліквідувати українську політичну еміграцію
будь-якими засобами. 

Щодо постаті Голови директорії та Головного Отамана військ
УНР, то ніяких сумнівів у вождів російських більшовиків не ви-
никало — його треба будь-що знищити. За свідченням одного з
них — Султана Галієва, котрий невдовзі й сам потрапить у неми-
лість кремлівських зверхників, на засіданні ЦК РКП у 1922 році
ленін говорив: "Ніякі денікіни, Юденичі нам не страшні, бо їх
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програми — застаріли. Нам, більшовикам, страшний лише один
лідер — Петлюра, програма якого небезпечна для нас. І до того
часу, поки житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань
проти нас, ми не можемо чекати спокою на півдні. Тому Петлюру
необхідно вбити. доручаю Сталінові як представникові партії, а
дзержинському й Триліссеру по лінії ЧК виконати це завдання".

Зрозуміло, що таким способом знищити десятки тисяч укра-
їнських вояків, котрі перебували в таборах інтернованих у
Польщі й Чехословаччині, було неможливо.  Тож для ліквідації
їх передбачався інший, більш витончений спосіб — тих, хто не
повернувся 1921 року, незважаючи на посилену агітацію, спо-
чатку нейтралізувати  через оголошення амністії, а потім ви-
вести до України, де вони згодом будуть знищені "як вороги
робітничо-селянської влади".

Технічний бік справи доручалося розробити й здійснювати
українським більшовикам  спільно з місцевими чекістами. 17 бе-
резня 1922 року це питання розглядається на засіданні політбюро
ЦК КП (б) У, де ухвалюється рішення попросити дозволу в ЦК
РКП ще раз пообіцяти амністію солдатам врангелівського й пет-
люрівського війська, що перебувають на чужині. З метою поси-
лити розклад у вояцькому середовищі передбачалося оголосити
амністію тільки рядовикам, "об’явивши ворогами народу групи
активістів, назвавши їх поіменно на чолі з Врангелем, Петлюрою
і Савинковим", про що широко сповістити перших.

Очевидно, на узгодження цього питання з Москвою пішло
чимало часу, бо тільки аж 7 квітня 1922 року  політбюро ЦК
КП (б) У повертається до згаданого питання, аби "протягом 24
годин скласти проект урочистого акта амністії від імені
ВУЦВК". Однак необхідний проект розглядається тільки через
три дні, після чого доручається заступнику наркома закордон-
них справ УСРР Яковлеву "погодити текст акта з Москвою".

Однак з Москви довго не було підтвердження запропонова-
ного проекту, що стало причиною чергового розгляду даної
проблеми на засіданні політбюро ЦК КП (б) У 24 квітня 1922
року й  оголошення суворої догани заступнику наркома за-
кордонних справ Яковлеву "за механічне ставлення до такої
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надзвичайно серйозної справи" й звернення до ЦК РКП з про-
ханням покарати заступника наркома закордонних справ
РСФРР Карахана за зволікання погодження тексту амністії.
Мабуть, це звернення мало відповідне реагування, бо вже 9
травня 1922 року політбюро ЦК КП (б) У ухвалює "прийняти за
основу запропоновані т. Караханом заходи, оспорюючи пункт
про розгляд у Москві заяв амністованих".

А щоб зробити привабливою амністію для петлюрівських
вояків, то українські більшовики  29 червня 1922 року обіцяють
зберегти в УСРР школу Червоних старшин, де, як і в інших вій-
ськово-навчальних закладах буде запроваджуватися вивчення
української мови.

Усвідомивши, яку загрозу несе для майбутнього української
державності розкладницька робота більшовицьких спецслужб
у середовищі еміграції, Симон Петлюра вже 22 березня 1922
року видав спеціальний наказ Головної команди військ Укра-
їнської Народної Республіки, в якому, зокрема, зазначалося:
"Тяжкі обставини перебування в умовах інтернування нашого
славного вояцтва впливають деморалізуюче на декого з стар-
шин та козаків. Ворожа большевицька агітація, використо-
вуючи лихий стан нашого вояцтва, за всяку ціну змагається
росколоти єдність його та віру в остаточну перемогу нашої
справи. На великий жаль, знайшлись і серед старшинства на-
шого і серед козацтва деякі іуди, які за большевицькі гроші
продались ворогові і почали провадити зрадницьку працю на
шкоду нашої армії та цілої боротьби нашої за державність
українську. Отримуючи од большовиків великі суми грошей,
ці особи почали сіяти зневіру серед легковірних та малодуш-
них, підбиваючи їх до залишення таборів і передачу на сторону
ворога. Імена і прізвища таких зрадників відомі Головній
команді, як відома їй і вся ота гадюча, достойна погорди та зне-
ваги, праця, яку вони провадять. Очевидна річ, що прийде час
кари на запроданців цих, як тільки обставини наші зміняться
на краще: суворою буде караюча десниця закону на їхні зрад-
ницькі вчинки та на їхню роскладову працю, основи нашої
бортьби підкопуючи".
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З усього видно, що не всі інтерновані вояки Армії УНР по-
вірили обіцянкам більшовицької влади стосовно справжньої
амністії — більшість з них, поставлених учорашніми союзни-
ками-поляками в принизливе становище,  шукали можливості
за найскрутніших умов таборового життя залишитися вірними
присязі рідному народові й продовжували гідно тримати пра-
пор нескореної України, здобуваючи освіту в європейських уні-
верситетах. Відтак повністю виконати свою програму щодо
виманення на батьківщину солодкими обіцянками все вояцтво
більшовицькій владі не вдалося, а тому вона ще і в 1924 році
повертається до цього питання, намагаючись спокусити наших
скитальців українізацією, до якої як тактичного заходу зму-
шені були вдатися на якийсь час російські комуністи…

Протокол № 30

заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 17 марта 1922 г.

Присутствовали члены Политбюро т. т. Мануильский, За-
тонский,  Иванов А., Кузнецов, Косиор.

-"- ЦК т. Т. Угаров, канд. в члены ЦК т. хоречко.
Помглавкома ВСУ т. Минин

Слушали: 
4. Об амнистии солдатам Врангелевских и Петлюровских

банд (предложение Военного совещания).
Постановили:
В целях усиления разложения в рядах врангелевцев и петлю-

ровцев в виду готовящегося ими к весне выступления, обра-
титься к ЦК РКП с предложением повторить от имени РСФСР и
УССР объявление амнистии рядовым врангелевцам и петлю-
ровцам, объявив врагами народа группы активистов, перечислив
их поименно во главе с Врангелем, Петлюрой и Савинковым, и
широко оповестить об этом акте врангелевских и петлюровских
солдат, итернированных на территории Польши и Балкан.

Секретарь ЦК  д. Мануильский.
* * *
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Протокол  № 35
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 7 апреля 1922 г.

Присутствовали члены Политбюро т. т. Петровский, 
Мануильский, Косиор, Затонский, Иванов

-"- ЦК т. т. Угаров, Кон, Клименко, Скрыпник
-"-     канд. в –"- ЦК                      т. Владимиров

Слушали: 
3. Об амнистии рядовым (останнє слово вписане рукою д.

Мануїльського. — В. С.) петлюровцам и врангелевцам. (Прис.
т. Яковлев).

Постановили: а) Поручить т. Ветошкину, Манцеву и Яков-
леву в 24 часа составить проект торжественного акта амнистии
от имени ВУЦИК;

б) Кроме этого, выпустить обращение к заграничным укра-
инцам (останні два слова вписані рукою д. Мануїльського за-
мість викресленого ним "петлюровцам". — В. С.) от имени
Совнаркома;

в) Главные мотивы амнистии следующие:
1) незыблемая прочность советской власти,
2) Забота советской власти о рядовой эмигрантской массе,

оторванной от родины и жестоко эксплоатируемой и обманы-
ваемой кучкой авантюристов;

г) Принять все меры к самой широкой огласке амнистии, для
чего: 1) передать от имени ВУЦИК и НКИд по радио, 2) НКИд
послать всем правительствам соответствующую ноту, 3) под-
нять кампанию в советской печати, 4) поручить НКИд при-
нять меры к широкой огласке акта об амнистии за границей,
особенно в Варшаве, Вене, Праге, используя аппараты РСФСР,
5) помещать в прессе отклики на амнистию кооперативних и
общественных организаций;

д) ответственность за проведения кампании за границей
возложить на т. Яковлева;

е) поручить Агитпропу выработать план кампании в совет-
ской печати.

Секретарь ЦК КП (б)У д. Мануильский.
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* * *
Протокол № 36

заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 10 апреля 1922 г.
Присутствовали члены Политбюро т. т. Петровский, 
Мануильский, Фрунзе, лебедь, Затонский, Иванов А.
-"- ЦК т. т.    Кузнецов, Кон, Клименко, Скрыпник
-"- канд. в -"- ЦК т. Владимиров

Слушали:
4. Проект постановления ВУЦИК об амнистии эмигрантам

(т. т. Яковлев, Ветошкин и Манцев).
Постановили: а) Принять проект, предложенный тов. Яков-

левым, за исключения 2-го пункта последней части (где пере-
числяются категории лиц, коим воспрещается возвращение на
Украину), поручить Комиссии точно сформулировать в том
смысле, что возвращение воспрещается только организаторам
и инициаторам монархических и петлюровских организаций,
причем желательно, чтобы было перечислено возможно боль -
ше фамилий видных активистов.

В пункте 4 заменить Наркоминдел  —  Наркомюстом.
б) В виду отъезда т. Ветошкина, в Комиссию вместо него вве-

сти т. Скрыпника.
в) Президиуму ВУЦИК поручить окончательную редакцию,

а также наблюдение за максимальным распростанением акта
об амнистии среди эмигрантской массы;

г) Поручить т. Яковлеву согласовать текст акта с Москвой.
Секретарь ЦК КПУ д. Мануильский.

* * *
Протокол № 40

заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 24 апреля 1922 г.
Присутствовали  члены Политбюро т. т. Петровский, 

Мануильский, Фрунзе, лебедь, 
Затонский, Иванов А., Косиор

-"-  ЦК т. т. Клименко, Скрыпник
и Владимиров

Зам. Пред. УЭС тов. Ксандров
Слушали:
5. Объяснение т. Яковлева по поводу неисполнения им по-
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ручения Политбюро от 10 апреля о согласовании окончатель-
ного текста акта об амнистии с Москвой.

Тов. Яковлев заявляет, что им в тот же день был передан
текст акта в Москву на имя НКИд т. Карахана, но в виду непо-
лучения ответа в течении двух дней он полагал, что со стороны
НКИд РСФСР возражений не имеется, так как в практике сно-
шений между НКИд УССР и НКИд РСФСР имели уже место
подобные случаи, когда НКИд УССР, получив принципиаль-
ное согласие Москвы на опубликование тех или иных актов
(нот и т. д.), посылал в Москву текст этих актов, и если в тече-
нии двух дней уведомлений об имеющихся со стороны НКИд
РСФСР возражений не поступало, то такие акты механически
публиковались. далее тов. Яковлев  заявляет, что на посланные
т. Карахану 4 телеграммы с запросом о дальнейшем направле-
нии дела с амнистией ответа еще не получено.

Постановили: а) За неточное исполнение т. Яковлевым дан-
ной ему Политбюро директивы, выразившейся в механическом
отношении к столь серьезному делу, объявить тов. Яковлеву
строгий выговор.

б) Просить ЦК РКП обратить внимание на то, что на много-
кратные запросы НКИд УССР об амнистии т. Карахан до сих
пор ответа не дает, а также просить ускорить присылку ин-
струкций.

в) Поручить НКИд предписать нашим заграничным пред-
ставительствам впредь до получения инструкций репатриации
эмигрантов не призводить, ограничиваясь предварительной
работой (регистрацией и т. д.), мотивируя транспортными за-
труднениями и необходимостью призвести работу по реэва-
куации в организованном порядке.

г) Поручить Комиссии из т. т. Скрыпника, Манцева и Яков-
лева, по получении указаний из Москвы, срочно разработать
инструкции по проведению амнистии и представить в Полит-
бюро на утверждение.

Секретарь Ц. К.            д. Мануильский.
* * *

Протокол № 45
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 9 мая 1922 г.
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Присутствовали члены Политбюро т. т. Петровский, 
лебедь, Косиор

-"- ЦК т. т. Клименко, Кузнецов, Угаров
Слушали: Утвердить заместителями членов Комиссии, вы-

бранной в составе т. т. Скрыпника, Манцева и Яковлева — т. т.
Канарского (председателем), Балицкого и Рейхеля.

Принять в основе предложенные т. Караханом мероприятия,
оспорив пункт о рассмотрении в Москве заявлений амнисти-
рованных, поручив т. Мануильскому просить об изменении его
в смысле предоставления этого права (останні три слова впи-
сані рукою д. Мануїльського замість виразу "оказания дове-
рия". — В. С.) органам УССР, а также об изменении пункта о
порядке рассмотрения списков амнистируемых не ВУЦИКом,
а НКВнуделом с последующим утверждением ВУЦИКа, со-
общив одновременно, что в особых случаях вопрос об утвер-
ждении будет разрешаться после согласования его с Москвой.

Секретарь      ЦК КПУ д. Мануильский.
* * *

Протокол № 56
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 29 июня 1922 г.

Присутствовали члены Политбюро т. т. Раковский, 
Мануильский, Косиор, Кузнецов,

Угаров,  Фрунзе, Затонский, 
-"- ЦК т. т. Скрыпник
Секретарь ЦК лКСМУ    тов. Васютин

Секретарь  Ц.К.К.     тов. Затон
Помкомандвойск     т. Минин

Слушали: 
6. О школе Червонных старшин.
Постановили: а) Школу Червонных старшин сохранить, слив

Киевскую и харьковскую школы в одну.
б) Отряд при Школе старшин также сохранить.
в) Считать необходимым ввести в Школе червонных стар-

шин изучение команды на обоих языках.
г) Ввести во всех военно-учебных заведениях на Украине

обязательное изучение украинского языке, на что обратить
особое внимание.
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д) Признать желательным ввести постепенно во всех во-
енно-учебных заведениях изучение команды также и на укра-
инском языке, для чего поручить Военкомандованию
выяснить, в каких школах можно уже сейчас к этому присту-
пить.

е) Предложить Военному командованию ввести в бригадах
комнезамов команду на обоих языках.

Секретарь  Ц. К. д. Мануильский.
* * *

Протокол № 59
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 18 февраля 1924 г.

Присутствовали члены Политбюро т. т. Квиринг, Фрунзе, 
Чубарь, лебедь, Угаров 

Канд. в ПБ Скрыпник,  Затонский, Владимирский 
-"-  чл. ЦК        Булат, Кузнецов, Клименко,

Киркиж
Канд. ЦК Шумский и Корнюшин

Чл. ЦКК  Медведев, ляк, Затон,
При секретаре Каплане
Слушали:  15. Вопросы НКИд (Шлихтер).
а) О репатриации петлюровцев.
б) О Галцентре.
д) О громкоме поворотцев.
е) О "Новой громаде".
Постановили: а) Считать возможной репатриацию петлю-

ровцев. Провести в советском порядке.
б) Передать в Комиссию.
д) Принять к сведению сообщение об организации Громкома

поворотцев. В субсидии отказать. 
е) Не возражать против превращения "Новой громады" в

орган Громкома поворотцев.
Секретарь ЦК КПУ д. лебедь.
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КВІТЕНЬ
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1 квітня
175 років тому (1837) народився Василь Тарновський, укра-

їнський культурний діяч, меценат, колекціонер. Помер 25
липня 1899 року.

145 років тому (1867) народився Микола Василенко, укра-
їнський громадсько-політичний і державний діяч, історик дер-
жави і права, академік ВУАН (з 1918), дійсний член НТШ (з
1911). Помер у 1935 році.

105 років тому (1907) у селі дорожеві теперішнього Сам-
бірського району львівської області народився начальник Го-
ловного штабу УПА генерал-хорунжий дмитро Грицай ("Пере -
бийніс").  Схоплений під час переходу через Чехословаччину
на Захід трагічно загинув у Празькій тюрмі 22 грудня 1945 року.

95 років тому (1917) делегація українців Петрограда в складі
Олександра лотоцького, Михайла Корчинського, Максима
Славинського, студента Чечеля, членів Ради депутатів солда-
тів і робітників столиці Гайдара і лободи нанесла візит голові
Тимчасового уряду князю львову, перед яким уперше постав-
лено національні домагання нашого народу. Після цього за-
сновано Українську Національну Раду в Петрограді, а в
Петроградській раді робітничих і солдатських депутатів укра-
їнці створили національну фракцію.

95 років тому (1917) у Петрограді відбувся парад військ сто-
личного гарнізону, на якому юнкери Павловського училища
піднесли синьо-жовтий транспарант "Згинуть наші вороги!".

95 років тому (1917) у Києві відкрилася перша українська
гімназія.

80 років тому (1932) помер Володимир Різниченко, укра-
їнський геолог, академік АН УРСР. досліджував Середню Азію
та  Казахстан, описав понад 150 льодовиків Алтаю та Тянь-
Шаню, а також Середнє Придніпров’я. Народився 18 жовтня
1870 року.

75 років тому (1937) помер один з основоположників фізіо-
логії сільськогосподарських рослин Євген Вотчал. Створив
школу українських ботаніків-фізіологів. Народився 26 жовтня
1864 року.
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20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Ірландія та Королівством Нідерланди.

2 квітня
235 років тому (1777) помер Максим Березовський — укра-

їнський композитор і співак, один із творців українського хо-
рового стилю в духовній музиці, автор першої в історії
української музики опери. Народився 27 жовтня 1745 року в
м. Глухові.

95 років тому (1917) призначено комісарів Тимчасового
уряду в українські губернії: Суковкіна — в Київську, лівиць-
кого — Полтавську, Іскрицького — Чернігівську, В’язлова —
Волинську, Тимошенка — харківську, Степуру — Подільську,
Герберга — Катеринославську.

95 років тому (1917) у Києві відбулася 100-тисячна маніфе-
стація на підтримку українського національно-визвольного
руху.

90 років тому (1922) народився український графік Сергій Ада-
мович, автор ілюстрацій до творів "Земля" О. Кобилянської, "Бо-
рислав сміється" І. Франка, "Кров людська не водиця" М. Стель-
маха тощо.

70 років тому (1942) у Празі помер відомий український дер-
жавний і громадський діяч професор Кость Мацієвич. Наро-
дився 18 травня 1874 року.

60 років тому (1952) на засланні в Сибіру помер єпископ
УГКЦ Микола Чарнецький.

4 квітня
130 років тому (1882) в містечку Нова Басань Козелецького

повіту Чернігівської губернії народився громадський і полі-
тичний діяч, один з організаторів українського національно-
культурного й громадського життя на Зеленому Клині Юрій
Глушко-Мова. Помер восени 1942 року в окупованому нацис -
тами Києві, похований на лук’янівському цвинтарі.

90 років тому (1922) в Києві помер антрополог і етнолог
Олександр Алешо. Народився 21 лютого 1890 року в цукро-
варні "Грушки" Балтського повіту Подільської губернії (тепер —
Одеська область).
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65 років тому (1947) помер композитор, літературознавець,
засновник українського етномузикознавства Філарет Колесса.
Народився у 1871 році на львівщині.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Гвінейською Республікою.

5 квітня
165 років тому (1847) за участь у діяльності Кирило-Мефо-

діївського братства у Києві заарештовано Тараса Шевченка.
130 років тому (1882) народився український історик, пуб-

ліцист, активний політичний діяч, повноважний міністр і
посол Української держави в Австро-Угорщині Вячеслав ли-
пинський. Помер 14 червня 1931 року в Австрії, похований у
с. Затурці на Волині.

70 років тому (1942) помер визначний педагог-історик, поет
і журналіст Василь Пачовський. Народився 12 січня 1878 року
в селі Жуличах, неподалік Золочева в Галичині.

65 років тому (1947) ЦК КП(б)У ухвалив чергову постанову
про посилення боротьби з українським націоналістичним під-
піллям у західних областях УРСР.

20 років тому (1992) Указом Президента України Чорно-
морський флот оголошено українським.

7 квітня
95 років тому (1917) у Ташкенті за ініціативою Івана Опо-

кова і Костянтина Ванченка-Писанецького створена Турке-
станська українська громада.

95 років тому (1917) українці-військовополонені табору
Фрайштадт в Австрії звернулися до Тимчасового уряду з підт-
римкою революційних перетворень і вимогою надати автоно-
мію Україні.

95 років тому (1917) у Києві вийшло перше число газети
"Нова рада", в якому вміщено програмну статтю М. Грушевсь-
кого "Велика хвиля" та відозву ради ТУП.

55 років тому (1957) на засланні в Сибіру помер єпископ
УГКЦ Петро Вергун.

8 квітня
125 років тому (1887) у Бережанах в Галичині народився ві-
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домий український громадсько-політичний діяч, член Консти-
туанти й Української Національної Ради у львові та державний
секретар праці й суспільної опіки ЗУНР Антін Чернецький.

105 років тому (1907) у Станіславові народився засновник,
адміністратор і актор Українського театру малих форм ім.
В. Блавацького в Австралії Ярослав Андрухович. Помер 1 лю-
того 1975 року в Порт Ноарланзі (Австралія).

9 квітня
130 років тому (1882) народився український історик, архі-

віст і геральдознавець Вадим Модзалевський. Помер 3 серпня
1920 року.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Бенін.

11 квітня
415 років тому (1597) у Варшаві страчено одного з ватажків

козацького повстання 1594—1596 років Северина Наливайка.
Народився близько 1560 року.

80 років тому (1932) механік тресту "Кадїїввугілля" винахід-
ник Олексій Бахмутський створив перший у світі вугільний
комбайн.

65 років тому (1947) в одному з підземних шпиталів на Пе-
ремищині загинули референти ОУН леся Гайдукевич ("Бог-
дана") і Ярослав Солган ("Нехрист") та кільканадцять поране -
них вояків УПА.

13 квітня
105   років тому (1907) в Махнівці (тепер — Комсомольське

Козятинського району Вінницької області) народився відомий
спеціаліст в галузі електротехнічного передавання зображення
Євген Орловський. Помер 1 квітня 1986 року.

105 років тому (1907) у Санкт-Петербурзі народився укра-
їнський художник театру Федір Нірод, народний художник
СРСР (1965). 

75 років тому (1937) у с. Слюсарево Савранського району
Одеської області народився Володимир Шкрабак, ректор Санкт-
Петербурзького державного аграрного університету, доктор тех-
нічних наук, заслужений діяч науки і техніки РРФСР,  академік.
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70 років тому (1942) гітлерівський рейхскомісар України Еріх
Кох видав циркуляр для всіх генеральних і окружних комісарів,
яким вимагав застосовувати смертну кару до всіх, хто подасть
будь-яку допомогу військовополоненим.

70 років тому (1942) видано наказ керівника поліції безпеки
і Сд в Житомирі заарештувати 356 активістів і членів Револю-
ційної ОУН.

14 квітня
130 років тому (1882) у Ніцці (Франція) помер письменник

Андрій Новодворський. Народився в липовецькому повіті
Київської губернії.

15 квітня
165 років тому (1847) у Санкт-Петербурзі помер вчений-еко-

номіст, перший ректор Санкт-Петербурзького університету Ми-
хайло Балудянський (Балуг’янський). Народився 8 жовтня 1769
року в с. Вишня Ослава на території нинішньої Словаччини.

145 років тому (1867) народився генерал-майор царської
армії Семен Сидельніков, який очолював Головне інженерне
управління Військового міністерства Української держави.

80 років тому (1932) в Кременчуці народився український
літературознавець, критик,член-кореспондент НАНУ Віталій
дончик. У 1989 році — один із засновників Руху. лауреат Рес-
публіканської премії в галузі літературно-художньої критики,
державної премії України ім. Т. Шевченка.

16 квітня
130 років тому (1882) народилася поетеса,  перекладач, пе-

дагог, популяризатор творів Тараса Шевченка христина Ал-
чевська. Померла 27 жовтня 1931 року.

17 квітня
95 років тому (1917) Українська національна рада Петро-

града звернулася до Центральної Ради з пропозицією представ -
ляти інтереси населення України перед Тимчасовим урядом і з
рекомендацією залучити до підтримки автономії України пред-
ставників національних меншин.

18 квітня
160 років тому (1852) у Санкт-Петербурзі помер державний
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діяч Російської імперії Федір Вронченко. Народився 1780 року
в сім’ї священика українського походження .

35 років тому (1977) у м. Гейдельберг (Німеччина) помер ви-
датний український філософ, релігієзнавець і лінгвіст дмитро
Чижевський. Народився 5 квітня 1894 року в Олександрії (ни-
ні — Кіровоградська область).

18—19 квітня
95 років тому (1917) у Києві відбувся український педагогіч-

ний з’їзд, в якому взяло участь 500 вчителів початкових, серед-
ніх та вищих навчальних закладів України. З’їзд висловився за
українізацію освіти, утворив Головну українську шкільну раду.

19 квітня
95 років тому (1917) у Києві розпочав роботу Всеукраїнсь-

кий національний конгрес, у якому взяло участь близько 900
делегатів.

20 квітня
150 років тому (1862) народився український історик ми-

стецтва, академік АН УРСР Олексій Новицький. досліджував
історію українського мистецтва і архітектури, вивчав художню
спадщину Тараса Шевченка. Помер 24 вересня 1934 року.

130 років тому (1882) народився український історик, гро-
мадський та державно-політичний діяч, публіцист дмитро до-
рошенко. Автор понад тисячі наукових праць, серед яких —
двотомні "Нарис історії України" та "Історія України, 1917—
1923", тритомник "Слов’янський світ в його минулому й сучас-
ному", п’ятитомник споминів. Помер 19 березня 1951 року в
Мюнхені (ФРН). 

95 років тому (1917) збори солдатів-українців Новопетер-
гофського гарнізону ухвали резолюцію на підтримку автоно-
мії України.

90 років тому (1922) помер композитор Кирило Стеценко.
21 квітня

95 років тому (1917) Всеукраїнський національний конгрес
після доповіді М. Грушевського ухвалив склад Центральної
Ради в кількості 150 членів. Таємним голосуванням Головою
Центральної Ради був обраний М. Грушевський (588 делегатів
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голосували "за", кілька утримались). Заступниками обрані Во-
лодимир Винниченко і Сергій Єфремов.

45 років тому (1967) помер відомий український історик-ме-
дієвіст Іван Крип’якевич. Народився 25 червня 1896 року.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Йєменською Республікою.

22 квітня
390 років тому (1622) у Києві помер український полково-

дець, дипломат і державний діяч, гетьман українського ко-
зацтва Петро Конашевич-Сагайдачний. Народився на
львівщині близько 1570 року.

145 років тому (1867) народився український живописець  і
графік Василь Корнієнко, автор картин "Біля корчми", "Від’їзд
Богдана хмельницького до Києва", ілюстрацій до "Енеїди". По -
мер 1904 року в Одесі.

95 років тому (1917) Тимчасовий Уряд призначив Крайовим
комісаром окупованих частин Галичини й Буковини з осідком
у Чернівцях дмитра дорошенка. 

95 років тому (1917) віче українців Петрограда підтримало
Центральну Раду в її боротьбі за національно-територіальну
автономію України. 

90 років тому (1917) у Гельсингфорсі (Фінляндія) створено
Українську раду, яка звернулася до місцевої ради депутатів флоту,
армії та робітників із закликом підтримати автономію України. 

45 років тому (1967) за ініціативою голови Революційної
ОУН Ярослава Стецька в Тайвані створено Антикомуністичну
лігу (ВАКл), яка об’єднала міжнародні національні організації
91 країни. Тоді ж за його ініціативи з антикомуністичних орга-
нізацій та чільних європейських державних діячів створено
Європейську Раду Свободи. Відтепер українські націоналісти
розглядалися на Заході не як нацистські злочинці, а як борці
за національно-державне визволення рідного народу.

23 квітня
115 років тому (1897) в селі Міжгір’ї на Закарпатті народився

один з активних діячів Карпатської України Василь Гренджа-
донський. Помер 25 листопада 1974 року в Братиславі (Сло-
ваччина).
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65 років тому (1947) у львові за участю лазара Кагановича і
Микити хрущова відбулася нарада секретарів обкомів КП(б)У
і начальників управлінь МдБ УРСР західних областей щодо
остаточної ліквідації оунівського підпілля і повної радянізації
регіону.

25 квітня
150 років тому (1862) народився український етнограф і

фольклорист Василь Кравченко. Помер 20 березня 1945 року.
150 років тому (1862) у Маріуполі народився український та

російський філософ неокантіанського напрямку, психолог, за-
сновник першого в Росії Інституту психології та його дирек-
тор Георгій Челпанов. Помер у Москві 13 лютого 1936 року.

105 років тому (1907) народився український письменник і
журналіст Микола Трублаїні (Завірюха). Помер 5 жовтня 1941
року після важкого поранення.

105 років тому (1907) помер український літературний кри-
тик, мистецтвознавець і журналіст Василь Горленко. Наро-
дився 13 березня 1853 року в с. Ярошівці Прилуцького повіту
Полтавської губ. (тепер — Чернігівська область).

85 років тому (1927) помер український письменник, гро-
мадський діяч Марко Черемшина (спр. — Іван Семанюк). На-
родився  13 червня 1874 року в с. Кобаках, нині — Івано-Фран -
ківщина.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Зімбабве.

26 квітня
125 років тому (1887) на хуторі ладанському Полтавської гу-

бернії (тепер — с. Новопетрівка Талалаївського р-ну Черні-
гівської області) народився український скульптор, кіноре -
жисер, театральний діяч Іван Кавалерідзе, автор багатьох ві-
домих пам’ятників, зокрема, княгині Ользі в Києві (1911, від-
новлений 1996), першого в Україні пам’ятника Т. Шевченку в
Ромнах (1918), Полтаві (1925) і Сумах (1927), Григорію Сково-
роді в лохвиці 1922), Чорнухах (1922), Сковородинівці (1972),
Києві (1977), Богдану хмельницькому в Чернігові (1964) тощо.
Помер 3 грудня 1978 року в Києві.
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28 квітня
90 років тому (1922) у Празі відбулася перша професорська

рада як установчі збори Української Господарської Академії в
Подєбрадах,  чим покладено початок існування цього вищого
навчального закладу на чужині.

65 років тому (1947) збройні сили комуністичної Польщі
розпочали акцію примусового виселення українського насе-
лення з його етнічної території на німецькі землі, які відійшли
їй після другої світової війни.

29 квітня
95  років тому (1917) у Гельсингфорсі за участю солдатів і

матросів місцевого гарнізону відбувся величавий український
похід на підтримку автономії України.

30 квітня
120 років тому (1892) народився український терапевт, ака-

демік АН УРСР та АМН СРСР Вадим Іванов. Розвивав клініко-
фізіологічний напрямок у медицині, одним з перших в СРСР
розробляв проблеми гастрографії. Помер 15 січня 1962 року.

Квітень
70 років тому (1942) відбулася II Конференція ОУН-Б, яка

розглянула питання подальшої тактики в боротьбі за незалеж-
ність України.

70 років тому (1942) на Волині організовано перші дві групи
самооборони з членів ОУН-Б на чолі з С. Качинським та І. Пе-
регійняком-довбенком.
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ПЕРШИЙ РЕКТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

(до 165-річчя від дня смерті Михайла Балудянського)

Бездержавність українського народу в
ок ремі періоди нашої історії дуже часто
змушувала його кращих синів віддавати
свої сили й талант для цивілізаційного по-
ступу чужинців, до яких вони йшли на
службу. Подібних прикладів можемо наве-
сти і в розвитку економічної думки, яка за-
вжди супроводжувала розвиток людства.  

Одним з таких мислителів був уродже-
нець Закарпаття Михайло Балудянський (8.10.1769—15.04.1847),
котрий став основоположником російської політико-економіч-
ної термінології. Син греко-католицького священика одержав
диплом юридичного факультету Віденського університету,
викладав державне право в Пештському університеті, де 1797
захистив докторську дисертацію з економіки. Запрошений до
Санкт-Петербурга для укладання Збірника законів Російської
імперії він узяв активну участь у  розробці окремих питань еко-
номічного та фінансового законодавства. 

Предметно займаючись аналізом тогочасних економічних про-
цесів і наукових напрацювань своїх попередників, Михайло Ба-
лудянський першим у світовій економічній науці розглядав еле -
менти теорії цінностей та їхній вплив на інші економічні катего-
рії. При цьому особлива увага зверталася на працю як активного
рушія господарської діяльності. Нашому землякові належить
також першість у розробці концепції національної економіки.  

1814 року Михайло Балудянський запропонував імперато-
рові Олександру І детальну записку щодо скасування крі-
пацтва, чим випередив відомі вимоги декабристів, які
прозвучали значно пізніше. 27 жовтня 1817 року син українсь-
кого народу був обраний та затверджений першим ректором
Санкт-Петербурзького університету, підготовка статуту якого
також належить Балудянському. 
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УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ РОЗВ’ЯЗУВАВ 
АГРАРНІ ПРОБлЕМИ ІСПАНІЇ

(до 120-річчя від дня народження Олександра Архімовича) 
Українці відомі в світі як неперевершені хлібороби. Але вони

також багато зробили і щодо зростання врожайності й розши-
рення посівів цукрового буряка як на своїх землях, так і в ін -
ших регіонах планети. Зокрема, важливий вклад у розвиток
буряківництва в Іспанії зробив уродженець Новозибкова на
Чернігівщині, професор Олександр Архімович (23.04.1892—
19.01.1984), до речі, довголітній Президент УВАН. 1948 року
він був запрошений іспанською фірмою "Продес" для роз в’я -
зання проблеми вирощування насіння цукрових буряків у за-
сушливих районах, оскільки попередні спроби німецьких та
іспанських спеціалістів зазнали невдачі, відтак ця країна по-
стала перед необхідністю щорічного імпортування його, що
вимагало великих витрат золотої валюти.  

Завдяки пропозиціям українського вченого Іспанія досить
швидко позбулася  проблеми насіння цукрових буряків. Крім
того, професор Архімович опрацював цілу систему способів
регулювання запилення цієї рослини. В Іспанії він провів біо-
логічні спостереження і зібрав велику колекцію комах, що
одержало визнання в усьому світі. 

Українець Архімович розв’язав для Іспанії ще одну важливу
проблему. Він запропонував метод пізньої посадки картоплі в
цій країні, що також дало можливість отримувати протягом
кількох репродукцій здоровий насіннєвий матеріал даної про-
довольчої культури.

"ШлЯх дО ОЗдОРОВлЕННЯ СхОдУ ВЕдЕ ЧЕРЕЗ 
ВІлЬНУ УКРАЇНСЬКУ дЕРЖАВУ"

(до 90-річчя спроби постановки українського питання 
на Міжнародній  конференції в Генуї)

Ризький мир підписаний 18 березня 1921 року, що означало
четвертий поділ українських земель між Москвою і Варшавою,
не протверезив переможців Першої світової, ставки котрих на
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єдину Росію, Росію Колчака, денікіна і Врангеля, зазнали оста-
точного краху. Вони не усвідомили необхідність з нових реа-
лій розглянути українську проблему.

Щоправда, були деякі підстави вважати, що трагедією укра-
 їнства таки перейметься світ, що Україна займе в новій фазі бо-
ротьби Європи з більшовизмом, а через те і в міжнародних
комбінаціях, належне їй місце. Виходячи з цього, Уряд УНР ви-
готовив спеціальний меморандум і надав своїй делегації де-
тальну інструкції, які вимагали від неї "основним завданням в
Генуї — висунути  національно-державне українське  питання
і розвернути його у всі й широті в рамках  Великої України та
обороняти її повну самостійність, себто  суверенність". 

Зокрема, Українська делегація повинна була освідомити кон-
ференцію: "1. що большевицький уряд на Україні досі зовсім
не створив за всі чотири роки своєї окупаційної війни на окре-
мих частинах України сталої і тривалої державної влади на всій
теріторії,

2. що партизани постійно випирають окупацію з захоплених
червоноармейцями місцевостей, і що народ безперестанно її
переслідує та у всіх можливих випадках нищить.

По всьому цьому, згідно з признаними засадничими принці-
пами міжнароднього права, Радянський Уряд на Україні не є пра-
вомочним представником України і ніякі його функції та акти для
України не є обо’вязковими з ким би вони не були підписані чи
утворені. Тільки національний Уряд У.Н.Р., визнаний українським
населенням, має право роспоряджатися від імені України".

Але, скликаючи в 1922 році в Генуї конференцію за участю ро-
сійських більшовиків, Захід знову відмахнувся від послідовної
концепції Уряду УНР, що таки втілилася в життя аж наприкінці
XX ст.: "тільки національна ідея може бути кристалізацій ною
точкою для нового господарського ладу на Сході та імунізації
проти комунізму. Шлях до оздоровлення Сходу веде через вільну
українську державу й сумежні з нею національні республіки
Кавказу, чим буде утворено велику окрайну смугу, від Фінляндії
до Кавказу, яка, все тісніше стикаючи й зменьшуючи російську
виразку, кінець кінцем пригнеться до її загоєння".
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Захід просто не захотів слухати делегацію УНР.
Тодішні міжнародні соціалісти, зазначав В. Косаренко-Коса-

ревич, вважали, що "лад, за який вони борються, настане тоді,
коли зреалізується можливість використовувати й розділяти
всі земні скарби однієї плановою централею". Під таким аспек-
том цілість Російської імперії на просторі шостої чи п’ятої ча-
стини земної кулі вважалась у них поступом до остаточної
мети соціалізму. Зате готові були вони простити творцям такої
цілости всі злочини при її здобуванні і цементуванні та збере-
женні. Ось чому в їхніх очах визвольні рухи і боротьба поне-
волених народів затавровувались як шовіністичний націона -
лізм чи реакційний сепаратизм... Особиста людяність і дипло-
матична чемність "веліли їм висловити мені своє співчуття
щодо терпінь українського народу в його колоніяльній підлег-
лості Росії. Але водночас дораджували нам, українцям, шукати
компромісу в співжитті з москалями й іншими народами Євра-
зії без розривання цілості імперії".

Час показав, що демократія заходу в українському питанні
ще довго залишатиметься зовсім глухим — аж до Всеукраїнсь-
кого референдуму 1 грудня 1991 року на підтвердження Акта
проголошення державної незалежності України.

Меморандум Уряду УНР щодо міжнародної конференції в
Генуї

Квітень 1922 року
МЕМОРАНдУМ УРЯдУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОдНОЇ 

РЕСПУБлІКИ.
дня 6 січня ц. р. Найвища Рада в Канах постановила скликати

при участі московського большевицького уряду європейськогу
господарчу конференцію для відбудування Східної Європи.

Уряд У.Н.Р. якнайтепліше вітає рішення західно-європей-
ських держав повернути на Сході давню силу засадам міжна-
роднього права та господарчого ладу та вважає себе в праві
з’ясувати політично-правові повновласти московського  боль-
шевицького  уряду.

Московські совіти ведуть свою владу від большевицького
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перевороту року 1917, який відбувся, як відомо, тільки на ве-
ликоросскій (московській) національній території. Згідно з цим
вони  мають  право  говорити  й  пертрактувати тільки  про цю
територію.

Але в Генуї має обмірковуватись господарська проблема цілого
Сходу Європи, основа, якої  полягає  в відродженні  продукції  та
споживання в господарсько найбагатішій і найціннішій  його ча-
стині, на Україні, а тому для з’ясування правних  і політичних від-
носин на  Сході необхідно встановити слідуюче:

I.
Від часів революції 1917 року колишня Російська держава,

як одностайне державне тіло, перестала існувати. Волею на се-
ляючих її народів, що повідокремлювалися в моменті встанов-
лення в Москві большевицько-комуністичної влади, давню
Росію поділено на низку суверенних держав: Фінляндію, Есто-
нію, лотву, литву, Польщу, Україну, Грузію, Вірменію.

Зокрема,  теріторія південного сходу й півдня колишньої
Росії, себто области Волині, Поділля, Київщини, херсонщини,
Чернігівщини, Полтавщини, частини Таврії і Катеринославщи -
ни з донеччиною, творить від жовтня 1917 року область неза-
лежної Української держави, при Уряді якої були акре ди -
товані в році 1918 французький посол Табуі та англійський
посол Піктон Багге, й незалежність якої визнали "не тільки Бе-
рестейський мировий договір, але згодом і ціла низка держав,
у тім числі також московський совітський уряд".

Від 1919 року Україна перебуває в стані війни з московським
совітським урядом, який спромігся по заключенню Рижського
миру обсадити більшість міст та залізничних колій на українсь-
кій державній теріторії московсько-російськими совітськими вій-
ськами й під охороною запровадив для "порядку вання" краєм
такі окупаційні власти, які ввели правдивий режим страхіття. Го-
ловою цих большевицьких управляючих властей є пан Раковсь-
кий, якого не обрало а ні затвердило на його становищу ніяке ук -
раїнське парламентарне зібрання, а проте расійські совіти виво-
дять його нині перед західними державами (як і свого часу в Бе-
ресті п. Шахрая), як уповноваженого для заступництва "Совіт-
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ської України" у протилежність до цього нинішній державний
голова У.Н.Р. Петлюра, якому гетьман Скоропадський перед своїм
упадком передав у законній формі державні справи, був обраний
як презідент директорії У.Н.Р. конгресом робітників та селян, що
зібрався в січні 1919 року на підставі вселюдних виборів. А що
він і українське національне військо в їх кількалітній боротьбі з
большевиками не дістали ніякої зовнішньої допомоги, то був зму-
шений, за вийнятком повстанчих охочекомонних загонів, які далі
не перестають битися на Україні, податися через подавляючою
силою російської совітської армії і разом з українським урядом
обирати  своїм тимчасовим осідком терен одної сусідньої дер-
жави. Наслідком цього українські міста й залізниці нині опини-
лася під військовою окупацією московських большевиків. Та це
не міняє справи, що Головний Отаман ПЕТлЮРА, як Верховний
Голова У.Н.Р., і його уряд нині посідають одиноки повновласти,
щоб заступати Українську державу.

Український нарід не признавав окупаційного уряду Украї -
ни, запровадженного силою зброї, й протягом трьох років безу-
пинним повстанням бореться з большевицькими окупантами.
Український нарід уважає своєю єдиною законною владою
уряд У.Н.Р.

Тому зі становища як публичного, так і міжнародного права так
званий український совітський уряд і ще меньше московський
большевицький уряд, обидва не визнані українським народом, не
мають найменьшої законної підстави при міжнародних перего-
ворах іменем України та за український нарід уступати кому-не-
будь права на територію України, іменем українського народу
заключати договори й контракти, перебирати зобов’я зання й тим
обтяжувати Україну на очевидну користь московської Росії.

Основуючись на своїм безсумнівнім праві заступати Укра-
їнську державу, Уряд У.Н.Р. заявляє, що всі договори, конт-
ракти і зобов’язання, які могли б бути заключені чи перебрані
московським большевистським урядом або так званим укра-
їнським совітським урядом, поскільки вони дотикатимуться
території України, що всі права які будуть надані совітами го-
рожанам чужих держав, рівно й відчуження маєтності та їх
умисне обтяження правами третіх осіб, як немаючи ніякої
88



правної підстави ніяким чином не вважатимуться зобов’язую-
чим для Української держави.

Ні український нарід, а ні взагалі який небудь український
уряд не дадуть ніколи своєї згоди на те, що ніколи не запро-
ваджений українським народом московський большевицький
уряд, користаючи зі свого становища фактичного окупанта
України, зробить з українським національним майном.

Український нарід продовжуватиме боротьбу зі своїми націо-
нальними й соціальними ворогами, большевиками доки не про-
жене окупантів зі свого рідного краю. Але рівночасно він зі збро -
єю в руках поборюватиме кожного, хто в порозумінні з больше-
вицьким урядом прийшов би на Україну, під охороною багнетів
червоної армії визискувати природні багацтва Ук раїни.

II.
З наведеного правного становища випливає також відно шен-

ня уряду У.Н.Р. до конференції в Генуї та до умов, поставлених
Найвищою Радою московському большевицькому урядові.

По замислу першої умови, ухваленої в Каннах резолюції від
6 січня, то є ділом кожної поодинокої країн цілком вільно виб-
рати собі ту систему, на якій вона волить упорядкувати свій
державний лад, свої власницькі відносини і своє господарство.

Так, як видно з поданого образу, московський совітський
уряд обтяжує територію України військовою окупацією та ко-
муністичною системою, яку людність, на 95% складена з селян,
уважає незгідною зі своїми інтересами й рішуче відкидає. Ця
система зводиться тільки до того, що продукти на Україні від-
бираються, урожай грабується, фабрики руйнуються, сирівці і
знаряддя продукції вивозяться. Вона передовсім характеризу-
ється безнастанними переслідуваннями, арештуваннями, не-
законними карами і хижацьким винищуванням українського
народу, який своїми безупинними повстаннями показує, що
він ніколи не помириться з примусово запровадженим госпо-
дарським та урядовим ладом большевиків, наслідком якого вже
й на Україні з’явились вісники голодової катастрофи.

Нема, отже, сумніву, що московський большевицький уряд
назнущався над міжнароднім правом, напавши своїм військом
на теріторії У.Н.Р., що зрештою є повторенням такого самого на-
паду на кавказькі республіки, незалежність яких сам совітський
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уряд перед тим урочисто визнав (див. щодо України стор. 14 і 15
документу 88 зборів ліги Нації від 20 листопаду 1920 року).

друга умова визначає гарантії, які мусять бути забезпечені
чужоземцям для їх капіталів на Сході; четверта говорить про
товарообмін.

Ясна річ, що на Україні через большевицьку окупацію не
може бути ніякої мови про подібні гарантії для капіталів і то-
варообміну. Україна на всім своїм просторі є військовою аре-
ною для партизанів та повстанців, які вважають ворогами не
тільки совітських агентів, але вважатимуть ними й всіх чужо-
земних громадян, які вступлять з большевиками в які-небудь
господарські зносини.

Третя умова займається визнанням боргів та публичних зо-
бов’язань. Це дає українському урядові нагоду нагадати про те,
що Укр. Нар. Республіка від самого дня проголошення стоїть
на засаді визнання російських боргів у відповідній частині, що
припадає на українську державну територію.

Що до умов п’ятої та шостої, якію забороняють ворожу про-
паганду й не дозволяють ніяких нападів на сусідів, то Україна
(рівно як Грузія та Вірменія) має найбільше підстав посвідчити,
що московський большевицький уряд зламав і раз у раз ламає
цю подвійну засаду. Ці бо країни не тілько самі являються
окровавленими жертвами ворожої окупації, але ще викори-
стовуються большевиками як окупаційні бази для пропаганди
та військових заборчих приготувань проти цілого Заходу.

Уряд У.Н.Р. має тому підстави сумніватися, з огляду на по-
ставлені большевиками умови для Генуї, чи мають європейські
держави змогу визнати московський большевицький уряд, бо
ж совіти не перестали знущатися над поставленими в Каннах
засадами, зосібна ж наперекір всякому міжнародному праву
далі тримають Україну під своєю військовою окупацією!

III.
Якщо європейські держави серйозно мають на оці боротися з

економічною кризою шляхом відбудування господарського
жит тя на Сході й хотять дістати від большевиків не тільки обі-
цяні, а ніколи не додержувані гарантії, то для переговорів з боль-
шевицьким  московським урядом випливає з поставлених у Кан -
нах засад тільки одна передумова: приказуюче жадання євро-
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пейських держав, щоб московська червона армія негайно опу-
стила українську державну територію; коли совіти виконають це
жадання — а Москва нині в такім стані, що мусить виконати кож-
не однодумно поставлене Західною Европою жадання,— то за-
конний уряд У.Н.Р. заявляє, що він готовий тільки в згоді з волею
західноєвропейських держав ужити всіх заходів до замирення
країни й що він насамперед має на меті скликати Установчі Збо-
ри, які матимуть запровадити правний державний лад і уряд.
Він далі заявляє, що, він, опираючись на довіррі української люд-
ности, згоджується перебрати супроти Заходу всі зобов’язання,
необхідні для того, щоб  українська держава по змислу постанов
Найвищої Ради від 6 січня ц. р. в Канн[ах] зробилася корисною
співробітницею в спільній праці всіх куль турних держав над від-
будуванням європейського господарчого життя.

допомогу в тяжким завданні витворити після терорістичного
панування російських совітів закономірний стан річей на укра-
їнській державній теріторії при участи міжнароднього військо-
вого чи поліційного контінгенти уряд У.Н.Р. з подякою вітатиме.

IV.
З’ясувавши в попереднім розділі (III) головну передумову вся-

кої праці над господарським відбудуванням Сходу, уряд У.Н.Р.
вважає необхідним ще зазначити, що витворення за кономірно-
сті і ладув областях колишньої Росії, нині окупованих та опано-
ваних большевиками, є можливим тільки при співпраці зі всіма
населяючими ті області народами й тими їх заступниками, які
користуються безумовним довіррям люд ности.

Підтримання західними державами одной якої небудь нації
колишньої Росії, не може повести й не поведе до несподіванно -
го в Канн[ах] успіху. Естонія. Фінляндія, лотва, литва й Поль 
ща — ці в нинішнім часі втихомирені частини давньої росій-
ської держави, — служать найкращим доказом, що тільки на-
ціональна ідея може бути кристалізаційною точкою для нового
господарського ладу на Сході та імунізації проти комунізму.

Шлях до оздоровлення Сходу веде через вільну українську
державу й сумежні з нею національні республіки Кавказу, чим
буде утворено велику окрайну смугу, від Фінляндії до Кавказу,
яка, все тісніше стискаючи й зменьшуючи російську виразку,
кінець кінцем причиниться до її загоєння.
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V.
З наведеного випливає, що всяке визнання за совітами, ви-

 ключно й одиноко відповідальними за нинішнє катастрофичне
становище в поневолених ними областях колишньої Росії, права
говорити також від імені України обтяжить ті уряди, які в цім
акті братимуть участь, тяжко відповідальностью за потурання
злочинного насильства над правом з боку совітів. Але тим самим
ніколи не дійдуть до здійснення й ті вигляди, що намітились на
конференції 6 січня в Канн[ах], натомість у найбагатішій частині
Східної Європи, на український державній теріторії, ще на довгі
роки будуть стабілізовані безнастанна горожанська війна і анар-
хія, які зроблять неможливим яке небудь господарське відбуду-
вання й засудять край на перманентну голодову катастрофу.

А в психології українського народу це муситиме на най-
дальнішу будучність цілком злучно зміцнити переконання, що
всі культурні держави світу не тільки покинули його наприз-
воляще в його боротьбі з такою злочинною і божевільною си-
стемою, як большевизм, ще через свою короткозору оцінку
лише під нинішню хвилю спільних інтересів частини світового
господарства підтримали гвалтоване  насильство над правом і
тим продовжили існування цеї системи, яка засуджує на смерть
міліони та  міліони мирних та працьовитих горожан!

ОКРЕМЕ лІКУВАННЯ длЯ КЕРІВНИх КОМУНІСТІВ 
(до 90-річчя організації під Берліном спецсанаторію 

для українських більшовиків) 

Комуністи України не тільки не хочуть згадувати про ми-
нуле, бо з нього волають мільйони жертв нашого народу від
їхніх рук, а й тому, що таємні архіви спростовують легенди про
їхню соціально справедливу політику, нібито постійну турботу
про добробут трудящих мас.  Якраз колишні спецхрани пока-
зують справжнє обличчя комуністів — вони навіть в умовах
голоду, який ними ж було штучно створено в 1921—1923 роках,
організовували для себе закриті установи для власного обслу-
говування. Один з прикладів — організація спеціального сана-
торію для керівних більшовиків України під Берліном, про що
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свідчить таємне засідання секретаріату ЦК КП (б) У від 21
квітня 1922 року. 

Треба сказати, що на початку червня 1922 року повноваж-
ний представник УСРР у Німеччині Володимир Аусем уже до-
повідав до ЦК КП(б)У про бронювання місць "для відпові -
дальних товаришів".  На це другий секретар ЦК КП(б)У дми -
тро лебедь відповів: окремих місць уже не треба. Мовляв, бу-
дуть приїжджати деякі товариші, яким Аусем має сприяти…

Пролетарі всіх країн, єднайтесь!
Комуністична партія (б-ків) України. Центральний Комітет
Ч.  5193 м. харьків 21/ІV 1922 р.

Тов. Яковлеву В. срочно
Выписка

Из протокола заседания Секретариата ЦК КПУ №11 
от 20 апреля 1922 г.  — для исполнения      
Слушали: 4/. Об организации санатории для больных ком-

мунистов — ответственных работников (прис. т. Баранов).
Постановили: Поручить т. Яковлеву срочно снестись с

т. АУСЕМОМ  по вопросу об организации за границей, в част-
ности в Берлине, санатории на 30—40 человек и выяснить рас-
ходы, которые на это потребуются.

Секретарь ЦК Квиринг
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І ВЧЕНИЙ, І ПАТРІОТ
(до 35-річчя від дня смерті Андрія Голуба)

Випускник Київського університету Анд-
рій Голуб (19.11.1918—11.04.1977) справді
став одним з корифеїв у царині неорганічної
та координаційної хімії, як відгукнулися про
нього вже його учні. Це саме він уперше в сві-
товій науці обґрунтував вирішальний вплив
імічної природи розчинників на перебіг ре-
акцій у розчинах. Андрію Голубу і його спів-
робітникам удалося вперше синтезувати й
вивчити низку кристалосольватів перхлоратів і нітратів міді,
цинку, кадмію, ртуті, свинцю і вісмуту з діоксаном, що володіють
небезпечними ознаками і потужною вибуховою силою. 

Уродженець Білоцерківщини Андрій Голуб залишив також
яскравий слід у хімії твердого тіла та хімічній технології. Ним
створена струнка теорія "контактних сполук", що утворюються
під час осадження різних сполук із розчинів. Він першим серед
хіміків найповніше на основі шести положень сформулював
зміст відомого періодичного закону д. Менделєєва. Він навіть
запропонував новий, короткий варіант періодичної системи... 

Виховавши велику наукову школу, в якій кілька академіків,
десятки докторів і кандидатів наук, професор Андрій Голуб
водночас так і не зміг "прорватися" до тодішньої Академії наук
УРСР — тричі його "різали" під час таємного голосування ко-
леги-хіміки. Може тому, що був справжнім шістдесятником
минулого століття, за яким наглядало КдБ? Але він продовжу-
вав працювати в ім’я України, не тільки виховуючи молодь у
патріотичному дусі, а й створюючи національну хімічну термі-
нологію. 

У постійних муках творчості, стражданнях, як згадують його
учні, "він передчасно згорів від самовідданої невсипущої праці,
інтриг і підступів можновладців та їхніх патентованих вчених
лакуз". Але залишився в пам’яті і як учений, і як патріот.
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ТРАВЕНЬ
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1 травня
95 років тому (1917) у Києві на Сирецькому майдані за іні-

ціативою Українського військового клубу імені Павла Полу-
ботка відбулось "Свято квіток", на якому стихійно розпочалося
формування українського полку імені Богдана хмельницького.

90 років тому (1922) за редакцією дмитра донцова у львові
відновлено випуск літературно-наукового вістника.

90 років тому (1922) в Празі з’явилося перше число журналу
"Український студент".

35 років тому (1977) над селищем Східниця біля Трускавця
на львівщині було вивішено синьо-жовтий прапор.

2 травня
135 років тому (1877) народився український геолог Воло-

димир лучицький, який керував створенням першої карти ко-
рисних копалин України (1923). Помер 20 жовтня 1949 року.

3 травня
135 років тому (1877) у Петербурзі народився історик ми-

стецтва Федір Шміт, автор досліджень "Мистецтво старої
України-Руси", "Пам’ятки староруського мистецтва" тощо.
Помер 10 листопада 1942 року в Ташкенті.

95 років тому (1917) українці Оранієнбаумського гарнізону
(поблизу Петрограда) обрали тимчасовий комітет для ведення
справ своєї громади.

4 травня
130 років тому (1882) у Миргороді на Полтавщині народився

відомий дослідник-медієвіст Борис Греков, який утвердив в істо-
ричній науці термін "Київська Русь". Помер 9 вересня 1953 року.

95 років тому (1917) командуючий Південно-Західним фрон- 
том генерал Брусилов дав дозвіл на формування на добровіль-
ній основі українського полку імені Богдана хмельницького,
до якого записалося 3574 добровольці.

5 травня
135 років тому (1877) на хут. Кривій (нині — селище Сєдово

донецької області) народився полярний дослідник та гідрограф
Георгій Седов. Помер 5 березня 1914 року на шляху до Північ-
ного Полюса.
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130 років тому (1882) народився український літературо-зна-
вець, ректор Українського Високого педагогічного інституту
ім. М. драгоманова в Празі (1923—1925), президент Укра - їн-
ської Вільної Академії наук (1948—52) леонід Білецький. По -
мер 5 лютого 1955 в Канаді.

105 років тому (1907) помер художник Василь Волков, відо-
мий картинами "Українець", "Гоголь слухає лірника", "Гоголь у
Василівці", "Петро І відвідує в тюрмі наказного гетьмана Павла
Полуботка в 1724 р". Народився 2 квітня 1840 року у Петер-
бурзі.

55 років тому (1957) у Мельбурні (Австралія) помер гро-
мадський і політичний діяч Сергій Шемет. Народився 18 черв -
ня 1875 року в с. Олександрівці лубенського повіту Полтавсь -
кої губернії.

6 травня
95 років тому (1917) загальні збори українців Саратова й міс-

цевого гарнізону підтримали Центральну Раду й українізацію
російської армії.

65 років тому (1947) СРСР, Польща та ЧССР підписали до-
говір про спільну боротьбу проти УПА.

20 років тому (1992) Україна почала вивезення до Росії ядер-
ної зброї.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Таїланд.

7 травня
90 років тому (1922) в Києві померла колекціонер, заснов-

ниця Музею мистецтв ханенків Варвара ханенко (уроджена
Терещенко). Народилася 1852 року в Глухові.

9 травня
95 років тому (1917) загальні збори іркутської громади

"Вільна Україна" підтримали Центральну Раду й зажадали від
Тимчасового уряду сприяння в створенні українського війська.

90 років тому (1922) у Вільці Сяніцького повіту в Надсянні
народився відомий майтер художнього різьблення по дереву
Андрій Орисик. Помер 16 березня 1998 року в Трускавці на
львівщині.
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40 років тому (1972) десятикласники однієї з шкіл Стебника,
що неподалік від дрогобича, Роман Калапач, любомир Старо-
сольський, Зиновій дмитрів і Петро Ярунів зірвали у трьох
громадських місцях міста більшовицькі прапори й установили
замість них національні синьо-жовті знамена. За цю протестну
акцію Роман Калапач і любомир Старосольський були засуд-
жені до ув’язнення в сибірських таборах.

10 травня
190 років тому (1822) помер відомий перекладач Семен Га-

малія. Народився 31 липня 1743 року в сотенному містечку Ки-
тайгороді Полтавського полку (тепер — Царичанський район
дніпропетровської області).

95 років тому (1917) у Баку помер відомий український спі-
вак Іван Алчевський. Народився 27 грудня 1876 року в харкові.

11 травня
115 років тому(1897) в селі Гришиному (нині — Красно-

армійського району донецької області) народився Кирило
Москаленко, Головком Ракетних військ стратегічного призна-
чення СРСР з 1960 по 1962 роки. Помер 17 червня 1985 року в
Мос кві.

95 років тому (1917) голова Української національної ради
Петрограда Олександр лотоцький передав до Тимчасового
уряду пропозиції щодо організації автономії в українських гу-
берніях.

95 років тому (1917) мітинг солдатів-артилеристів Мос-
ковського гарнізону підтримав Центральну Раду й організацію
полку імені Богдана хмельницького.

75 років тому (1937) народився український кінорежисер і
кіносценарист Володимир Костенко. Помер 1990 року в Києві.

13 травня
245 років тому (1767) у Москві помер Тимофій Щербацький

(світське ім’я — Тихон), літератор, педагог, митрополит Київсь-
кий. Народився 1698 в Трипіллі нинішньої Київської області.

15 травня
95 років тому (1917) в хусті народився активний діяч Кар-

патської України Іван Сарвадій. Проживає в США.
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16 травня
195 років тому (1817) народився український письменник,

історик, етнограф, фольклорист, публіцист та громадський діяч
Микола Костомаров. Помер 19 квітня 1885 року.

90 років тому (1922) чехословацька влада затвердила статут
Української Господарської Академії в Подєбрадах, що дало
можливість розпочинати навчання в своєрідній національній
політехніці на чужині.

17 травня
90 років тому (1922) у Миргороді народився український

письменник, журналіст, лауреат державної премії УРСР
ім Т. Г. Шевченка (1981) Анатолій дімаров.

60 років тому (1952) помер український фізіолог Володимир
Правдич-Неминський, який уперше зареєстрував (1913, 1925)
електричні потенціали мозку тварин і заклав основи сучасної
енцефалографії. Народився 26 липня 1879 року.

18 травня
35 років тому (1977) помер першоієрарх Української  Греко-

Православної Церкви в Канаді митрополит Михаїл (хороший).
20 років тому (1992) у Києві відбувся І Міжнародний кон-

грес українських економістів.
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Екваторіальна Гвінея.
19 травня

110 років тому (1902) у Катеринославі відкрили музей імені
Поля, директором якого став професор дмитро Яворницький.

95 років тому (1917) Гельсингфорська українська рада звер-
нулася до моряків Чорноморського флоту, гарнізону і насе-
лення Севастополя із закликом підтримати автономію Ук -
раїни.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Султанатом Омман.

20 травня
90 років тому (1922) у дубовому на Закарпатті народився

український письменник, кіносценарист, перекладач Іван Чен-
дей. Помер 29 листопада 2005 року в Ужгороді.
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21 травня
120 років тому (1892) у станиці Полтавській на Кубані наро-

дився активний учасник визвольних змагань 1917—1921 років
генерал-хорунжий Костянтин Смовський. Помер 8 лютого
1960 року в Міннеаполісі (США).

95 років тому (1917) юнкери Омської школи прапорщиків
підтримали Українську військову раду в Києві.

55 років тому (1957) у ленінграді помер відомий артист
естради Олександр Вертинський. Народився 21 березня 1889
року в Києві.

22 травня
95 років тому (1917) у Києві завершився Перший Всеукра-

їнський військовий з’їзд, який доручив обраному ним Укра-
їнському Генеральному військовому комітетові на чолі з
Симоном Петлюрою розпочати творення національних зброй-
них сил.

70 років тому (1942) гітлерівська служба безпеки повідомила
про розгортання масового підпільного оунівського руху на те-
ренах окупованої України.

65 років тому (1947) польська комуністична влада стратила
біля села лішні на Підкарпатті 19 українських повстанців: Сте-
пана Бобка ("Ягода"), Михайла Боднара, Йосифа Васьківа
("Орел"), Івана Войцеховського, Михайла дацька, Петра дмит-
ришина ("липа"), Теодора Германа ("Чорний"), Олександра
Гирча ("Кучера"), Семка Головатого ("лісковий"), дмитра Кіло-
чка ("Голуб"), Івана Кіша, Івана Космовського ("Корінь"), Ста-
ніслава ліщівського ("Крутий"), Йосифа любінського ("Ґонт"),
Івана Марчака, Розалію Мінько ("Малина"), Михайла Музику
("Сміх"), Степана Савку ("джміль") і Михайла Соколика.

23 травня
20 років тому (1992) Україна перейшла на загальноприйняту

в світі систему обліку та статистики.
24 травня

270 років тому(1742) помер гетьман Пилип Орлик.
70 років тому (1942) помер видатний український біохімік і

епідеміолог Іван Горбачевский, ініціатор створення національ-
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ної хімічної термінології. Народився 15 травня 1854 році у За-
рубинцях (нині — Тернопільська область).

25 травня
100 років тому (1912) в Золотоноші на нинішній Черкащині

народився відомий спеціаліст в галузі військово-морського
приладобудування Ілля Слуцький.

95 років тому (1917) Українська Центральна Рада вислала до
Петрограда делегацію з пропозицією про організацію влади в
Україні. Вимоги української делегації фактично були відкинуті
Тимчасовим Урядом.

95 років тому (1917) в Острогозьку Воронезької губернії від-
бувся Перший український з’їзд повіту, який ухвалив постанову
про приєднання до України і визнав синьо-жовтий прапор.

60 років тому (1952) в Мюнхені відбулися перші організа-
ційні збори прихильників відновлення на чужині Спілки Виз-
волення України як загальнонаціональної непартійної ідейно-
моральної організації. Головою Тимчасового центрального ко-
мітету СВУ було обрано професора Василя Плюща, першим за-
ступником —    о. Івана Гриньоха.

40 років тому (1972) Петра Шелеста увільнено з посади пер-
шого секретаря ЦК КП України, що знаменувало посилення
наступу зросійщувальних процесів.

26 травня
130 років тому (1882) народився відомий український полі-

тичний і державний діяч, соціолог, засновник Українського ін-
ституту громадознавства у Чехословаччині Микита ІІІаповал.
Помер 25 лютого 1832 року.

27 травня
290 років тому (1722) у Петербурзі було видано царський указ

про ліквідацію гетьманства і утворення Малоросійської колегії —
органу управління лівобережною Україною, яка складалася з
російських воєвод на чолі з Степаном Вельяминовим. ліквідо-
вана у 1727 році в зв’язку з відновленням гетьманства.

95 років тому (1917) Туркестанська українська громада за-
явила про підтримку Центральної Ради.

95 років тому (1917) українці Камишинського гарнізону
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підтримали Український Генеральний Військовий комітет, за-
являючи, що "який би не був його клич, всі, як один, зберемося
під наші прапори".

28 травня
250 років тому (1762) в селі Білоцерківцях теперішнього Пиря-

тинського району Полтавської області народився ректор Києво-
Могилянської академії в 1783—1784 роках Іван Фальковський, в
чернецтві — Іриней. Помер у Києві 29 квітня 1823 року.

95 років тому (1917) українці Макіївки на донеччині приві-
тали Український Генеральний Військовий комітет, якому по-
бажали "найкращого успіху в справі утворення національного
українського війська".

95 років тому (1917) Оренбурзька українська військова рада
підтримала Центральну раду і Перший Всеукраїнський вій-
ськовий з’їзд.

29 травня
60 років тому (1952) у Парижі помер командуючий Армією

УНР у Першому Зимовому поході (6 грудня 1919— 5 травня
1920), військовий міністр УНР в екзилі генерал-полковник Ми-
хайло Омелянович-Павленко. Народився 8 листопада 1878
року в Тифлісі.

40 років тому (1972) помер один з найвидатніших механіків
XX століття Степан Тимошенко. Народився 4 січня 1879 року
в с. Шпотівці Полтавської губернії (тепер — Сумська область).

30 травня
230 років тому (1782) в Полтаві народився відомий воєна-

чальник, фельдмаршал Іван Паскевич. Помер 12 лютого 1856
року у Варшаві.

125 років тому (1887) народився український скульптор, ви-
значний представник "українського авангарду" Олександр Ар-
хипенко. Помер 25 лютого 1964 року в Нью-Йорку.
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ТЕНОР СВІТОВОЇ СлАВИ
(до 95-річчя від дня смерті Івана Алчевського)

Сьогодні мало хто чув про лірико-драма-
тичний тенор уродженця  харкова Івана
Алчевського (27.12.1876—10.05.1917). Його
батько Олексій Алчевський походив з ста-
рокозацького роду з Ромен на Полтавщині,
а мати христина Гук (у дівоцтві) з’явилася
на світ у Борзні на Чернігівщині.

Багато років виступаючи  на оперних
сценах Санкт-Петербурга, Одеси, Катери-

нослава, харкова, Баку, великих міст Західної Європи й Аме-
рики, він мав славу одного з найталано - витіших артистів
світової оперної сцени. Його вважали одним з найкращих ви-
конавців партії Германа, що співалася ним з великим натхнен-
ням й експресією. 

Поряд з виконанням оперних партій Іван Алчевський  по-
стійно пропагував українську пісню. Скажімо, разом з Михай-
лом донцем влаштовував концерти української народної музики
в Санкт-Петербурзі й Москві. Саме він  був організатором, за-
сновником і першим головою українського літературно-ми-
стецького товариства "Кобзар" у Москві (з 1909 до 1914).  

НЕВИКОНАНА СТАлІНСЬКА П’ЯТИРІЧКА
(до 80-річчя спроби видання турецько-татарських 

документів з архіву Коша Запорозької Січі)

В історичній пам’яті українського народу Запорожжя знайшло
такий потужний відбиток, що навіть російські більшовики ско-
ристалися цим у період національної революції 1917—1921 років,
створюючи загони червоного козацтва, які на початковому етапі
формально навіть перебували під керівництвом таких українців,
як Юрій Коцюбинський. Оскільки в період українізації пробле-
матика козацтва продовжувала розвиватися, то, зрозуміло, що
українська історична наука змушена була  запропонувати до ви-
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дання значний корпус турецьких і татарських документів, яких
видатний сходознавець Василь дубровський в архіві Коша Запо-
розької Січі виявив близько 250. Йому мали допомагати в цій
справі наукові співробітники Українського науково-дослідного
інституту Близького Сходу даниленко й Ковалевський.   

до видання турецьких і татарських документів з історії
України долучилася й Колегія Центральної Архівної Управи
УСРР,  яка на своєму засіданні 16 травня 1932 року ухвала спе-
ціальну ухвалу, якою передбачалося "включити до пляну публі-
каційної роботи 2-ї п’ятирічки" вказану працю, яка мала, крім
того, з’явитися ще й однією з європейських мов.

Зрозуміло, що патронувати видання цієї книги мав найви-
значніший сходознавець того часу академік Агатангел Крим-
ський. Але московські колеги на той час уже побачили в його
дослідженнях на цю тематику відхилення від генеральної лінії
більшовицької партії, що змусило українську номенклатуру за-
мислитися. Скажімо, академік Олександр Самойлович у "Запис-
ках історично-філологічного відділу ВУАН" за 1925 рік крити ку-
вав підходи українського вченого до висвітлення минулого
наших сусідів: "Викладаючи історію Туреччини переважно за хV
і хVІ вв., ак. А. Кримський дуже мало торкнувся внутрішньої її
політики та економіки: його здебільшого цікавлять події полі-
тики зовнішньої і спеціальну увагу  присвячує він слов’янському
питанню та релігійно-національним взаємовідносинам".

Така оцінка змусила директора Українського науково-дослід-
ного інституту Близького Сходу л. Величка звернутися 27
травня 1932 року до академіка Олександра Самойловича про не-
обхідність його консультацій у планованому виданні, аби пере-
страхуватися на випадок невідповідності книги новим вимогам,
які пред’являлися комуністичними функціонерами.

Цілком можливо, що зайве нагадування про таку дражливу
на ті часи тему і вирішило долю даного проекту — невдовзі він
буде похоронений, як і українське сходознавство. Відтак ста-
лінська п’ятирічка в цьому плані, як бачимо, не була виконана. 

У 1960-і роки минулого століття організатор Українського
наукового інституту Гарвардського університету Омелян Прі-
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цак мав амбітний проект видати сорок томів документів з ос-
манських архівів. На жаль, не спромоглася українська історична
наука й досі здійснити цей проект. 

Можливо на сучасному етапі, коли Україна має незалежність,
вдасться одержати такі цінні для осмислення нашої історії до-
кументи з османських архівів, тим паче, що серед турецьких до-
слідників останнім часом спостерігається інтерес до української
проблематики. 

Будемо сподіватися, що повернемося і до видання тих доку-
ментів, які 80 років тому виявив Василь дубровський.

ВИТЯГ З ПРОТОКОлУ  № 17
засідання Колегії Центральної Архівної Управи УСРР

від 16 /V-1932 року

ПРИСУТНІ: т. т. СЕМКО, ГЕРАСИМЕНКО, ПТАШИНСЬ-
КИЙ, БІлИК, ЮРЧЕНКО, ПАНОВ, НІКІТІН, НАСОНОВА,
КлИМАСЬ

СлУхАлИ: 
І. Про видання турецько-татарських документів з Архіву

Коша Січі Запорізької (доп. т. Премислер).
УхВАлИлИ:
І. 1. Вважати, що турецько-татарські документи мають зна-

чіння як історичне, так і мовно-лінгвістичне, бо дають матеріял
для марксівського мовознавства.

2. документи стосуються взаємин Коша з Кримським ханом
та феодальною Туреччиною кінця хVІІІ ст.. чи то у вигляді дип-
ломатичних стосунків, чи торгових зв’язків.

3. Матеріяли висвітлюють: розвиток капіталістичних елемен-
тів на землях Січі, значення февдальної  кляси в Січі, її стосунки
з февдалами ханства та Туреччини.

4. документи мають унікальний характер, оскільки не збе рег-
лось компактних матеріялів Кримського ханства як раніших
часів, так і даної епохи, а тому матеріяли цих документів мають
значіння для Крим АСРР під кутом зору вивчення класової бо-
ротьби в февдальному Кримському ханстві в хVІІІ ст.
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5. Видання документів викриватиме реакційні твердження па-
ніслямістів  щодо "сільських інтересів народів ісламу".

6. Одночасно матеріял викриває контр. революційне фальшу-
вання "проповідів" пантюркістів щодо об’єднання народів
тюркського походження за програмою февдально-буржуазної
Туреччини.

7. Виходячи з вищезгаданого, видання турецько-татарських
документів включити до пляну публікаційної роботи 2-ї п’яти-
річки. 

8. Самі матеріяли при їх виданні підготовлювати як окремі
томи Архіву Січі.

9. до згаданих тем має увійти не лише турецько-татарське ли-
стування та документи листування Січі, а й окремих осіб, що
безпосередньо пов’язане з цими турецько-татарськими доку-
ментами. 

10. доручити науково-методологічному сектору питаня доку-
ментів окремих осіб пов’язати з турецько-татарськими доку-
ментами. Обговорити на засіданні сектору і по обговоренні
Колегії подати конкретні пропозиції.

11. документи слід видавати мовою оригіналу, перекладати на
українську окремі документи, видати всі документи одною з за-
хідньо-європейських мов.

12. до часу видання документи перекласти на українську
мову.

13. до цієї роботи приступити в 1932 р. Оскільки виданням
цього матеріялу мусять бути зацікавлені ЦАУ КРИМ АСРР, нау-
кові заклади СРСР, зокрема УСРР, для підготовки та видання цих
матеріялів ввійти в погодження з ЦАУ Крим АСРР, з ВУАН та
Інститутом сходознавства і поставити питання про допомогу у
підготовці і матеріальних витратах.

14. доручити Науково-методологічному кабінету до 1 липня
опрацювати питання про видання документів Січі Запорізької.

ГОлОВА Колегії ЦАУ УСРР С. СЕМКО
СЕКРЕТАР М. КлИМАСЬ

Згідно: (підпис нерозбірливий)
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І МІНІСТР  ОхОРОНИ  ЗдОРОВ’Я  АВСТРО-УГОРЩИНИ
(до 70-річчя від дня смерті Івана Горбачевського)

Славу європейського вченого уродженець
села Зарубинців, що біля Тернополя, Іван
Горбачевський (15.05.1854—24.05.1942) здо-
був у Відні, де займався дослідами в галузі
хімії. Це послужило підставою для запро-
шення його до Праги 1883 року, де він ор-
ганізовує в Карловому університеті інсти -
тут лікарської хімії, видає курс хімії в 4
томах чеською мовою. 

Українець Іван Горбачевський здобув визнання на чужині
також своїми видатними працями в галузі біохімії, епідеміоло-
гії, судової медицини. 1885 року йому вдалося одержати мети-
се чову кислоту, а через рік він запропонував  новий метод
синтезу креатину, 1889—1891 відкрив фермент коантиноок -
сиду. 

Визнанням заслуг Івана Горбачевського є і те, що його не-
одноразово обирали деканом медичного факультету, а в 1902—
1903 роках і ректором Карлового університету. У 1917 він —
міністр охорони здоров’я Австро-Угорщини, з 1923 неоднора-
зово обирався ректором Українського Вільного Університету
в Празі.  

Німецький професор Ріхард фон Цейнек свого часу напи-
сав: "Якщо хочемо коротко представити основні риси духо-
вости Горбачевського, мусимо сказати, що в ньому бачимо
незвичайно щасливу та рідку синтезу успішної теоретичної
тверезої праці над такими питаннями, як народне віджив-
лення, шкоди для людського організму, викликані фаховою
діяльністю і т. п. Як рідко кому, вдалося йому вже в молодих
роках заняти провідне, незалежне становище в академічних
кругах, одначе не зважаючи на те, залишився він як справж-
ній син свойого народу все скромним, несміливим у своїх ви-
ступах назовні...".
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НАЙВИдАТНІШИЙ МЕхАНІК хх СТОлІТТЯ
(до 40-річчя від дня смерті Степана Тимошенка)

до геніальних учених, які своїми дослід-
женнями допомогли значною мірою розв’я -
зати проблеми втомлюваності і спротиву
матеріалів був і син українського селянина
Степан Тимошенко (22.12.1878—29.05.1972).
Народився він у селі Шпотівці нинішньої
Сумської області, в Ромнах закінчив ре-
альне училище, після чого вчився в Санкт-
Петербурзькому інституті інженерів шля-
хів сполучення. Після закінчення цього вузу його як обдарова-
ного дослідника залишили з 1901 року тут викладачем. 

Але невдовзі молодий учений повертається в Україну. до-
сить швидко його лекції про спротив матеріалів, прочитані в
Київському політехнічному інституті, були належно поціно-
вані в наукових колах усієї Росії і в 1908 році виходять окре-
мою книгою, на долю якої випала рідкісна можливість бути
хрестоматійним підручником для студентів багатьох поколінь —
аж до сьогоднішнього дня. 

У 1909 році Степан Тимошенко видає ще одну свою знамениту
книгу — "Курс теорії пружності". Ці підручники вже тоді принесли
синові колишнього українського кріпака всесвітню славу. Наукові
товариства, інститути, університети багатьох країн відзначили ви-
датні заслуги молодого професора Степана Тимошенка почес-
ними званнями, різними преміями і медалями. Водночас автори -
тетного вченого було обрано деканом факультету.

Він, до речі, проявляв незалежні погляди, був у ліберальній
опозиції до царського уряду. 1911 року за невиконання наказу мі-
ністерства освіти щодо припинення понадпроцентного набору
євреїв був звільнений з інституту. На знак протесту понад сорок
відсотків професорів залишили КПІ, підтримавши таким чином
Тимошенка. А під час національно-визвольних змагань 1917 року
Степан Тимошенко став в опозицію до більшовицької влади. В
1918 році саме йому було доручено внести пропозиції щодо ор-
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ганізації  в складі фізико-математичного відділен ня Української
академії наук відділу прикладного природознавства. 

Після поразки антибільшовицьких сил Степан Тимошенко
емігрував на Захід. Спершу добрався до Загреба, де йому запро-
понували викладацьку посаду, а з 1922 року був запрошений до
США консультантом приватної фірми у Філадельфії. З 1923 по
1927 рік український професор Степан Тимошенко — один з про-
відних спеціалістів всесвітньовідомої компанії "Вестінгауз".

Наступне місце праці професора Тимошенка — викладання
в Мічиганському (1927—1936) та Стенфордському (1936—
1954) університетах США. З середини 50-х років, довівши тео-
рію і практику металостійкості до блискучих її вершин, вже
маючи величезну плеяду своїх учнів не тільки в США, а й у За-
хідній Європі, котрі прославилися спорудженням висотних бу-
динків, мостів, літаків тощо.

Степан Тимошенко залишає у віці 75 років викладацьку ро-
боту і повністю віддається підготовці нових видань своїх книг.
Між іншим, з 1930 року в Радянському Союзі наукові праці Ти-
мошенка друкувалися вже в перекладі з англійської, німецької
та французької мов. Однак на батьківщині, де з 1928 року він
був іноземним членом АН СРСР, як справедливо підкреслюва-
лося, "гостро не вистачало його живого слова, його особистого
керівництва тисячами і тисячами радянських інженерів, меха-
ніків, викладачів, докторантів". Саме цим, до речі, на Заході по-
яснюють невдачі з радянським надзвуковим лайнером ТУ-144.

Українцеві Степанові Тимошенку вперше в світі пощастило
розв’язати такі проблеми, як стійкість плоскої форми згину
двотаврових балок і тонкостінних стержнів відкритого про-
філю, а також задач із стійкості деформації стиснутих пластин,
у тому числі підкріплених ребрами жорсткості, циліндричних
оболонок, стійкості деяких мостових конструкцій та інших
проблем стійкості.

У світовій літературі з теорії коливань встановилося поняття
"балка Тимошенка" — саме так відзначено про поперечні коли-
вальні рухи, балки, описані ним уперше за допомогою диферен-
ційних рівнянь. Саме Степаном Тимошенком також уперше в світі
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розглянуто напруження й прогини при статичному і динамічному
навантаженнях рейки з урахуванням неправильності геометрич-
них форм колії та рейок. Надзвичайно важливим внеском у роз-
виток світової механіки є праці Степана Тимошенка в галузі
міцності зубчастих коліс парових турбін, колінчастих валів тощо.

Відзначаючи заслуги Степана Тимошенко перед світовою
наукою і його внесок в організацію Української Академії наук
у 1918 році, необхідно зазначити, що Степан Тимошенко тоді
очолив один з перших трьох інститутів нашої національної
академії наук — Інститут технічної механіки, який як Інститут
механіки Національної Академії наук України з 1993 року но-
сить ім'я свого засновника.

Це сталося, як бачимо, тільки в умовах незалежності Укра -
їни. А світ визнав наукові заслуги сина українського народу
вже давно. І свідченням цього — обрання Степана Тимошенка
членом академій наук багатьох країн світу, зокрема, США, Анг-
лії, Італії, Польщі, Міжнародної академії астронавтики,
обрання почесним доктором ряду провідних вузів світу.

Американське товариство інженерів-механіків 1957 року
встановило його іменну медаль, якою першим був нагородже-
ний Степан Тимошенко "за неоцінимий вклад й особистий
приклад його як керівника нової ери в прикладній механіці".
Крім того, лабораторія механіки Стенфордського університету
також носить ім’я українця Степана Тимошенка. І це цілком за-
кономірна увага пам'яті нашого видатного земляка. Адже в
США багато вчених вважають, що до переїзду Степана Тимо-
шенка до США там не було справжньої механіки. 

А дізнавшись 1971 року про спробу організації видання тво-
рів у Києві, Степан Тимошенко написав на батьківщину, що це
його "безкінечно порадувало. В Україні я народився, працював
професором Київського політехнічного інституту, був дирек-
тором Інституту механіки Української академії наук, був серед
перших шістнадцяти академіків цієї академії. Я довго мріяв про
те, щоб на моїй батьківщині вийшло зібрання моїх творів...".

Помер Степан Тимошенко 29 травня 1972 року у німецькому
Вуперталі, де жив у своєї дочки, на 94-у році   життя.
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1—2 червня
360 років тому (1652) біля гори Батіг на Брацлавщині (тепер —

Вінницька область) козацьким військом було розгромлено по-
ляків на чолі з гетьманом Мартином Калиновським.

2 червня
205 років тому (1807) народився український живописець

Іван Сошенко, який відіграв суттєву роль у викупі з кріпацтва
Тараса Шевченка. У його творчому доробку "Портрет бабусі
М. Чалого", "Продаж сіна на дніпрі", "хлопчики рибалки" та ін.
Помер 18 липня 1876 року.

70 років тому (1942) в Омську народився художник- муль-
типлікатор Едуард Кірич, творець фільмів "Як козаки у футбол
грали", "Як козаки олімпійцями стали", "Пригоди козака Енея",
"Як козаки наречених визволяли" тощо.

70 років тому (1942) у Сімферополі новостворений укра-
їнський музично-драматичний театр під керівництвом Пет-
ренка показав першу виставу "Запорожець за дунаєм".

3 червня
85 років тому (1927) помер український фольклорист, компо-

зитор, хоровий диригент Порфирій демуцький, котрий зібрав
понад 700 народних пісень. Народився 22 березня 1860 року.

25 років тому (1987) у США помер активний учасник укра-
їнських визвольних змагань 1917—1921 років Василь Филоно-
вич. Народився 1897 року.

4 червня
410 років тому (1602) У поході на лівонію загинув козаць-

кий гетьман Самійло Кішка.
140 років тому (1877) народився живописець Михайло

Панін, який працював у галузі історичного жанру. Помер 20
грудня 1963 року.

80 років тому (1932) народився український фізіолог, акаде-
мік НАНУ Володимир Скок.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Судан.

5 червня
320 років тому (1692) Петро Іваненко (Петрик) підписав

українсько-кримську угоду, що повністю заперечувала "Берез-
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неві статті" 1654 року і перекреслювала переяславську тради-
цію щодо протекторату московського царя. 

155 років тому (1857) в с. Максимівці (тепер Ічнянського
району Чернігівської області) народився патолог і мікробіолог
Володимир Підвисоцький, засновник школи українських па-
тологів та бактеріологів. Помер 1913 року в Санкт-Петербурзі.

95 років тому (1917) українці Царицинського гарнізону підт-
римали Український Генеральний Військовий комітет.

95 років тому (1917) члени Сучавського українського вій-
ськового гуртка заявили про підтримку Центральної Ради.

85 років тому (1927) народився український громадський і полі-
тичний діяч, Президент УНР в екзилі (1989—1992) Микола Плав’юк.

6 червня
165 років тому (1847) народився український громадсько-

політичний діяч, педагог, історик Олександр Барвінський.
Помер 25 грудня 1927 року.

75 років тому (1937) помер поет Богдан-Ігор Антонич.
7 червня

335 років тому (1677) народився ректор Києво-Могилянської
академії в 1711—1716 роках Феофан Прокопович. Помер 8 ве-
ресня 1736 року у Санкт-Петербурзі.

170 років тому (1842) у Сквирському повіті на Київщині на-
родився доктор медицини Іван Сікорський, який перший у сві-
товій науці застосував експериментальний метод при вивченні
дитячої психології. Власну унікальну бібліотеку подарував
Київському університету. Помер 14 лютого 1919 року.

95 років тому (1917) делегати фронтових частин Кубанського
війська привітали створення Українського Генерального Вій-
ськового комітету.

70 років тому (1942) помер український громадський, дер-
жавний і політичний діяч, історик В’ячеслав Прокопович. На-
родився 10 червня 1881 року.

8 червня
175 років тому (1837) у харкові помер творець перших бо-

йових ракет генерал-лейтенант Олександр Засядько. Наро-
дився 1779 року в лютеньці нинішнього Гадяцького району
Полтавської області.
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175 років  тому (1837) в Острогозьку Воронезької губернії
народився видатний художник Іван Крамськой, у творчому до-
робку якого — портрет Тараса Шевченка, "Русалки", "Місячна
ніч" тощо. Помер 1887 року в Петербурзі.

130 років тому (1882) у селі Сріблянці біля Бахмута Катери-
нославської губернії народився відомий український політик,
міністр пошт і телеграфу, земельних справ УНР, організатор
Українського громадського комітету в Чехословаччині Микита
Шаповал. Помер у Ржевницях біля Праги 25 лютого 1932 року.

95 років тому (1917) в Києві помер відомий громадський
діяч, колекціонер західноєвропейського та східного мистецтва,
засновник Музею мистецтв (нині — Музей Варвари та Богдана
ханенків) Богдан ханенко. Народився 4 лютого 1849 року на
Чернігівщині.

9 червня
320 років тому (1792) перші відділи запорозьких козаків ви-

садилися на Тамані. Того ж року вони заснували 20 поселень-
куренів, за якими зберегли січові назви. З того часу збереглася
народна пісня: Гей, виступали на Кубань річку//На вічнеє
врем’я, гей!//Бувай здоров, дніпро, ріка мутная!//Підем на Ку-
бань чистої напитися. //Бувайте здорові, всі куріні наші!

10 червня
95 років тому (1917) у Києві відкрився І Всеукраїнський се-

лянський з’їзд, який підтримав політику Центральної Ради,
спрямовану на здобуття автономії України.

95 років тому (1917) українці Томського гарнізону підтри-
мали Український Генеральний Військовий комітет і заявили
про готовність виконувати його накази.

95 років тому (1917) Кубанський обласний виконавчий ко-
мітет привітав Український Генеральний Військовий комітет.

95 років тому (1917) загальні збори Української військової
громади Казані підтримали автономію України і зажадали
українізації місцевого гарнізону.

80 років тому (1932) польський суд у львові засудив студента
Михайла Колодзінського на рік тюрми за доповідь в Академіч-
ному домі "Націоналісти і військове виховання".
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11 червня
130 років тому (1882) у Києві народилася відомий археолог

скіфської доби в історії України Ірина Фабриціус. Померла 6
січня 1966 року.

95 років тому (1917) за ініціативою далекосхідньої укра-
їнської учительської спілки у  Микольську-Уссурійському від-
крився Перший Всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства
далекого Сходу. На з’їзді були представлені більш 20 українсь-
ких громадських та військових організацій далекого Сходу,
представник української військової громади Іркутська. Крім
53 делегатів, були присутні близько 300 гостей, у тому числі 8
галичан з числа військовополонених, що утримувалися в Ми-
кольську-Уссурійському. для керівництва поточною діяльні-
стю українських організацій на період до скликання нового
з’їзду було обрано тимчасовий далекосхідний Український ви-
конавчий комітет на чолі з Онисимом Ступаком.

95 років тому (1917) В’яземська українська військова рада
ухвалила сформувати окремий український полк.

95 років тому (1917) рада Українського військового клубу
імені гетьмана Петра дорошенка в Сімферополі ухвалила рі-
шення про формування українського полку.

65 років тому (1947) під час переходу сотні "Громенка" на
Захід застрілився поранений у ногу курінний лікар УПА Євген
лужецький ("Шувар"), аби не бути тягарем для товаришів.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Індонезією.

12 червня
95 років тому (1917) українці Азовського полку підтримали

Центральну Раду та українізацію російської армії.
135 років тому (1877) народився військовий діяч Семен

Овод, який в Українському військово-морському флоті з весни
1918 року очолював Головний Морський штаб і водночас був
товаришем міністра Морських справ.

13 червня
200 років тому (1812) народився філолог-славіст, історик,

професор харківського університету Ізмаїл Срезневський.
Помер 21 січня 1880 року.

115



95 років тому (1917) помер український геолог, членкор. Пе-
тербурзької АН Олександр Клоссовський, який створив укра-
їнську школу метеорологів. Народився у 1846 році.

14 червня
145 років тому (1867) народився історик, етнограф та фольк-

лорист і джерелознавець Митрофан довнар-Запольський.
Помер 30 вересня 1934 року.

65 років тому (1947) у Краматорську народився Юрій Мако-
гон, відомий український учений-економіст, завідувач кафедри
донецького національного університету. 

30 років тому (1982) мистецький керівник і диригент Українсь-
кого оперного товариства в Канаді Володимир Колесник запро-
понував до 1000-ліття хрещення Руси-України видати платів -
ками 35 концертів духовної музики дмитра Бортнянського.

15 червня
70 років тому (1942) Провідник Українського Центрального

Комітету Володимир Кубійович покликав до життя в окупова-
ному гітлерівцями львові Об’єднання праці українських сту-
дентів (ОПУС), затвердив його правильник та  іменував
головою доктора Богдана лончину.

16 червня
145 років тому (1867) у Києві народився відомий генетик,

академік АН СРСР Георгій Надсон. Помер 5 грудня 1940 року.
140 років тому (1872) в станиці Павлівській у родині козака-

чорноморця народився відомий український кубанський поет
Олександр Півень. Помер 7 квітня 1960 року в Німеччині. 

110 років тому (1902) у родовому хуторі поблизу м. Гельм’язова
на Полтавщині народилася поетеса, художниця, перекладачка На-
таля лівицька-холодна. Померла 26 березня 2005 року у Міссісазі
поблизу Торонто. Похована на цвинтарі Бавнд-Бруку (США).

110 років тому (1902) у Полтаві народився відомий укра-
їнський геральдист і родознавець В’ячеслав Сенютович-Бе-
режний.

17 червня
65 років тому (1947) повстанська сотня Громенка, перейшовши

кордон Чехословаччини, продовжила рейд до Західної Європи.
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18 червня
95 років тому (1917), незважаючи на заборону військового

міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав ро-
боту 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд, у роботі якого взяло
участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій,
а також запасних частин. З’їзд ухвалив важливі постанови про
детальний план українізації війська. Головою Українського Ге-
нерального Військового комітету переобрано Симона Петлюру.

19 червня
65 років тому (1947) сотня "Бродича" під час прориву на Сло-

ваччину на горі Великий Буковець звела бій з відділами Вій-
ська Польського і чехословацької армії. У висліді збройної
сутички вби то 30 поляків і 20 чехів. Власні втрати становили 2
повстанці. В іншому прориві того ж дня чота "Оріха" знищила
понад 50 поляків.

20 червня
125 років тому (1887) народився Борис Гомзин, ветеран Армії

УНР, поет української еміграції. Помер 15 листопада 1965 року
в Німеччині.

95 років тому (1917) в Устинівці нинішньої Кіровоградської
області народився генерал-майор авіації Олексій Мазуренко,
який за бойові подвиги удостоєний звання почесного грома-
дянина Санкт-Петербурга.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Бахрейном.

10 років тому (2002) у Нью-Йорку помер американський біохі-
мік Ервін Чаргафф. Народився 11 серпня 1905 року в Чернівцях.

21 червня
195 років тому (1817) в родинному помісті на Полтавщині

помер член державного адміралтейського департаменту Пла-
тон Гамалія. Народився в теперішньому райцентрі Полтавсь-
кої області Пирятині 18 листопада 1766 року.

130 років тому (1882) народився український художник-фу-
турист, поет давид Бурлюк. Помер 15 січня 1967 року в Нью-
Йорку, де засновано музей д. Бурлюка.

115 років тому (1897) в Полтаві народився український ін-
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женер-винахідник, один із основоположників ракетної техніки
й теорії космічних польотів Юрій Кондратюк (Олександр Шар-
гей). Загинув в ополченні під Москвою на початку 1942 року.

95 років тому (1917) українці Ардаганського полку підтримали
Центральну Раду і Український Генеральний Військовий комітет.

65 років тому (1947) з метою зламати опір "куркулів" та од-
ноосібників у західних та Ізмаїльській областях Рада міністрів
УРСР ухвалила рішення "Про оподаткування сільськогоспо-
дарським податком куркульських господарств".

22 червня
320 років тому (1692) Петро Іваненко (Петрик), вирушаючи

з ханським військом на лівобережжя, видав універсал до укра-
їнського народу із закликом підніматися за визволення рідної
землі з-під влади московського царя.

155 років тому (1857) народився український архітектор
Федір Неструх (Неструха). Помер 1 травня 1936 року в Одесі.

135 років тому (1877) у харкові народився композитор і гро-
мадський діяч, доктор мистецтвознавства (1941) Болеслав
Яворський. Помер 26 листопада 1942 року в Саратові.

130 років тому (1882) народився ботанік, фізіолог рослин і
мікробіолог Микола холодний. Помер 4 травня 1953 року. 

95 років тому (1917) у Монсині (США) народився українсь-
кий живописець Василь Мадзелян.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Марокко.

23 червня
130 років тому (1882) у селі Поручині Бережанського повіту

в Галичині народився відомий український вчений і громадсь-
кий діяч Зенон Кузеля. У 1945 році очолив відновлену Комісію
допомоги українському студентству, а з 1949 став Головою
НТШ. Помер 24 травня 1952 року в Парижі.

95 років тому (1917) у Києві проголошено Перший Універ-
сал Центральної Ради, яким було стверджено автономію
України.

90 років тому (1922) у Подєбрадах (Чехословаччина) засновано
Комітет допомоги студентам Української Господарської Академії.
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20 років тому (1992) У дагомисі між Україною і Росією під-
писано угоду про розвиток міждержавних відносин.

24 червня
180 років тому (1832) помер відомий математик і філософ-ма-

теріаліст Тимофій Осиповський. Народився 2 лютого 1765 року.
95 років тому (1917) на Софійському майдані Києва прого-

лошено Перший Універсал Центральної Ради щодо автономії
України, після чого відбувся парад українського війська.

95 років тому (1917) харківська губернська рада визнала
Центральну Раду за тимчасовий український уряд.

95 років тому (1917) українці Овдіївки на донеччині заявили
про підтримку Центральної Ради.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Туніс.

25 червня
130 років тому (1882) в Калуші на Прикарпатті народився

педагог і громадський діяч Гнат Мартинець.  Він був першим
укра їнським миряни ном, якого Папа Іван XXIII відзначив ти-
тулом лицаря-Командора Ордену св. Сильвестра-Папи. Помер
9 грудня 1968 року.

95 років тому (1917) на честь проголошення автономії
Укра їни у Петрограді відбулася багатотисячна маніфестація,
в якій узяли участь солдати-українці, матроси гвардійського
екіпажу, представники генерального штабу, всіх головних
управлінь військового міністерства і робітники-українці Пу-
тилів ського заводу. Під синьо-жовтим прапором і з портре-
том Тараса Шевченка маніфестанти пройшли по Невському
проспекту на Марсове поле до братських могил і до Таврій-
ського палацу.

30 років тому (1982) за антирадянську діяльність Михайла
Гориня засуджено до 10 років позбавлення волі у виправно-
трудовій колонії особливого режиму.

26 червня
20 років тому (1992) відбувся об’єднавчий собор українських

православних конфесій, на якому створено УПЦ Київського  пат-
ріархату.
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27 червня
90 років тому (1922) в таборі інтернованих українських воя-

ків у польському місті Каліш відбувся перший випуск штабних
старшин, організований за ініціативою тодішнього начальника
Генерального Штабу Армії УНР генерал-хорунжого Всеволода
Петріва і матеріально підтриманий головою Українського гро-
мадського комітету в Празі Микитою Шаповалом.

85 років тому (1927) президія Воронезького губвиконкому
ухвалила рішення й затвердила практичні заходи щодо украї-
нізації низового радянського апарату в окремих волостях.

60 років тому (1952) помер український терапевт та патофі-
зіолог Микола Стражеско, який заснував у Києві одну з провід-
них терапевтичних шкіл у світі. Народився 29 грудня 1876 року.

28 червня 
день Конституції України.

95 років тому (1917) Центральна Рада обрала Генеральний
Секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком.

29 червня
120 років тому (1892) у львові відбулися установчі збори То-

вариства взаємних забезпечень "дністер", першої української
щадниці в Галичині.

30 червня
Акт відновлення Української держави (львів, 1941). 

105 років тому (1907) народився Головний командир Укра-
їнської Повстанської Армії, генерал-хорунжий Роман Шухевич
(Тарас Чупринка). Загинув 5 березня 1950 року. 

95 років тому (1917) у місті Новохоперську на Слобожан-
щині відбулася українська маніфестація на підтримку автоно-
мії рідного народу. 

95 років тому (1917) у Синельниковому на дніпропетров-
щині народився видатний конструктор авіадвигунів Сергій
Ізотов. Помер у Москві 6 травня 1985 року.

90 років тому (1922) У Філадельфії (США) засновано Об’єд-
нання українських організацій в Америці.

70 років тому (1942) Провід ОУН-Б випустив спеціальне
звернення до українського народу в зв’язку з першою річни-
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цею проголошення Акта про відновлення Української держави.
40 років тому (1972) померла український живописець, гра-

фік Софія Альбіновська-Мінкевич. Народилася 18 листопада
1886 року в Австрії.

40 років тому (1972) у ленінграді помер відомий математик
Юрій линник. Народився 3 лютого 1915 року в Білій Церкві те-
перішньої Київської області.

Червень
115 років тому (1897) до порту Буенос-Айресу прибула

перша група українських емігрантів до Аргентини.
45 років тому (1967) у Києві вийшов друком перший том "Іс-

торії міст і сіл Української РСР".
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РІдНЕ СлОВО НА ТИхОМУ ОКЕАНІ
(до 95-річчя заснування української преси 

на далекому Сході)

Пробудження українського національного життя на дале-
кому Сході одразу ж покликало до життя потребу у власному
друкованому слові. Тож українці Зеленого Клину, які досить
швидко зорганізувалися, скликаючи в Микольську-Уссурій-
ському свій Перший з’їзд, одночасно розпочали видання влас-
них часописів. Так, напередодні цієї події в хабаровську
з’являється перше число газети "хвиля України", яке видається
в цьому приамурському місті за адресою лисуновська, 49, кв.
10.

На шпальтах цього видання, зокрема, наголошується про те,
що 11 (24) червня 1917 року українство далекого Сходу має
можливість уперше обговорити свої проблеми, визначаючи
свою подальшу долю і ставлення до Української Центральної
Ради, яка бореться за автономію нашого народу. На сторінках
газети можна також прочитати багато інформації про події
власне в Україні.
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Подібна інформація появляється також і в інших українсь-
ких виданнях, які тоді засновуються українськими громадами
на Зеленому Клині. Так, у Владивостоку розпочинають вихо-
дити "Українець на Зеленому Клині" і "Щире слово", в харбіні
– "Засів", а в хабаровську додається ще й "Ранок". 

Після розгрому більшовиками далекосхідної Республіки в
листопаді 1922 року, зрозуміло, й українські видання припи-
нили свій вихід. Їхніх видавців, редакторів і авторів ще потяг-
нули до радянського суду, хоч такої влади там досі не існувало,
відтак злочинів проти неї ніхто українців Зеленого Клину здій-
снити не міг.  

І тільки після відновлення Української держави в 1991 році
на берегах Тихого океану знову появляється газета "Українець
на Зеленому Клині".

З-ПІд НЕдРЕМНОГО ОКА ЧЕКІСТІВ
(до 60-річчя втечі оунівця Мирона Матвієйка)

У червні 1951 року на Тернопільщині до рук чекістів потрапила
дуже важлива особа з бандерівського Проводу  ОУН — керівник
Служби безпеки Мирон Матвієйко, який щойно прилетів з-за
кордону. Він був доставлений до Москви, де його завербували для
радіогри з Степаном Бандерою й англійською розвідкою.

Крім того, планом заходів використання цього агента пе-
редбачалося ліквідувати провідника оунівського підпілля в
Україні Василя Кука, поставивши на його чолі Матвієйка, або ж
створити паралельну структуру, опозиційну до легітимного ке-
рівника. Ще одним завданням, яке ставилося перед Матвієй-
ком, - вивести в Україну з метою захоплення Степана Бандеру.
Намічалося також використати канали зв’язку від Матвієйка
для впровадження радянської агентури в зарубіжні розвідки.

Оскільки місцем радіогри було обрано львів, то подальшу
операцію доручили українським чекістам, які відповідно при-
готувалися.  

Протягом року, як здавалося, все йшло за планом. Але в ніч
на 17 червня 1952 року все чекістське начальство було на но-
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гах — Мирон Матвієйко втік з-під варти. Перелякалося й по-
літбюро ЦК КП (б) У на чолі з леонідом Мельниковим — не-
гайно відбулося екстренне засідання, на якому створили
спеціальну комісію для розслідування факту втечі й відпра-
вили до львова другого секретаря ЦК Олексія Кириченка й
Прокурора УРСР Романа Руденка.

Зрозуміло, що було задіяно величезну кількість правоохорон-
ців для того, аби впіймати втікача. Однак це не допомогло. допо-
міг переляканим охоронцям сам Матвієйко. Він, поблукавши
якийсь час по місту в пошуках пристанища і, переконавшись у
тому, що конспіративні квартири провалені, пересидів на лича-
ківському цвинтарі до ранку, де обдумував свої подальші кроки. 

Рішення ухвалив несподіване: серед білого дня підійшов біля
приміщення управління МВС до сержанта-міліціонера й по-
просив того, аби він його затримав…

Не втік, як бачимо, але наробив переполоху великого серед
українського начальства. Вже не кажучи про таких персонально
відповідальних за його охорону, як полковник Іван Шорубалка.

Зрозуміло,  що тепер він опиниться в інших умовах, ніж до
втечі. Щоправда, через кілька років за активну допомогу в бо-
ротьбі проти українського націоналістичного підпілля Мирон
Матвієйко вийде на свободу. 

Сов. секретно
Особая папка
ПБ-104 / 38
17.VІ-1956 г.

Постановление Политбюро ЦК КП (б) Украины 
от 17 июня 1952 года

для проверки причин побега крупного государственного
преступника и организации, совместно с органами МГБ, поим-
ки его, командировать на место в гор. львов тов. Киричен-
ко А. И. — секретаря ЦК КП (б) У, и тов. Руденко Р. А. — Про-
курора УССР.

Обязать тт. Кириченко и Руденко ежедневно докладывать
Политбюро ЦК КП (б) У о ходе расследования и мерах по по-
имке этого преступника.
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Мельников
Коротченко
Назаренко
Гречуха
Сенин (17 / VІ -52 г.)
Кириченко (23.6.52)

Цілком таємно
Секретареві Центрального Комітету 

КП (б) України товаришу Кириченку О. І.
Пояснення

У липні місяці 1951 року я був відряджений до Москви в
МдБ СРСР, де мені було доручено прийняти відомого главаря
закордонного оунівського центру МАТВІЄЙКА, відправитися
з ним на Україну і використати в якості агента.

Перебуваючи в Москві, МАТВІЄЙКО за завданням органів
МдБ готував радіограми англійській розвідці і оунівському
центру за кордоном, які нами з території західних областей
УРСР передавалися на вказану вище адресу через агента-ра-
диста "Смалька".

Перед тим, як вилетіти в м. львів, в МдБ СРСР нам було по-
ставлено завдання – підібрати в м. львові конспіративну квар-
тиру-особняк, де помістити МАТВІЄЙКА, забезпечивши його
негласною охороною.

Така конспіративна квартира була підібрана в м. львові, але
потім для утримання МАТВІЄЙКА був виділений інший бу-
динок, оскільки перший будинок не відповідав усім вимогам
для утримання такого агента.

Одразу ж по прибуттю на Україну для роботи з МАТВІЄЙ-
КОМ були виділені досвідчені оперативні працівники – на-
чальник І відділу Управління 2-Н підполковник КлИМЕНКО  і
начальник відділення того ж відділу старший лейтенант дЕ-
МИдЕНКО. Крім того, їм на допомогу, і передусім для фізичної
охорони МАТВІЄЙКА, були виділені начальник відділу слід-
чої частини МдБ УРСР майор ГУЗЄЄВ, котрий пізніше у
зв’язку із зайнятістю в роботі по лінії слідчої частини МдБ
УРСР був замінений заступником начальника відділення 5
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Управління МдБ УРСР майором КОРСУНОМ  і заступником
начальника того ж Управління майором КАлЕНИЧЕНКОМ.

Поряд з цим було дано розпорядження підполковнику КлИ-
МЕНКУ забезпечити садибу, де розміщений МАТВІЄЙКО, по-
стами негласного зовнішнього спостереження.

З доповіді тт. КлИМЕНКА і дЕМИдЕНКА, а також із роз-
робленої схеми охорони мені було відомо, що в денний час спо-
стереження за особняком ведеться з-поряд розташованого
будинку, де був організований спеціальний закритий пост. 

У нічний час спостереження за конспіративною квартирою
велось чотирма розвідниками, які розташовувались в безпосе-
редній близькості до будинку, де розміщувався МАТВІЄЙКО.

для посилення охорони конспіративної квартири при вході
в садибу був виставлений постійний внутрішній пост Внутріш -
ньої охорони, а з-заду — перебувала сторожова собака.

Мною був встановлений порядок, за яким разом з МАТВІЄЙ-
КОМ повинні були перебувати три оперативні працівники, і
тільки у виняткових випадках на розгляд тов. КлИМЕНКА, коли
в цьому виникала оперативна необхідність, біля МАТВІЄЙКА
могли на деякий час залишатися два оперативні працівники.

Під час особистого відвідування конспіративної квартири
мною не було помічено порушень встановленого порядку охо-
рони садиби, де розміщувався МАТВІЄЙКО. Поряд з цим
майже щоденно, а в ряді випадків два рази на добу я приймав
доповідь тов. КлИМЕНКА  чи тов. дЕМИдЕНКА, а інколи і
тов. КАлЕНИЧЕНКА  про стан робот із МАТВІЄЙКОМ, його
поведінку, настрої, а також про порядок охорони особняка, де
він жив. Кожного разу мене запевняли, що охорона МАТВІ-
ЄЙКА організована надійно.

Враховуючи нервозний стан МАТВІЄЙКА в зв’язку з від-
тягненням викидки на наші бази англійських парашутистів і з
метою запобігання його втечі, мною в травні місяці ц. р. було
дано тов. КлИМЕНКУ розпорядження посилити пильність
працівників, приставлених до МАТВІЄЙКА, і організувати ро-
боту їх таким чином, щоб один з них цілодобово пильнував.

У той же час за ініціативою тт. дЕМИдЕНКА, КАлЕНИ-
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ЧЕНКА і КОРСУНА було вирішено доозброїти холодною
зброєю вартового Внутрішньої охорони МдБ, співробітника 7
Управління МдБ УРСР.

Мені здавалося, що такий порядок розстановки людей по-
ви нен забезпечити охорону МАТВІЄЙКА і запобігти його вте -
чі. Вважаючи так і не переконавшись особисто в правильному
підборі й розстановці людей, я допустив серйозну помилку, ос-
кільки насправді охорона МАТВІЄЙКА була організована по-
гано.

Втеча МАТВІЄЙКА стала можливою тому, що тт. КОРСУН,
КАлЕНИЧЕНКО, дЕМИдЕНКО і  КлИМЕНКО, користую-
чись послабленням контролю і вимогливості з мого боку, по-
рушили встановлений порядок охорони МАТВІЄЙКА, відпус -
кали його на прогулянку в межах садиби без супроводу будь-
кого з оперативних працівників, виводили на околицю міста
на прогулянку без супроводження оперативного стеження, змі-
нили порядок виставлення постів зовнішнього спостереження
і зменшили кількість розвідників, виставлених уночі в садибі,
де утримувався МАТВІЄЙКО, та за її межами.

Незважаючи на дане мною розпорядження не змінювати
склад караульного поста Внутрішньої охорони МдБ, тт. дЕ-
МИдЕНКО і КАлЕНИЧЕНКО допустили заміну одного вій-
ськовослужбовця малодосвідченим солдатом, не доповівши
попередньо мені.

У результаті проявленої з мого боку безпечності, послаб-
лення контролю і вимогливості, виявилось, що тт.  КлИ-
МЕНКО і дЕМИдЕНКО  не виконали даного мною в травні
місяці ц. р. розпорядження організувати цілодобове чергу-
вання спеціально приставлених до МАТВІЄЙКА  оперативних
працівників.

Я неодноразово вказував тт. КлИМЕНКУ і дЕМИдЕНКУ на
необхідність вилучення в МАТВІЄЙКа наявних у нього гро-
шей і передачі їх на ощадну книжку, однак не проявив при
цьому наполегливості і високої вимогливості, що призвело до
того, що МАТВІЄЙКО зумів узяти з собою 9 тисяч карбован-
ців, які міг використати при втечі.
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Крім викладеного, я визнаю, що будучи призначеним на по-
саду начальника Управління 2-Н МдБ УРСР, останнім часом
приділяв більше уваги і часу іншим справам, пов’язаних з ор-
ганізацією заходів по ліквідації збройного бандитизму, і менше
приділяв уваги роботі з МАТВІЄЙКОМ, передоручивши цю
роботу начальникові відділу тов. КлИМЕНКУ і начальнику
відділення тов. дЕМИдЕНКУ. Не проявив необхідної наполег-
ливості  і не добився перед керівництвом МдБ УРСР виділення
належного по штату спеціального працівника, котрий повинен
займатися справою радіограм з іноземними розвідками. Таким
чином, тов. КлИМЕНКО виявився сильно перевантаженим у
роботі і не приділяв достатньої уваги роботі з МАТВІЄЙКОМ
і організації його охорони.

Це призвело до того, що втеча МАТВІЄЙКА заздалегідь роз-
гадана й упереджена не була, а тт. КАлИНИЧЕНКО і КОРСУН,
проявивши злочинну халатність і втрату пильності, допустили
втечу МАТВІЄЙКА.

Ведення радіоігор з американською та англійською розвід-
ками і закордонним оунівським центром і викристання в цих
надзвичайно складних і відповідальних заходах такого під-
ступного і найдосвідченішого ворога, як МАТВІЄЙКО, справа
для мене і для аппарату, яким мені доручено керувати, нова.

Ніхто з нас у справі ведення радіоігор не мав достатнього до-
свіду, однак це не давало права ні мені, ні моїм підлеглим пра-
цівникам послабляти пильність і самозаспокоюватися від
мнимого благополуччя.

Я думаю, що такі гострі заходи проти ворогів, як ведення ра-
діоігор з використанням крупних оунівських главарів, ми будемо
проводити і далі, а випадок з втечею МАТВІЄЙКА буде найсерй-
ознішим уроком як для мене, так і для апарату, яким я керую.

Разом з тим запевняю Центральний Комітет КП (б)У, що з
даного випадку зроблю всі необхідні висновки і на практичній
роботі доведу, що я здатний виконати будь-яке завдання, яке
знайде за можливе доручити мені партія.

Член ВКП (б) з 1939 року, партквиток № 3174609
І. Шорубалка

18 червня 1952 року

128



лИПЕНЬ

129



1 липня
95 років тому (1917) під час бойових дій в районі Конюхів на

нинішній Тернопільщині відбулося масове братання солдатів-
українців російської армії з українськими січовими стріль-
цями, що воювали в складі австро-угорської.

85 років тому (1927) у Севастополі помер піаніст, компози-
тор і педагог Григорій ходоровський (справж. Мороз-ходо-
ровський). Народився 2 грудня 1853 року в с. Кахнівці Пиря -
тинського повіту Полтавської губернії, тепер — Свічківка Чер-
каської області.

2 липня
230 років тому (1782) помер композитор і співак Федір ла-

донька. Народився 15 грудня 1730 року в Чернігові.
95 років тому (1917) Українське товариство імені Тараса

Шевченка в містечку Глибокім Віленської  губернії ухвалило
постанову про підтримку Центральної Ради і послало двох де-
легатів до Києва.

20 років тому (1992) у Мюнхені помер активний учасник на-
ціонально-визвольного руху в 1917—1921 роках генерал-хо-
рунжий Василь Татарський. Народився 28 листопада 1898 року.

3 липня
95 років тому (1917) Українська військова рада в Симбірську

визнала Центральну Раду за тимчасовий український уряд.
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Великим Герцогством люксембург.
6 липня

95 років тому (1917) загальні збори військових частин та ін -
ших інституцій Ставки Верховного Головнокомандуючого, ви-
слухавши стоячи Перший Універсал Центральної Ради, визна  ли
її та Український Генеральний Військовий комітет за вищі ор-
гани влади України й зобов’язалися виконувати їхні постанови.

95 років тому (1917) полкова рада Кишинівського полку
ухвалила розпочати українізацію.

65 років  тому  (1937)  у  львові  помер  видатний українсь-
 кий письменник Богдан-Ігор Антонич. Народився 5 жовтня
1909 року в Новиці Горлицького повіту на лемківщині.
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7 липня
160 років тому (1852) народився український громадсько-по-

літичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературозна-
вець Володимир Науменко. Розстріляний 8 липня 1919 року.

85 років тому (1927) народився український графік Григорій
Гавриленко. Помер 23 лютого 1984 року у Києві.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Об’єднаною Республікою Танзанія та Ямайкою.

8 липня
105 років тому (1907) в Житомирі народився український

поет, критик, публіцист, археолог, громадсько-політичний діяч
Олег Ольжич (спр. — Кандиба). У травні 1944 року заарешто-
ваний гестапо у львові як чільний діяч ОУН, знищений гітле-
рівцями в концтаборі Заксенгаузен. 

95 років тому (1917) Українська рада Естляндського полку
підтримала Центральну Раду і Український Генеральний Вій-
ськовий комітет.

80 років тому (1932) польською поліцією заарештовано за
висипання могил Українським героям у Городиловичах у Га-
личині оунівців Щирбу і Процика.

9 липня
130 років тому (1882) народився український історик Ми-

хайло Слабченко. Помер 27 листопада 1952 року.
35 років тому (1977) у Владивостоці помер Григорій Куций,

один з організаторів історичної науки та системи вищої
освіти на Зеленому Клині. Перебуваючи на посаді заві-
дуючого Приморським крайовим відділом народньої освіти
(1941—53) виступив з проектом введення викладання укра-
їнської мови як другої в школах районів з компактним про-
живанням українського населення. Народився 3 травня 1911
р. в с. Гавришівці нинішнього Вінницького району Вінницької
области.

10 липня
105 років тому (1907) помер український режисер, антре-

пренер, основоположник українського професійного театру в
Галичині Омелян Бачинський. Народився у 1833 році.
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11 липня
125 років тому (1887) в Никанорівці нинішньої Кірово-

градської області народився відомий співак Павло Журав-
ленко. Помер 28 червня 1948 року в ленінграді.

65 років тому (1947) секретарі ЦК КП(б)У лазар Каганович,
Микола Патолічев і дем’ян Коротченко ухвалили протокольне рі-
шення про виконання й перевиконання УРСР планів хлібозаго-
тівель з урожаю 1947 року, чим призвели до катастрофічного
становища із забезпеченням населення України продовольством.

12 липня
85 років тому (1927) в Чехословаччині відбулися установчі

збори Союзу організацій українських націоналістів, які поста-
новили скликати спеціальну конференцію або конгрес з метою
об’єднання всіх українських націоналістичних сил.

13 липня
95 років тому (1917) Український з’їзд Чорноморщини ви-

словився за приєднання до України.
75 років тому (1937) померла український графік Софія На-

лепінська-Бойчук. Народилася 30 липня 1884 року в лодзі
(Польща).

14 липня
290 років тому (1722) помер Іван Скоропадський, гетьман

лівобережної України (1708—1722). Народився у 1646 році.
145 років тому (1867) в селі Оленівці на Чернігівщині наро-

дився організатор Української Чорноморської громади в Сева-
стополі, з травня 1920 року — командувач Чорноморським
флотом контр-адмірал Володимир Савченко-Більський. Помер
21 вересня 1955 року у французькому місті Абодант.

140 років тому (1872) народився український політичний
державний діяч лев Бачинський, який був автор закону про
об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки з УНР.
Помер в Австрії 11 квітня 1930 року. 

115 років тому (1897) у с. П’ядики нинішньої Івано-Фран-
ківської  області  народився  український   письменник, пере-
кладач Мирослав Ірчан (спр. Андрій Баб’юк). В 1929 році виїхав
до УРСР, де був репресований. Загинув 1937 року Соловках.

132



65 років тому (1947) у м. дзауджикау (тепер — Владикавказ)
народився український літературознавець,  критик, громадсь-
кий діяч, президент Національного університету "Києво-Мо-
гилянська академія" Вячеслав Брюховецький. Один з ініціа -
торів створення Народного Руху України.

15 липня
95 років тому (1917) через згоду трьох міністрів (Керенсь-

кого, Церетелі й Терещенка) під час переговорів у Києві з ке-
рівниками Центральної Ради надати Україні автономію у складі
Тимчасового Російського уряду виник політичний конфлікт.
На знак протесту проти позиції вказаних міністрів кадети за-
явили про вихід з уряду.

16 липня
95 років тому (1917) було ухвалено II Універсал Централь-

ної Ради.
75 років тому (1937) в Глухові Сумської області народилася

відома актриса Ада Роговцева.
17 липня

80 років тому (1932) в Едмонтоні (Канада) створено Укра-
їнське національне об’єднання (УНО).

75 років тому (1937) у селі Кліцко нинішнього Городоцького
району львівської області народився Іван Гель, відомий укра-
їнський правозахисник, багатолітній політв’язень. 

18 липня
95 років тому (1917) гурток українців Нижегородського

полку створив Українську раду.
25 років тому (1987) у ленінграді помер відомий геоботанік

Євген лаврінко. Народився 23 лютого 1900 року в Чугуєві хар-
ківської губернії.

19 липня
120 років тому (1892) народився український історик і гро-

мадський діяч єврейського походження Ілько Борщак. Пере-
буваючи в еміграції у Франції, став ініціатором викладання
української мови і літератури, а також запровадження курсу
українознавства в національній школі живих східних мов у Па-
рижі. Помер 11 жовтня 1959 року у Франції.
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80 років тому (1932) підписано додаткову угоду про спів-
працю наркоматів освіти УСРР і КАРСР в справі українізації
населення Північного Казахстану.

45 років тому (1967) у Кишиневі помер український скульп-
тор, різьбяр по дереву Андрій Коверко, у творчому доробку
якого — вівтар на іконостасі для церкви Св. духа у львові, іко-
ностас для церкви у с. Сокалі, портрети І. Франка, І. Свен-
цицького, М. Вороного. Народився 28 серпня 1893 року.

20 липня
155 років тому (1857) народився генерал-хорунжий укра-

їнського війська періоду визвольних змагань 1917—1921 років
Ілля Жуків.

21 липня
80 років тому (1932) постановою Раднаркому СРСР нере-

альний для УСРР план заготівель хліба в кількості 5.831,3 ти-
сячі тонн збільшено ще на 50 тисяч тонн, що вкрай загострило
продовольче становище сільського населення.

75 років тому (1937) у французькому місті Обскурі помер ак-
тивний учасник національно-визвольного руху в 1917—1921
роках генерал-хорунжий Микола Удовиченко. Народився в
харкові 27 травня 1885 року.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Грузія.

22 липня
130 років тому (1882) у с. Шкло (тепер — львівська область) на-

родився український історик, літературознавець, філолог, пись-
менник Ярослав Гординський. Помер 5 липня 1939 року у львові.

70 років тому (1942) гітлерівці остаточно окупували терито-
рію УРСР.

65 років тому (1947) біля села Наконечного Першого на Яво-
рівщині, підірвавши себе гранатою, героїчно загинула зв’яз-
кова УПА львівщини Анеля Мокляк ("Іскра"). Народилася 18
червня 1918 року.

23 липня
120 років тому (1892) народився історик, археограф Осип

Гермайзе. Помер на засланні 22 вересня 1958 року.
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100 років тому (1912) в селі Великих лучках нинішнього Му-
качівського району Закарпатської області народився активний
діяч Карпатської України Петро Янута. Розстріляний за виро-
ком Військового трибуналу 21 січня 1945 року. 

65 років тому (1947) українська громада в Сан-Пауло (Бра-
зилія) рішучим протестом до місцевого римо-католицького ар-
хиєпископа добилася заснування української греко-католиць -
кої парафії.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Казахстан.

24 липня
15 років тому (1997) в Санкт-Петербурзі помер видатний

фізик-експерементатор, академік Володимир Тучкевич. Наро-
дився 11 січня 1905 року в с. Іванівці нинішньої Чернівецької
області.

25 липня
325 років тому (1687) Козацькою радою на р. Коломак геть-

маном України було обрано Івана Мазепу.
110 років тому (1902) у харкові народився видатний укра-

їнський вчений і організатор науки, перший Президент УВАН
у США Михайло Ветухів. Помер 11 червня 1959 року в Нью-
Йорку.

95 років тому (1917) відбулося перше засідання Малої Ради
за участю національних меншин.

70 років тому (1942) у Києві агент гестапо вбив крайового
провідника революційної ОУН на східноукраїнських землях
дмитра Мирона ("Андрія").

26 липня
110 років тому (1902) в селі Поточищі нинішнього Городен-

ківського району Івано-Франківської області народився ак-
тивний діяч Карпатської України, полковник Михайло Коло -
дзінський (Гузар). Загинув 20 березня 1939 року в бою від рук
угорських агресорів.

29 липня
125 років тому (1887) народився український військовий

діяч Михайло Садовський. Помер 1967 року у Торонто.
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95 років тому (1917) Мала Рада ухвалила "Статут вищого
Управління України".

95 років тому (1917) селянський з’їзд Саратовської губернії
підтримав Центральну Раду й звернувся до неї і проханням
стати в обороні українського населення Поволжя.

30 липня
90 років тому (1922) Голова директорії Симон Петлюри при-

вітав євреїв України з прийняттям англійським  урядом ман-
дату над Палестиною, що означало відродження там єврейської
державності.

70 років тому (1942) гітлерівський рейхскомісар України Еріх
Кох видав розпорядження "Про охорону сільськогосподарсь-
кої продукції", яким передбачалася смертна кара навіть за по-
дання  недостовірної інформації про наявність худоби і
продовольства.

30 років тому (1982) помер засновник нового перспектив-
ного напрямку в зварювальній техніці — зварювання тертям
Вадим Віль. Народився 3 березня 1914 року в Одесі.

31 липня
85 років тому (1927 р.) у Києві народився дослідник давнь-

оруських міст і поселень Середнього Подніпров’я Роман Юра.
Очолював експедиції з дослідження давніх Переяслава, Воїня,
Колодяжина та інших давніх міст. Помер 1977 року. 

65 років тому (1947) міністр національної оборони комуні-
стичної Польщі Міхал Роля-Жимерський доповів про закін-
чення виселенської акції "Вісла" щодо українського населення.

70 років тому (1942) в гітлерівському концтаборі Освєнцім
польські капо закатували двох братів Степана Бандери —Ва-
силя та Олексу. 

15 років тому (1997) Центр досліджень історії України ім.
Петра Яцика (Канада) видав перший том англомовної "Історії
України-Руси" Михайла Грушевського.
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ЇхНЯ "НАША ПРАВдА" 
І ЇхНЯ "БАТЬКІВЩИНА" ПРОТИ НАС

(до 90-річчя заснування більшовицької преси
серед української еміграції в Європі)

Поставивши за мету розкласти українську політичну еміг-
рацію, що змушена була покинути рідну землю в листопаді
1920 року й не втрачала надії повернутися на Наддніпрянщину,
російська більшовицька партія доручила розробити технічні
питання цього спеціального завдання своїм представникам в
УСРР. Виконуючи його, українські більшовики одним з на-
прямків своєї місії визначили створення еміграційних газет у
середовищі тих українців, котрі пішли на чужину, не бажаючи
припиняти боротьбу проти комуністичної влади, що силою
встановлювалася на рідній землі. Це викликалося й тим, що
група українських журналістів у Празі розпочала з березня
1922 року видання двотижневика "Нова Україна". 

З метою протидії власне еміграційній українській пресі 7
липня 1922 року політбюро ЦК КП (б) У ухвалило постанову
про заснування за кордоном газети "Наша правда" (протокол
№ 57, параграф 18), на яку мали виділятися кошти з фондів
наркомату закордонних справ УСРР. І хоч 18 жовтня 1922
року політбюро ЦК підтвердило своє попереднє рішення
щодо субсидії цій газеті, однак кошти і далі не надходили. Це
змусило секретаря ЦК КП (б) У дмитра лебедя 23 листопада
1922 року звернутися листовно до заступника наркома за-
кордонних справ Олександра Яковлева з вимогою дати по-
яснення протягом 24 годин, чому не виконується згадане рі -
шення.

З матеріалів таємного архіву компартії можна довідатися і про
засідання політбюро ЦК КП (б) У від 8 вересня 1922 року, на
якому було підтверджено необхідність "видання за кордоном
друкованого органу українських зміновіхівців, що виходитиме
від 2 до 4 разів у місяць". до протоколу цього засідання додається
і кошторис двотижневого видання, який підготував диплома-
тичний представник УСРР в Берліні М. левицький. З нього дові-
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дуємося, що кожного місяця для видання газети необхідно було
передавати до Німеччини золотом до 500 золотих рублів.

Крім впливу на українську еміграцію через спеціально ство-
рені за кордоном засоби масової інформації, українським біль-
шовикам було доручено також заопікуватися галицькою
пресою. Зокрема, протокол закритої частини секретаріату ЦК
КП (б) У від 30 травня 1927 року за участю лазаря Кагановича
свідчить, свідчить, що намічалося взяти шефство над такими
газетами, як "Наше життя", "Воля народа" і "Світло".

Подібна практика створення під виглядом газет еміграції
більшовицьких органів агітації за повернення на батьківщину
вивезених на примусові роботи чи полонених українців засто-
совувалась і в повоєнний час. лист уповноваженого Руська —
яскраве тому свідчення.

Копия
дипломатическое  представительство
УССР в Берлине

СМЕТА
на двухнедельный размер 31 1/2 х 47 1/2 4 страницы

или 15 3/4 х 23 3/4  — 16 страниц
Тираж — 5000 экземпляров, печатанных в Германии.

1. Бумага 5000 аркушов 63х95 по 65 кило.
Одно кило — 125 марок — 40000

2. Помещение 15000
3. Экспедиция 20000
4. Экспедитор 30000
5. Корректор 20000
6. Редактор 40000
7. Канцелярские расходы 5000
8. Печать и набор 60000
9. Гонорары за статьи 50000

Итого нем. марок  —   280000
Перевод на зол. рубли в месяц — около 400—500 рублей.

Причем одновременно надо дать на оборудование кан-
целярии – 200 руб. золотом.

М. левицкий.
С подлинным верно.

Секретарь Бюро Секретариата ЦК     (люш).
* * *
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Строго секретно
Протокол 86 / 17

закрытой части заседания Секретариата ЦК КП (б)У 30.V.27 года
Присутствовали:
Секретари Ц. К. — т. т. Каганович, Клименко
Члены Ц. К.         — тов. Марьясин
От ЦКК -"-           — Зайцев
Зав. Отделами ЦК — т. Т. Сазонов, хвыля.
Слушали: 9. Вопросы Уполнаркоминдела.

а) О шефстве украинских центральных газет над  галиций-
скими газетами "Наше життя", "Воля народа" и "Світло".

Постановили: а) Сообщить т. Коцюбинскому, что при полу-
чении от указанных галицийских газет просьбы о принятии
шефства над ними — не возражать против этого, поручить от-
делу печати ЦК разработать вопрос о характере этого шефства.

Внести на утверждение ПБ.
Секретарь ЦК КП (б) У              л. Каганович

* * *
Таємно

Заместителю Председателя Совета Министров
Украинской ССР            товарищу Сенину И. С.
Секретарю ЦК КП (б) У по пропаганде 

товарищу Назаренко И. д.
докладная записка

о неотложной помощи газете "Батьківщина" — органа
организации "Украинский народный фронт во Франции"

Из тех неполных сведений, которыми располагает наша
группа, видно, что националистические организации, дей-
ствующие на территории Франции, в последнее время активи-
зируются в области пропаганды среди украинского населения.

для этой цели они издают:
1. Газету "Українець у Франції", которую распространяют не

только подписчикам, но и высылают бесплатно всем украин-
цам, проживающим на территории Франции.

2. Журнал "Соборна Україна", первый номер которого ши-
роко разослан безплатно.
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3. Журнал "Український самостійник" — орган подпольной
группы бендеровцев (так в оригіналі. — В. С.) также распро-
страняется безплатно.

4. "Вістник греко-католицької церкви", редактируемый на-
ционалистами греко-католическими священниками.

5. Ряд других журналов, календарей и брошур.
6. Помимо этого широко засылается националистическая

литература — брошюры и газеты из Канады, Аргентины и дру-
гих стран.

В последнее время возобновило свою работу издательство
"Наша культура" под руководством митрополита Иллариона.
Это издательство намечает издание книг, брошур и журналов
для украинского населения. Издание националистическое.

Одновременно с этим ведется подготовительная работа к из-
данию  новой националистической газеты "Голос українця", к
руководству которой привлекаются ярые националисты.

Вся эта деятельность направлена на поддержку «скиталь-
щины», на распространения клеветы на нашу родину, призыв
украинцев не возвращаться на родину.

Противопоставить этой печатной пропаганде мы можем
только орган УНФ газету "Батьківщина".

Несомненным является то, что "Батьківщина" сыграла и сыг-
рает важную роль в просвещении широких кругов украинцев,
подлежащих репатриации, как пропагандист, агитатор и инфор-
матор правдивого освещения событий и жизни в СССР и УССР.
Освещать вопросы, связанные с репатриацией украинского насе-
ления на родину, возможно делать только через "Батьківщину".

Тираж этой нужной нам газеты очень мал.. Стоимость но-
мера — 7 франков. Рассылать безплатно нет возможности, так
как ежемесячный дефицит составляет 54 тысячи франков.

до 1946 г. материальную помощь оказывали посольство и
консульство СССР. Сейчас такая помощь прекратилась, что
мотивируется отсутствием средств. Таким образом газета
стоит перед угрозой закрытия. допускать этого нельзя, ибо мы
не только лишаемся пропагандиста и информатора, но это не
сомненно усилит позиции националистов и вызовет еще боль-
шую их активность.
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Исходя из данного положения, прошу срочно поставить во-
прос в Совете Министров об ассигновании необходимой
суммы на покрытие дефицита и усиления газеты.

Смета по данному вопросу передана мною лично Вам в Па-
риже.

Помимо этого прошу ассигновать некоторую сумму на печа-
тание необходимых нам в нашей работе материалов, как-то: ли-
стовок, воззваний и справочных материалов.

О принятом решении прошу уведомить меня телеграммой.
Руководитель группы Укр. ССР по репатриации
во Франции               Русько.

25/ІІІ-1947 г.

"ГОдІ БУлО ПОЧАТИ ПРОТИАКЦІЮ"
(до 65-річчя акції "Вісла")

Злочинне виселення 482 тисяч автохтон-
них українців з лемківщини, Надсяння,
холмщини й Підляшшя до УРСР у 1944—
1946 роках, здійснене комуністичними ре-
жимами СРСР і Польщі на пропозицію
польських діячів Миколайчика й Грабсь-
кого, не розв’язало проблеми. У вказаних
регіонах ще залишалося достатньо укра-
їнського населення, аби й далі діяла по-
тужна матеріальна підтримка вояків УПА, що не могло
задовольнятині польську, ні радянську влади.

Відтак знайшовши привід — вбивство українськими по-
встанцями  віце-міністра оборони Польщі генерала Кароля
Свєрчевського — за сприяння СРСР і Чехословаччини поляки
розпочали акцію примусового переселення українського насе-
лення на так звані "зємє одзискане" — німецькі території, що
після другої світовой війни відійшли до Польщі.

Масштаби цього злочину були підкріплені такою великою
кількістю збройних відділів, що українські повстанці, котрі
досі були захисниками нашого населення, не змогли нічого
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вдіяти, бо, як справедливо зазначається в пропонованомудо-
кументі, "удар ворога був таки сильний, сконцентрований і до-
вготривалий, що годі було  почати протиакцію". 

Маємо однак повстанський звіт з акції виселення, що дає
можливість уявити її масштаби й трагедію українців Закер-
зоння, яких виганяли з батьківської землі. 

СлАВА УКРАЇНІ!
29.7.47

друже Пр(овідник)!
Виселення в нашому терені ворог вже закінчив. Виселили всі

села, почавши від м. Грубешова, і всіх місточок, скінчивши на
селах. Виселили волость Грубешів, Міняни, Поторжин, Крилів,
Мірче, долобичів, Варяж, хоробрів, Кристинеців, Белз, Тарно-
шин і Телятин. На початку цього тижня (20.7.47.) скінчили ви-
селювати волость Кристинопіль. В селах залишилися від 1 до 4
родин, в кількох селах немає нікого, а в кількох селах лишили
дещо більше. В селах залишили звичайно деяких поляків, по-
воротців зі заходу, елемент для нас ворожий. Виселювання
українців і поляків, з містечок навіть пеперівців. Між виселе-
ними поляками навіть дуже багато елементу шовіністичного,
ворожо наставленого до всього українського, а спеціяльно до
нашого визвольного руху, які були навіть дуже активними при-
служниками ворога. Виселення на нашому терені почалося від
15.6.47 р.

Тактика ворога
Перед виселенчою акцією в терені закватирувало військо по

селах, що кілька кілометрів в пунктах з добрим стратегічним
виладом. Усі села від випадових баз ворога були віддалені най-
більше до 5 кілометрів. Це ВП почала переводити облави. Най-
перше основно перешукували села, де самі кватирували.
Обставляли густо село, щоб ніхто не міг з нього вийти і тоді
вже перешукували. В ночі ходили босі по селі і надслухували.
Арештовували в селі звичайно більшу скількість мужчин, і пе-
репроваджували допити, очевидно, в жахливий спосіб поби-
ваючи арештованих. В підозрілих хатах та в родин повстанців
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арештовували більшість членів родин, або цілу родину і тор-
туруючи її вели допити. Одночасно з тим робили нічні і денні
напади на сусідні села, арештовували селян, а в підозрілих
хатах шукали за криївками. Шукали досить добре. Якщо була
всипа, що на данім господарстві є криївка, то завжди її знахо-
дили. Найбільше шукали по пустих господарствах, де ніхто не
мешкав. Також по всипаних селах, коли хтось всипав, що там є
"штаб" УПА, чи велике скупчення. Там викидали гній з хлівів,
солому зі стоділ, тоді штурхали за криївкою, перекидали дрова,
купи чоломи, стирки, сніпки, цеглу і т.д. і шукали за входом до
криївок, і це все головно у всипаних селах. В менш всипаних
селах перешукували головно пустарі та всипані господарства.
Звертали пильну увагу на сліди, стежки й т.п. Коли в одному
селі зробили перешукування, переходили до другого. Там знову
кватирували кілька день.

ліси були також перешукувані, і тут облави були також
стислі. Зразу забльокували ліси, кватируючи в селах доокола
ліса. Вночі тримали застави доокола ліса, щоб ніхто не втік, а
днем переводили по лісі облави. Спочатку звичайно перешу-
кували наверхню, підшиття, спеціяльно гущавники за укри-
вающимися. Опісля, там де були сліди, чи що іншого підозрі -
лого, шукали основно за криївками, по секціях. Одна компанія
ВП (до 60 вояків) перешукувала в одному дні невелику секцію
ліса. В лісах знайшли багато криївок. Це переважно такі, при
яких були сліди, або були слабо замасковані. добре замаскова-
них криївок знайшли дуже мало. Загально беручи, найбільші
втрати ми мали лише через всипи заломаних одиниць з вояків
УПА, або селян заломаних на тортурах. В деяких випадках
через необережність і неувагу наших кадрів.

Коли ворог тією акцією стероризував вже терен, наші кадри,
як і населення, розпочав виселення. Зразу почали виселення
від Грубешова, з холмщини. Виселювали інші війська, не ті, що
робили облави. Вивозили людей на зал.станцію до Вербкович,
а Тарношинську волость до Белзця.

Постава населення до виселення 
Вже перед самим виселенням населення втратило віру, щоб
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тим разом  могло опертись виселенню. деяка частина насе-
лення мимо всього була здецидована скритися й не виїздити.
Але страшний терор, який попередив саме виселення, грабежі,
побої підозрілих (а хто ж був непідозрілий) заломили зовсім
віру в можливість і слушність опору. Коли прийшов вкінці від
війська остаточний примус виїзду, населення їхало, хоча ніхто
не бажав покидати рідної землі. Але кожний бачив безвихідне
положення і неможливість опору. Підчас виселювання бандити
з ВП били ще раз в страшний спосіб "підозрілих". Населення
всього разом не везли, але брали вперед одних до Варяжа (з те-
рену б. Галичини), других до Вербкович (з терену холмщини).
Там щойно сортували на різні групи. Сортували при помочі ін-
формацій заломаних наших симпатиків, чи стрільців, та при
помочі місцевих поляків, які знали обставини й людей, або
співпрацювали до того часу з УПА і орієнтувались в людях.
Зразу в деяких селах лишили дещо більше родин, а виселили
цілковито підлісні і всипані села. — Опісля поправляли ще раз
виселення і забирали ті рештки.

Наша боротьба з ворогом під час виселення
Удар ворога був таки сильний, сконцентрований і довготри-

валий, що годі було почати протиакцію. Усе було змушене об-
межитись до збереження кадрів. Терор, всипи, знайдені
криївки і т.д. спричинили, що багато наших людей залишилось
в тому часі "без даху над головою". деякі наші групи були, або
ще є в рейді в Польщі.

Зараз ВП в терені дещо менше. Кватирують по селах, в малій
скількості (компанії, декуди баталіон). Кватирують тепер в Ту-
дорковичах, Шихротах, Савчюні, Варяжі, Перемислові, до-
вжневі, хлопятині, Забужі, Белзі, Кристинополі, та станиці
КОПу там де були перед тим і МО. На холмщині, в Грубешові,
Теребіні, донедавна були в Василеві холмському. Ще є також в
лащеві. до сіл, де кватирує ВП спроваджують нових польських
поселенців-колоністів зі зброєю. Зараз вони вже є в Угринові,
Варяжі, лешкові, Жнятині, Перемислові, Вербіжі, і хлопятині.
Про виселені Грубешівські села звідомлення ще не маю. По
селах роблять тепер переважно підпали і то головно ніччю, а
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днем крутиться ВП і цивільні колоністи в більшости сіл. За-
сідки роблять на краях сіл, при виході пільних стежок і дорі-
жок, менше на головних дорогах. Рівнож роблять засідки біля
хат полишених родин. На засідки виходять ніччю, як стемніє,
а вертають над раном, ще за темна. На засідках стараються си-
діти тихо, так само тихо підходити і відходити, щоб не роз-
конспіровувати свій побут і свою тактику.

Останньо нашими силами розбито колоністів в Угринові, де
було ок.40 озброєних ОРМО, та нагнано колоністів з поворо-
том у польські терени. деякі села ще спалено, а інші ще зали-
шено з деяких мотивів. (УВАГА: зле, тим разом треба палити
чимскоріше — прим.переписувача).

— На Полі Слави впало 24-х повстанців. Про деяких, крім
того, що нема відомостей, але це може бути лише кількох.
Нижче подаю про тих, які впали після відходу д(ру)га А.

— 20.6.47. поляг на Полі Слави к-р дАВИд. В с. Шихторах
під хатою зайшов вночі на засідку. Був ранений в коліно. до-
сунувся ще до стодоли. Рано знайшло його ВП. Він застрілив
ще одного вояка ВП і тоді сам застрілився. Ок. 30.6. згинув дг.
Захарчук (левко). Коло 30.6.47. згинув зв’язковий Ір. в с. Жу-
желі — ГРИЦЬ. В долобичівськім лісі впав стрілець з вд. дуди
— ЧОРНОТА. Раненого стрільця Явора здається забрали ще
живим. Підчас облави в ліску, б.Василева полягли Гірняк і Сме-
река з БСБ. Згинули в криївці наслідком всипи. В Осердові за-
стрілився безнадійно хворий на туберкульозу ЮРКО з БСБ.
Він не міг вже ходити, а коли виїхало село, він лишився без
опіки. Зловили живими 12 з вдвд УПА, чи теренових праців-
ників, крім того, ще кількох, які колись з нами співпрацювали,
хоч останньо не були активні. Заломилися і сипали:стр.Циган
з вд Чавса й частинно Микола з господарки, зголосився до во-
рога Березинський з вд дуди і Загуляй з БСБ.

Акція ворога триває дальше з повною силою
…(дальше пропускається, з конспіративних причин)…

СлАВА УКРАЇНІ!
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У  СлУШНИЙ ЧАС  І  В  ПОТРІБНОМУ  МІСЦІ
(до 65-річчя від дня народження В’ячеслава Брюховецького)

Якщо аналізувати життєву діяльність В’я-
чеслава Брюховецького, то впадає в око до-
сить промовиста деталь: він завжди в слуш-
ний час з’являється в потрібному місці —
там, де вирішується справа. Водночас він
завжди гостро відчував той момент, коли
необхідно відійти, аби не бути втягненим у
якусь "батрахоміомахію", чи усвідомлював
вимогу часу поступитися.

Автор цих рядків міг би, звичайно, навести конкретні при-
клади з цього приводу ще зі студентських років, коли вже
знався з Славком Брюховецьким.  Але краще говорити про те,
що на виду в усіх. Так-от: саме тоді, коли потрібно було легі-
тимно формувати всенародний рух за перебудову, що згодом
трансформується в Народний Рух України, то якраз В’ячеслав
Брюховецький брав на себе двобій з вишколеними апаратни-
ками Комісії партійного контролю ЦК КП України, які і погро-
жували, і обіцяли. Скажімо, прискорення квартирної черги…

Однак їм не вдалося схилити тодішнього співорганізатора
Руху до розумного компромісу, й він продовжував обстоювати
ідеї цієї сили, бо, як заявив у високих кабінетах, "люди нам по-
вірили".

Але коли побачив, що виплеканий інтелектуалами НРУ як
масовий всенародний рух перетворюють у політичну партію,
відійшов. Знайшов не менш важливе заняття — відродження
Києво-Могилянської академії як першого в Східній Європі уні-
верситету. Про цей вищий навчальний заклад України сьогодні
вже знають в усьому світі.

Знову ж таки, коли підійшов пенсійний вік — поступився
молодшим на посаді президента університету. Не віриться
проте, що В’ячеслав Брюховецький у відставці. Чекайте, що в
слушний час він знову об’явиться в потрібному місці. 
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1 серпня
280 років тому (1732) в с. Нижній Сироватці, тепер Сум-

ського району Сумської області, народився просвітник, уче-
ний, духівник царської родини Андрій Самборський. Помер
1814 року в Санкт-Петербурзі.

2 серпня
95 років тому (1917) у  хоружівці Сумської області наро-

дився відомий український письменник Олекса Ющенко.
20 років тому (1992) у Києві утворено об’єднання націо-

нально-демократичних сил, до якого увійшло 16 партій та гро-
мадських організацій.

3 серпня
140 років тому (1872) у м. Ромни (нині — Сумської області)

народився геолог і палеонтолог, засновник Палеонтологічного
музею РАН, академік АН СРСР Олексій Борисяк. Помер 25 лю-
того 1944 року.

65 років тому (1947) загинув майор Остап Безпалко ("Задо-
рожний"), перший організатор відділів УПА в холодноярщині
й Уманщині, виконуючий обов’язки командира Військової
округи "лисоня" УПА-Захід.

4 серпня
255 років тому (1757) народився один з найвизначніших май-

стрів портретного живопису Володимир Боровиковський.
Помер 18 квітня 1825 року.

90 років тому (1922) у Петрограді помер видатний інженер-
механік, автор проектів багатьох залізничних мостів Микола
Белелюбський. Народився 13 березня 1845 року в харкові.

20 років тому (1992) Республіка Намібія визнала незалеж-
ність України.

5 серпня
200 років тому (1812) помер вчений-енциклопедист, один із

засновників акушерства і педіатрії Нестор Амбодик-Максимо-
вич. Народився 7 листопада 1744 року у  Веприку на Полтав-
щині.

75 років тому (1937) у Києві народився письменник, журна-
ліст, історик, літературознавець Юрій хорунжий. 
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50 років тому (1962) у Парижі помер філософ-неокантіанець,
історик філософії Василь Зеньковський (Зіньківській). Наро-
дився у Проскурові 4 липня 1881 року.

6 серпня
355 років тому (1657) помер провідник Української націо-

нальної революції середини XVII століття і творець відродже-
ної української держави — Гетьманщини Богдан хмельниць -
кий. Народився 1595 року.

205 років тому (1807) у Петербурзі було підписано правни-
чий указ про відкриття друкарень при губернських правліннях
(у Києві, Житомирі, Кам’янець-Подільському, харкові, Пол-
таві, Чернігові, Катеринославі, херсоні, Сімферополі).

120 років тому (1892) народився український військовий
діяч Михайло Крат. Помер у дітройті в серпні 1979 року. 

100 років тому (1912) помер відомий живописець і графік
лев Жемчужников, у творчому доробку якого були твори на
українські теми: "Кобзар на шляху", "Козак їде на Січ"; графічні
роботи — "Жниця", "Козак у степу"; альбом офортів "Живо-
писна Україна". Народився 14 листопада 1828 року.

7 серпня
170 років тому (1842) у селі Бернадосівці нинішнього Брат -

ського району Миколаївської області народився видатний ви-
нахідник у галузі електрозварювання, сільськогосподарської
техніки, стрілецької зброї Микола Бернардос. Помер 21 вересня
1905 року у Фастові на Київщині.

35 років тому (1977) у Мюнхені помер активний учасник виз-
вольних змагань 1917—1921 років генерал-хорунжий Микола
Стечишин. Народився 19 грудня 1890 року в селі Новосі-
яцькому на херсонщині.

8 серпня
145 років тому (1867) в місті Яворові на нинішній львівщині

народився дійсний член НТШ, викладач Українського таємного
університету у львові Остап Макарушка.

95 років тому (1917) на станції Пост-Волинський на Богда-
нівський полк, який виїжджав на фронт, напали московські кі-
расири і донці.
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9 серпня
85 років тому (1927 р.) в дем’яневі (тепер — Івано-Фран-

ківська область) народився відомий український дослідник іс-
торії та археології давніх слов’ян Володимир Баран. лауреат
державної премії, член-кореспондент НАН України (1998).
Автор близько 200 наукових праць.

80 років тому (1932)  президія далекосхідного крайвикон-
кому ухвалила рішення щодо обслуговування українського на-
селення в частково українізованих Шмаківському, Іванівсь -
кому та Яковлевському районах.

60 років тому (1952) у ленінграді померла відомий живопи-
сець і педагог Ольга делла-Вос-Кардовська. Народилася 14 ве-
ресня 1875 року в Чернігові.

10 серпня
195 років тому (1817) у Феодосії народився відомий живо-

писець-мариніст Іван Айвазовський. Водночас, подорожу -
ючи Україною,  створив картини "Чумацька валка" (1857),
"Млин на березі річки. Україна" (1880), "Чумаки в степу
вночі", "Весілля на Україні" (1891). Помер 15 травня 1900
року.

11 серпня
80 років тому (1932) помер український письменник, педа-

гог Степан Панасенко (Степан Васильченко). Народився 8
січня 1879 року.

12 серпня
135 років тому (1877) народився відомий дослідник історії

України, літературознавець, етнограф Олександр Грушевський.
Помер на засланні 1942 (або 1943 за ін. даними) року. Реабілі-
тований у вересні 1989 року.

70 років тому (1942) помер український живописець-пейза-
жист, один із засновників Української академії мистецтв Ми-
кола Бурачек. Народився 16 березня 1876 року.

13 серпня
145 років тому (1867) народився військовий діяч, генерал-

майор Олександр Остафіїв, який з 1918 року перейшов до ук -
раїнської армії, де очолював Головну шкільну управу

150



Військового міністерства. Входив до складу Вищої Військової
Ради УНР.

105 років тому (1907) народилася український мікробіолог,
член-кореспондент НАН України Віра Тульчинська. Померла
20 травня 1994 року.

14 серпня
150 років тому (1862) народився командуючий Українським

Чорноморським флотом, міністр морських справ Української
держави віце-адмірал Андрій Покровський.

15 серпня
140 років тому (1872) у Прилуках на Чернігівщині народився

український державний діяч, основоположник українського
книгознавства, бібліотекознавства, бібліограф, педагог Степан
Сірополко. Помер на еміграції 25 лютого 1959 року.

80 років тому (1932) народився гідрофізик, фахівець у галузі
фізики моря, академік НАН України Борис Нєлєпо, який роз-
робив прилади для вимірювання радіоактивності океану та
його дистанційного зондування.

17 серпня
130 років тому (1882) в селі Єнках на Полтавщині народився

активний учасник національно-визвольного руху в 1917—1921
роках, у травні—липні 1919 — начальник штабу, виконуючий
обов’язки командуючого дієвою Армією УНР генерал-хорун-
жий Василь Тютюнник. Помер у рівненському шпиталі 19
грудня 1919 року від тифу.

95 років тому (1917) видано "Тимчасову інструкцію для Ге-
нерального Секретаріату Тимчасового уряду в Україні". Нею
визнавалася юрисдикція української влади тільки на 5 губер-
ній: Київську, Волинську, Полтавську, Чернігівську і Поділь-
ську.

65 років тому (1947) ЦК КП(б)У ухвалив чергову постанову
про посилення боротьби з українським націоналістичним під-
піллям у західних областях УРСР.

18 серпня
95 років тому (1917) народився український скульптор Ва-

силь Бородай.
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20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Колумбія.

19 серпня
80 років тому (1932) народився український кінорежисер, за-

служений діяч мистецтв України лев Удовенко.
20 серпня

130 років тому (1882) у Києві народився відомий фізик-екс-
периментатор, один із засновників радіофізики та радіотех-
ніки дмитро Рожанський. Помер 27 вересня 1936 року в ленін -
граді.

100 років тому (1912) народився український скульптор Во-
лодимир Сколоздра, у творчому доробку якого — пам’ятники
В. Стефаникові у львові та Едмонтоні. Помер у львові 7 серпня
1980 року.

95 років тому (1917) після гострої критики Центральною
Радою Винниченко подає у відставку з посади голови Гене-
рального секретаріату.

15 років тому (1997) у лідсі (Великобританія) помер відомий
поет української діаспори, хорунжий дивізії "Галичина" Богдан
Шкандрій (Богдан Бора). Народився 11 квітня 1920 року в селі
Павлівці на Прикарпатті.

45 років тому (1967) у США помер відомий український нау-
ковий і громадський діяч Богдан Загайкевич. Народився 1887
року.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Алжирською Народно-демократичною Республі-
кою.

21 серпня
145 років тому (1867) у с. Кичинці (нині — Черкаська

область) народився український історик, краєзнавець, педагог,
громадський діяч леонід добровольський, відомий своїми пра-
цями про топографію Старого Києва і Київщини. Помер 7 ве-
ресня 1929 року в Києві.

95 років тому (1917) загальні збори українців Севастополя
висловили рішучий протест щодо спроби Тимчасового уряду
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обмежити автономію України й зажадали від нього задово-
лення всіх вимог Центральної Ради.

21—24 серпня 
20 років тому (1992) у Києві відбувся Перший Всесвітній

форум українців.
22 серпня

95 років тому (1917) Царськосільська і Красносільська укра-
їнські військові ради підтримали на спільному засіданні Цент-
ральну Раду і зажадали від Винниченка не залишати посади
голови Генерального секретаріату.

65 років тому (1947) біля села Верещин відбувся останній бій
українських повстанців проти польської комуністичної влади
на холмщині.

20 років тому (1992) Президент УНР в екзилі Микола
Плав’юк, Голова Уряду Іван Самійленко та Голова Української
Національної Ради Михайло Воскобійник передали владі
України у Києві свої повноваження і мандат державного
Центру УНР в екзилі.

23 серпня
165 років тому (1847) народився український громадський

і політичний діяч, адвокат Ілля Шраг. Помер 11 квітня 1919
року.

145 років тому (1867) у Яворові, тепер львівська область, на-
родився український письменник, критик, історик літератури,
публіцист, перекладач, журналіст, громадський діяч Осип Ма-
ковей. Помер 21 серпня 1925 року в Заліщиках (тепер — Тер-
нопільська область).

140 років тому (1872) народився генерал-хорунжий Борис
Стелецький, який у 1918 році був начальником штабу армії
Гетьманської держави.

135 років тому (1877) у Вільнюсі померла дитяча письмен-
ниця Ганна дараган (Балуг’янська). Народилася у Санкт-Пе-
тербурзі 4 березня 1806 року.

105 років тому (1907) померла видатна письменниця Марко
Вовчок. Народилася 3 січня 1834 в маєтку Єкатериненське
Єлецького повіту Орловської губернії.
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24 серпня 
день незалежності України.

20 років тому (1992) у львові відкрито пам’ятник Тарасу
Шевченку (автори —В. і А. Сухорські).

20 років тому (1992) у Києві відбулося урочисте відкриття
університету "Києво-Могилянська академія".

25 серпня
170 років тому (1842) помер український історик, автор 3-

томної "Історії запорозьких козаків", рукопис якої втрачено,
Олексій Мартос. Народився у 1790 році.

80 років тому (1932) у Коктебелі (Крим) померла відома спі-
вачка і педагог Марія дейша-Сіоницька. Народилася 3 листо-
пада 1859 в Чернігові.

26 серпня
125 років тому (1887) народився український архітектор

дмитро данченко, один із засновників українського модерного
архітектурного стилю. У 1930 році репресований, загинув у та-
борі 21 травня 1942 року.

95 років тому (1917) Мала Рада приймає відставку кабінету
Винниченка і доручає сформувати новий Генеральний секре-
таріат дмитру дорошенку.

95 років тому (1917) в Острогозьку Воронезької губернії від-
бувся український національний з’їзд Острогозького і Валуй-
ківського повітів, який ухвалив резолюцію про приєднання
Східної Слобожанщини до України.

95 років тому (1917) Кубанську область проголошено рес-
публікою. 

85 років тому (1927) Наркомат освіти РСФРР затвердив ін-
струкцію про принципи і методи переведення шкіл, що обслу-
говують українське населення Росії, на рідну мову.

30 років тому (1982) в Оттаві помер відомий громадський і
політичний діяч, видавець і редактор Іван Тиктор. Народився
у Красному Золочівського повіту в Галичині у 1896 році.

29 серпня
290 років тому (1722) у Ромнах (нині — Сумська область) на-
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родився професор Кільської медичної академії, головний лікар
Петербурзького генерального госпіталю Іван Полетика. Один
з організаторів ліквідації епідемії чуми в Києві та Василькові
(1770—71). Помер у 1783 року.

30 серпня
140 років тому (1872) на харківщині народився український

політичний та державний діяч, з 22 січня 1918 — державний
писар УНР Іван Мірний. У 1919—20 роках — член делегації
УНР на Паризькій Мирній конференції. У 1920 — представник
екзильного уряду УНР у Берліні. З 1924 р. проживав у Празі,
був директором канцелярії Українського Високого педагогіч-
ного інституту імені М. драгоманова. Помер у Празі 17 березня
1937 року.

90 років тому (1922) у с. Новоскелюватці, тепер Микола-
ївської області, народився український поет-сатирик, дитя-
чий письменник Павло Глазовий. Помер 31 жовтня 2004 року.

85 років тому (1927) у дніпропетровську народився відомий
спеціаліст у галузі акустичного і електромагнітного захисту
суден Геннадій хорошев.

31 серпня
110 років тому (1902) народився відомий фізик Андрій ла-

стовецький. Загинув 11 вересня 1943 року.
75 років тому (1937) у луцьку закінчився процес проти 42

українських студентів, яких польська влада обвинувачувала в
приналежності до ОУН. Згідно з вироком Іван Климів був по-
караний десятьма роками ув’язнення, Павло Мигаль — вісь-
мома, інші підсудні одержали покарання терміном від семи до
одного року ув’язнення. 

70 років тому (1942) крайовий провідник ОУН на східно-
українських землях видав наказ про розгортання боротьби за
незалежність, спираючись на власні   сили.

25 років тому (1987) у Києві з організацією Українського
культурологічного клубу почала формуватися опозиція до офі-
ційної влади.
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ТВОРЕЦЬ НАЙБІлЬШИх МОСТІВ
(до 90-річчя від дня смерті Миколи Белелюбського)

Наш земляк Микола Белелюбський
(13.03.1845—4.08.1922), котрий народився
в харкові, зарекомендував себе видатним
механіком, проектувальником і будівни-
чим залізничних мостів. Закінчивши в 1862
році із золотою медаллю Таганрозьку гім-
назію, він іде слідами свого батька — Апо-
лона Белелюбського, вступаючи в Інститут
корпусу інженерів шляхів сполучення в
Санкт-Петербурзі. Через п’ять років всебічно освіче - ний юнак
не тільки одержує диплом інженера, а й удостоюється честі за-
несення його імені на мармурову дошку кращих вихованців
цього прославленого навчального закладу, що відкрило йому
шлях до наукової та викладацької діяльності там же.  

З самого початку своєї самостійної діяльності Микола Беле-
любський захопився будівництвом великих мостів з метале-
вими прольотами, що стало справою всього життя й поставило
його на чолі мостобудування в Росії.

Свою діяльність в цій галузі харків’янин Белелюбський роз-
почав у перебудові дерев’яних мостів Миколаївської залізниці,
де для зміни 48 їх треба було виконати 26 проектів прольотів.
Складність заміни полягала і в тому, щоб усе це зробити без зу-
пинки руху поїздів. У зв’язку з цим наш земляк запропонував
два способи здійснення монтажу нових мостів: прольоти до 35
метрів виготовлялися повністю в Санкт-Петербурзі, звідки до-
ставлялися на місця і встановлювалися на опори спеціально
сконструйованим ним краном (це було вперше в історії мосто-
будування), а довші прольоти складалися на спеціальних під-
мостках, які підвішувалися до існуючих дерев’яних опор.

Подібні проблеми виникали і при будівництві і багатьох
інших мостів, яких за своє життя Микола Белелюбський
спроектував понад сто. Скажімо, в 1875—1881 роках за його
авторськими розрахунками був споруджений найдовший на
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той час у Європі міст через Волгу біля Сизрані — 13 прольотів
по 111 метрів кожний. 1881 року — біля нинішнього дніпро-
петровська було збудовано двоярусний міст — для залізнич-
ного і гужового транспорту — через дніпро, який нараховував
15 прольотів по 71,3 метра. Того ж року з’явився міст через
річку Інгулець, у якому Белелюбський передбачив опори висо-
тою в 45 метрів, а прольоти — довжиною 96,3 метра. А міст
через Волгу біля Симбірська, збудований 1911 року за про-
ектом нашого земляка, мав прольоти довжиною в 153 метри.

харків’янин Микола Белелюбський відомий також як ак-
тивний новатор застосування нових матеріалів у будівництві
мостів. Саме він першим у Росії рекомендував використову-
вати лите залізо, пропонував вітчизняний цемент у залізобе-
тон. Він, до речі, опублікував у 1885 році перший у Росії "Курс
строительной механики".

З утворенням у 1895 році Міжнародного товариства випро-
бування матеріалів Микола Белелюбський активно працює в
його складі, а з 1912 року обирається президентом цієї автори-
тетної наукової організації. до речі, його проекти на міжна-
родних виставках завжди високо оцінювалися. Наприклад, в
Единбурзі (1890) Миколі Белелюбському присудили золоту ме-
даль, а в Парижі (1900) — почесний диплом.  

БУТИ ГОТОВИМИ дО МОЖлИВОГО "ГАЗАВАТУ"
(до 90-річчя вироблення української стратегії 

щодо розвитку подій на Кавказі)

досягнувши своїх національно-політичних змагань у січні
1918 року проголошенням самостійної Української Народної
Республіки, українці з великою симпатією і прихильністю слід-
кували за визвольним рухом інших поневолених народів, на-
даючи їм моральну і матеріальну допомогу. Тільки таким
шляхом, вважали в Києві, можна усунути грізну небезпеку ро-
сійського імперіалізму, закріпити свою державну незалежність
і запевнити економічний розвиток та добробут вільних наро-
дів, які зможуть тоді представляти самі по собі велику силу і
кращу запоруку миру і культури на сході Європи.
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Чи не найважливішою була для України справа Південно-Схід-
ного союзу: донщина, Кубанщина, Чорноморщина, Астрахан-
щина, Підкавказзя й, оскільки саме ці землі лежать на великому
шляху з Європи до Центральної Азії: до земель, природні багат-
ства котрих великі, але повністю не використовувалися. Відда-
вати ці землі під безпосередній політичний вплив Московщини,
вважали в Києві, було б рівнозначним із  замкненням собі в май-
бутньому дверей до Центрально-азійського Сезаму.

Таким же було ставлення Української Народної Республіки
і до новоутворених кавказьких республік, про що означувалося
в нотах, висланих до міністерств закордонних справ Грузії,
Азербайджану, Вірменії, а також до Кубані та дону.

Зрештою, вважали в Україні, всі національні держави, утво-
рені на терені колишньої Росії, повинні утворити сильну і жит-
тєву спілку на зразок чорноморсько-балтійського союзу з вклю-
ченням Польщі й Румунії. Водночас вони повинні зрозуміти, що
без незалежної України їхнє незалежне життя немислиме.

Виходячи із засади, що проблема Сходу Європи може бути
розв’язана тільки за умови повного задоволення національно-
державних змагань народів колишньої Російської імперії, тобто
їхнього самостійного і незалежного існування, котрі, об’єднав-
шись на грунті спільних політичних військових і господарських
інтересів, могли б скласти могутні коаліцію — Уряд УНР ставив
на порядку денному своєї закордонної політики реалізацію ідеї
Чорноморського Союзу. до неї українська державна політична
думка поверталася в ті роки дуже часто, але різні політичні і мі-
літарні катастрофи, які переживали новоутворені держави на
терені колишньої Росії, а також невиразність і невикристалізо-
ваність державної думки урядів і полі тичних угруповань дону і
Кубані, не дали можливості її вчасно реалізувати.

Коли стало зрозуміло, що більшовики безупинно й непо-
хитно здійснюють стару російську імперіалістичну політику,
пристосовуючи тільки ідеї дореволюційного імперіалізму до
своєї ідеології, і коли їх ось-ось мала визнати Західна Європа,
ідея союзу державних новотворів на сході Європи, а особливо
ідея союзу Причорноморських держав, набрала особливої ваги
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і всіма обставинами нової політичної кон’юнктури вимагала
своєї реалізації.

Необхідність такого союзу диктувала не тільки завданнями
дня, а й прогнозом взаємних політичних відносин Росії щодо
країн, які входили до революції до її складу. Такий прогноз під-
казував: у чиїх би руках не була влада в Росії — вона довгі роки
буде змагатися повернути ті терени, що відсепарувалися від
неї, в рамки своєї державної організації і використовувати їх
для своїх політичних господарських і культурних інтересів.

Тож основним постулатом Чорноморського Союзу мало
бути: реалізація ідеї самовизначення народів і визнання всіх
держав, що повстали на території бувшої Російської імперії.

для того, щоб такий союз дійсно був авторитетним і право-
сильним, Уряд УНР вважав необхідним: до його складу повинні
увійти ті країни, які твердо й ясно виявили свою волю до само-
стійного державного життя і мають свої правні уряди. Такими
державами були: Україна, Кубань, Грузія, Азербайджан і Вірме-
нія, уряди яких, навіть після поразки їхнього війська на власній
території, продовжували опрацьовувати цю ідею навіть в екзилі.  

Особливу увагу приділяв цьому питанню Голова директорії
й Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра. Аналізуючи
перебіг подій, він у серпні 1922 року вважав, що можуть від-
бутися радикальні зміни в становищі закавказьких республік,
тим паче, що туди спрямувала свої погляди Туреччина. Саме
це змусило Провідника українського національно-визвольного
руху звернутися до військового міністра УНР Миколи Юна-
ківа з пропозицією врахувати можливий розвиток подій у Кав-
казькому регіоні й відповідно приготуватися до нього.

Таємно
Військовому міністрові Ген.-Пор. Юнаківу

п. Генерале,
В тутешніх військових, високо-одповідальних, кругах з най-

більшим напруженням стежать за вислідом політичної бо-
ротьби між Англією і Францією, результати якої можуть кар -
дінально змінити дотеперішню сітуацію. З хода переговорів і
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діскусій на Генуезській та Гаагській конференціях можна вже
було бачити таємничість та неясність мотивів, що спонукували
згадані конференції устрясти на мертвих точках не-життьових
ухвал. лише під кінець обох конференцій вилізло шило з міш-
ків, і преса протилежних таборів вивела на чисту воду темні
мо¬менти тої боротьби, що мала місце на конференціях, та й
тепер ще не закінчилась. Оскільки Англія разом з Італією ста-
рались допровадити до порозуміння з совітською владою,
остільки Франція—Бельгія саботували це порозуміння. Кі-
сткою незгоди була суперечка про Бакинську і Закавказську
нафту та Туркестанську бавовну. Англія готова була взяти на
себе відбудову залізниць Петроград—Москва—Петровськ—
Баку, щоби таким чином мати в своїх руках дорогу для виве-
зення нафти і підсунутись ближче до дороги Красноводськ—
Ташкент в цілях посідання тамошньою бавовною.

Ці пляни, завдяки таємній допомозі Америки для Франції—
Бельгії, не здійснились. Боротьба між конкурентами прова-
диться далі. На підставі деяких, ще не перевірених, даних
актуальним чинником цієї акції є Туреччина, зокрема уряд Ке-
маля-паші. Бажаючи за всяку ціну добитись одміни Севрського
трактату, Ангорський уряд, як Вам відомо, провадив боротьбу
з греками і вступив в дружні договори з совітськими урядами
Росії та України, підписавши навіть ніби військові конвенції з
ними. Ще в початку цього року відомий Енвер-паша маніфес -
тував цю дружбу персональним перебуванням в Москві.

Нині Енвер-паша опинився в ролі головнокомандуючого
протибольшевицькими силами Середньої Азії і на чолі му-
сульманського руху тамошнього. Згідно з отриманими мною
інформаціями — неперевіреними — справа дальшого ходу
подій має виглядати так. Після опановання Енвер-пашою ці-
лого Туркестану, мало б наступити опановання військами Ке-
маль-паші Закавказзя і районів з нафтовими джерелами —
Баку—Грозне. Щодо останнього, то воно може здійснитись або
а) дорогою місцевого повстання, б) або одвертого зірвання Ан-
горського уряду з Москвою і утворення фронта на Кавказі. В
останньому разі Кемаль-паша сподівається шляхом мобілізації
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магометан на Кавказі здобути для своєї армії не менше 500.000
людей, придатних для боєвих завдань.

Але треба мати на увазі, що вся ця комбінація буде мати ре-
альні шанси на її здійснення тільки тоді, коли Кемаль-паша
буде мати гарантії (од Франції) в постачанню зброї, якої йому
бракує. В разі позитивному на Кавказі має бути оголошено "ха-
зават" — "Свята війна". Так виглядають інформації, отримані
мною.

Оскільки вони певні — сьогодні не можу сказати. деякі —
дотичні посередньо цієї можливости — дані находять підт-
вердження своє в підготовчій праці проти большовиків в Гру-
зії. Під час моїх і п. прем’єра розмов з грузинським міністром
Ромішвілі вияснилось, що протибольшовицьке повстання гру-
зини можуть підняти тільки тоді, коли матимуть належне за-
певнення од Франції, що кемалісти їм не зашкодять.

В кожному разі справа конфлікту Сов. Росії з Туреччиною
на кавказькому грунті розглядається як справа можлива. для
мене ясно, що утворення Кавказького фронту не може дати га-
рантій за перемогу турків над Совітською Росією без одночас-
ного утворення иньших фронтів в цілях одтягнення больше -
вицьких сил, які тоді будуть кинені виключно проти турків —
будуть приняті засоби для перевірки отриманих інформацій.

Прошу довести про це до відома п. прем’єра і міністра за-
кордонних справ, останньому запропонуйте вияснити у наших
царгородських представників, як виглядає сучасний стан
фронта між кемалістами і греками, а також і які там маються
інформації в поданій вище справі.

28/VIII. 1922 р. Петлюра.

НАШОГО ЦВІТУ – ВПЕРШЕ З УСЬОГО СВІТУ
(до 20-річчя Першого світового форуму українців у Києві)

Про цей день мріяло не одне покоління українців — і тих,
хто залишався на рідній землі, і тих, кого доля порозкидала по
всьому світові. Але Перший Всеукраїнський національний кон-
грес, який скликала в квітні 1917 року в Києві Центральна Рада,
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не міг зібрати представників нашого народу з усіх-усюд, ос-
кільки вони на той час були розділені фронтами Першої світо-
вої війни. Та й значна маса українства вже була за океаном.

Не можна було зібратися в Києві й після об’єднання Укра-
їнської Народної Республіки і Західно-Української Народної
Республіки 22 січня 1919 року, бо агресія більшовицької Росії
невдовзі змусила законний Уряд Української держави і її вій-
сько відступити на чужину. Відтак питання скликання світо-
вого форуму українців відкладалося до кращих часів, хоч ідея
його постійно зроджувалася в середовищі нашої еміграції.
Особливо активно підтримував її в міжвоєнний період такий
відомий український громадсько-політичний діяч, як Віктор
Приходько.

Після другої світової, коли вигляди на відродження само-
стійної української державності губилися в неясній перспек-
тиві з огляду на співпрацю західних демократій з сталінським
режимом, це питання вже обговорювалося в середовищі віль-
них українців як конечне. Зрештою, 1967 року вони змогли ор-
ганізуватися в Світовий Конгрес Вільних Українців, регулярно
обговорюючи насущні проблеми нашого народу. Але на тих зі-
браннях не вистачало представників з Великої України, та й
збиралися вони не в стольному граді Києві, "звідки на весь світ
благодать божа зросла і засяяла", як висловлювалися українські
козацькі провідники.

Тому однозначно: відродження незалежної України 24
серпня 1991 року покликало під синьо-жовті прапори до Києва
все українство світу. І саме тут 21 серпня 1992 року відкрився
перший в історії форум українства з усіх його розселень.  І ціл-
ком логічно, що саме в ті дні очільники екзильного Уряду УНР,
що протягом багатьох десятиліть зберігали традиції й права
законної державної влади нашого народу, передали клейноди
гетьмана Івана Мазепи як її відзнаки вперше всенародно обра-
ному Президенту України леоніду Кравчуку.
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163



1 вересня
65 років тому (1947) енкаведисти замордували греко-като-

лицького єпископа Теодора Ромжу.
2 вересня

110 років тому (1902) в Гарбузові на нинішній Тернопільщині
народився український філософ Григорій Маланчук. Помер у
данії 20 серпня 1978 року.

3 вересня
120 років тому (1892) на Чернігівщині народився українсь-

кий політичний і державний діяч Микола Ковалевський. З ли-
стопада 1917 до квітня 1918 року — генеральний секретар і
міністр продовольчих справ УНР, депутат Трудового конгресу
України (1919), міністр земельних справ — 1919—1920 роках.
Помер 18 серпня 1957 року в Інсбруку (Австрія).

95 років тому (1917) з огляду на неприхильне ставлення
Центральної Ради до декларації свого кабінету дмитро  до ро-
шенко відмовляється від прем’єрства і пропонує знову запро-
сити Винниченка на голову Генерального секретаріату.

4 вересня
140 років тому (1872) в Усичах Торчинського повіту Во-

линської губернії (тепер — луцький район Волинської області)
народився академік архітектури Мар’ян Перетяткович. Помер
4 червня 1916 року в Києві.

70 років тому (1942) у Таганрозі помер український історик,
архівіст, краєзнавець та музеєзнавець Василь Базилевич, один
із фундаторів Київського археологічного інституту. Народився
12 січня1893 року в Києві.

5 вересня
240 років тому (1772) в Києво-Межигірському Спасо-Пре-

ображенському монастирі (тепер — Вишгородський район
Київської області) помер видатний учений, перекладач, ректор
Московської слов’яно-греко-латинської академії Гедеон (Гри-
горій Слонимський, Сломинський). Народився 1715 року в
Жовкві нинішньої львівської області.

80 років тому (1932) у Рівному розпочався процес проти 42
українців, обвинувачених у приналежності до ОУН, так звана
справа Семенка і товаришів. 
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60 років тому (1952) у ленінграді помер відомий мовозна-
вець Олексій Баранников (Баранник). Народився 21 березня
1890 року в Золотоноші на нинішній Черкащині.

6 вересня
355 років тому (1657) на старшинській раді в Чигирині Івана

Виговського обрано гетьманом України.
115 років тому (1897) у с. Рівному (тепер — Кіровоградська

бласть) народився відомий український письменник Іван Ми-
китенко. Розстріляний 18 жовтня 1937 року в Києві.

95 років тому (1917) збори солдатів-українців російського
гарнізону в турецькому місті Мамахатуні створили "Українсь-
кий військовий курінь".

7 вересня
70 років тому (1942) гітлерівці розстріляли у львові маніфе-

стацію українських націоналістів, у результаті чого було вбито
20 осіб, а в Рівному заарештовано й розстріляно 40 підпільни-
ків ОУН.

50 років тому (1962) помер видатний український письмен-
ник Тодось Осьмачка.

8 вересня
95 років тому (1917) у Києві відкрився ініційований Цент-

ральною Радою З’їзд народів Росії.
9 вересня

30 років тому (1982) у львові створено ініціативну групу за-
хисту прав віруючих церкви в Україні, до складу якої увійшли
Йосип Тереля, Григорій Будзинський, Стефанія Петраш-Січко,
Антон Поточняк, Олекса Гнидиш.

95 років тому (1917) у Зальцбурзі (Австрія) помер довголіт-
ній голова Української громади в Сараєво (Боснія) Володимир
Струтинський.  Народився 1855 року в ляховичах Зарічних
біля Журавного на львівщині.

11 вересня
125 років тому (1887) народився один із засновників вітчиз-

няної геронтології, член-кореспондент АН УРСР Олександр
Нагорний. Створив теорію згасаючого самооновлення прото-
плазми, що розкривала важливі закономірності та фактори ві-
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кового розвитку організму. Помер 11 травня 1953 року.
95 років тому (1917) у Києві відбувся Всехолмський з’їзд,

який ухвалив постанову про приєднання цього регіону до
України.

12 вересня
90 років тому (1922) в харкові помер видатний український

фольклорист, етнограф і літературознавець Миколи Сумцов
(Сумець). Народився 1 травня 1854 року в Санкт-Петербурзі.

70 років тому (1942) гітлерівський рейхскомісар України Еріх
Кох видав розпорядження про застосування смертної кари за
порушення трудової повинності.

65 років тому (1947) помер відомий економіст, статистик,
географ, віце-президент АН УСРР (1928—30) Костянтин Воб-
лий. Народився 27 травня 1876 року.

13 вересня
380 років тому (1632) помер ректор Київського братського

колегіуму Тарасій левка. Народився ймовірно 1592 року в Га-
личині.

65 років тому (1947) у Києві помер відомий художник-етно-
граф Юрій Павлович. Народився 1872 року в Києві.

50 років тому (1962) у Нью-Йорку помер видатний укра-
їнський вчений Микола Єфремов, який відкрив і описав 16
нових мінералів, один з яких названо "єфремовит". Народився
7 лютого 1904 року на Кубані.

14 вересня
135 років тому (1877) народився український художник те-

атру, графік Іван Бурячок. Помер 24 жовтня 1936 року.
130 років тому (1882) у Сквирі на Київщині народився гене-

рал-хорунжий Армії УНР Володимир Савченко. Помер 18 ли-
стопада 1957 року в США.

75 років тому (1937) був розстріляний більшовиками Воло-
димир любименко, український ботанік і фізіолог рослин, ака-
демік АН УРСР, член-кореспондент АН СРСР. Реабілітований
посмертно. Народився 16 січня 1873 року.

30 років тому (1982) у Балтиморі (США) помер активний
учасник визвольних змагань 1917—1921 років генерал-хорун-
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жий Петро Самутин. Народився 1 серпня 1889 року на Пол-
тавщині.

15 вересня
75 років тому (1937) у дніпропетровську розстріляний біль-

шовиками відомий український геолог Микола Світальський.
директор Інституту геології АН УРСР (1934—37), академік
(1930), віце-президент АН України (1935—37). Народився 12
грудня 1884 року на хуторі Рогізному на Сумщині.

16 вересня
135 років тому (1877) в Кам’янці Городнянського повіту Чер-

нігівської губернії народився музикознавець й один з органі-
заторів українського життя на Зеленому Клині Федір Стеш ко.
Помер 31 грудня 1944 року в Празі.

17 вересня
130 років тому (1872) народився український політичний та

державний діяч Іван Макух. З 9 листопада 1918 року очолював
державний секретаріат громадських робіт ЗУНР, з 4 січня 1919 —
державний секретар внутрішніх справ ЗУНР, з 1920 — товариш
міністра внутрішніх справ УНР. У 1928— 1935 рр. — член Поль-
ського сенату. У 1944 переїхав до Зальцбурга (Австрія). 

95 років тому (1917) у Петрограді помер всесвітньо відомий
співак Володимир Майборода. Народився 1854 року у Во-
линській губернії.

80 років тому (1932) польський суд у львові засудив Павла
Пастушенка на півроку тюремного ув’язнення за патріотичну
промову на стрілецьких могилах.

10 років тому (2002) у Києві помер відомий шевченкознавець,
один з активних діячів Української громади в ленінграді  Петро
Жур. Народився 26 жовтня 1914 року в с. Гарбузин теперішнього
Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з лаоською Народно-демократичною Республікою.

18 вересня
85 років тому (1927) у Троїцьку (Уральська область) від-

крито першу українську школу, яку назвали іменем Тараса
Шевченка.
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19 вересня
35 років тому (1977) помер український державний діяч, пе-

дагог, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка Бо -
рис Мартос. Народився 1 червня 1879 року.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Киргизстан.

20 вересня
110 років тому (1902) в селі дюлафагві в теперішній Румунії

народилася відомий український скульптор Олена Мандич.
Померла 12 березня 1975 року в Кошіце, Словаччина.

95 років тому (1917) Українська рада Алашкертського полку
підтримала Центральну Раду й Генеральний секретаріат.

65 років тому (1947) загинув провідник ОУН Закерзонського
краю Ярослав Старух ("Стяг").

21 вересня
60 років тому (1952) у більшовицькому концтаборі поблизу

села Новочунки Чунського району Іркутської області помер
один з активних діячів Карпатської України Володимир Бірчак.
Народився 12 березня 1881 року в селі любинці нинішнього
Стрийського району львівської області.

22 вересня
95 років тому (1917) Мала Рада ухвалила постанову про

скликання Українських Установчих Зборів.
80 років тому (1932) польська поліція заарештувала в Ака-

демічному домі у львові 210 українських студентів під приво-
дом підготовки останніми повстання проти влади.

23 вересня
140 років тому (1872) народилася Соломія Крушельницька.
75 років тому (1937) у Сумах народився відомий організатор

виробництва, генеральний директор Федерального підприєм-
ства "Государственный Обуховский завод" у Санкт-Петербурзі
Анатолій Ващенко.

24 вересня
105 років тому (1907) помер український зоолог Микола Боб-

рецький. Автор першого російськомовного підручника "Ос-
нови зоології". Народився 1 червня 1843 року.

80 років тому (1932) у с. Краснопілля Сумської області на-
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родився відомий спеціаліст у галузі суднових електродвигунів
і генераторів прямого перетворення енергії Віталій Целеме-
нецький.

25 вересня
80 років тому (1932) у донецьку народився видатний укра-

їнський співак Анатолій Солов’яненко. Помер у 1999 році.
26 вересня

150 років тому (1862) помер останній з корінних запорож-
ців, отаман Чорноморського козацького війська Яків Куха-
ренко. Свої літературні твори написав українською мовою:
"Пластуни", "Вороний кінь", "Вівці і чабани на Чорномор’ї’" та
інші. Народився 1799 року.

27 вересня
140 років тому (1872) народився український живописець

Григорій Світлицький. Помер 28 липня 1948 року.
120 років тому (1892) у Студенці (тепер — Миропілля Сум-

ської області) народився український письменник, член Цент-
ральної Ради Гнат Михайличенко. Розстріляний 21 листопада
1919 року.

120 років тому (1892) у Човниці теперішнього Ківерцівсь-
кого району Волинської області народився видатний українсь-
кий математик Михайло Кравчук. Загинув на Колимі 9 березня
1942 року.

95 років тому (1917) у Петрограді розпочалася державна де-
мократична Нарада, на якій негативно сприйнято національні
домагання українців.

28 вересня
35 років тому (1977) у Торонто помер український історик і

публіцист Юліан Тарнович. Народився 2 січня 1903 року в Роз-
стайному Ясельського повіту на лемківщині.

29 вересня
195 років тому (1817) в Андріївці (тепер — Чернігівської

область) народився український археограф, письменник, ме-
ценат Микола Рігельман. Провів значну роботу з виявлення
джерел з історії України в архівах Москви. Редагував та підго-
тував до друку "летопись событий в Юго-Западной России в
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XVII веке, составленную в 1720 году бывшим канцеляристом
малороссийской генеральной канцелярии Самойлом Велич-
ком" (К., 1848. — Т. 1; К, 1851. — Т. 2). Помер 21 травня 1888 у
Києві.

140 років тому (1872) в селі доброводах Збаразького повіту
в Галичині народився визначний філолог-германіст і фолькло-
рист, дійсний член НТШ і АН УРСР Осип Роздольський. Помер
27 лютого 1945 року у львові.

85 років тому (1927) в Ужгороді народився дослідник історії
та археології середньовічного населення Карпат і Закарпаття
Степан Пеняк. З 1956 по 1973 рік очолював Закарпатський
краєзнавчий музей.

30 вересня
95 років тому (1917) Гельсингфорська українська рада зажа-

дала від російської влади негайного звільнення заарештованих
у Києві полуботківців, висловилася за українізацію військових
підрозділів у Фінляндії і підпорядкування їх Центральній Раді.

20 років тому (1992) Ісламська Республіка Мавританія ви-
знала незалежність України. Встановлено дипломатичні відно-
сини.

Вересень
50 років тому (1962) відкрито літературно-меморіальний

музей лесі Українки у Києві.
Вересень—жовтень

70 років тому (1942) в районі Сарнів на Рівненщині органі-
зовано перше військове формування ОУН-Б на чолі з Сергієм
Качинським ("Остап"). Разом з іншими збройними заго - нами
українських націоналістів, що утворилися в цей час, воно при-
йняло назву Українська Повстанська Армія (УПА).
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СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРА ЯК ВТІлЕННЯ
МАТЕМАТИЧНОЇ  ІдЕЇ УКРАЇНЦЯ

(до 120-річчя від дня народження Михайла Кравчука)

У XX столітті Україна також має ким пи-
шатися на терені математики. І одна з на-
йяскравіших зірок тут  — академік Михай -
ло Кравчук (27.09.1892—9.03.1942), який
народився в селі Човниці на Волині. 1910
року він вступає на фізико-математичний
факультет Київського університету Свя-
того Володимира, який закінчує через чо-
тири роки з дипломом 1 ступеня. Потім —

педагогічна діяльність, яка поєднується з науковими пошу-
ками. 

1924 року він блискуче захищає докторську дисертацію "Про
квадратичні форми та лінійні перетворення". Про результати
дослідів Михайла Кравчука доповідається того ж року на Між-
народному математичному конгресі в Торонто, його працями
цікавляться видатні вчені Франції, Італії, Німеччини. Михайлу
Кравчуку пропонують продовжувати наукову діяльність у
США, але вірний син України залишається на рідній землі. 

У 1929 Михайла Кравчука обирають дійсним членом ВУАН.
А потім він вісім років плідно працює над розв'язанням склад-
них математичних завдань, одержуючи блискучі результати.
Зокрема, з теорії ймовірності, де він ввів многочлени біномі-
нального розподілу, відомі у світовій математиці як много-
члени Кравчука. Не втратили й досі актуальності його дослі -
дження з теорії аналітичних функцій, теорії диференційних та
інтегральних рівнянь тощо. 

Необхідно додати, що саме праця Михайла Кравчука "За-
стосування способу моментів до розв’язання інтегральних і ди-
ференціальних рівнянь" наштовхнула американського вченого
джона Атанасова на вирішення математичної схеми першого
комп’ютера, що був побудований у США для потреб атомного
проекту. 
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ПАТРІАРх ПОлЬСЬКОГО МЕТАлОЗНАВСТВА
(до 60-річчя від дня смерті Івана Фещенка-Чопівського)

Серед тих піонерів українського матеріа-
лознавства, які піднялися своїми наукови ми
здобутками до світового рівня, безумовно,
найбільша величина — професор Іван Фе-
щенко-Чопівський (20.01.1884—2.09.1952).
Він, до речі, чи не перший український ма-
теріалознавець, котрий писав свої праці
рідною мовою.  

У міжвоєнний час колишній державний
діяч УНР знайшов застосування своєму творчому генієві на
металургійних заводах Сілезії. Водночас викладав у Краківсь-
кій гірничій академії. Поряд з цим йому вдалося в 30-і роки ми-
нулого століття підготувати й видати польською мовою
тритомну монографію "Металознавство".  Уже тоді, до речі,
український вчений передбачив можливість вдосконалення
магнітних сплавів шляхом ретельного вивчення потенційних
ресурсів сполучень нікель-бор-берилій та кобальт-бор-бе рил-
ій. Треба наголосити, що поляки визнали українця Івана Фе-
щенка-Чопівського за патріарха свого національного метало -
знавства.

Протягом воєнного часу йому вдалося розвинути свої до-
сліди стосовно практичного використання явищ нерівномір-
ності охолодження чавунних виробів. Одержані результати
були настільки вагомими, що Іван Фещенко-Чопівський уза-
гальнив його для представлення в Сілезьке відділення Союзу
німецьких металургів.

Після того, як  керівництво німецького концерну "Байльдон"
в особі директора Куклі присвоїло собі результати праці укра-
 їнця Фещенка-Чопівського, опублікувавши їх без посилання
на справжнього автора в спеціалізованому німецькомовному
журналі "Сталь і залізо", у своїх спогадах він з гіркотою писав
щодо цього прикрого епізоду: "Моє ім’я зникло, а добутий і
опрацьований матеріал присвоїли собі інші". Це сталося на-
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самперед тому, що расова теорія нацистів не допускала, аби не-
німець не тільки не міг очолити цех чи лабораторії, а й, за сло-
вами самого професора, не міг "бути автором наукової синтези
основного виробничого значення, тобто не дозволяється йому
ефективно і творчо працювати". На ганьбу гітлерівським раси-
стам промовляє і той промовистий факт, що вони викреслили
його зі списку членів Союзу німецьких металургів, куди він як
відомий фахівець був прийнятий ще 1911 року.

ВІРНИЙ СИН КУБАНІ Й УКРАЇНИ
(до 50-річчя від дня смерті Миколи Єфремова)

Українство сьогодні може гордитися, що
багато вихідців з його середовища, опинив-
шись в складних умовах чужини, ніколи не
відрікалися від своєї великої Батьківщини,
навпаки, вважали за необхідне наголошу-
вати на своєму походженні. Саме до таких
належить і видатний геолог Микола Єфре-
мов (7.05.1904—13.09.1962), який народився
на Кубані, але все своє життя проніс у  серці
любов до України, їй присвячував своє життя.

Цей українець досліджував магнезіальні силікати Кубані,
Приазов’я,  Уралу та Кольського півострова (під час заслання
напередодні другої світової війни). Окремі з нововідкритих і
описаних ним 16 мінералів він іменував українськими назвами:
азовськит, лабіт (від назви річки лаба на Кубані, де народився),
беденіт (назва найвищої гори на Кубані), а один з них — єфре-
мовит — як знак пошани й визнання наукових заслуг ученого-
українця.  

Велике значення мають теоретичні праці Миколи Єфремова в
галузі хімії та фізики, які він виніс на осуд наукової громадсько-
сті вже перебуваючи після війни в еміграції в США. Одна з його
головних праць має назву "Нова форма періодичної системи хі-
мічних елементів як відображення еволюції матерії". 

У своїх працях Микола Єфремов висунув цілком нову си-
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стему хімічних елементів, яку можна було б назвати іонно-ва-
лентною. Її він остаточно розробив, перебуваючи в таборах бі-
женців на території Німеччини після війни. З приводу її
оприлюднення Микола Єфремов 20 вересня 1946 року звер-
тався до Української Вільної Академії Наук, що на той час пе-
ребувала в Аугсбурзі: "Прошу призначити наукову сесію, на
якій я міг би доповісти і піддати дискусії зроблене мною від-
криття закону природи, що торкається цілого ряду природни-
чих наук, як мінералогія, геологія, петрографія, кристало -
графія, геохемія, наука про корисні копалини, хемія та фізика". 

Архівні матеріали УВАН у США свідчать, що така сесія від-
булася вже після переїзду Миколи Єфремова за океан. Висту-
паючи в Нью-Йорку перед членами УВАН-у, Микола Єфремов
"продемонстрував ті зміни, які він пропонує запровадити в зга-
даній таблиці Менделєєва як, наприклад: Менделєєв, випи-
суючи рядами елементи, починав згори донизу, а Єфремов
робить навпаки. Менделєєв поставив усі рідкі землі в одну
групу, а Єфремов розділив їх по чотири в окремі групи. Благо-
родні гази Єфремов поставив у середину таблиці. Від них пра-
воруч стали всі метали, ліворуч — металоїди. Таке розташу -
вання наочно показує, які саме елементи можуть давати один
з одним сполуки.

Проф. Єфремов показав слухачам, що така перероблена "Таб-
лиця Менделєєва" пояснює низку досі нез’ясованих явищ. На-
приклад, в ряді натрієво-кальцієвих польових скалинців, які
становлять до 46% складу земної кори, елементи з різною валент-
ністю — натрій і кальцій — заміщають один одного в усяких про-
порціях. лабораторія природи, — зазначив проф. Єфремов, —
показує, що існує не тільки вертикальна закономірність, яку від-
крив Менделєєв, вписуючи в своїй таблиці один під одним еле-
менти з однаковою валентністю, а й ще інші математичні
закономірності. У випадку польових скалинців виявляється
діягональна закономірність. Встановлення цієї закономірно-
сти — дуже важливе, бо вона дуже поширена в природі".

Зрештою, багато його ідей і гіпотез ще чекають на дальшу
розробку в майбутньому. Але й ті праці, які він залишив, є гор-

174



дістю української науки. Зокрема, відомий американський вче-
ний і громадський діяч хоуленд х. Сарджент писав про Ми-
колу Єфремова, що "його більше сорока монографічних праць
з геології і геохімії є прекрасним пам’ятником ученому і по-
служать зв’язуючою ланкою між ним і майбутніми поколін-
нями дослідників у його галузі".

Така висока оцінка підкріплюється й обранням Миколи
Єфремова членом Нью-Йоркської академії наук, Американсь-
кого геофізичного товариства, Геологічного й мінералогічного
товариств Америки, Американського товариства фізиків та ба-
гатьох інших наукових інституцій.  

Микола Єфремов усе своє життя, як уже наголошувалося, при-
святив українському народові. Тож наш обов’язок сьогодні —
згадати про цю людину, ствердивши, що Україна не забуває всіх
своїх вірних синів.

ГОСТРИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ МЕхАНІЗМ УПРАВлІННЯ            
(до  20-річчя створення військової розвідки України) 

Тисячі військовиків-українців, котрі після 24 серпня 1991
року покинули свої високі службові посади поза межами рід-
ної землі, багато в тому числі й генеральські, сподівалися, що
тепер зможуть прислужитися своїй Батьківщині. Бо найдо-
рожчою матір’ю була вона для них  —  багатостраждальна, але
найдорожча мати — Україна. 

Тож відтепер їм належало не лише сформувати боєздатні
Збройні Сили України, а й потурбуватися про створення си-
стеми національної безпеки нашої країни, запропонувавши
відповідні структури, що відповідають за сферу державної без-
пеки і є найбільш гострим та потенційно ефективним механіз-
мом управління. Такі офіцери одразу ж заявили: розвідку та
контррозвідку бачимо не придатком примх або потреб вождів
чи вожаків, а важливим інструментом державної політики, сус-
пільним явищем, що діє на основі певних принципів, переко-
нань, світовідчуття, патріотичних і професійних зусиль колек -
тиву людей, об’єднаних спільними завданнями й метою. 
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І коли волинянин Олександр Скіпаль-
ський очолив в системі Служби Безпеки
України підрозділ з військової контрроз-
відки, товін одразу ж заявив претендентам
на службу в ньому: "Безмежна відданість
національним інтересам України, єдиний
критерій що дає право рахуватися співро-
бітником українських спеціальних служб,
відсутність цієї риси, природно зараховує

особу, яка займає відповідну посаду до випадкових. Офіцер
спецслужби дуже відповідальна професія, вона вимагає спе-
цифічних знань у галузі психології, права, науки та культури,
техніки і таїнств людської поведінки. Романтика це один із зов-
нішніх елементів, що супроводжують виснажливу та не завжди
приємну працю. Без щирої любові до простих громадян, без
усвідомлення того, що саме вони складають суть рідної дер-
жави відбувається швидке переродження дійсного співробіт-
ника у звичайного держиморду".

Очевидно, саме такий підхід до формування національних
спецслужб одержав схвалення Верховного Головнокоман-
дуючого Збройними Силами України Президента леоніда
Кравчука, оскільки через рік, коли постало завдання створити
окрему військову стратегічну розвідку, то вибір зупинився саме
на Олександру Скіпальському. Відтак перший керівник управ-
 ління військової контррозвідки в системі СБУ став тепер пер-
шим керівником нового напряму складової національної
безпеки.
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ЖОВТЕНЬ
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1 жовтня
825 років тому (1187) помер галицький князь Ярослав Ос-

момисл, який поширив межі свого князівства до дунаю.
190 років тому (1822) у Варшаві народився ботанік, проти-

столог і бактеріолог, член-кореспондент Петербурзької АН лев
Ценковський. У 1865—71 та 1871—77 роках завідував кафед-
рами ботаніки відповідно Новоросійського та харківського
університетів. Один із засновників протистології та бактеріо-
логії. Помер 25 вересня 1887 року.

115 років тому (1897) в селі Більчому (тепер — Рівненської
області) народився український письменник, літературний
критик, громадський діяч Валер’ян Поліщук. Розстріляний
більшовиками 1937 року.

2 жовтня
115 років тому (1897) у Могилів-Подільському народився

український поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч леонід
Мосендз. З 1920 — на еміграції. Помер 13 жовтня 1948 року в
Швейцарії.

85 років тому (1927) народився український гігієніст, фахі-
вець медицини праці, віце-президент АМН України Юрій Кун-
дієв. Встановив закономірності механізму проникнення ряду
токсичних речовин через шкіру залежно від їхньої хімічної бу-
дови та фізико-хімічних властивостей.

3 жовтня
180 років тому (1832) в с. Неменці (тепер — Вінницької обла-

сті) народився композитор, поет і перекладач Петро Ніщинсь-
кий. Помер 16 березня 1896 року.

160 років тому (1852) у  дофінівці, нинішньої Одеської обла-
сті, народився живописець Киріак Костанді. Помер 31 жовт ня
1921 року.

40 років тому (1972) перший секретар ЦК КП України Воло-
димир Щербицький звернувся до ЦК КПРС з проханням доз-
волити звільнити з посади секретаря ЦК з ідеологічної роботи
Федора Овчаренка за допущені серйозні помилки і недоліки,
"особливо в здійсненні національної політики партії", оскільки
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в цьому плані той нерідко "займав нечіткі позиції... в ряді ви-
падків проявляв безпринципність і непослідовність". Замість
нього Щербицький пропонував призначити на цю посаду Ва-
лентина Маланчука.

4 жовтня
95 років тому (1917) на екстренному засіданні Сизранської

Української військової ради засуджено заколот Корнілова і по-
ставлено вимогу усунути з посади командуючого Київським
військовим округом полковника Оберучева, котрий проти-
вився українізації російської армії.

5 жовтня
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Намібія.
10 років тому (2002) у Києві помер полковник УПА Василь

Галаса, член Центрального Проводу ОУН, керівник націо-
нально-визвольного руху на північно-західних українських
землях в 1947—1953 роках.  Народився  12 листопада 1920 року
в Білокриниці, нині Підгаєцького району Тернопільської обла-
сті.

6 жовтня
155 років тому (1857) народився  український живопи-

сець, член Товариства передвижників Сергій Світославсь-
кий, у  творчому  доробку  якого картини "дворик", "Розлив
дніпра на Оболоні", "Київський Поділ". Помер 19 вересня
1931 року. 

60 років тому (1952) на засланні в Караганді помер єпископ
УГКЦ Микита Будка. Народився 7 червня 1877 року  в  добро-
мирці Збаразького району Тернопільської області.

7 жовтня
365 років тому (1747) у Києві помер відомий мандрівник і

письменник Василь Григорович-Барський. Народився в Києві
1701 року. 

125 років тому (1887) народився український архітектор
Єген Червинський. Помер у львові 20 лютого 1931 року. 

100 років тому (1912) народився український художник кіно
Валентин  Корольов, у творчому  доробку  якого оформлення
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фільмів "Богдан хмельницький", "Майська ніч", "Тарас Шев-
ченко", "Повість про жінку" тощо.

80 років тому (1932) утворено Чернігівську область. 
40 років тому (1972) у Свердловську помер відомий  артист

оперети Анатолій Маренич. Народився 30 січня 1905 року в
харкові.

10 жовтня
130 років тому (1882) народився український скульптор Ми-

хайло Гаврилко, у творчому доробку якого погруддя М. Шаш-
кевича, Тараса Шевченка, Ю. Федьковича. Помер у 1922 році.

95 років тому (1917) помер український живописець Сер-
гій Васильківський. Автор численних пейзажів та картин іс-
торичної української тематики. Народився 19 жовтня 1854
року.

80 років тому (1932) в Жидівському Ясельського повіту на
лемківщині народився активний громадський діяч дмитро Со-
линко.

80 років тому (1932) в Запоріжжі відбулось урочисте від-
криття дніпрогесу.

65 років тому (1947) у Неделищому  Житомирської області
народилася відома співачка Ніна Матвієнко.

65 років тому (1947) керівники УРСР лазар Каганович і Ми-
кита хрущов доповіли Сталіну про перевиконання плану хлі-
бозаготівель.

60 років тому (1952) у Стрільбичах Старосамбірського рай-
ону львівської області народився Орест Фурдичко, директор
Інституту агроекології Української  аграрних наук, доктор еко-
номічних наук, професор. 

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Туркменистаном.

11 жовтня
285 років тому (1727) у Глухові козацькою старшинською

радою було обрано гетьманом лівобережної України мирго-
родського полковника данила Апостола.

105 років тому (1907) у Києві народився відомий астроном
Володимир Цесевич. Помер 28 жовтня 1983 року в Одесі.
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95 років тому (1917) українці Барнаульського гарнізону в
кількості 500 солдатів і офіцерів заявили про підтримку Укра-
їнського Генерального Військового комітету й готовність ви-
конувати його вказівки.

70 років тому (1942) у  Теклівці Вінницької області народився
письменник, публіцист, громадсько-політичний  діяч, довго-
літній голова Національної Спілки письменників України, на-
родний депутат України Володимир Яворівський.

12 жовтня
105 років тому (1907) в селі Бараниці біля Ужгорода наро-

дився активний діяч Карпатської України Вікентій Шандор.
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Маврикієм.
13 жовтня

155 років тому (1857) народився лікар-бактеріолог Олек-
сандр Павловський, організатор і перший директор (1896—
1909) Бактеріологічного інституту в Києві. Отримав першу в
Росії протидифтирійну сироватку (1895). Помер 8 жовтня 1946
року.

125 років тому (1887) народився український епідеміолог,
академік АМН СРСР лев Громашевський. Розробив вчення
про механізм передачі інфекції та природничо-наукову кла-
сифікацію інфекційних захворювань. Помер 1 травня 1980
року.

13 жовтня
100 років тому (1912) у Місятичах на Поліссі народився ві-

домий український  письменник Федір Одрач  (Шоломіцький).
Помер 1965 року в Торонто.

95 років тому (1917) на засідання Малої Ради Володимир
Винниченко оголосив іменем Генерального секретаріату дек-
ларацію щодо розвитку культурного і господарського життя
України, а також об’єднання всіх земель, заселених українцями.

95 років тому (1917) Тимчасовий уряд за донесенням
Київської судової палати поставив під слідство Генеральний
секретаріат України за намір скликати Українські Установчі
Збори.
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55 років тому (1957) помер український ботанік, ембріолог
професор Київського університету Володимир Фінн. Вивчав
флору України, Кавказу, Середньої Росії, Польщі та Прибал-
тики. Народився 1 травня 1878 року.

14 жовтня
65 років тому (1947) керівник воюючої України генерал-хо-

рунжий Роман Шухевич видав наказ про встановлення днем
заснування УПА 14 жовтня 1942 року.

35 років тому (1977) в Едмонтоні засновано Суспільну
службу українців Канади для підтримки емігрантів-українців з
Польщі.

15 жовтня
130 років тому (1882) в демках на нинішній Черкащині на-

родився виконуючий обов’язки військового міністра Уряду
УНР в екзилі в 1921—1922 роках генерал-хорунжий Андрій
Вовк. Помер 11 лютого 1969 року в Німеччині.

90 років тому (1922) на теренах Зборівського повіту Терно-
пільщини розпочався партизанський рейд українських пов -
станців під проводом Степана Мельничука і Павла Шеремети
проти польської окупаційної влади. Обох їх польський вій-
ськовий суд засудив на кару смерті через розстріл.  Вирок ви-
конано у Чорткові.

65 років тому (1947) збройне підпілля ОУН видало ін-
струкцію щодо протидії колективізації в західних областях
УРСР.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Об’єднаними Арабськими Еміратами та Республікою
Сенегал.

16 жовтня
355 років тому (1657) козацька старшина підписала угоду

між Україною і Швецією.
95 років тому (1917) Український Генеральний Військовий

комітет звернувся до народних мас із закликом підтримати
формування національної армії.

95 років тому (1917) у Чигирині відкрився Всеукраїнський
з’їзд Вільного козацтва.
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80 років тому (1932) на могилі Михайла драгоманова в Софії
відкрито пам’ятник.

17 жовтня
165 років тому (1847) у Катеринославі народився відомий

економіст, державний діяч Російської імперії Михайло Алексе-
єнко. Помер 16 березня 1917 року в Санкт-Петербурзі. 

18 жовтня
85 років тому (1927) народився український художник, ми-

стецтвознавець Михайло Фіголь, у творчому доробку якого по-
лотна "Чорногора", "Говерла", "Роксолана" тощо. Помер у 1999
році.

80 років тому (1932) народився архітектор і графік Юрій
Євреїнов, серед творчого доробку — Палац спорту в Києві,
аеровокзал у Борисполі.

20 років тому (1992) в Києві засновано політичну партію
Конгрес Українських Націоналістів. Першим головою Конгресу
було обрано Ярославу Стецько.

19 жовтня
95 років тому (1917) в с. Новомиколаївці (нині — Кірово-

градська область) народився геолог, академік АН СРСР, її віце-
президент (1975—82) Олександр Сидоренко. Помер 23 березня
1982 року.

50 років тому (1962) західнонімецький суд у Карлсруе засу-
див агента КдБ  Богдана Сташинського до тюремного ув’яз-
нення за вбивство Степана Бандери і льва Ребета з наказу
більшовицької Москви.

25 років тому (1987) у львові створено опозиційне до кому-
ністичної влади "Товариство "лева".

20 жовтня
65 років тому (1947) каральні органи більшовицької влади

розпочали чергове виселення родин учасників українського на-
ціоналістичного підпілля.

60 років тому (1952) Українська Головна Визвольна Рада при-
своїла Головному командиру Української Повстанчої Армії
полковникові Василю Куку військове звання генерал-хорун-
жого.
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20 років тому (1992) Республіка Кот д’Вуар визнала неза-
лежність України і встановила дипломатичні зв’язки.

21 жовтня
340 років тому (1672) народився Пилип Орлик, гетьман Пра-

вобережної України. Співавтор Угод та Конституцій прав і
вольностей Війська Запорозького 1710 року. У 1711—1714
роках боровся проти Росії та Польщі в союзі з Османською ім-
перією та Кримським ханством. З 1714 року в еміграції, шукав
підтримки європейських держав для створення самостійної
України. Помер 24 травня 1742 року.

22 жовтня
140 років тому (1872) народився активний учасник україні-

зації російської армії в 1917 році, начальник штабу 34-го пі-
хотного корпусу генерал-майор Яків Сафонов. Розстріляний
більшовиками на початку лютого 1918 року за відмову перейти
до них на службу.

85 років тому (1927) в дошно Сяноцького повіту на лем-
ківщині народився відомий історик-етнограф Іван Красовсь-
кий.

23 жовтня
75 років тому (1937) помер поет, лідер і теоретик українсь-

кого футуризму Михайло Семенко. Народився 12 січня 1893
року в Кибинцях нинішнього Миргородського району на Пол-
тавщині.

70 років тому (1942) гітлерівська служба безпеки повідомила
про значне поширення повстанського руху на Волині підроз-
ділами отамана Тараса Бульби-Боровця.

24 жовтня
145 років тому (1867) народився відомий український ар-

хеолог, музеєзнавець, етнограф, мистецтвознавець, публіцист,
громадський діяч, академік ВУАН (з 1919) Микола Біляшівсь-
кий. Один із засновників Національного музею історії України,
Національного художнього музею України, Музею українсь-
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кого народного декоративного мистецтва у Києві, збирач ко-
лекцій Національного музею Тараса Шевченка у Києві, музеїв
Полтави, львова, Санкт-Петербурга.  Помер 21 квітня 1926
року.

60 років тому (1952) за дорученням Апостольського візи-
татора для українців у Західній Європі владики Кир Івана
Бучка започатковано відзначення пам’яті гетьмана Пилипа
Орлика.

25 жовтня
110 років тому (1902) у Боршиківцях, тепер хмельницької

області, народився Григорій Костюк, український літературо-
знавець, критик. Помер 3 жовтня 2002 року у Сільвер-Спрінг
під Вашингтоном, США.

95 років тому (1917) команда міноносця "Завидний" на Чор-
номорському флоті відмовилася спускати синьо-жовтий пра-
пор, заявивши, що не зробить цього "до того часу, поки живе й
існує міноносець "Завидний".

75 років тому (1937) більшовицька влада стратила коман-
дуючого Червоною Українською Галицькою армією Василя По-
райка. Народився 12 жовтня 1888 року в селі Усті теперішнього
Снятинського району Івано-Франківської області.

20 років тому (1992) Республіка Ель-Сальвадор визнала не-
залежність України.

26 жовтня
75 років тому (1937) в Трубчевську Брянської області наро-

дився відомий український археолог, дослідник слов’яно-русь-
ких пам’яток лівобережної України Олег Сухобоков.

40 років тому (1972) у США помер видатний авіакон-
структор Ігор Сікорський. Народився 7 червня 1889 року у
Києві.

20 років тому (1992) Республіка Гватемала визнала незалеж-
ність України.

15 років тому (1997) помер український ортопед-травмато-
лог, академік НАНУ Костянтин Терновий. Запропонував ори-
гінальні методи лікування кістково-суглобового туберкульозу.
Народився 16 квітня 1924 року в Одесі.
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27 жовтня
235 років тому (1777) у родині прилуцького сотника наро-

дився військовий діяч і письменник Яків Галеновський. Помер
27 червня 1815 року в Санкт-Петербурзі.

115 років тому (1897) у холмі народився живописець Кли-
мент Редько. Помер у 1956 році.

95 років тому (1917) у львові помер відомий український
громадсько-політичний діяч Євген Олесницький. Народився в
Годилові Великім Гусятинського повіту в Галичині в 1860 році.

80 років тому (1932) у Воронежі більшовицька влада лікві-
дувала українську громаду.

28 жовтня
340 років тому (1672) було підписано Бучацький мирний до-

говір між Польщею і Туреччиною, за яким Туреччині перехо-
дило Поділля, а на Брацлавщині й Київщині зберігалася влада
гетьмана П. дорошенка під турецьким протекторатом.

115 років тому (1897) народився український архітектор і ху-
дожник Юхим даниленко, автор унікальних макетів Софій-
ського собору, Києво-Могилянської академії, Успенського
собору Києво-Печерської лаври, собору Михайлівського Золо -
товерхого монастиря, палацу К. Розумовського у Батурині.
Помер 30 травня 1957 року в Києві.

110 років тому (1902) народився український геолог, акаде-
мік АН УРСР лук’ян Ткачук, один з авторів перших тектоніч-
них, геологічних та літолого-палеогеографічних карт України.
Помер 20 червня 1981 року.

75 років тому (1937) помер український художник, письмен-
ник, етнограф, фольклорист Григорій Коваленко, автор картин
"Село Терешки над Ворсклою", "хата Панаса Мирного", "Порт-
рет Тараса Шевченка", "Портрет української дівчини". Наро-
дився 24 січня 1868 року.  

30 жовтня
310 років тому (1702) козацькі загони Семена Палія звіль-

нили Білу Церкву від польської залоги.
130 років тому (1882) у Романівці нинішньої Тернопільської
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області народився відомий художник Михайло Бойчук. Заги-
нув 13 липня 1937 року.

125 років тому (1887) у  Новому Витківу (Галичина) народився
український політичний та державний діяч, журналіст лука Ми-
шуга. З 1921 року — представник уряду ЗУНР у США. У 1926—33
роках працював редактором, а в 1933—55 — головним редакто-
ром газети "Свобода" (США). Помер 8 лютого 1955 року в США.

70 років тому (1941—4 липня 1942) розпочалась оборона Се-
вастополя, яка тривала 250 діб.

65 років тому (1947) у Аугсбурзі   (Німеччина) помер укра-
їнський поет, критик, перекладач Юрій Клен (спр. — Освальд
Бургардт). Народився 22 жовтня 1891 року в  Сербинівці, те-
пер — хмельницька область. 

35 років тому (1977) у Мюнхені помер провідний діяч укра-
їнського визвольного руху, багатолітній в’язень польських і гіт-
лерівських режимів, голова Проводу закордонних частин ОУН
в 1959—1968 роках Степан ленкавський. Народився 6 липня
1904 року в селі Угорниках Станіславського повіту в Галичині.

31 жовтня
95 років тому (1917) відбувся Український військовий з’їзд

Московського округу, який ухвалив резолюцію про форму-
вання українських частин.

95 років тому (1917) народилася українська письменниця
Марія-Анна Голод. Померла 2003 року в Торонто.

75 років тому (1937) був розстріляний більшовиками укра-
їнський анатом, академік АН УРСР, один з основоположників
функціональної анатомії Володимир Воробйов. Реабілітований
посмертно. Народився 27 липня 1876 року.

65 років тому (1947) у Буенос-Айресі (Аргентина) помер жи-
вописець, графік Микола Айвазовський. Народився 2 жовтня
1903 року в Києві.

30 років тому (1982) у США помер відомий український гро-
мадський діяч, член НТШ, професор Михайло дудра. Народився
1912 року в США, куди прибули його батьки з лем ківщини.
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ГІдНИЙ НАСТУПНИК ВЕлИКОГО МАЗЕПИ
(до 340-річчя від дня народження Пилипа Орлика)

Гетьман Іван Мазепа не лише залишив нам
у спадщину своє ім’я, що асоціювалося з бо-
ротьбою за незалежність України. Він підго-
тував собі гідну заміну в особі Пилипа Ор -
лика (11.10.1672—24.05.1742), котрий свій
гетьманський маєстат увічнив ухвалою пер-
шої європейської конституції. Так звані Бен-
дерські пакти, що були першою в світі угодою
між народними масами і виборною владою,
випередили на 80 років подібний акт, який витворився в резуль-
таті Великої Французької революції. А багато з того, що й сьогодні
бачимо в класичних конституціях, справді уперше прочитується
в документі гетьмана Пилипа Орлика. Тут і преамбула, в якій по-
яснюється причина того, чому Україна переходить під протекцію
шведського короля, і 16 статей, якими визначається державний  її
устрій, а також кордони і столиця — Київ. Цікавим, до речі, є те,
що саме в конституції Пилипа Орлика вперше вводиться двопа-
латний парламент, який нині  функціонує в більшості країн світу,
визначається статус гетьмана як найвищої посадової особи, в тому
числі передбачається його звіт перед радою козацької старшини.
Принциповим моментом у конституції була вимога, аби приватні
гетьманські джури не мали права втручатися до державних справ. 

Необхідно наголосити, що, перебуваючи в еміграції, Пилип
Орлик 32 роки турбував українською справою Європу, зокрема,
вів переговори з володарями Іспанії, Франції, Голландії, Англії, Ве-
неції, Туреччини, Швеції, Польщі, ставив цю проблему на міжна-
родних конгресах, що змусило російський уряд 1727 року відно -
вити гетьманство. Тож коли згодом Пилип Орлик на Суасон -
ському конгресі вкотре поставив проблему свого народу, то пред-
ставник Росії тепер мав своєрідний козир, мовляв, "Україна знахо -
диться при своїх старих свободах і керується вибраним вільними
голосами гетьманом, відтак акція Орлика є зрадницька і бун-
тарська".
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дАВАВ СПРАВЖНЮ НАСОлОдУ СлУхАЧАМ
(до 90-річчя від дня народження Йосипа Гошуляка)

Видатним українським співаком став
Йосип Гошуляк (1922), котрий народився у
Палашівці нинішнього Чортківського рай-
ону Тернопільської області, а прославив
рідну землю на теренах Канади. Відомий
композитор-піаніст Натан Шульман напи-
сав про Йосипа Гошуляка так: "... за сімде-
сят п’ять років мого життя мені доводилося
акомпанувати багатьом відомим співакам:
леоніду Собінову, Платону Цесевичу, братам Пироговим (Гри-
горію та Олександру), Надії Обуховій, Івану Козловському,
Сергієві лемішеву, Михайлові Гришкові, Борисові Гмирі та ба-
гатьом іншим. Йосип Гошуляк володіє красивим ліричним і
міцним басом, який дуже добре і рівно звучить по всьому дія-
пазону. Його величезна музикальність та найвища виконавська
манера — дає слухачам справжню насолоду. 

Усім нам, музикантам, добре відомо, як важко буває вико-
навцеві переключитися з одного образу на інший. Але Йосип
Гошуляк робить це з великою майстерністю. Мені хотілося б
сказати ще про одну важливу справу в чудовому виконавсь-
кому мистецтві Йосипа Гошуляка. Поруч з такими драматич-
ними творами, як Альвіза з опери "джоконда" Понкіеллі, чи
арія Мельника з опери "Русалка" даргомижського, де відчува-
ється справжній вокальний драматизм і експресія, у Йосипа Го-
шуляка є і велика душа, і сердечність, яка глибоко проникає в
серця слухачів. Тут я маю на увазі продемонстровані твори ка-
мерного розділу репертуару співака. Це романси     М. лисенка
"Минають дні" на слова Т. Шевченка, С. людкевича "хтось мене
ще пам’ятає", А. Кос-Анатольського "давно те минуло" та ба-
гато інших. 

Але є у Йосипа Григоровича одна пісня на слова київського
поета Ол. Підсухи, муз. композитора Г. Китастого... Ця пісня у
всіх присутніх в залі викликала справжні сльози. Ніхто не міг
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її слухати спокійно, тому що вона торкалась самих хвилюючих
струн людського серця. Тут було все: і музика, і чудові слова.
Але найголовніше, це було виконання цієї пісні Йосипом Го-
шуляком... Я дуже щасливий, що мав можливість виступати з
ним у концертах, де мав велику насолоду".

"ПОМІЧ ЗАГРОЖЕНІЙ ОКРАЇНІ"
(до 70-річчя програми підтримки українства

на холмщині й Підляшші)

Після падіння польської держави у вересні 1939 року  й при-
ходу сюди гітлерівської окупаційної влади українське життя на
теренах, споконвічно заселених нашим народом, — лемків-
щині, Надсянні, холмщині й Підляшші значно оживилося. Вже
до травня 1941 року тут було відкрито понад 950 народних
шкіл, де українські діти мали можливість навчатися рідною
мовою, засновувалися середні спеціальні навчальні заклади,
музеї, організовувалися фольклорні фестивалі…

Головну роль у відродженні нашого національного життя на
Закерзонні в цей час  відігравав, природно, Український Цент-
ральний Комітет, який очолював професор Володимир Кубі-
йович. Провідник УЦК справді дбав постійно про розвиток
українських традицій на найдальших західних теренах нашого
розселення. 

Він і звернув увагу на те, що з початком гітлерівського на-
паду на свого вчорашнього союзника — СРСР культурно-
освітнє життя на північному заході починає занепадати,
оскільки велика кількість молоді, що після вересня 1939 при-
була сюди з Галичини, рятуючись від більшовицької влади,
тепер повернулася додому, або й пішла далі на схід у складі по-
хідних оунівських груп. 

З огляду на це Провідник УЦК зібрав спеціальну нараду з
тим, аби розглянути проблеми відродження холмщини й Під-
ляшшя, деталізуючи до дрібниць і кожного села проблеми
цього регіону. Протокол наради керівництва Українського
Центрального  Комітету щодо допомоги  в національному від-
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родженні  холмщини і Підляшшя, що відбувся 2 жовтня 1942
року, свідчить якраз про це.

Можемо з приємністю констатувати, що проблемами найза-
хідніших регіонів нашого народу поруч з Володимиром Кубі-
йовичем опікувався і такий відомий український науковець у
вільному світі, як Богдан Галайчук, визнаний спеціаліст з між-
народного права й міжнародних відносин.

Протокол
наради у справі холмщини і Підляшшя

2 жовтня 1942,  год. 14.
Приявні: Провідник, Заступник Провідника, Керманичі та

їхні заступники, ред. Волинець, пр. Стахів, мгр. дзиндра, мгр.
Галайчук, о. цир. Сапрун, інж. Цімура, голова Українського ко-
мітету на місто львів  Голінатий 

Протоколував мгр. Галайчук.
Провідник з’ясував історію відродження холмщини й Під-

ляшшя після переходу під німецьку владу та занепад після
відпливу галицьких українців. Зокрема, загрожене тепер Під-
ляшшя, відкіля відплило найбільше галицької інтелігенції. По-
ложення ускладнює т. зв. білоруський рух, диверсійна акція,
польські урядовці з урядів праці. В такій ситуації підляшські
українці опустили руки.

З огляду на те галицькі українці мають обов‘язок дати від-
повідну поміч загроженій окраїні, де знайшли прожиток після
втечі перед большевиками. Всякі недоліки на Підляшші і на
холмщині, куди більш небезпечні, як у Галичині.

Відділ Українського Центрального Комітету в люблині
опікується холмщиною й Підляшшям, його службовик інж.
Цімура намагається наладнати зв‘язок між тим тереном і
Галичиною. Мусимо заопікуватися холмщиною і Підяш-
шям:

1) Викликати серед галицьких українців зрозуміння цієї
справи. 

2) Підпомогти фінансово.
3) Перевести виміну молоді.
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4) до загрожених місцевостей вислати людей (наприклад,
молодь до торговельної школи в Білій).

Опісля Провідник передає слово інж. Цімурі.
Інж. Цімура.
У люблинському дистрикті є 8 УЦК — разом у них всього є

70 працівників, з яких частина глядить на свою працю лише як
на заробіткову. Роля Українських допомогових Комітетів на
холмщині велика — як організаційного осередка та оборонця
українського населенння. Тому необхідно підсилити холмщину
людьми, присилаючи до того галицьких українців.

Організаційні справи
1) Після масового виїзду галичан деякі УЦК зовсім завмерли

(наприклад, Білгорай, Радин, Біле). Тепер їх частково урухом-
лено, але дальше не стає людей; в першу чергу необхідно як
найскорше 4-ох референтів для УЦК в Білій.

Шкільні справи
2) На холмщині відчувається недостача учителів. У Білій (де

твориться приватні школи на гаряче бажання місцевих селян)
треба ще 10-15 учителів. В окрузі є 56 учителів, але здебільша
невідповідних. Необхідно дати добрих учителів, оплатити їх як
слід, дати їм план позашкільної виховної праці.

3) Необхідно защепити холмській середньо-шкільній молоді
запал до громадянської праці, використовуючи до того бурси
(до яких бракує хоч 7 добрих виховників).

4) Необхідно примістити частину холмської молоді по га-
лицьких школах, дати їм змогу побути на чисто українській те-
риторії; то додасть їм віри у власні сили.

5) добре  було б післати здібнішу молодь з Галичини на Під-
ляшшя.

6) У Тарнигороді можна оснувати торговельну школу, якщо
знайдеться директор з вищою фаховою освітою.

Справи молоді
7) Слід продовжувати прогульки молоді з Підляшшя до Га-

личини, якщо ситуація позволить на це. Найкраще, щоб під-
ляшську молодь запрошували галицькі учні — їхні ровес -
ники.
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Справи суспільної опіки
8) У львові є 35 учнів з холмщини; треба щоб їм УК у львові

поміг харчами, піддаючи під патронат дооколичних священи-
ків.

9) Слід покликати в життя патронати галицьких сіл над під-
ляшськими для опіки над загроженими холмськими і підляш-
ськими селами.

Справи культурної праці
10) Необхідно зорганізувати в холмі вишкіл диригентів та

режисерів драматичних гуртків.
11) Необхідно поставити на вищому рівні український театр

у холмі.
12) холм необхідно розбудувати на метрополію холмщини

і Підляшшя.
13) Необхідно в пору зорганізувати вишкіл садівничок для

холмщини і Підляшшя. На минулий сезон УЦК призначив на
те 200 тис. золотих, але не було садівничок.

Господарські справи
14) Український Союз Кооператив у Білій загрожений недо-

стачею проводу.
Низові кооперативи переходять до "Спомем". Необхідно

створити товарову базу.
15) На Підляшшю є вже досить українських приватних крам-

ниць - необхідно для них фахового референта, якого вони самі
оплатять.

Фінансові справи
16) для наладнання справи на Підляшшю необхідно фінан-

сової помочі.
Справи вишколу

17) Про організацію курсів слід повідомляти в пору Відділ у
люблині, щоб він посилав холмщаків.

Пресові справи
18) Потрібна співпраця преси — слід містити на ту тему

статті у "львівських вістях".
Ситуація на холмщині і Підляшшю не рожева - але її можна

змінити: тамошній селянин високо цінить громадську працю.
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Провідник.
Отвирає дискусію та заповідає створення Колегії для справ

холмщини і Підляшшя.
Ред. Волинець.
Мусимо виробити стиль боротьби за наші окраїни — це буде

одно завдань Колегії. У Галичині також недостача людей; треба
розіслати холмщаків по Галичині, де вони набрали б відповід-
них кваліфікацій до громадянської праці. до Колегії необхідно
притягнути ентузіастів. Патронат повинні обняти УОК, при
яких були б окружні колегії для холмських справ. На курс не
треба висилати з холмщини відповідний елемент, який справді
став би до праці.

Мгр. Антонович.
добре було би висилати на учительок до середніх шкіл на

холмщині садівничок, що впродовж року перешколювали би
старших учениць до ведення садків.

Мгр. Галайчук.
Галичан, що мають тримати контакт з холмщиками, треба до

того приготовити, обзнайомлюючи їх з ментальністю холмща-
ків, щоб їх не зразити.

Мгр. Ценко.
Краще залишити патронат над холмщиною громадянству,

бо УОК пиняво виконують деякі поручення УЦК.
Мгр. Тесля. 
холмські іспектори не мають змоги диспонувати учитель-

ськими силами. Відчувається там недостачу добрих учителів та
інспекторів; при УЦК необхідно добрих шкільних референтів.
В люблині необхідний шкільний референт на цілу холмщину.

Акція переселення українських учителів на холмщину стрі-
чає труднощі —треба познайомити галицьких учителів з умо-
винами на холмщині. Слід застановитися, чи варто основувати
торговельну школу в Тарногороді. Прогулькам молоді з холм-
щини треба цілий час опікуватися.

Мгр. Кушнір.
Необхідно увідпороднити українську холмську інтелігенцію

та узгіднити план акції супроти холмщини і Підляшшя. УЦК
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не може дати людей для холмщини зі свого апарату, бо сам від-
чуває недостачу. Відділ Культурної Праці скомплектував 16
мандрівних бібліотек для холмщини і Підляшшя. Режисерів і
диригентів  важко вишколити і для Галичини; в інструкторсь-
кому курсі у львові можуть взяти участь і холмщанки. Нема
відповідних людей до холмського театру. Оснувати філію ІНТ
в холмщині годі, бо такі філії покасовано і в Галичині.

Пр. Коновалець.
Слід дбайливо добирати кандидатів на курси УЦК. Пол-

ьський натиск на наші західні окраїни буде дальше більшати;
добре боронити окраїни може лиш місцева людина.

Мгр. Ценко.
В апараті УЦК є 1300 людей; можемо відкомандирувати

скілька треба на холмщину. Нічого злого, коли не всі абсоль-
венти наших курсів пішли до УЦК; все одно вони працюють.

о. Сапрун.
Краще уладити курси для диригентів і режисерів холмщаків

у львові, де є відповідні фахові сили. холмщаки можуть кори-
стати зі заочних курсів ІНТ.

Заст. Провідника.
Слід звернути увагу на жіноцтво. Мгр. Ценко ще перед 3-ма

місяцями поставив внесок приняти окремого референта для
холмщини; це справді необхідно. Також треба розбудувати від-
діл УЦК в люблині, де необхідно мати всі реферати. Галича-
нин, який їде куди-небудь поза Галичину, треба приготовити,
щоби не викликувати дисонансів. холмщина має окрему про-
блематику, тому у львові годі розв‘язувати холмські справи.
львівський референт для холмських справ буде лиш посеред-
ником. Галичина таки мусить дати трохи людей для холмщини,
але це вимагає систематичної підготови.

Подібні сходини керманичів у справі холмщини треба по-
вторити за які 2 місяці. Референтуру для холмських справ
треба затвердити, Відділ УЦК у люблині — скріпити. холм-
щаки вимагають спеціального піклування, бо вони є пере-
вражливлені.

Провідник.
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холмщина і Підляшшя має всеукраїнське значення; там по-
терпіли ми найбільші втрати з території. На терені холмщини
добре виробити методи оборони окраїн, які не мають у нас до-
сить активного елементу. Стан південної холмщини добрий,
лише Підляшшя загрожене. до Білої необхідно кинути яких 50
галичан. На Підляшші нема місцевих людей, які повели би
працю - можна хіба підвиховати молоде покоління. Необхідна
виміна галичан з підляшанами. Поїздка інж. Цімури по Га-
личині з рефератами необхідна, ентузіасти холмщини знай-
дуться. Керманичі мусять присвятити належну увагу холм -
щині. Згодом треба знайти деяку скількість священиків, які
працювали над калакутами.

Інж. Цімура просить запропонувати кандидатів до колегії.
п. Голінастий: в Українському Комітеті на місто львів один

холмщак є службовиком.
Мгр. Конюх: варто притягнути до Колегії галичан, які вже

були на холмщині.
Проф. Тесля: ред. Гошовського.
Інж. Цімура: по деяких садках на Підляшші до 50% дітей

було калакутів. 
О. Пашковський мав великий успіх в одному калакутському

селі, це населення вважало себе поляками.
Мгр. Ценко: пропонує до Колегії  драбатого.
Провідник: пропонує до колегії Білика.
Провідник подає резолюцію: Звернути увагу на холмські

справи. Підшукати активний елемент, який не має нагоди вжи-
тись в Галичині. Містити статті у "львівських вістях" про холм-
ські справи.

У ПОлУМ’Ї НАЦІОНАлЬНОЇ РЕВОлЮЦІЇ
(до 70-річчя створення  Української Повстанчої Армії)

Українські збройні сили завжди творилися в полум’ях на-
ціональних революцій нашого народу. Так було в роки хмель-
ниччини, коли, за словами Самовидця, "усе, що живе, підняло -
ся в козацтво", подібна ситуація творилася в 1917, до такого
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розвитку прийшли події в період другої світової війни. Масо-
вий повстанський рух на окупованій гітлерівцями українській
землі давав можливість витворити всенародний фронт проти
загарбників і добитися відродження незалежної державності.

Такого розвитку подій боялися в Кремлі, де розраховували
повернутися від Волги на українські землі. Відтак з осені 1942
року на Волинь, де все гучніше заявляють себе оборонцями
місцевого населення українські повстанці, поступово стягува-
тимуться відділи більшовицьких партизанів із Сумщини, Чер-
нігівщини, Полтавщини, аби поборювати УПА. З просуванням
радянсько-німецького фронту на захід більшовицькі відділи
відповідно перебазовуються на Закерзоння, де розпочинають
терор українських сіл, що є базою національної партизанки.

Ідеологам ОУН і УПА тоді здавалося, що червоні партиза-
ни — брати по крові, відтак їх можна прихилити до спільного
антиімперіалістичного фронту, за самостійні держави понево-
лених народів. Не враховували при цьому, що національний
склад більшовицьких партизанів України не має й половини
представників корінного народу. Тому цей витриманий у пат-
ріотичному дусі заклик навряд чи досяг бажаного результату
щодо переходу в ряди упівців червоних партизанів, хоч писа-
лося в ньому все правильно.

За самостійні держави                                           Воля народам!
поневолених народів! Воля людині!

ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ!

Імперіялістична війна клік Берліна і Москви за новий поділ
світа зближається до свойого кінця. Кровожадний імперіялізм
Берліна доживає свої останні хвилини. Його задусила питома
йому закланність і ненаситність. Імперіялісти Берліна пішли на
Україну по колонію, сплюндрували наш край, купалися в крові
невинних селян, вивезли на каторжні роботи в Німеччину мо-
лодь, масовими розстрілами й голодовою смертю  полонених в
лагерах і концтаборах і ще багатьма іншими спо собами винищу-
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вали український нарід і всі ті народи, що по них перекотився ні-
мецький варвар. Та на тій таки Україні знайшли вони свій гріб.

Не іншим шляхом і методами прямує імперіялізм кремлівсь кої
кліки Сталіна. довголітня війна виснажила обидві воюючі сто-
рони. Методи боротьби Сталіна нічим не різняться  від гітле-
рівських метод винищування народів. Сталін і його кліка аж ніяк
не щадять людського матеріялу й горами трупів невинних жертв
наших братів вкриваються побоєвища. На боротьбу за інтереси
своєї кліки гонить він під наганом енкаведиста-політрука мі-
ліонні маси голодних і босих бійців, синів закріпощених його ре-
жимом селян і робітників. І вас, брати, післав кремлівський кат на
безвиглядну боротьбу проти волі українського народу.

Український нарід від віків боровся  за право на вільне і не-
залежне життя. Цю священну боротьбу веде він з не меншою
силою  і зараз. В ім’я чого Ви проливаєте свою кров? Вже кож-
ному тепер ясно, що між режімами націонал-соціялістичної Ні-
меччини й соціялістичної Москви немає ніякої різниці. Це два
подібні світи,що в ім’я інтересів капіталістичної Англії та Аме-
рики виснажують себе взаїмно. доля їх пересуджена!

Конфлікт англо-большевицький неминучий. Не СРСР й Ні-
меччина протилежні полюси, а якраз СРСР і Англія протирі-
чать собі й до зудару між ними дійде  вже невдовзі. Чи ж Гітлер
не при помочі Сталіна розпочав війну за панування над сві-
том? Кліка Берліна й Москви в 1939 р. заключили між собою
союз і виступили проти народів Европи. Це ж Сталін, виго-
лоджуючи народи СССР, забезпечував гітлерівські армії хлі-
бом, вуглем, нафтою й іншими сировинами. Коли в 1941 р.
кліки Берліна й Москви не могли поділитися загарбаними
краями, кинулися один на другого.

ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ! Війна кровожадних диктаторів Гіт-
лера — Сталіна добігає кінця, а країни Европи  й Азії розгорілись
полум’ям національних революцій. У великому революційному
фронті йде український народ, йде УПА. Горить вогнем револю-
ції Кавказ і країни Надкаспія. Ціла Україна палає повстанням.
Кремль тріщить в основах і день його упадку уже близький.

ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ! За що Ви боретесь? Чи не бачите, 
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що за Вашими плечима продовжують своє плюгаве діло кати
НКВд. Не продовжуйте ціною своєї крови вже й так порахо-
ваних дні в життя сталінської зграї. З’єднайтесь з українським
народом і включайтеся в революції.

Українські повстанці, борці за справедливий лад у світі, за
побудову вільних самостійних держав усіх народів у своїх ет-
нографічних границях, взивають Вас, брати, включитися у
спільний революційний фронт поневолених народів, за краще
нове життя без насильства і грабежів, без експлуатації народ-
ніх працюючих мас панівною клікою Москви й Берліна.

ПАРТИЗАНИ! Перестаньте грабити наші села! Переходьте
в ряди УПА! Скріплюйте революційний фронт усіх поневоле-
них народів. Стріляйте енкаведистів, членів партії, спричин-
ників людського горя.

Відділи УПА на лемківщині взивають Вас заперестати гра-
бежі наших сіл. В противному разі відділи УПА на цьому те-
рені підуть на повну Вашу ліквідацію!

ПАРТИЗАНИ! Завертайте з мильного шляху! Не допустіть
до непотрібного проливу крови.

СМЕРТЬ ГІТлЕРУ І СТАлІНУ!
СМЕРТЬ ІМПЕРІЯлІСТИЧНИМ КлІКАМ БЕРлІНА І

МОСКВИ!
НКВд НА ФРОНТ!
хАЙ ЖИВЕ НАЦІОНАлЬНА РЕВОлЮЦІЯ ПОНЕВОлЕ-

НИх НАРОдІВ!
хАЙ ЖИВУТЬ САМОСТІЙНІ дЕРЖАВИ ПОНЕВОлЕНИх

НАРОдІВ!
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНЧА АРМІЯ

Постій, 2. 9. 1944 р.

НА СИБІРСЬКІ лІСОПОВАлИ
(до 50-річчя чергового оргнабору українців)

Півстоліття тому, як зрештою і раніше, і пізніше, українські
робочі руки були потрібні в різних куточках Радянського
союзу. Скажімо, 1962 року "у  зоні заптоплення водосховища
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Братської ГЕС мали сплавити і перевалити на залізницю до 2,5
млн. куб. метрів деревини, яка буде поставлятися в райони ці-
линних земель, Середньої Азії і в Кузбас".

Освоєння цього обсягу, вказував у своєму листі на ім’я го-
лови Ради міністрів УРСР В. Щербицького заступник голови
Ради міністрів РРФСР С. Афанасьєв, "дозволить вивільнити
необхідні ресурси деревини, що заготовляються на Уралі і у
Волзько-Камському басейні".

Оскільки в минулі роки нестача робочої сили покривалася
значною мірою за рахунок набору кваліфікаційних сплавників
у Закарпатті, то згаданий С. Афанасьєв просив "дозволити Ір-
кутському раднаргоспові здійснити в Закарпатській і Стані-
славській областях організований набір 3.000 осіб сезонних
робітників для роботи на сплаві лісу і лісоперевалочних під-
приємствах терміном на 6 місяців".

Тих 21.023 робітників і 48.513 переселенців на цілинні землі
з УРСР для Казахстану в 1962 році, що намічалися до оргна-
бору, дуже чекали,  тому власті цієї республіки просили при-
скорити їхнє відправлення, оскільки зривалися терміни вве -
дення до ладу діючих багато об’єктів.

Але до всього цього УРСР мала додати ще 15 тисяч сезонних
робітників для лісоповалів у Архангельський, Комі і Карель-
ський ліспромгоспи…

І таке буде продовжуватися щороку: Україно — дай робочу
силу! А підневільні Москві її власті будуть старатися викону-
вати плани по вивезенню власної робочої сили в різні куточки
СРСР замість організації нових виробництв на території
України. Скажімо, для далекосхідного регіону було передба -
чено в 1968—1971 роках переселити з УРСР 7.200 сімей. Узяв -
ши підвищені соціалістичні зобов’язання на честь 100-річчя
від дня народження леніна українські власті вже до 30 березня
1970 року виконали це завдання на 100,2 відсотка.

Щоправда, вже у вересні того ж року голова державного комі-
тету з використання трудових ресурсів УРСР О. денисенко звер-
тав увагу Уряду республіки на те, що приріст населення в Україні
не задовольняє потреби в розширенні власного виробництва.
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Тобто, це вже був сигнал про те, що необхідно припиняти пере-
селення за межі України. Однак у Москві на це не зважали, бо вже
на всі голоси заговорили про Байкало-Амурську магістраль… 

Копия
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 11 октября 1962 г. № 2835 р

Москва, Кремль
6. Разрешить Совету Министров РСФСР:
а) провести организованный набор 15 тыс. сезонных рабо-

чих из числа сельского населения Украинской ССР для работы
на лесозаготовительных предприятиях совнархозов РСФСР в
осенне-зимный период 1962/1963 года.

Набор рабочих произвести на период с 1 октября 1962 г. по
15 апреля 1963 г. на условиях, предусмотренных постановле-
нием Совета Министров СССР от 14 мая 1956 г. № 618.

Совету Министров Украинской ССР определить области и
районы для проведения указанного набора рабочих и оказы-
вать совнархозам РСФСР содействие в проведении этого на-
бора.

Зам. Председателя Совета
Министров СССР А. Косыгин

Верно: (підпис нерозбірливий). 

Копия
ПРАВИТЕлЬСТВЕННАЯ

КИЕВ  СОВЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР
МОСКВЫ   274 / 5  63 13 1610
В соответствии распоряжением Совета министров СССР от

11 октября 1962 года номер 2835р организованный набор ра-
бочих на лесозаготовки намечено провести для Архангель-
ского совнархоза 7000 человек зпт Карельского совнархоза 3500
человек зпт Коми совнархоза 4500 человек тчк

Совет Министров РСФСР просит оказать необходимую по-
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мощь быстрейшем выполнении задания направлению рабочих
на лесозаготовки = НР 22147 – 187

Зампредседателя Совмина РСФСР = Воронов
Верно: (підпис нерозбірливий).

ЗАСТУПНИКУ ГОлОВИ РАдИ МІНІСТРІВ УРСР 
товаришу РОЗЕНКУ П. А.

дОВІдКА
по листу Ради Міністрів РРФСР від 27 листопада 1962 р. в ча-

стині направлення сезонних робітників в лісову промисловість 
Рада Міністрів Союзу РСР розпорядженням від 11 жов тня

1962 року № 2835 р дозволила Раді Міністрів РРФСР:
- провести організований набір 15 тисяч сезонних робітни-

ків з числа сільського населення Української РСР для роботи
на лісозаготівельних підприємствах раднаргоспів РРФСР в
осіньо-зимовий період 1962/63 року;

- набір робітників провести на період з 1 жовтня 1962 р. по
15 квітня 1963 р. на умовах, передбачених постановою Ради Мі-
ністрів СРСР від 14 травня 1956 р. № 618;

- Раді Міністрів Української РСР визначити області і райони
для проведення зазначеного набору робітників та подавати
раднаргоспам РРФСР сприяння в проведенні цього набору.

На виконання цього  Рада Міністрів УРСР розпорядженням
від 18 жовтня ц. р. зобов’язала облвиконкоми західних обла-
стей визначити райони для проведення організованого набору
сезонних робітників представниками лісозаготівельних під-
приємств раднаргоспів РРФСР та подавати представникам до-
помогу в проведенні цього набору. Цим же розпорядженням
зобов'язано Головне управління оргнабору робітників і пере-
селення при Раді Міністрів УРСР надавати представникам лі-
созаготівельних підприємств раднаргоспів РРФСР приміщен
ня збірних пунктів оргнабору робітників і переселення облви-
конкомів для збору і відправки на роботу сезонних робітників
та подавати допомогу в відправці робітників.

Організаційна робота по доведенню завдань по набору се-
зонних робітників до сільських Рад і колгоспів була проведена 

203



204



облвиконкомами західних областей своєчасно, що дозволяло
представникам ліспромгоспів РРФСР укладати трудові дого-
вори з колгоспниками у визначених для цього районах і селах.

Однак керівники Архангельського, Комі і Карельського рад-
наргоспів неправильно зрозуміли своє завдання в частині
практичної організації силами своїх представників на місцях
в областях УРСР, укладання трудових договорів з колгоспни-
ками.

Переважна більшість представників з Архангельського — 44
чол., Комі — 14 чол. Карельського — 40 чоловік, а всього 98 чо-
ловік, прибули в райони Української РСР в кінці жовтня та на
початку листопада ц. р. Ці працівники перед від’їздом не були
проінструктовані про свої практичні завдання в роботі у від-
рядженні, деякі з них навіть не мають уявлення про умови та
пільги, які надаються сезонним робітникам. Більш того, ча-
стина представників лісової промисловості не була забезпечена
грошима на період відрядження і змушена тривалий час зна-
ходитися в обласних центрах, або в м. Києві в чеканні грошо-
вих переказів.

Сама організація роботи представників лісової промисло-
вості вимагає значно кращого ставлення до цього питання з
боку керівників згаданих раднаргоспів.

Знаходження тривалий час представників ліспромгоспів в
обласних центрах УРСР, невиїзд їх безпосередньо в колгоспи
привело до того,що тільки окремі з них укладають трудові до-
говори про сезонні лісозаготівельні роботи. Кожен зокрема
представник не має  конкретного кількісного завдання про не-
обхідність особистого укладання трудових договорів.

Заступник голови Архангельського раднаргоспу т. Бакланов,
який декілька днів знаходився на України по питанню органі-
зації набору сезонних робітників, всю свою діяльність звів до
того, що короткочасним проїздом по окремих західних обла-
стях переконував облвиконкоми провести всю цю роботу си-
лами системи оргнабору робітників і переселення в той час, як
ця робота покладена безпосередньо на раднаргосп РРФСР.

Аналогічних прикладів поверхового ставлення відповідаль-
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них працівників раднаргоспів РРФСР до організації дозволе-
ного Урядом Союзу РСР набору сезонних робітників можна на-
вести безліч.

В листі Ради Міністрів РРФСР зроблено посилання на те, що
робота по набору сезонних робітників провадиться тільки си-
лами раднаргоспів, а не Головним управлінням оргнабору ро-
бітників і переселення при Раді Міністрів УРСР.

Це зовсім необгрунтоване обвинувачення.
Головне управління доповідає,що відповідно до розпоряд-

ження Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня ц.р. в порядку по-
дання допомоги органам лісової промисловості проведена така
робота:

- місцевими радянськими і партійними органами західних
областей повсюдно проведені наради відповідальних районних
працівників по питанню організації роботи по відбору і від-
правці сезонних робітників;

- дані вказівки відділам оргнабору робітників і переселення
облвиконкомів про подання допомоги представникам ліс-
промгоспів та безпосереднє укладання райуповноваженими
трудових договорів з колгоспниками;

- надруковано 24 жовтня ц. р. 30 тисяч примірників бланків
трудових договорів і забезпечено ними всіх прибувших пред-
ставників ліспромгоспів;

- видано спеціальні плакати і пам’ятки про пільги, які на-
даються сезонним робітникам, загальним тиражем 40 тисяч
примірників;

- організувало у всіх західних областях широке оповіщення
населення по радіо і через місцеву пресу про порядок та строки
відправки сезонних робітників;

- в жовтні—листопаді ц. р. були направлені в західні області
УРСР відповідальні працівники Головного управління для по-
дання допомоги відділам оргнабору робітників і переселення
облвиконкомів в проведенні зазначеної роботи, а 3 грудня ц. р.
знову виїхали в області, які все ще незадовільно відправляють
робітників (Закарпатську, Івано-Франківську, львівську, Ро-
венську, Тернопільську).
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Слід також відзначити те, що на спеціальній нараді, яка була
проведена Головним управління 20 листопада ц.р. в м. львові,
де з участю завідуючих відділами оргнабору західних областей,
представників раднаргоспів РРФСР, обговорені і накреслені за-
ходи по посиленню відправки сезонних робітників, виявлена
повна бездіяльність багатьох представників лісової промисло-
вості, тому всю роботу по відбору, укладанню трудових дого-
ворів і відправці сезонних робітників провадять працівники
системи оргнабору і переселення УРСР.

За станом на 1 грудня ц.р. відправлено 2480 сезонних робіт-
ників та 1757 робітників на постійну роботу, а всього — 4237
робітників. Крім того, за 9 місяців ц. р. ліспромгоспам РРФСР
на постійну роботу було направлено 10073 чоловік.

Таким чином, вина за несвоєчасність виконання завдання по
набору сезонних робітників в областях УРСР лягає на Архан-
гельський, Комі і Карельський раднаргоспи, представники
яких незадовільно провадять цю роботу.

Начальник Головного управління оргнабору робітників і пе-
реселення при Раді Міністрів УРСР           О. МОГИлА.

3  грудня 1962 року

АВТОР дВАдЦЯТИ СОРТІВ СОНЯШНИКУ
(до 40-річчя від дня смерті Василя Пустовойта)

У селі Таранівці на харківщині наро-
дився всесвітньовідомий селекціонер олій-
них культур академік Василь Пустовойт
(14.01.1886—11.10.1972), двічі Герой Соціа-
лістичної Праці (1957, 1963), лауреат ле-
нінської (1959) та державної премій СРСР
(1946). 

Закінчивши 1907 року харківське земле-
робське училище, Василь Пустовойт через
рік закінчив і педагогічні курси при ньому. Невдовзі він пере-

207



їжджає на постійну роботу у середовище кубанських україн-
ців — нащадків запорозьких козаків. Тут Василь Пустовойт, ще
не маючи вищої освіти, 1912 року організовує і стає директо-
ром дослідно-селекційного поля "Круглик" при Кубанській
сільськогосподарській школі. А одержавши 1926 року екстер-
ном диплом Кубанського сільгоспінституту, починає завіду-
вати кафедрою генетики, селекції та насінництва цього
нав чального закладу, не залишаючи наукової діяльності на до-
слідній станції "Круглик", 1932 року вона була перетворена у
Всесоюзний науково-дослідний інститут олійних культур, де
Василь Пустовойт займався селекцією соняшника, головним
чином, до кінця свого життя. 

Свій перший сорт соняшника Круглик А-41 наш земляк
вивів 1927 року, піднявши його олійність до 36 відсотків — на
3 вище існуючих до цього сортів. Цим самим було спростовано
усталене на той час твердження про те, що 33 відсотки олійно-
сті соняшника — це найвища межа. 

У 1927—1930 роках Василь Пустовойт виводить сорти Круг-
лик-1846 і Круглик-1975 з олійністю 38—39 відсотків, чим за-
явив про перспективу у селекційній роботі з соняшником.
Працюючи на Кубані, наш земляк вивів 20 сортів соняшника,
які висівалися на площі понад 2,5 мільйона гектарів. Найбільш
відомі його сорти Передовик, Зміна, Салют, ВНИИМК-8883,
ВНИИМК-6540 давали до 57 відсотків виходу олії  з насіння.

Цікавий і такий факт: у 1962—1972 роках (порівняно до
1940) за рахунок високопродуктивних сортів Василя Пусто-
войта Радянський Союз у середньому щороку одержував до-
датково близько 800 тисяч тонн олії. В СРСР cорти нашого
земляка висівали на площі понад 2,5 мільйона гектарів, а за ру-
бежем — близько мільйона гектарів.
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1 листопада
125 років тому (1887 року) у Бертишеві Бібрського повіту на

львівщині народився відомий релігійний діяч, генерал-хорун-
жий Василь лаба, який у роки другої світової війни очолював
духівництво дивізії "Галичина". Помер 10 листопада 1976 року
в Едмонтоні (Канада).

2 листопада
260 років тому (1752) в Глухові, тепер — райцентр Сумської

області, народився дипломат, генерал-майор Андрій Розу-
мовський. Помер 23 вересня 1836 року у Відні, Австрія.

95 років тому (1917) українці-артилеристи фортеці імені
Петра Великого об’єдналися в один національний підрозділ.

3 листопада
85 років тому (1927) у Берліні відкрилася І Конференція

українських націоналістів, яка створила Провід Українських
Націоналістів, що мав діяти як координаційний центр усіх
українських націоналістичних організацій та ще незорганізо-
ваних окремих націоналістів.

80 років тому (1932) бюро Північно-Кавказького крайкому
ВКП(б) за участю представників ЦК ВКП(б) Кагановича, Мі-
кояна, Шкірятова, Гамарника, Ягоди, Косарева, Чернова і Юр-
кіна ухвалило постанову про занесення на так звану чорну
дошку станиці: Новорождественську — Тихорєцького, Медве-
дівську — Тимашевського і Тимиргоєвську Курганинського
районів, що позбавляло їхнє населення забезпечення продо-
вольством.

75 років тому (1937) на Соловках загинув відомий гро-
мадсько-політичний діяч і журналіст, член Центральної Ради
Сергій Вікул. Народився 6 листопада 1890 року у Вінниці.

4 листопада
355 років тому (1657) Генеральною козацькою радою у Кор-

суні підтверджено повноваження гетьмана України Івана Ви-
говського, який відмовлявся від булави з огляду на неприй -
нятність нових договірних статей з московським царем.

100 років тому (1912) народився український кінорежисер
Віктор Івченко, у творчому доробку якого фільми "доля Ма-

210



рини", "Надзвичайна подія", "Іванна", "Гадюка", "Шлях до
серця", "Софія Глушко". Помер 6 вересня 1972 року.

65 років тому (1947) у м лювені (Бельгія) народився укра-
їнський живописець і скульптор Іван Алиськевич. Автор мо-
нументальних творів експресіоністичної стилістики, скульп -
тури малих форм.

5 листопада
90 років тому (1922) російські більшовики заарештували у

Владивостоці голову Українського далекосхідного секретаріату
Юрія Глушка-Мову та його соратників. Після тривалого слід-
ства над ними в Читі з 5 по 13 січня 1924 року було проведено
судовий процес, який засудив десятьох українців.

6 листопада
80 років тому (1932) за відставання в хлібозаготівлях поста-

новою ЦК КП(б)У 30 районів УСРР були занесені на так звану
"чорну дошку", що означало скорочення завезення продуктів
харчування у ці місцевості.

55 років тому (1957) відбулося відкриття парку-меморіалу
Вічної слави у Києві, пам’ятника Невідомому солдату .

7 листопада
155 років тому (1857) народився український історик та гро-

мадський діяч, академік дмитро Багалій. Автор понад 220
праць з історії, археології, архівознавства, зокрема "Історії Сло-
бідської України". Помер 9 лютого 1932 року.

115 років тому (1897) у Ясіні нинішнього Рахівського ра-
йону Закарпатської області народився активний діяч Карпат сь-
кої України, комендант Карпатської Січі дмитро Климпуш.
Помер у 1959 році.

95 років тому (1917) Чорноморський Український військо-
вий комітет поставив вимогу перед військовим і морським мі-
ністром щодо припинення слідства над Генеральним секре -
таріатом України, зміни антиукраїнських генералів і офіцерів,
погрожуючи відмовою виконувати розпорядження Тимчасо-
вого уряду.

95 років тому (1917) народився режисер і актор, народний
артист України Ігор Рибчинський. 
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8 листопада
125 років тому (1887) в Медусі теперішнього Галицького рай-

ону Івано-Франківської області народився перший команду-
вач збройних сил ЗУНР дмитро Вітовський. Загинув в
авіакатастрофі 4 серпня 1919 року.

125 років тому (1887) у Глухові на нинішній Сумщині наро-
дився композитор, музичний критик, педагог Юрій Шапорін.
Помер 9 грудня 1966 року в Москві.

115 років тому (1897) народився український майстер різь-
блення по дереву Яків халабудний. Помер 19 серпня 1946 року.

70 років тому (1942) гітлерівська служба безпеки повідомила
про масові арешти українських націоналістів на території
Третього рейху, зокрема в Брауншвейгу, дрездені й Берліні, де
затримано й керівника нелегальних бандерівських груп Клима.

9 листопада
140 років тому (1872) у Кривенькому на Тернопільщині на-

родився видатний український письменник Богдан лепкий.
Помер 21 липня 1941 року в Кракові.

105 років тому (1907) у с. Гайворонці в Галичині народився
член Проводу Закордонних Частин ОУН дмитро Миськів.
Помер 27 березня 1960 року в Мюнхені.

35 років тому (1977) у Києві Українська Гельсінська група
оприлюднила "Маніфест Українського правозахисного руху".

11 листопада
135 років тому (1877) у Києві народився український дер-

жавний діяч єврейського походження Арнольд Марголін. З бе-
резня 1918 р. — член Генерального Суду УНР. З 1919 до 1922 —
посол УНР у Великій Британії. Автор праці "Украина и поли-
тика Антанты", "Ukraine and policy of the Euteute" (1977). Був
член-кореспондентом УВАН у США. Помер 29 жовтня 1956
року у США. 

130 років тому (1882) народився український громадський і
державний діяч, геолог, член директорії та ЦК УПСР Федір
Швець. Помер у Празі 20 червня 1940 року.

95 років тому (1917) Центральна Рада ухвалила за основу за-
конопроект про вибори до Українських Установчих Зборів і до-
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ручає Малій Раді остаточно затвердити закон і провести ви-
бори.

12 листопада
30 років тому (1982) у Парижі помер живописець, мистецт-

 вознавець і письменник Михайло Андрієнко-Нечитайло. На-
родився 29 грудня 1894 року в Одесі (за ін. відомостями — в
херсоні).

12—13 листопада 
60 років тому (1947) Надзвичайний Собор у Вінніпезі обрав

архієпископа Мстислава Скрипника єпископом Української
Греко-Православної Церкви в Канаді.

13 листопада
95 років тому (1917) Центральна Рада поширила свою владу

на херсонщину, Катеринославщину, харківщину, материкову
Таврію і частини Курщини і Вороніжчини.

14 листопада
135 років тому (1877) у Києві народився український полі-

тичний і державний діяч, науковець дмитро Антонович. Один
з організаторів РУП, член Центральної Ради, генеральний сек-
ретар військово-морських справ, посол УНР в Італії,  на еміг-
рації — організатор Музею визвольної боротьби України.
Помер у Празі 12 жовтня 1945 року.

95 років тому (1917) Генеральний секретар з військових
справ Центральної Ради Симон Петлюра підпорядкував київ -
ську міліцію українській владі.

15 листопада
105 років тому (1907) у селі хишевичах (нині — Городоць-

кий район львівської області) народився командир Перемись-
кої військової округи "Сян" УПА-Захід Яків Чорній ("Ударник",
"Куля", Мушка"). Загинув 23 грудня 1944 року в збройній су-
тичці з більшовицьким відділом неподалік добромиля львівсь-
кої області.

105 років тому (1907) у Берліні помер український драматург,
актор, режисер, громадський і театральний діяч, один із осно-
воположників українського професійного театру Іван Кар-
пенко-Карий. Народився 29 вересня 1845 року.
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100 років тому (1912) в Обухові народився український поет
Андрій Малишко. Помер 17 лютого 1970 року в Києві.

80 років тому (1932) в Чикаго народився відомий гро-
мадсько-політичний діяч української діаспори Мирон Куро-
пась, який був помічником Президента США джеральда Форда
з питань національних меншин.

16 листопада
130 років тому (1882) у драбово-Барятинському Золотонісь-

кого повіту Полтавської губернії народився український вій-
ськовий і державно-політичний діяч Михайло Білинський.
Загинув під час другого Зимового походу армії УНР 17 листо-
пада 1921 року в Малих Минках на нинішній Житомирщині.

45 років тому (1967) у Нью-Йорку відкрився Перший Світо-
вий конгрес вільних українців.

40 років тому (1972) в Москві помер відомий композитор
Андрій Пащенко. Народився 15 серпня 1883 року в Ростові-на-
дону.

17 листопада
65 років тому (1947) загинув у більшовицькому концтаборі

єпископ Йосафат Коциловський. Народився 1876 року в Пако-
шівці Сяноцького повіту.

18 листопада
55 років тому (1957) у Братфорді (Велика Британія) помер

відомий український релігійний діяч, апостольський візитатор
лемківщини в 1941—1945 роках Олександр Малиновський. На-
родився 12 січня 1889 року в Жукові Золочівського повіту на
львівщині.

19 листопада
95 років тому (1917) наказом командуючого Московським

округом Муралова дозволено формувати українські військові
частини.

90 років тому (1922) більшовицька Росія шляхом збройної
агресії завоювала землі далекосхідної республіки, в результаті
чого українське населення Зеленого Клину втратило власну на-
ціонально-культурну автономію.

80 років тому (1932) політбюро ЦК КП(б)У ухвалило поста-
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нову про посилення темпів хлібозаготівель і про скорочення
постачання населення УСРР продовольством.

15 років тому (1997) відбувся політ в космос першого кос-
монавта незалежної України леоніда Каденюка.

20 листопада
295 років тому (1717) народився ректор Києво-Могилянської

академії в 1752—1755 роках Григорій Кониський. Помер у Мо-
гильові на дніпрі 13 лютого 1795 року.

120 років тому (1892) народився український живописець
Еміліан Грабовський, у творчому доробку якого пейзажі За-
карпаття: "Гірський краєвид", "Говерла", "Зимові сутінки", "Гора
в Ясинях" тощо. Помер 20 жовтня 1955 року.

95 років тому (1917) Мала Рада ухвалила III Універсал, яким
проголошено Українську Народну Республіку на території
Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини, хар-
ківщини, Катеринославщини, херсонщини, Таврії (без Криму)
і сусідніх районів холмщини, Вороніжчини та інших, в яких
розмежування мало наступити по згоді з місцевою людністю;
до Установчих Зборів законодавча влада мала належати Укра-
їнській Центральній Раді, а виконавча — Генеральному секре-
таріатові; вибори до Установчих Зборів призначено на 27
грудня, а їх скликання на 9 січня 1918 року; проголошено ска-
сування права власності на поміщицькі, удільні, монастирські,
кабінет ні та церковні землі, а розпорядження цими землями
переходить до Земельних Комітетів; відмінено кару смерті;
забез - печено свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страй-
ків, недоторканості особи і помешкання, право вживання міс-
цевих мов. 22 листопада III Універсал урочисто проголошений
на Софійській площі в присутності французької, італійської і
румунської делегацій.

На знак протесту проти проголошення III Універсалу депу-
тат від Російської партії кадетів В. Крупков і представник Пол-
ьського центру В. Рудницький зреклися мандатів Центральної
Ради.

21 листопада
95 років тому (1917) Генеральний секретар з військових
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справ УНР С. Петлюра призначив генерала Павла Скоропад -
ського командувачем Правобережної України і підпорядкував
йому всі військові частини, що дислокувалися тут.

65 років тому (1942) помер один із організаторів Українсь-
кого воєнно-історичного товариства у Польщі полковник Вік-
тор Кущ. У 1923—1929 роках був головним редактором
літературно-історичного журналу "Табор". Народився 10 ли-
стопада 1878 року в Сімферополі.

22 листопада
180 років тому (1832) народився фельдмаршал Іван Гудович.

Помер 3 лютого 1820 року в Чечельнику нинішньої Вінницької
області.

90 років тому (1922) народився український живописець
Олександр Вовк.

75 років тому (1937) був розстріляний український етнограф,
краєзнавець Володимир Білий. Народився 27 жовтня 1894
року.

23 листопада
105 років тому (1907) народився український літературо-

знавець, критик, публіцист, редактор, перекладач, громадський
діяч Іван Кошелівець (спр. — Ярешко). Помер 5 лютого 1999
року. Похований у Мюнхені.

24 листопада
130 років тому (1882) в Требухові (нині — Київська  обл.) на-

родився український політичний діяч Микола Галаган. На III
Всеукраїнському військовому з’їзді був кооптований до складу
Центральної Ради. З 5 квітня 1918 р. — дипломатичний пред-
ставник УНР у Бухаресті (Румунія), з січня 1919 до 25 вересня
1920 — голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угор-
щині. З вересня 1920 в еміграції  у Відні, згодом у  ЧСР. У 1945
році заарештований радянськими спецслужбами у Празі, по-
збавлений волі на 10 років. У 1955 році звільнений. Подальша
доля невідома. У 1992 році реабілітований.

25 листопада
95 років тому (1917) за розпорядженням Українського Вій-
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ськового Чорноморського комітету на всіх кораблях на честь
проголошення УНР було піднято синьо-жовті прапори.

40 років тому (1972) у Мюнхені помер український історик,
археолог, краєзнавець, організатор пам’яткоохоронної справи
в Україні Петро Курінний. У роки другої світової війни виїхав
за кордон. дійсний член НТШ, голова УВАН у Німеччині, про-
фесор УВУ в Мюнхені. Народився 16 травня 1894 в Умані
(тепер — Черкаська область).

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Сенегал.

26 листопада
105 років тому (1907) у Саратовській губернії (нині — Ро-

сійська Федерація) народився український археолог, дослідник
скіфо-сарматської археології України Олексій Тереножкін. Пер-
шим виявив передскіфські (кіммерійські) пам’ятки. лауреат
державної премії УРСР.

35 років тому (1977) у львові відкрито пам’ятник Івану Фе-
дорову (скульптори В. Борисенко, В. Подольський).

27 листопада
95 років тому (1917) Центральна Рада за пропозицією Ти-

моша Олесіюка ухвалила резолюцію у справі холмщини і Під-
ляшшя, протестуючи проти прилучення цих українських
земель до Польщі.

70 років тому (1942) в Уфі помер історик української музики
і громадський діяч Микола Грінченко.

45 років тому (1967) Верховний суд УРСР у закритому засі-
данні в Івано-Франківську засудив на різні терміни членів
Українського Національного Фронту дмитра Квецка, Зіновія
Красівського, Ярослава лесіва, Василя Кулинина і Михайла
дяка.

29 листопада
110 років тому (1902) помер український поет, фольклорист,

перекладач, громадський діяч, дослідник народної пісні Павло
Грабовський. Народився 11 вересня 1864 року.

95 років тому (1917) за наказом Генерального Секретаріату в
ніч на 30 листопада обеззброєно всі збільшовичені російські
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полки, що дислокувалися в Києві, випередивши тим повстання
проти Центральної Ради.

55 років тому (1957) помер український психіатр та фізіолог,
академік АН УРСР Віктор Протопопов, який поклав початок
вивченню вищої нервової діяльності тварин в умовах їхнього
природного перебування. Розробив принципи охоронного лі-
кування та застосував на практиці лікування сном. Сформу-
лював оригінальні концепції патогенезу та запропонував
способи лікування шизофренії та маніакально-депресивного
психозу. Народився 22 жовтня 1880 року в Юрках (нині — Пол-
тавська область).

30 листопада
95 років тому (1917) Генеральний секретаріат УНР видав ві-

дозву до війська фронту і тилу, у якій Рада Народних Комісарів
у Петрограді не визнавалася за владу в Росії.

70 років тому (1942) після звільнення з гітлерівського кон-
цтабору в Гамбурзі Українська капела бандуристів імені Тараса
Шевченка розпочала гастрольне турне по містах райху для
примусово вивезених на роботи українців.

55 років тому (1957) у Відні засновано Українське культурне
товариство "Буковина" на чолі з професором Володимиром За-
лозецьким.

20 років тому (1992) Республіка Нікарагуа визнала незалеж-
ність України і встановила дипломатичні відносини.

листопад
140 років тому (1872) у м. Бендери народився Михайло Без-

частнов, український архітектор. Творча діяльність пов’язана
з Одесою. Помер 5 травня 1942 року.

25 років тому (1987) у львові Комітет захисту Української
католицької церкви очолив український правозахисник, бага-
торічний політв’язень Іван Гель.
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ЦВІТУТЬ ОСІННІ ТИхІ НЕБЕСА 
НАд НАШИМИ СТЕЖИНАМИ…

(до 100-річчя від дня народження Андрія Малишка)

Коли вже побачився йому той інший світ,
звідки немає нікому вороття назад, то, оче-
видно, згадалася йому ще раз та стежина в
ріднім краї, яка жила в серці поета довгі
роки. І, мабуть, побачив Андрій Малишко
(14.11.1912—17.02.1970) востаннє, як  над
отією його стежиною цвітуть осінні тихі не-
беса, які йому марилися ціле життя…

Вона для нього, ота обухівська стежина,
яка повела юнака у великий світ, була "одним одна бiля ворiт".
І хай "дощами мита- перемита, снігами зметена у даль", але "мiж
круглих соняхiв iз лiта" для Малишка – це "мiй ревний бiль i
ревний жаль". 

хіба тільки для себе написав ці рядки Андрій Малишко —
скільки тисяч сердець зачепили його слова. А скільки мільйо-
нів по всьому світові завмирали,  коли лунали перші акорди
пісні про рушник — образу української невмирущості, з яким
у нашому житті пов’язано всі обряди.  Бо вишиті в класичному
стилі, як правило, червоними i чорними нитками, зображення
на рушникові, — це "i дитинство, й розлука, i вiрна любов". 

Через образ рушника, з яким мати провела його на фронт,
Андрій Малишко може найсильніше з усіх поетів висловив
свою синівську любов до тієї українки, яка подарувала йому
життя. Той рушник і став йому оберігом протягом усього во-
єнного лихоліття, яке йому довелося пройти до кінця. Він зга-
дував: "Червень 1941 року. Перші бомби упали на рідний Київ.
Пам’ятаю, що від тих бомб будинок захитався, а "юнкерси" на-
хабно заходили бомбити ще й ще. Почалася евакуація насе-
лення, і ми, гарні, молоді, сильні, зголосилися йти доброволь -
цями в армію. Шістдесят п’ять письменників переодягнулися в
сірі шинелі і пішли на фронт. Коли я знову потрапив до Києва,
місто вже було оточене гітлерівцями. Секретар ЦК КП(б)
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України Йосип Григорович лисенко за дорученням уряду за-
пропонував мені літаком негайно перебратися на той бік дні-
пра, але я вирішив лишитися разом з оборонцями Києва. 

Виступав по радіо, закликаючи народ до боротьби. У театрі
імені Франка читав свого вірша "Україно моя". хотілося вірити,
що Київ ніколи не буде в руках фашистів. В останню хвилину
нам вдалося вийти з Києва через ланцюговий міст. В дорозі не
раз потрапляли під обстріл. У харкові зібрали нас у будинку
"Слово". Я став співробітником газети "За радянську Україну",
кореспондентом фронтових газет". 

Війну Андрій Малишко покаже в багатьох своїх поезіях. За-
пам’ятається всім і його монументальна поема "Прометей". Але
основний доробок, за який люблять і досі поета, — пісні, що їх
написав здебільшого у співдружності з композитором Плато-
ном Майбородою. 

Вони й досі лунають не тільки над його стежиною — від ко-
лиски кожного з нас до того часу, коли вже зацвітають над нами
осінні тихі небеса…

"ВІдНОВлЮЄТЬСЯ дІЯлЬНІСТЬ БАНдЕРІВСЬКИх
ГРУП В ІМПЕРІЇ"

(до 70-річчя відродження оунівського руху
на території Німеччини)

В умовах незалежності українське суспільство все більше ді-
знається про діяльність оунівського підпілля під гітлерівською
окупацією на всіх теренах розселення нашого народу. Скажімо,
чимало інформації поширено про акції українських націона-
лістів у донбасі, Криму, Одесі, дніпропетровську, Запоріжжі,
харкові…

Але ще мало знає наше суспільство про боротьбу українсь-
ких націоналістів проти нацистів на території власне їхнього
"тисячолітнього райху".  Однак про це достатньо багато мі-
ститься свідчень у документах гітлерівських спецслужб. Так, у
жовтні 1942 року гестапо схопило зв’язкового між Проводом
ОУН і Тереновим Проводом Німеччини, в якого знайшли
списки мережі ОУН. Як наслідок  —  арешти 210 членів ОУН у
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Центральній Європі, між затриманими  —  й організаційний
референт Клим.  

Гестапівський документ від 11 грудня 1942 року  називає й
інших заарештованих українських націоналістів, що діяли на
терені "третього райху": Кузьма Качмар, Василь Сахнович, Ва-
силь Маняк, Іван Комаринський, Федір Шпилькон, Федір Ко-
бельник, Іван дутко, Микола Солонина, Антон Сікорський. У
середині грудня того ж року ґестапо схопило теренового про-
відника Німеччини Василя Безхлібника-Беркута і заслало його
до концтабору Заксенхаузен після слідства у берлінській тюрмі. 

В одній з дрезденських друкарень працювала група хлопців-
галичан, зокрема з Сколівщини Осип Щур та Володимир
Шушко. Вони створили в цьому німецькому місті нелегальну
організацію українських націоналістів, яка організувала тут
випуск і транспортування друкованої підпільної літератури
ОУН. Після викриття підпільників вони всі  були заарештовані
й запроторені до дрезденської тюрми, яку згодом замінили
концтаборами.

Однак ці репресії не знищили оунівського підпілля в Німеч-
чині. І 21 січня 1943 року чергове повідомлення гітлерівських
спецслужб засвідчує, що "в результаті операції, проведеної ге-
стапо Брауншвейга спільно з органами гестапо Магдебурга і Готи
проти нелегальних бандерівських груп, заарештовано ще 25 бан-
дерівців". Гестапо Праги тоді ж затримало обласного керівника
нелегальної бандерівської групи Василя Іванчука, а також п’ять
українських студентів, котрі навчалися в німецькому Карловому
університеті в столиці Чехії і "давно є бандерівцями: Михайло
Марунчак, Олександр латишевський, Богдан Околот, Олександр
Сидоряк, Євген Кравчук. Розшуки продовжуються". 

Про розширення антигітлерівської діяльності українських на-
ціоналістів у Німеччині свідчить і ще один документ спецслужб
"третього райху" від 12 лютого 1943: "У ході операцій по боротьбі
проти організації українських націоналістів бандерівської групи
органами гестапо в Берліні останнім часом арештовано 136 чо-
ловік за підпільну діяльність. Арешти продовжуються. допити
дали нові свідчення про організацію, що діє в масштабі імперії". 
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Зокрема, цей документ інформує, що «розкрита берлінська
жіноча організація бандерівської групи, причому затримані на-
ступні керівні особи:

1. Вітюк Олена, кличка дарка-хмара, народилася 8.5.21 р. в
Микалевичах: здогадно, що вона була керівником жіночої
групи бандерівського руху.

2. Укарма лідія, народилася 1.4.20 р. в Бартадемищах; була
міжрайонним керівником й одночасно обіймала пост рефе-
рента з фінансів.

3. Білик Олена, народилася 31.8.21 р. в Стрию; була район-
ним керівником". 

Коли йдеться про антифашистську боротьбу українських на-
ціоналістів на території "третього райху", то мусимо вказати й на
ті документи НКВС, що стверджують: члени ОУН вели її там. Так,
у донесенні наркома Савченка від травня 1943 року зазначається:
"У нас є показання військовополоненого червоноармійця Мало-
вика, котрий утік з Німеччини, де працював у лейпцігу на заводі
"Адлер Верке", що свідчать про здійснювану українськими на-
ціоналістами активною роботою серед військовополонених укра-
їнців, вивезених до Німеччини. Маловик засвідчив, що українські
націоналісти створюють у таборах військовополонених підпільні
повстанські групи. Ці групи є в багатьох українських таборах у
лейпцігу, зв’язані між собою і очолюються націоналістами, котрі
іменують себе представниками "українського уряду". Крім того,
повстанські групи підтримують зв’язок з підпільними організа-
ціями французьких таборів".

Начальник поліції безпеки
і служби безпеки
Штаб командування

3943
Берлін, 20.хІ. 1942 р.
Імперський комісар з безпеки
хУІІ військового округу
24 листопада 1942 р.
Вхідний —1320 / С / 875 / 42
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Таємно
ПОВІдОМлЕННЯ 

з окупованих східних областей 
№ 30

до справи 1.12. 42 р.   При запитах просимо посилатися на №
повідомлення.

Групи спротиву.
а) Бандерівські групи.

Після здійсненої у вересні минулого року операції проти неле-
гальних бандерівських груп, у результаті якої були арештовані,
крім керівника Степана Бандери, також майже всі керівні діячі
цієї організації, діяльність бандерівських груп в імперській обла-
сті майже припинилась. Однак протягом останніх місяців при-
хильники Бандери в імперії, залишившись без керів ництва, знову
поступово збираються і починають знову організовуватися.
Окремі органи гестапо все частіше й частіше повідомляли про те,
що відновлюється діяльність бандерівських груп в імперії. Так, у
вересні поточного року перш за все гестапо Брауншвейга і в
жовтні гестапо дрездена вказували, що в їхніх округах виявлені
нелегальні бандерівські групи. Вказаним органам гестапо було
доручено арештувати ці бандерівські групи, оскільки в гестапо
було цілком достатньо достовірних даних про діяльність і склад
цих груп. У результа ті негайно проведеної операції було арешто-
вано в Брауншвейгу 48 і в дрездені 10 функціонерів та інших чле-
нів нелегальних бандерівських груп. 

У результаті допитів стало очевидно зрозуміло, що вони підт-
римують зв’язок з центром, який знаходиться в Берліні. Завдяки
стеженню за зустрічами і явками в Берліні вдалося затримати ке-
рівника організації нелегальних бандерівських груп в імперській
області. Його прізвище Клим. Завдяки розшифруванню записів,
зроблених ним в одній книзі, вдалося розкрити структуру всієї
бандерівської організації в імперії. Згідно цих заміток, організа-
ція в імперії ділиться на 10 областей, остання в свою чергу — на
райони, а ці — на групи по 5 чоловік. Відповідні органи гестапо
негайно провели арешт осіб, прізвища яких були вказані й роз-
почали допит їх. На даний час арештовано понад 210 осіб у лейп-

223



цігу, Берліні, Ганновері, Гамбурзі, Гельдесхеймі і Постдамі. На
черзі арешти в округах гестапо в Гамбурзі, Ганновері, Мюнхені,
Відні, Празі, Бреслау, Познані, данцігу, Франкфурті на Одері,
Франфурі на Майні, Бремені, хемніці, дюссельдорфі, Касселі,
Кельні, Кенігсберзі, Карлсруе, Нюрнберзі, Магдебурзі, Оппельні,
Райхенберзі, Штутгарті, Веймарі й Вюрцбурзі. 

У Берліні поліція безпеки, оточивши приміщення (явочні
квартири), арештувала 4 кар’єри з Галицької області. У них зна-
ходилось багато різноманітного матеріалу. Крім великої кіль-
кості антинімецького друкованого матеріалу, один з кур’єрів
мав дуже багато фальшивих перепусток, виданих начальником
поліції міста Берліна і ландратом у Гасларі. далі, в одного при-
бувшого зі львова кур’єра виявлені фальшиві бланки: Керів-
ник Німецького інституту для іноземців при Берлінському
університеті. Вони заготовляли ці документи ось для якої мети:
той, хто вивчав мову в цьому інституті, одержавши названий
документ, міг пред’явити його контролю на кордоні в якості
дозволу на проїзд замість посвідчення про відпуск.

другий кур’єр мав завідомо фальшиві хлібні карточки на 110
хлібів. далі, гідним згадки є той факт, що в одного з кур’єрів
був документ української таємної установи. 

З матеріалів, одержаних від арештованих кур’єрів і в ре-
зультаті проведених допитів, виходить, що центральний пункт
бандерівських груп повинен мати місцем свого перебування
львів чи його околиці. В Берліні перебуває тільки лише філіал
для керівництва бандерівцями, котрі знаходяться в імперії.

Розшуки в даний час ще продовжуються.

"ПОлУМ’ЯНИМИ ЗОРЯМИ ГОРЯТЬ У СВІдОМОСТІ" 
(до 70-річчя масових страт українських націоналістів

гітлерівськими загарбниками)

Коли сьогодні на вулицях наших міст з’являються бігборди,
з яких Гітлер закликає поставити йому пам’ятник, бо він
також, як і Сталін, нищив українців, то це правда. І з особли-
вою ненавистю ставилися нацисти до українських націоналі-
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стів, котрі всупереч волі їхнього фюрера посміли заявити про
право нашого народу на власне життя. За те, що бандерівці
проголосили у львові 30 червня 1941 року Акт про віднов-
лення Української держави, тисячі з них на чолі зі своїм Про-
відником потрапили до концтаборів. Ті ж, хто на окупованій
гітлерівцями території продовжували боротьбу за незалежну
державу, перейшовши в підпілля, всіляко переслідувалися: за
ними полювали, їх заарештовували, катували, після чого роз-
стрілювали.

Саме така доля судилася українським підпільникам При-
карпаття на чолі з обласним провідником Василем Мель-
ничуком, котрих гітлерівці вивезли на Тернопільщину й
там розстріляли 27 листопада 1942 року біля села Білобож-
ниця.

Тоді ж гестапівцям вдалося схопити у львові Володимира
лобая-Вугляра, референта зв’язку при членові Проводу Рево-
люційної ОУН Іванові Климові. Незважаючи на немилосердні
муки ката-садиста Вірзінґа лобай не видав жодних організа-
ційний таємниць. А 4 грудня гітлерівцям вдалося заарешту-
вати члена Проводу ОУН Івана Климова-леґенду, якого зга -
даний оберштурмфюрер Віллі Вірзінґ і гауптштурмфюрер
Шульц цього ж дня замучили на смерть.

А таких втрат в рядах ОУН було дуже багато по всій Україні:
Кривий Ріг, Маріуполь, джанкой… 

дуже тяжкої втрати зазнала революційна ОУН 25 липня
1942 року, коли на вулиці Києва агенти гестапо застрілили
члена Проводу і крайового провідника на Наддніпрянщині
дмитра Мирона-Орлика, автора твору "Ідея і Чин". 

Ті, хто залишився в підпіллі, продовжували боротьбу. до них
прилучалися нові й нові кадри революціонерів, бо полеглі за
Україну від рук звироднілого ворога й справді "полум’яними
зорями горіли у свідомості всіх, що вчора йшли з ними" й вста-
вали на їхні місця.

Пам’ятати про героїв поклялися вічно — через боротьбу за
незалежну Україну.
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СлАВА УКРАЇНІ!
дРУЗІ РЕВОлЮЦІОНЕРИ!

Ще не перегомоніли останні болючі вісті про смерть Славної
пам’яті члена Проводу дмитра Мирона-Орлика, ще на фільмі
національ(ної трагедії бачать)ся нам кроваві картини смерті
наших друзів, що віддали своє життя по ворожих тюрмах та
концтаборах в приостанніх тижнях за Велику Свя(ту Ідею Са-
мостій)ної Соборної Української держави - як оце громом по-
разило нас повідомлення, що дня 27 листопада цього року в
полудневих годинах, в околиці Чорткова, в Білобожниці, зви-
родніла німецька "чрезвичайка" розстріляла:

1. Мельничука Василя — Чумака-Богуна, Обл. Провідника
ОУН.

2. Сельського Романа-Семена — Мундзя, Окр. Провідника
ОУН.

3. Сидорука Володимира — Вуйка - фін. госп. референта ОУН.
4. Соруку Миколу — Гуцула — пов. Провідника ОУН.
5. Григоровича дмитра — пов. сусп. пол. референта ОУН.
6. Сливку Юру — пов. референта Служби Безпеки ОУН.
7. Строїча Івана — сусп. пол. референта ОУН.
8. Магеру Богдана — пов. Провідника Юнацтва.
9. Тиховича Володимира — Пров. міста Юнацтва.
10. Отця Витвицького — рай. Провідника Жаб’я.
11. ліцовського Богдана — рай. реф. СБ.
12. Сатурського — симпатика ОУН.
13. левитського —     -"-            -"-
14. Марусяка  —         -"-            -"-
15. др. Коссака Олексу  — -"-     -"-
16. Параска Михайла  —     -"-     -"-
Список імен розстріляних націоналістів-самостійників в ли-

стопаді ц. р. доповнюють ще такі жертви німецького інквіза-
ційного морду: 

17. Оленюк Михайло — лис — окр. сусп. пол. реф., розстрі-
ляний в Коломиї в березні.

18. Оленюк Павло — підрай. пров. ОУН —    -"-      -"-        -"-
19. Гавлюк Ілля — рай. провідник ОУН  —      -"-      -"-      -"- 
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20. Паливода лев — пов. реф. СБ, помер на тиф в коломий-
ській в’язниці.

21. Тулівський Степан — член ОУН, помер на тиф  —   -"-      -"-
Голодна смерть з рук ошалілих західних сатрапів в постат-

тях чортківського морду  принесла Організації чергову велику
страту. Це ж бо на фронті змагань на службі Найвищого На-
ціонального Закону і Обов’язку, в боротьбі за Самостійну Со-
борну Українську державу падає Обласний Провідник, члени
Окружного і Повітового Проводу, а з ними ряд найблищих
співробітників провідного активу, що ще вчора здається за-
взято й незломно здійснювали словом і чином  Ідею держав-
ності і Соборності, вели, провадили, запалювали любов до
Укра - їни, для своїх найблищих друзів.

Нехай Безсмертні Імена Поляглих в морозний листопадовий
день —в’язнів коломийської тюрми — полум’яними зорями го-
рять у свідомості Вас всіх, що вчора йшли з нами.

Нехай неповинно проллята кров ентузіястів-державників,
що склали данину за гріхи ледащих минулих століть, за образ-
ливу ганьбу неволі, за вільне життя народу - струсне гірким,
палючим соромом, розбудить віру й поверне до всенаціональ-
ної єдності всіх тих земляків, що не хочуть бачити вже непри-
хованих плянів  Берліна, що свідомо відвертаються від героїч -
ного всеукраїнського визвольного фронту.

Нехай Свята  кров Мучеників-героїв кличе, мобілізує, ста-
лить на продовження героїчного змагу за державність!

лише кров і жертви закінчують глибокі процеси переживань
нації, її логічного й організаційного завершення: лише ціною
крові найкращих синів вона набуває право на вільне, само-
стійне життя.

Тим-то сьогодні, коли весь світ кривавиться у воєнному
хаосі, коли через життєздатність народи боронять своїх прав і
кров’ю здобувають і закріплюють свою кращу долю, — наша
визвольно-національна боротьба — неминуча! бо тільки те, що
оборонимо перед наїздниками, тільки те, що вирвемо з пащі
гнобителів-чужинців, створить нам підбудову під перемогу!

хай проклинають вас, зрадники й боягузи, хай вирікаються
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..., Ви вірні ідеї й невмолимому Законові Нації, грізні й безпо-
щадні йдіть нестримно крізь бурі і громи за справу боротьби за
самостійну Соборну Українську державу!

Шляхом боротьби за державність по трупі народу-раба, об-
тяженого ганьбою невільництва, здійснюйте чини Ідеалом
Нації.

Смерть Чумака, Мундзя і всіх тих друзів, що своєю кров’ю
напоїла чорного ворога, зродить нових борців, збільшить би-
строгонне русло  Української Національної Революції новими
сторожами чести і прав над давньою неволею Нації. Можна
вбити творців і носіїв Ідеї, але сама ідея вічна й непереможна,
вона зове нових местників і приспішить доконечну перемогу!

Нехай тремтить наїздник перед холодними тілами синів Ре-
волюції! Ані терор, ані репресії, ані зручність ганстерів, ані
хамство блюзнірів — нас не переможуть, бо наша сила в слуш-
ності Ідеї, що є випливом природніх потреб Нації!

УКРАЇНЦІ!
Віра, передана від полеглих в спадщині, що Україна буде Не-

залежною державою, нехай стане для Вас другою душею і скрі-
пить наші сили, а довершене діло, що його Вони вели, хай буде
символом єдності Вашої  і нашої праці!

На мученичу кров поклоніться всі, що хочете добра Україні
і не забудьте за непомщену рану Батьківщини!

Потроєна праця в ім’я творення Української держави і щире
признання в народі — хай буде заплатою за Їх труд!

Недалекий вже час як грандіозною силою міліонів Українсь-
кий Нарід на фундаменті крові Героїв і власних зусиль побудує
Самостійну Соборну Українську державу!

СлАВА СлАВНОЇ ПАМ’ЯТІ РОЗСТРІлЯНИМ САМО-
СТІЙНИКАМ — ЖЕРТВАМ дИКОГО НІМЕЦЬКОГО ТЕ-
РОРУ!!!

ГЕРОЯМ СлАВА!
Постій, 30-го дня смерті 1942 р. 

Обл. Пров. ОУН (Роберт).
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НА МІСЦЕ ПОлЕГлИх СТАВАлИ НОВІ ГЕРОЇ
(до 70-річчя виходу першого числа націоналістичного

часопису "Ідея і чин")

Провід Революційної ОУН, який з вересня 1941 року зали-
шився без своїх головних членів, кинутих у гітлерівський кон-
цтабір Заксенхаузен, поступово оговтувався від тих страшних
втрат, які нацисти завдали своїми арештами й розстрілами Ор-
ганізації. І коли остаточно прийшло переконання, що здобути
незалежну Україну можна покладаючись тільки на власні сили,
Провід ОУН-Б поряд з формуванням збройної сили розпочав
широку пропагандистську роботу, спрямовану на освідом-
лення народних мас необхідністю боротьби. 

В умовах підпілля під гітлерівською займанщиною необхідно
було розпочати і випуск друкованого органу Організації, який
давав би напрямні ідеологічної роботи українцям і представ-
никам тих національних меншин, котрі розуміли потребу виз-
вольного руху автохтонного на цих теренах народу. Відтак
Провід ОУН-Б, який на той час очолював Урядуючий Провід-
ник Микола лебедь, серед обставин тотального стеження за на-
ціоналістами-підпільниками з боку гестапо зумів до цієї праці
приступити: 1 листопада 1942 року появилося в світ перше
число націоналістичного часопису "Ідея і чин".

Це підпільне видання відкривалося передовою статею "Герої
наших днів", яка присвячувалася тим борцям за волю України,
котрі вже поклали свої голови на вівтар майбутньої перемоги.
Це справді були перші жертви великого українського здвигу,
що мали стати світочами для тих, хто тепер піде їхніми шля-
хами.  Таким чином, часопис "Ідея і чин" з перших рядків свого
видання чітко й неоднозначно зазначив про те, що боротьба за
українську державність буде не з легких, кожного, хто долу-
читься до неї, чекатимуть найважчі випробування, які випа-
дають жертовникам революційного процесу.

Можна однозначно стверджувати: цей заклик до боротьби,
незважаючи на засторогу про великі жертви, таки справді по-
повнив лави борців тисячами безстрашних сміливців. І вони

229



своєю звитягою дали підставу українцям гордитися тим, що ми
не скорилися перед чужоземними зайдами, а відстоювали своє
право на вільне життя.

Отже, часопис "Ідея і чин" свою місію виконував сповна.

ГЕРОЇ  НАШИх дНІВ

"Здобудеш Українську державу 
або згинеш  у боротьбі за Неї"

Заповіт Є. Коновальця
Їх горда лава з кожним днем  зростає... Одні безіменні, про-

павші без вісти —  тихо  зникають у спогадах  днів, другі ві-
домі — ще  горять полум’яними  зорями у   свідомості тих, що
ще вчора йшли разом з ними.

За гріхи ледачих минулих сторіч, за образливу ганьбу неволі,
за нове вільне життя  народу кладуть свої голови Вони — Без-
смертні Герої Нації

Таки  ж бо мусить бути шлях  поневоленого народу, який не-
впинно  прямує до своєї мети...

На  землях України зайнявся новий вогонь революційної
ідеї, що повінню розливається  по містах і селах, будить народ
і віщує нові дні  кривавої помсти. Плече до плеча, в єдиній
дружній сім’ї борються і вмирають  борці з усіх земель  Бать-
ківщини – на віки трудом і кров’ю злютовуючи  ідею Соборно-
сті і Самостійності України.

Немов на фільмі бачимо нову історію національної героїки...
Ось у Миргороді, на Полтавщині падає від німецької кулі

МИКОлА лЕМИК-СЕНИШИН, Заступник Краєвого Провід-
ника ОУН, відомий з протестаційного вбивства більшовиць-
кого  консула у львові в 1933 році, засуджений  поляками на
досмертну тюрму.

А оце в Кременчузі  кладе свою голову редактор ПЕТРО ЩЕ-
ІІАНСЬКИЙ, пробоєвий  націоналіст-самостійник, відомий
діяч на Київщині.                                                                               

В Житомирі в тюрмі  окупанти стріляють членів обласного
Проводу ОУН  ВАСИлЯ хОМУ і МИКОлУ КРАВСА, а на ву-
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лиці міста гине від  кулі  Обласний Провідник РОМАН МАР-
ЧАК.

В Кривому Розі   падає жінка-революціонер ГАННА  МАК-
 СИМЕЦЬ і віддає своє життя за Україну може один з найбільш
визначних останньо діячів  самостійників  інж. СЕРГІЙ ШЕР-
СТЮК.

На Волині гинуть  ГРИЦЬ МАКСИМ’ЮК-КАЙдАШ, ОСИП
БРОдИЧ і другі, а на сонячному півдні України в джанкої на
Криму  вмирають смертю героїв лЮБАК МИхАЙлО, БАРдА-
хІВСЬКИЙ і ВАНКЕВИЧ. 

В Києві розстрілюють ВАСИлЯ ЩИРБУ, САНдЕЦЬКОГО,
других, а оце громом вдаряє  вістка про смерть на вулиці  сто-
лиці Члена Проводу ОУН дМИТРА  МИРОНА-ОРлИКА.

до цих кривавих картин долучаються не менш героїчні сто-
рінки революційної боротьби  і смерті наших друзів , що від-
дали своє життя  по німецьких тюрмах і концтаборах. Ось
вони: проф. АНдРІЙ МАРЧЕНКО  — визначна постать Волині,
поет-революціонер, автор відомих націоналістичних пісень;

Мгр. дМИТРО ЯЦІВ — відомий кооператор  і громадський
діяч;

др. ОлЕКСА БАНдЕРА і ВАСИлЬ БАНдЕРА — рідні брати
Провідника Організації.

ЮлІЯН ПЕТРЕЧКО — один з передових провідників  укра-
 їнського робітничого світу;

ІВАН РАВлИК – визначний Провідник, член ОУН  і видатна
постать  української революції.

А дальше лава за лавою проходять відомі  борці, члени і не
члени  Організації, визначні  націоналісти-революціонери,
поети, письменники, громадські діячі, сірі воїни нашого  виз-
вольного фронту боротьби, що в ім‘я перемоги ідеї України від-
дали своє життя.

На цьому не кінець. Бо ось дійшла до нас вістка, що знана
поетка  і одна з визначних індивідуальностей наших днів
ОлЕНА  ТЕлІГА разом з чоловіком  розстріляні в Києві. Також
знаємо, що  в концтаборі в Аушвіц догорають  десятки визнач-
них українських громадян-націоналістів, а по тюрмах Кракова,
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львова, Рівного, Києва  і других міст  караються сотні україн-
ців.   

А до цього всього голодна смерть вже  викосила тисячі,
полон і каторжні табори праці – сотні  тисяч, а останньо фронт
забирає нові, вже невідомі жертви.

Що діється з нашими земляками по  більшовицькому боці –
не трудно догадатись...

дикий терор конаючого сатрапа.
Болем наливаються наші серця, здригається душа народу, бо

тяжкі і великі це втрати...

232



ГРУдЕНЬ
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1 грудня
80 років тому (1932) Рада народних комісарів УСРР ухвалила

постанову про реквізицію виданої колгоспникам на трудодні
картоплі, що катастрофічно ускладнило й до того важку про-
довольчу ситуацію в українському селі.

2 грудня
120 років тому (1892) у Чернігові народився відомий мово-

знавець Всеволод Гонцов. Помер 1979 року.
95 років тому (1917) загальні збори міста дмитрівська ви-

словилися за приєднання Таганрозького округу до України.
75 років тому (1937) був розстріляний більшовиками укра-

їнський мікробіолог, член-кореспондент АН УРСР Гнат Ручко.
Реабілітований посмертно. Народився 20 січня 1883 року.

3 грудня
135 років тому (1877) в Перемишлі народився видатний гео-

граф, член НТШ, організатор Інституту географії й картографії
АН УРСР Степан Рудницький. Загинув на Соловках у 1937
році.

4 грудня
90 років тому (1922) у Запалові Ярославського повіту на лем-

ківщині народився відомий діяч української еміграції, співак і
диригент Микола Філь. Помер 28 липня 1983 року в Мюнхені
(Німеччина).

70 років тому (1942) загинув Іван Климів-легенда, Крайовий
Провідник ОУН.

20 років тому (1992) у Києві відбувся IV Всеукраїнський з’їзд
Народного руху України, який обрав своїм Головою В’ячеслава
Чорновола.

5 грудня
105 років тому (1907) народився український геофізик, фа-

хівець у галузі фізики моря, академік АН УРСР Аркадій Ко-
лесников. Розробив теорію кристалізації льоду у турбулент -
ному водному потоці та переохолоджених водних хмарах, про-
вів розрахунки швидкості росту льоду на поверхні морів, річок,
водосховищ. Брав участь в експедиціях по Атлантиці та Арк-
тиці. Помер 4 березня 1978 року.
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6 грудня
290 років тому (1722) у Москві помер Стефан Яворський

(світське ім’я Семен), церковний і політичний діяч, богослов,
письменник, з 1721 — Президент Святішого Синоду. Наро-
дився 1658 року в Яворові в Галичині.

155 років тому (1857) народився військовий діяч, генерал-
лейтенант царської армії Микола ходорович, який після утво-
рення Центральної Ради активно включився в роботу з
українізації армії. Був одним із організаторів 1-го Українського
полку ім. Б. хмельницького.

135 років тому (1877) у  Трихатках Ананьївського повіту хер-
сонської губернії народився лікар-епідеміолог, доктор меди-
цини, професор Яків Окунєвський. Помер у 1940 році.

120 років тому (1892) народився військовий діяч Роман-Ми-
кола дашкевич. Після поразки українських визвольних зма-
гань став співорганізатором Української Військової Органі -
зації, був редактором "Січових стрільців" (1921—1925) та "Ві-
стей з лугу" (1926—1939). Помер 12 січня 1975 року.

95 років тому (1917) зібрання українців лейб-гвардійського
литовського полку ухвалило постанову про розгортання на-
ціонального життя.

40 років тому (1972) в Києві помер видатний фізіолог і біохі-
мік Олександр Палладін. Народився 22 вересня 1885 року в
Москві.

20 років тому (1992) IV Всеукраїнські збори Народного Руху
України обговорили й затвердили Концепцію державотво-
рення в Україні.

7 грудня
150 років тому (1862) в Гореничах на Київщині народився ві-

домий громадсько-політичний діяч, письменник і публіцист,
перший голова Української національної ради  в Петрограді в
березні—квітні 1917 року і повноважний представник Укра-
їнської Центральної Ради перед Тимчасовим Російським уря-
дом Петро Стебницький. Помер 14 березня 1923 року в Києві.

80 років тому (1932) створено Українську наукову асоціацію
у Празі.
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75 років тому (1937) у Кам’янці-Подільському (тепер —
хмельницька область) помер історик Поділля, археолог, етно-
граф, музейний діяч Юхим (Євтин) Сіцінський (Сочинський).
Був одним із засновників і активний діяч Кам’янець-Поділь-
ської "Просвіти". Народився 10 грудня 1859 року у  Мазниках
летичівського повіту Подільської губернії.

8 грудня
90 років тому (1912) народився український живописець,

графік, кераміст Юрій Кульчицький, у творчому доробку, якого
портрети, ікони; з 1960 р. створював художні вироби з кера-
міки, широко використовував українські народні орнаменти.

90 років тому (1922) народився український живописець,
скульптор, графік, педагог Андрій Сологуб, відомий, зокрема,
розписами церкви Св. Симона (Париж) та іконами.

70 років тому (1942) організатор УПА-Поліська Січ Тарас
Бульба-Боровець листовно відмовив гітлерівській владі в спів-
робітництві, розглядаючи Німеччину як тимчасового окупанта
і вимагаючи звільнення українських політичних в’язнів з конц -
таборів.

70 років тому (1942) у харкові помер відомий зоолог Олек-
сандр Нікольський. Народився 15 березня 1858 в Астрахані.

10 грудня
85 років тому (1927) кубанські козаки на еміграції вибрали

своїм Похідним отаманом Гната Білого.
20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Федеративною Республікою Нігерія.
11 грудня

70 років тому (1942) гітлерівці заарештували у львові ні-
мецького священика Йозефа Петера, який брав активну участь
в українському національно-визвольному русі.

12 грудня
95 років тому (1917) відбувся перший збройний конфлікт

між військовими підрозділами УНР і російськими більшови-
ками.

10 років тому (2002) помер видатний хірург, академік НАНУ
Микола Амосов. Народився 6 грудня 1913 року.
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13 грудня
135 років тому (1877) народився український композитор і

фольклорист Микола леонтович. Трагічно загинув 23 січня
1921 року.

14 грудня
290 років тому (1722) в  Чорнухах лубенського полку на Пол-

тавщині народився видатний український мислитель Григорій
Сковорода. Помер 20 листопада 1794 року в  Панівцях (тепер —
Сковородинівка Золочівського району) на харківщині.

155 років тому (1857) народився ботанік і цитолог, академік
ВУАН Сергій Навашин, який заклав підґрунтя вчення про ка-
ріологію та її таксономічне значення. Помер 10 грудня 1930
року.

80 років тому (1932) ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили
постанову "Про хлібозаготівлю в Україні, Північному Кавказі і
в Західній області", якою передбачався ряд жорстких репресій
за невиконання планів здачі зерна і припинення українізації на
Північному Кавказі.

20 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з ліванською Республікою.

15 грудня
95 років тому (1917) більшовицький главковерх Криленко

заборонив формувати національні частини в складі червоно-
гвардійських військ, що означало розформування багатьох
українізованих підрозділів.

80 років тому (1932) ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили
постанову про припинення українізації на далекому Сході, в
Казахстані, Середній Азії, Центрально-Чорноземній області.

16 грудня
95 років тому (1917) Центральна Рада дала згоду на пропуск

козачих підрозділів на дон.
95 років тому (1917) Український з’їзд Таганрозького округу

висловився за приєднання повіту до України.
95 років тому (1917) У Києві відбувся Крайовий з’їзд Росій-

ської більшовицької партії, на якому розглядалося питання
щодо проголошення радянської влади в Україні.
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95 років тому (1917) Раднарком РСФРР призначив Володи-
мира Антонова-Овсієнка організатором війни проти УНР.

80 років тому (1932) Північно-Кавказький крайком ВКП(б)
ухвалив постанову про виселення мешканців станиці Пол-
тавської у віддалені райони СРСР, а її назву змінив на Красно-
армєйську.

75 років тому (1937) у ленінграді помер відомий компози-
тор і педагог Олександр Житомирський. Народився 23 травня
1881 року в херсоні.

40 років тому (1972) українська громада Аргентини пере-
несла тлінні останки активного учасника національно-виз-
вольного руху Григорія Мацейка до спеціально спорудженої
гроб - ниці на цвинтарі Аянус у передмісті Буенос-Айреса.

17 грудня
95 років тому (1917) генеральний секретар з військових

справ Симон Петлюра підписав перший статут збройних сил
УНР.

95 років тому (1917) Валуйківське земське зібрання Воро-
незької губернії ухвалило постанову про приєднання повіту до
УНР.

95 років тому (1917) Раднарком більшовицької Росії, за-
являючи офіційно про визнання Української Народної Рес-
публіки, ультимативно зажадав від Центральної Ради
припинити відносини з донським автономним урядом на чолі
з отаманом Каледіним, який не визнав уряд леніна.

18 грудня
120 років тому (1892) у Чаплинці, тепер смт херсонської

області, народився український письменник, режисер, драма-
тург, один із фундаторів ВАПлІТЕ Микола Куліш. Виступив
одним з творців нового українського театру. Розстріляний 3
листопала 1937 на Соловках.

95 років тому (1917) Генеральний Секретаріат вислав відпо-
відь на ультиматум, відкинувши домагання Ради Народних Ко-
місарів. З’їздом рад робітничих, солдатських і селянських
депутатів України (присутні 2000 делегатів) засуджено і відки-
нуто ультиматум радянської Росії. 125 більшовицьких деле -
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гатів, незадоволені, покинули з’їзд, утворили свій Централь-
ний Комітет і вирішили виїхати до харкова, щоб звідти про-
довжувати боротьбу за владу в Україні.

95 років тому (1917) військові місії союзників Росії покинули
Могилів над дніпром і переїхали до Києва. Франція повідо-
мила своє бажання нав’язати дипломатичні зв’язки з Україною.
Слідом за Францією таке саме зробила Англія. Представни-
ками Франції і Англії в Україні стали відповідно генерал Табуї
та Піктон Багге.

95 років тому (1917) делегати частин 8-ї Сибірської стрі-
лецької дивізії ухвалили рішення про посилення українізації.

95 років тому (1917) Генеральний секретар з військових
справ УНР Симон Петлюра на знак протесту проти політики
керівника Уряду УНР Володимира Винниченка щодо розпуску
українізованих частин подав у відставку.

70 років тому (1942) розпочалося звільнення України від гіт-
лерівських окупантів.

19 грудня
95 років тому (1917) об’єднані збори Севастопольської ради

суднових, полкових та інших комітетів і всіх революційних ор-
ганізацій міста засудили ультиматум леніна-Троцького й аб-
солютною більшістю голосів підтримали Центральну Раду.

95 років тому (1917) Перший з’їзд рад робітничих солдатсь-
ких та селянських депутатів перед своїм закриттям висловив
повну довіру Центральній Раді і Генеральному Секретаріатові
та видав відозву до народу України, у якій засудив російський
ультиматум.

20 грудня
75 років тому (1937) був розстріляний більшовиками пато-

логоанатом, академік АН УРСР Микола Мельников-Разведен-
ков, який запропонував метод виготовлення та консервування
анатомічних препаратів із збереженням природного кольору
органів. Розробляв принципи бальзамування. Народився 24
грудня 1866 року. Реабілітований посмертно.

21 грудня
95 років тому (1917) українці XII армії заявили протест біль-
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шовицькому главковерху прапорщикові Криленку щодо втру-
чання в справи України.

22 грудня
270 років тому (1742) в Україні народився основоположник

вітчизняної епідеміології данило Самойлович, який був єди-
ним серед вчених Російської імперії, котрого обрали почесним
членом 12 зарубіжних академій. Помер 4 березня 1805 року.

95 років тому (1917) Мала Рада ухвалила закон про податки
і збори. Цим законом всі податки і збори належать до держав-
ного скарбу України.

95 років тому (1917) Генеральний Секретаріат визначив
склад української делегації на переговори до Берестя-литовсь-
кого.

95 років тому (1917) Мала Рада заслухала ноту Генерального
Секретаріату до всіх держав, що вели війну, і до нейтральних
про необхідність закінчення війни і умови миру.

23 грудня
80 років тому (1932) у львівській в’язниці скарано на смерть

через повішення дмитра данилишина і Василя Біласа за участь
у нападі на пошту в Городку.

75 років тому (1937) у Рівному закінчився процес проти 55
селян Костопільського повіту, яких звинувачено в приналеж-
ності до ОУН. Загальна кара для 52 підсудних становила 292
роки тюрми.

50 років тому (1962) в Австралії помер відомий діяч укра-
їнського національно-визвольного руху на початку XX сто-
ліття, редактор "Нової України" (1922—1923), співробітник
багатьох інших еміграційних видань Павло Богацький. Наро-
дився 17 березня 1883 року в містечку Купині на Поділлі.

24 грудня
155 років тому (1857) в Просяниківці Кобеляцького повіту

Полтавської губернії народився військовий історик і архівіст
Павло Потоцький. Помер 27 серпня 1938 року в лук’янівській
в’язниці в Києві.

75 років тому (1937) народився український громадський та
політичний діяч, лідер Народного Руху України, лауреат дер-
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жавної премії України ім. Тараса Шевченка Вячеслав Чорновіл.
Трагічно загинув 25 березня 1999 року.

25 грудня
105 років тому (1907) народився живописець, заслужений

діяч мистецтв УРСР Василь Овчинников. Помер 5 квітня 1978
року.

95 років тому (1917) об’єднане засідання представників Го-
мельського гарнізону, зведеного загону моряків Балтійського
флоту, ради "Куреня смерті", представників "Вікжеля" і лю-
баво-Роменської залізниці ухвалило резолюцію на підтримку
Центральної Ради.

95 років тому (1917) 1-ша сотня Галицько-Буковинського ку-
реня січових стрільців з куренем піхоти полку ім. Петра доро-
шенка виїхали на фронт у район Бахмача, де появилися
більшовицькі загони.

60 років тому (1952) у селі Обухівці Бєлгородської області
(Росія) помер визначний український письменник, поліглот,
музикант і мандрівник Василь Ярошенко. Народився 31 грудня
1890 року там же.

20 років тому (1992) у Києві Міністерство юстиції України за-
реєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке
правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім. Василя Стуса.

26 грудня
100 років тому (1912) народився український геолог, акаде-

мік АН УРСР Євген лазаренко. Помер 1 січня 1979 року.
95 років тому (1917) народився український мистецтвозна-

вець, доктор архітектури Юрій Асєєв, у творчому доробку
якого "Орнаменти Софії Київської" (Київ, 1949), "Орнаменти
Криму" (у співавторстві, Київ, 1961), "Архітектура Київської
Русі" (Київ, 1969), інші твори з історії мистецтва Київської Русі
та середньовічного Криму.

95 років тому (1917) при підтримці російських більшовиків
у харкові проголошено радянську Українську Народну Рес-
публіку.

95 років тому (1917) ЦК солдатських, робітничих і селянсь-
ких депутатів Румунського фронту, Чорноморського флоту і

241



Одеського військового округу висловив протест проти ульти-
матума леніна—Троцького Центральній Раді.

70 років тому (1942) у берлінській тюрмі гестапівський са-
дист Віллі Вірзінг замордував зв’язкову ОУН Галину Столяр.

27 грудня
120 років тому (1892) у львові загальними зборами Народної

ради ухвалено "Народну програму", в якій відстоювалися права
українців як окремого народу.

90 років тому (1922) у селі Бедевлі на Закарпатті народився
відомий український учений, активний співавтор "Енциклопе-
дії Українознавства" й творець "Енциклопедії української діа-
спори" Василь Маркусь.

85 років тому (1927) в Одреховій Сяноцького повіту на лем-
ківщині народився композитор і диригент Іван Майчик.

28 грудня
95 років тому (1917) в Кисловодську помер відомий геолог

Володимир Амалицький. Народився 12 липня 1860 року в с.
Стариках Житомирського повіту Волинської губернії (тепер —
Житомирська область).

29 грудня
245 років тому (1767) народився церковний діяч, історик,

письменник і перекладач Євген Болховітінов. Помер 7 березня
1837 року в Києві.

135 років тому (1877) народився український етнограф, до-
слідник українського народного мистецтва, археолог і музей-
ний діяч данило Щербаківський. Помер 6 червня 1927 року.

95 років тому (1917) матроси-українці Ревельської бази за-
жадали від Морської колегії переведення їх з Балтики на Чор-
номорський флот.

20 років тому (1992) у Києві Міністерство юстиції України
зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт".

30 грудня
125 років тому (1887) у Ніцці (Франція) помер правознавець

і державний діяч Російської імперії Сергій Зарудний. Наро-
дився 29 березня 1821 року в Колодязному нинішнього дворі-
чанського району харківської області.
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95 років тому (1917) Севастопольська Українська військова
рада звернулася до всіх кораблів і частин із закликом підтри-
мати Центральну Раду в боротьбі проти російських більшови-
ків.

90 років тому (1922) без ухвали належних правових актів у
Москві проголошено про створення Союзу Радянських Соціа-
лістичних Республік, до складу якого включено і УСРР.

31 грудня
140 років тому (1872) в Тернополі народився визначний ма-

тематик Володимир левицький. двічі обирався головою Нау-
кового Товариства імені Шевченка, за його редакцією видано
32 томи Збірника НТШ.

140 років тому (1872) народився український живописець, ар-
хітектор, художник театру та кіно Василь Кричевський, у твор-
чому доробку якого проект та художнє оформлення Полтав -
ського губернського земства, Канівського музею-заповідника
"Могила Тараса Шевченка", малярські твори: "Гребля Квітки-Ос-
нов’яненка", "На дніпрі", "Ярмарок", "Сорочинський ярмарок",
робота над фільмами "Звенигора", "Тараса Шевченко", "Тарас
Трясило", "Сорочинський ярмарок", "Назар Стодоля" тощо.
Помер 15 листопада 1952 року в Каракасі (Венесуела).

135 років тому (1877) народився письменник, мистецтво-
знавець, музикант, актор, режисер, діяч національного руху,
автор наукових розвідок і навчальних посібників в галузі істо-
рії та мистецтвознавства Гнат хоткевич. Помер 8 жовтня 1938
року.

120 років тому (1892) у с. Кибинцях на Полтавщині наро-
дився український письменник, громадський діяч, один із фун-
даторів українського футуризму Михайль Семенко. Загинув
1937 року.

100 років тому (1912) народився український зоолог-енто-
молог, академік НАН України Вадим Васильєв, який розробив
систему заходів з боротьби зі шкідниками плодових культур у
різних природних зонах колишнього СРСР.

95 років тому (1917) 2-й Український військовий з’їзд Захід-
ного фронту ухвалив рішення про перехід українізованих ча-
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с тин в Україну, визначивши конкретний маршрут для кожної
армії.

Грудень
155 років тому (1857) у Санкт-Петербурзі помер керівник бу-

дівництва Петербурзько-Московської залізниці Микола Ми-
клуха-Маклай. Народився 1818 року в Стародубі Чернігівської
губернії.

95 років тому (1917) у Петрограді за наказом із Смольного
червоногвардійцями розгромлено Український революційний
штаб і спалено українську бібліотеку.

70 років тому (1942) гестапо схопило теренового провідника
Революційної ОУН на теренах Німеччини Василя Безхлібника-
Беркута і після слідства заслало його до концтабору Заксен-
хаузен під Берліном.

65 років тому (1947) рейдуюча група УПА Закерзонського
краю під проводом Євгена Штендери ("Прірва") вперше при-
була на терени Східної Прусії, куди польська влада виселила
українців. 

65 років тому (1947) в Мюнхені створено Український ін-
ститут вивчення міжнародних проблем.

244



БЕЗ  УхВАлИ  НАлЕЖНИх  ПРАВОВИх  АКТІВ
(до 90-річчя проголошення про створення СРСР)

Після тривалих дискусій у верхівці більшовицької партії 30
грудня 1922 року в Москві зібрався І Всесоюзний з’їзд Рад, на
якому було заплановано  створити нібито добровільний Союз
Радянських Соціалістичних Республік. Цього ж дня делегатами
від Російської Федеративної СРР, Української СРР, Білоруської
РСР і Закавказької Федеративної РСР ухвалюється за основу
таке рішення. Оскільки залишалися нерозглянутими сотні різ-
них пропозицій до проекта, і документ, цілком зрозуміло,  в ці-
лому залишився не прийнятим, то створили комісію на чолі з
головою новообраного Всесоюзного Центрального Виконав-
чого Комітету Михайлом Калініним, якій доручили розглянути
всі поправки, що надійшли від делегатів. Саме ця комісія мала
і запропонувати остаточний документ для прийняття на ІІ Все-
союзному з’їзді, який намітили скликати в січні 1924 року.

У липні 1923 року комісія під керівництвом М. Калініна
справді опрацювала пропозиції й підготувала остаточний ва-
ріант декларації про створення СРСР, який мали проголосу-
вати на ІІ Всесоюзному з’їзді Рад, після чого згідно процедури
повинна була б відбутися ратифікація його в чотирьох парла-
ментах вище названих державних утворень. І тільки тоді
можна вже було б заявляти про створення СРСР.

Що ж відбулося насправді?
Ще до скликання ІІ Всесоюзного з’їзду Рад,  19 січня 1924

року в харкові відбувається Всеукраїнський з’їзд Рад, на якому
схвалюється як остаточний документ, що підготувала комісія
Калініна. І тільки після того цей документ проголосовується 31
січня, через два тижні, як бачимо, ІІ Всесоюзним з’їздом Рад.
Тобто, УСРР ратифіковувала документ, якого фактично 19
січня ще не існувало в природі, бо  тільки Всесоюзний з’їзд Рад
міг його прийняти.

Однак революційна доцільність, яка завжди, клалася в основу
всієї діяльності більшовицької партії, і тут виявилася на висоті.
А українці, як і під час Переяславської ради 1654 року, вже, так би
мовити, присягали, ще не знаючи на яких умовах. Бо і 1654 року,
і 1922 ніяких відповідних документів  не було підготовлено.
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СМЕРТНИЙ ВИРОК УКРАЇНСТВУ КУБАНІ
(до 80-річчя сталінської постанови "Про хлібозаготівлі на

Україні, Північному Кавказі і в Західній області")

Коли 2 листопада 1932 року на нараді в Північно-Кавказькому
крайкомі ВКП(б) за участю представників Москви Кагановича і
Мікояна постало питання про заведення так званих чорних
дощок з метою покарання козацьких станиць  за невиконання
непосильного плану хлібозаготівель, то із залу негайно пролу-
нало: "Известно, что на Северном Кавказе самая тяжелая станица
Полтавская, самая контрреволюционная, откуда все исходит. И
товарищ Микоян знает эту станицу. Нужно  о ней сказать...".

У чому ж полягала так звана контрреволюційність станиці Пол-
тавської?  Насамперед у тому, що її вільнолюбне козацьке насе-
лення, нащадки переселених ще царицею Катериною ІІ на Кубань
запорожців (за переписом 1926 року в Полтавській було 14.306
жителів, з яких 10.985, незважаючи на брутальні денікінські пе-
реслідування в 1918—1920 роках, ще не відмовилось віднести себе
до українців), виступало за розвиток рідної української культури,
саме тут існував перший Всеросійський український педагогіч-
ний технікум і саме тут тривалий час був  центр антирадянського
визвольного руху на чолі з отаманом Мальком, саме тут був най-
більший спротив більшовицькій колективізації.

Це козацьке поселення справді було одним з найвизначнішим
центрів українського відродження на Кубані з початком лютневої
революції в Росії 1917 року. Саме тут викладачем технікуму з 5 ве-
ресня 1921 року був Микола Міхновський, той, хто ще 1900 року
проголосив гасло: "Самостійна Україна". З початком наступного
навчального року він уже завідував технікумом, а відтак до Пол-
тавської потягнулися всі українські патріо тичні сили Кубані. 

Звичайно, бурхлива діяльність Миколи Міхновського на по-
саді керівника цього навчального закладу одразу ж насторо-
жила місцевих більшовицьких функціонерів, котрі почали
чинити всілякі утиски щодо його нормального існування. Ке-
рівники Кубанського обласного відділу освіти тоді ж повідом-
ляли Москву: "Этот техникум подвергается постоянным на-
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падкам со всех сторон лишь потому, что он украинский, а не
русский. Нападки эти часто исходят даже от исполкома и со-
вета ст. Полтавской. Так, 19 апреля с. г. (1923. — В. С.) Совет ст.
Полтавской утвердил постановление исполкома, которое гла-
сило: "Прекратить украинизацию школ", а образцовую школу
при техникуме снять з местного снабжения, а выданную в про-
шлом году поддержку удержать из сумм техникума; при этом
председатель исполкома     Жадьков, между прочим заявил: 1.
"Будет подан поезд и всех учителей-украинцев увезет туда, куда
раньше нас возил", 2. "Украинизация приведет к тому, что
будут привезены пушки для разгрома станицы Полтавской", и
3. "Может я уйду, но я употреблю все меры, чтобы спасти эту
страну от опасной украинизации".

Водночас у таємному донесенні до обласних властей голова
Слов’янського відділу Проскурін пише: "Надо определенно
сказать, что дело украинизации находится в ненадежных руках.
Публика, которой вверена столь важная и ответственная ра-
бота, по большей части принадлежит к крайним самостийни-
кам петлюровского толка, либо (что тоже вредно) будучи чрез -
вычайно настойчивыми,  энергичными, изворотливыми, пре-
красно используя в свою пользу как Конституцию РСФСР, так
и постановления всероссийских съездов РКП(б) по нацио-
нальному вопросу, они нередко умеют прекрасно втирать очки
тем товарищам-коммунистам, которые возглавляют ответ-
ственные областные, губернские и даже общереспубликанские
авторитетные органы, и под видом директив, исходящих из
Центра, ведут определенную контрреволюционную работу...

Полтавская — одна из самых кулацких и контрреволюцион-
ных станиц в Славотделе (а может быть, и в Кубчеробласти).
Идея украинизации как средства борьбы с Советской властью
и самостийничества среди тамошних кулаков встречает самый
горячий отклик. Они знают, этим они пользуются. Вы никогда
не услышите, что украинская национальность подавлялась
царским правительством, но всегда русским, что особенно под-
черкивается. С целью особенного усвоения украинского языка
читают не только классиков украинской литературы, но и еван-
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гелие на украинском языке в церкви. Инспектору доброскоку
ничего не стоило прислать в Полтавскую в середине учебного года
и приказать украинизировать все школы, нарушив тем самым
план, утвержденный Стоно (станичним відділом освіти. — В. С.),
и совершенно не считаясь ни с наличием большего числа чисто
русского населения, ни с совершенным отсутствием и учите-
лей, и букварей украинских... 

Заведующий школой Михновский — штучка более тонкая и
политичная, действует осторожно, с опаской, но неуклонно
проводит ту же линию. Этих двух субъектов безусловно нужно
убрать, хорошо было бы убрать в "места не столь отдаленные".
Над ними витает дух "батька" Петлюры, а может быть даже са-
мого "благочестивейшего" Павла Скоропадского. 

Состав учащихся — исключительно кулацкий. Начало по-
ложил известный контрреволюционер и самостийник Омель-
ченко (сейчас за границей), продолжил левицкий, сейчас
Михновский.

Генеральная чистка необходима. Надо дать коммунистиче-
ский состав работников, иначе дело будет все больше и больше
ухудшаться...".

Так-от, до тієї трагічної для селянства наради в Ростові-на-
дону в станиці Полтавській уже в 1930—1931 роках було за-
арештовано понад 500 мешканців, у два прийоми виселено 300
заможних козацьких родин, у 1932 "проводилось изъятие
белых, кулаков свыше 80 чел. и контрреволюционных одиночек
200 чел". А в ході здійснення нової каральної акції після ро-
стовської наради було заарештовано 479 осіб, крім того, в ніч
на 8 листопада ще 240 мешканців Полтавської.

З 5 по 7 грудня 1932 року зі станиці Полтавської відправлено
208 родин в кількості 1097 осіб, які направлялися на станцію
Осокарівка в Казахстані. І тільки тоді з’являється офіційна ди-
ректива про виселення станиці Полтавської. Постанова ЦК
ВКП(б) і Ради Народних Комісарів СРСР "О хлебозаготовках на
Украине, Северном Кавказе и в Западной области" від 14 грудня
1932 року, якою санкціонуються репресії — аж до розстрілу —
щодо тих, хто нібито саботує здачу зерна державі, не тільки  вка-
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зує "Северокавказскому крайкому и крайисполкому, что легко-
мысленная, не вытекающая из культурных интересов населения,
не большевистская "украинизация" почти половины районов
Севкавказа при полном отсутствии контроля за украинизацией
школы и печати со стороны краевых органов дала легальную
форму врагам советской власти со стороны кулаков, офицерства,
реэмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады и т. д". 

Сталін і Молотов вимагають "немедленно перевести на Се-
верном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных
органов "украинизированных" районов, а также все издающиеся
газеты и журналы с украинского языка на русский язык, как
более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени пе-
ревести преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обя-
зывают крайком и крайисполком срочно проверить и улучшить
состав работников школ в "украинизированных" районах".

А з метою "разгрома сопротивления хлебозаготовкам ку-
лацких элементов и их партийных и беспартийных прислуж-
ников ЦК и СНК Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из
станицы Полтавской (Северный Кавказ), как наиболее контр-
революционной, всех жителей за исключением действительно
преданных соввласти и не замешанных в саботаже хлебозагото-
вок колхозников и единоличников и заселить эту станицу доб-
росовестными колхозниками-красноармейцами, работающими
в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях,
передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и
скот выселяемых. Ответственность за проведение этого реше-
ния (пункт "а") возложить на тт. Ягода, Гамарника (с заменой т.
Барулиным), Шеболдаева и Евдокимова..."

Після того крайові власті продублювали ухвалу Кремля, роз-
гор нувши вже широкомасштабну депортацію нащадків запо-
розьких козаків з Полтавської, що засвідчується наказом спеці -
ально призначеного коменданта, що забороняв "всякий выезд из
станицы не только коренным жителям станицы Полтавской, но
и всем гражданам, находящимся на ее территории с момента из-
дания этого приказа, без особого разрешения комендатуры".
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Крім того, 16 грудня 1932 року, крайком ВКП(б) ухвалив:
"Полтавскую партийную организацию, как явно неспособную
бороться за решения партии, распустить".  Полтавську, з най-
більш характерною українською назвою, тоді ж переіменували
в Красноармєйську. 

Станом на 19 грудня з неї вже було виселено 2158 родин у
кількості 9.187 осіб. За свідченням секретаря Слов’янського
райкому ВКП(б) від 26 грудня 1932 року, депортація продов-
жувалася і в ті дні: "Вчера и сегодня мы уже отправили оттуда
4 эшелона...".

Але оскільки план хлібоздачі всерівно не виконувався, то він
заявив на крайовій селекторній нараді: "Придется еще раз пу-
стить кровь, еще раз ломать хребты по-настоящему так, чтобы
это чувствовалось и отражалось на работе по выполнению
плана хлебозаготовок". Водночас на території Північного Кав-
казу  поширювалася спеціальна брошура "За что станица Пол-
тавская выселяется в северные края", яка виправдовувала
брутальну депортацію корінних хліборобів Кубані.

31 грудня 1932 року Північно-Кавказький крайком ВКП(б)
ухвалив рішення про виселення ще однієї української станиці —
Медведівської (за переписом 1926 року в ній нараховувалося
18.146 мешканців, з яких 15.222 віднесли себе до українців).
Після 10 січня 1933 року виселенню підлягала й Уманська, де з
20.727 мешканців 17.008 назвалося представниками нашої
нації. Її назва потім була змінена на лєнінградську.

Крайова газета "Молот" тоді повідомляла: "Мы очищаем Ку-
бань от остатков кулачества, саботажников и тунеядства.
Остатки гибнущего класса озверело сопротивляются. Нам на
Северном Кавказе приходится считаться с тем фактом, что не-
достаточна классовая бдительность, что измена и предатель-
ство в части сельских коммунистов позволили остаткам
казачества, контрреволюционной атаманщине и белогвардей-
щине нанести заметный удар по организации труда, произво-
дительности в колхозах. Мы ведем на Кубани борьбу, очищая
ее от паразитов, нанося сокрушительные удары "партийным и
беспартийным".
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...За переписом 1926 року українців на теренах майбутнього
Краснодарського краю було 1.580.895 осіб, в 1939 там їх вияви-
лося лише 143.744 (розраховано російськими дослідниками за:
Всесоюзная перепись населения 1926 г. — М., 1928; Всесоюзная
перепись населения 1939 г. Основные итоги. — М., 1992). 

де подівся 1 мільйон 437.151 українець? 
Так, як вважають дослідники з Кубані, перш за все це на-

слідки колективізації, репресій, голоду, коли скорочення міс-
цевого населення(переважно українського) компенсувалося
масовими міграційними потоками з південноросійських і цент-
ральних областей Росії для того, щоб заселити опустілі станиці.
Погоджуємося, що швидке зростання кількості росіян й від-
повідне зменшення чисельності українців у 30-х роках мину-
лого століття у цьому регіоні пов’язується і зі зміною останніми
національної самосвідомості.  

Але ж цю свою національну самосвідомість вони зберігали
майже півтора століття до того. А тут раптом відмовилися від
українства (ті, хто не вмер з голоду). 

Тож чи не під впливом цілеспрямованих антиукраїнських ре-
пресій це готувалося, починаючи з наведеного доносу Проску-
ріна, викрику на згаданій ростовській нараді щодо Полтавської
й сумнозвісної постанови Кремля від 14 грудня 1932 року?

"НАдСИлКА ВЧИТЕлІВ дО КАЗАКСТАНУ 
ПРИПИНЯЄТЬСЯ"

(до 80-річчя заборони українізації Казахстану) 

Коли  перепис 1926 року виявив на території Казахстану
860.978 українців, зокрема, в Актюбинському окрузі — 92.298
осіб, Кустанайському — 164.068, Петропавлівському — 184.333,
Акмолинському — 110.350, Сир-дар’їнському — 40.500,  Ураль-
ський — 20.438,  то місцева більшовицька влада змушена була
звернути увагу на українську проблему. Зокрема, в офіційному
виданні "Казахстан на пути к социалистическому строительству"
зазначалося: "Нам кажется, что в условиях  Казахстана, где среди
русского переселенческого населения  значительная часть яв-
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ляется выходцами с Украины, вопрос о необходимости развер-
тывания дела народного образования на их родном языке также
назрел. Рассуждения некоторых т.т. о том, что украинцы, вы-
ходцы из Украины, уже русифицировались и совершенно не
нуждаются в преподавании в своих школах на родном языке —
есть нездоровое отношение к делу, есть попытка отвернуться от
разрешения вопроса, есть попытка взять (поставить) под со-
мнение существование украинского  вопроса со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. Нам кажется, что украинский
вопрос есть, и он нуждается в необходимом разрешении. Выде-
ление в 1926—27 г. 17-ти украинских поселков в самостоятельное
административное управление (советы) есть  уже некоторое раз-
решение украинского вопроса. Это мероприятие партийно-со-
ветских органов в свою очередь говорит о наличии в Казакстане
украинского вопроса".

П’ятий Пленум Казкрайкому ВКП(б) у грудні 1929 року з
цього  приводу зазначав: "Необходимо сделать решительные
шаги в направлении обслуживания на родном языке нацмен-
шинств, в частности украинцев. Считать необходимым в трех-
летний срок  обеспечить школы в украинских селах учителями,
знающими украинский язык, и пособиями на украинском
языке. СНК обеспечить в этот же срок перевод делопроизвод-
ства в украинских сельсоветах на украинский язык".

Станом на 1 січня 1930 року в Казахстані на українську мову
викладання переводилося 400 шкіл. Відповідно готувалися під-
ручники, переходила на українську мову  преса. Зокрема, в Ок-
тябринському районі всі школи мали стати українськими. 

Однак несподіваний для більшовицьких вождів розмах
українізації, що відбувався в таких же масштабах і в інших ре-
гіонах СРСР, де компактно проживали наші земляки, налякав
Кремль. Тому невиконання   здирницьких  планів хлібоздачі з
урожаю 1932 року й послужило приводом для припинення
українізації: спочатку Сталін і Молотов підписали спеціальну
постанову з цього  приводу щодо Кубані, а наступного дня,
тобто 15 грудня 1932 року, коли  Сталін і Молотов підписують
нову постанову Кремля про припинення українізації на дале-



кому Сході, в Казахстані, Сибіру, Поволжі, Центрально-Чор-
ноземній області. 

Не знаючи ще про це, 15 грудня 1932 року  член колегії Нар-
комату освіти  КАСРР В. Горб звернувся  до своїх  колег з хар-
кова з проханням допомогти в подальшому розвиткові укра -
їнізації в Казахстані. Але вже через п’ять днів, коли  там озна-
йомилися з директивою Сталіна-Молотова про припинення
українізації, то він знову послав  термінову телеграму до хар-
кова, але вже  з іншим проханням — припинити відрядження
до Казахстану педагогів з України. Природно, там змушені були
погодитися. Самому ж В. Горбові довелося повертатися до
України…

Т  Е  л  Е  Г  Р  А  М  А
Алма-Ата 4788 10 20 12 = Молния харьков
Наркомпроса    Карпенко =
Командирование работников Казахстан прошу   прекратить

= Горб
На документі є резолюція заступника наркома освіти УСРР

Є. Гірчака: "дати вказівку відпов. ОВНО припинити надсили
вчителів.     21/хII. 32 р."

У.С.Р.Р.
Народний Комісаріат Освіти
21/хII-32 р.                                          до донецьк  Обл. ВНО
№ 4.13.03                                                   харк.        –“-

дніпроп.  –“-
Одеса        -“-

Облікрозподіл НКО повідомляє, що згідно телеграми Ка-
закського НКО надсилка вчителів до Казакстану припи-
няється.

Пропонується надіслати до НКО списки вчителів, що їх
командировано до Казак. АСРР за формою, що було Вам наді-
слано.

Зав. Облікрозподілу НКО                          (Скляревський)
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Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Протокол 

заседания секретариата Казкрайкома ВКП (б) 22 декабря
1932 года, пункт 27

Слушали: Заявления тов. Горба.
Постановили: Удовлетворить просьбу тов. Горба и откоман-

дировать его в распоряжение ЦК КП (б) У.
Голощекин, Мирзоян

Строго секретно
Особая папка

ЦК ВКП (б), Крайком, всем РК, КПО ОК, ОблОНО
ПРОТОКОл № 31

заседания бюро Актюбинского обкома ВКП (б) 
от 31 декабря 1932 г.

п. 6
СлУШАлИ: Решение Крайкома ВКП (б) от 18 декабря 32 г.

(Ярмухамедов).
ПОСТАНОВИлИ: Предложить райкомам ВКП (б) провести

разъяснительную работу среди населения в связи с переходом
газет и учебных заведений с украинского на русский язык.

Поручить КПО ОК и ОблОНО наметить практические ме-
роприятия по переводу украинских школ и учебных заведений,
имеющихся в области, в 1933 году на русский язык.

Предложить Федоровскому райкому ВКП (б) перевести газету
"Бильшовицький штурм" с 15 января 1933 года на русский язык.

Секретарь Обкома ВКП (б) Ярмухамедов
Секретарь бюро ОК ВКП (б) Гришин

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!   СТРОГО СЕКРЕТНО
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)  

ЦЕНТРАлЬНЫЙ КОМИТЕТ
№ П5095

20 апреля 1933 г.
СЕКРЕТАРЮ КАЗАКСКОГО КРАЙКОМА ВКП (б)

Тов. МИРЗОЯНУ
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Прошу сообщить о ходе выполнения постановления ЦК
ВКП (б) и СНК СССР от 15 . хІІ. 1932 г. (пр. ПБ № 126, п.50/22)
«Об украинизации в дВК, Казакстане, Средней Азии, ЦЧО и
других районах СССР».

ЗАВ. СО ЦК (ПОСКРЕБЫШЕВ)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)  

Казакский Краевой Комитет
9 июня 1933 года

Сов. секретно
№ 7/25

гор. Алма-Ата ЦК ВКП (б)
СО ЦК тов. ПОСКРЕБЫШЕВУ
На Ваш № П5095

Проверка выполнения постановления ЦК ВКП (б) и СНК
СССР от 15 /хІІ — 32 г. О переводе "украинизированных" школ
на русский язык показала, что по всем областям Казакстана
данное решение еще не выполнено: по Восточно-Казакстан-
ской, Алма-Атинской, Южно-Казакстанской и Актюбинской
областям всего украинских школ 96, а из них переведено на
русский язык только 44. (В Уральской области украинских
школ совсем нет, а из Карагандинской сведения не поступили).
В таких главнейших украинских районах, как Акбулакский и
Федоровский, переведены только всего 3 школы.

Переведены на русский язык Атбасарский и Акбулакский
украинские педтехникумы.

Всего по краю были 3 украинские газеты ("Большевистский
штурм" в Федоровском районе, "Знамя колхоза" — в Атбасар-
ском р-не и "За соц. стройку" — Акбулакском р-не), они все
сейчас переведены на русский язык.

Установив, что обкомы, райкомы и органы народного образо-
вания совершенно упустили из виду необходимость реализации
этого важнейшего мероприятия партии и правительства, в ре-
зультате чего эта работа осталась просто забытой, Крайком обя-
зал местные парторганизации и органы народного образования
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немедленно реализовать это решение и по линии НКПроса
командируются специальные уполномоченные по областям для
проведения подготовительной работы и переводу с начала учеб-
ного года всех "украинизированных" школ на русский язык.

Предложено Культпропам обкомов и ОблОНО провести в
течение летнего периода для учителей (по 3-м областям всего
учителей украинских школ(не читається) , из них украинцы 183
чел.) "украинизированных" школ месячные курсы переподго-
товки, обратив особое внимание на изучение русского языка.
Снабжение учебниками в дальнейшем будет в общем порядке
наравне с другими школами; для снабжения учебниками на бу-
дущий учебный год все украинские школы включены.

Зав. Культпропом Крайкома ВКП (б) (Садвокасов)
Зав. Сектором народ. образования (лепесов)

ЗА ТЕ, ЩО РОдИЧ, — РОЗСТРІл
(до 75-річчя знищення родини Симона Петлюри в Полтаві)

Комуністичний режим своїх противників ліквідовував, як ві-
домо,  безоглядно. Але його жорстокість і цинізм полягали і в
тому, що він, проголошуючи гасло "син за батька не відповідає",
в той же час винищував усіх найближчих родичів чільних діячів.
Саме така трагедія чекала на родину Провідника української на-
ціонально-визвольної боротьби з 1917 року  Симона Петлюри. 

У 1919 році після перебування в "чрезвичайці" померла його
мати Ольга Олексіївна, в 1924 році заарештовувалися дві се-
стри, що проживали в Полтаві. Тоді в них забирали навіть бу-
динок, у якому мешкали, який тільки після вбивства брата в
Парижі їм повернули.

Але в 1937 році, коли маховик масових репресій розкручу-
вався більшовиками з величезним розмахом, чекісти згадали
про родину ними вбитого Симона Петлюри. Вони сфальсифі-
кували справу, нібито племінник Симона Петлюри Племінник
Сильвестр Скрипник, священик до 1936 року, а потім при-
ймальник пряжі на Полтавській бавовнопрядильній фабриці,
очолює підпільну організацію на Полтавщині, дві сестрі Си-
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мона Васильовича — Феодосія і Марина — активні її учасниці,
оскільки будинок — центр "контрреволюційних" зібрань. 

Свідки Микола Радик і Микола Пилипченко показали, що
сестри висловлювалися в різко антирадянському дусі, "хвалили
свого брата бандита Петлюру, групуючи в своїй квартирі ан-
тирадянський елемент". Цього виявилося достатньо, аби всіх
трьох близьких родичів Симона Петлюри полтавські чекісти
заарештували й засудили "за першою категорією"… 

НАРОдНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИх дЕл УССР
КОМИССАРУ ГОСУдАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2 РАНГА тов. лЕПлЕВСКОМУ

г. Киев
Некоторые политические мелочи, характерные для Полтавы,

несомненно представляют интерес.
В Полтаве оказались в живых две родные сестры Петлюры  и

его племянник.
Особым решением Полтавского Горсовета им в 1927 году

возвращают в пожизненную собственность дом Петлюры, по-
видимому, за "заслуги" брата.

В квартире среди икон был помещен портрет ПЕТлЮРЫ во
весь рост.

Над домом, до недавних дней, красовалась надпись о том,
что дом принадлежит Петлюре. Вечерами надпись освещалась
специальным фонарем.

Сестер Петлюры и его племянника мы, конечно, арестовали
за активную националистическую  к-р деятельность и осудили
по 1-й категории.

до сих пор в Полтаве сохранились названия улиц: Остапа
Вишни, Есенина, Гамарника, Тухачевского и Каменева. лишь
теперь, в результате нашего вмешательства, они переимено-
ваны.

Прилагаю фотоснимок дома Петлюры с надписью на нем.
Надпись снята.

ВРИд НАЧАлЬНИКА УНКВд ПО ПОлТАВСКОЙ ОБл.
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КАПИТАН МИлИЦИИ (ПЕТЕРС)
2. хІІ – 37 г.
№ 1935168
г. Полтава                             
ВЕРНО: 

ВІЧНИЙ РЕВОлЮЦІОНЕР
(до 75-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола)

Ця постать справді одна з найпомітніших
у новітній історії України. В’ячеслав Чорно-
віл дуже багато зробив для відродження
нашої державності наприкінці хх століття.
Міг би ще зробити більше, якби переміг на
виборах Президента Укра їни восени 1999
року. Його й тому вбили, аби не переміг.

Однак з відстані часу мусимо констатувати, що В’ячеслав
Чорновіл і не все зробив, щоб розбудувати Україну, коли це
було робити набагато легше, ніж сьогодні… 

Автору цих рядків довелося не раз зустрічатися з В’ячеславом
Чорноволом, коли його ім’я вже гриміло над Україною. І коли вона
ще не стала самостійно на ноги, і коли вже зробила свої перші
кроки незалежного життя. І от коли вже впала та велика імперія,
і ми стали самостійною державою, чомусь весь час хотілося, щоб
усе те, що він вимріював у таборах, що ми чули від нього на мі-
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тингах у перебудовні часи, аби брав владу і втілював у життя. Тому
і я, і багато моїх колег голосували 1 грудня 1991 року за нього.

Але чомусь виходило не завжди так, як бажалося. Скажімо,
всі пам’ятають виступ В’ячеслава Чорновола на Установчому
з’їзді Народного руху України у вересні 1989 року, коли він на
закиди компартійної номенклатури з приводу того, що Рух
рветься до влади, відповів буквально: "А чому б і ні? Якщо під
боротьбою за владу розуміти не збройне захоплення, яке може
розпочатися холостим пострілом "Аврори", а потім перетво-
ритися у постріли в мільйони наших співгромадян, а розуміти
демократичний парляментський шлях. У нас сьогодні перед
очима приклад польської "Солідарності", лідери якої задля по-
рятунку нації доходять до деякого порозуміння навіть із тією
партією і тими її функціонерами, які вводили в Польщі над-
звичайний стан і садили своїх сьогоднішніх парламентських
партнерів у тюрми. Гадаю, досить із нас траншей, що їх рили
по живому тілу нашого народу ті, хто взяв на озброєння  давнє
імперське правило "розділяй і пануй"… 

І ось уже незалежність, виборена завдяки тому ж таки Ру-
хові. Значить, треба брати в руки владу і будувати самостійну
Україну". Всенародно обраного першого Президента України
леоніда Кравчука націонал-демократи вмовляють призначити
прем’єр-міністром України В’ячеслава Чорновола. Той погод-
жується прийти на ІІІ З’їзд Народного Руху в лютому 1992 року
з проектом Указу про це й підписати його на трибуні перед усім
залом, перед всією Україною, перед усім світом.

леонід Кравчук свого слова дотримав — прийшов до рухів-
ців. І що він почув у відповідь?! Свист і вигуки "Ганьба!"... А
В’ячеслав Чорновіл вискочив до трибуни й заявив, що треба
йти в опозицію до новообраного Президента Кравчука.

Це у відповідь на те, що той готовий був співпрацювати для
виконання їхньої ж, рухівської, програми державотворення і
затвердити уряд на чолі з В’ячеславом Чорноволом.

От і маємо — поляки знайшли компроміс і пішли далеко від
нас, а ми не захотіли поступитися принципами, залишаючись
у вирі революційної боротьби…
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ЗАГИНУВ ЗА УКРАЇНУ
(до 70-річчя від дня загибелі Івана Климіва-легенди)

Цей син сокальської землі завжди вва-
жав, що тільки український народ може
бути господарем своєї землі. Тому коли у
жовтні 1939 року з Белза  відступали мос-
ковські більшовики, а вступали їхні союз -
ники — гітлерівці, і багато хто вітав німців
хлібом і сіллю,  Климів відкрито сказав: "Я
би тих скурвих синів скорострілом приві-
тав". А через три місяці додав: "Тих скурвих

синів-німців незабаром треба буде бити!".
Тож звільнившись з польського ув’язнення у вересні 1939 року,

після нарад із Степаном Бандерою і Романом Шухевичем, Іван
Климів-легенда як провідник Крайового Проводу ОУН  очолює
національно-визвольну боротьбу вже в умовах більшовицької
влади. Це саме він у найтяжчі роки підпілля керуватиме само-
стійницькою боротьбою в Україні, налагоджуючи  тісні зв’язки з
Наддніпрянщиною й формуючи там оунівську мережу, що за-
явить про себе з початком гітлерівського нападу на СРСР.

Як член Українського державного Правління  Іван Климів-
легенда взявся активно до формування збройних сил відрод-
женої держави, оскільки розумів, що без них ніхто не захоче
рахуватися з українцями,  насамперед гітлерівці. І коли ті спро-
бували тиснути на нього з метою відречення від Акта 30 червня
1941 року, іронічно запитуючи, на якій збройній силі він базує
свою відмову, Климів-легенда без вагання відповів: "На силі 44
тисячі 357 збройних людей!". 

Збентежені почутим у львові в той час, коли німецька армія
ще не взяла Києва, представники Гітлера одразу ж змінили свій
тон. Очевидно, саме це вплинуло на рішення гітлерівців пере-
нести початок масових переслідувань бандерівців на середину
вересня 1941 року.

Перейшовши в підпілля з того часу, Іван Климів-легенда
справді був душею української національно-визвольної бо-
ротьби на рідних землях. За це його гітлерівці і намагалися за
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будь-яку ціну піймати. Коли ж це їм вдалося, то на слідстві 4
грудня 1942 року він, 33-річний, лише промовив: "Я є Іван Кли-
мів-леґенда, член ОУН, і більше нічого вам не скажу".  

А він і справді розраховував, що під українські прапори ста-
нуть тисячі, які він розподілить по дивізіям Української На-
ціональної Революційної Армії, про що свідчить і його наказ,
виданий одразу ж після проголошення Акта про відновлення
Української держави 30 червня 1941 року у львові. Наказ для
всіх матірних українських земель — різкий, з рішучою без-
оглядністю до ворогів,з визначеними для них карами, в тому
числі й за зразком більшовицького режиму.

Треба сказати, що велику організаційну роботу Іван Климів
здійснював  по всій  Україні. Тодішній Крайовий провідник на
Південно-українських землях Зеновій Матла свідчив: "В місяці
січні (1942 року. — В. С.) відвідав нас в Ново-Українці сл. п.
Іван Климів — Євген легенда. Він прибув до нас з Бесарабії,
куди їздив з дорученнням Головного Проводу ОУН. З Бесара-
бії легенда поїхав до Одеси, звідси до Миколаїва, потім до
Ново-Українки. Він привіз зі собою інструкції Головного Про-
воду ОУН, літературу тощо. Кілька днів він був гостем у нас,
потім поїхав на північ, в напрямку на Київ".

Так, у перші дні гітлерівського нападу на Радянський Союз Іван
Климів, як і його соратники з Проводу Революційної ОУН, все ще
сподівався, що німці допоможуть звільнитися з-під чужинецької
окупації. Однак досить швидко переконався, що це — наївність. 

ГРОМАдЯНИ УКРАЇНСЬКОЇ дЕРЖАВИ!
Краєвий Провід Українських Націоналістів 

проголосив  повстання 
САМОСТІЙНОЇ СОБОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ дЕРЖАВИ.

На його наказ вийшли в бої перші збройні українські відділи —
відділи бойового поготівля О. У. Н. Вже йде боротьба з воро-
гом, боротьба за Україну.

Мене назначив Провід Українських Націоналістів НАЧАлЬ-
НИМ КОМЕНдАНТОМ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАлЬНОЇ
РЕВОлЮЦІЙНОЇ АРМІЇ.

Як начальний Комендант Української Національної Рево-
люційної Армії видаю слідуючий наказ:
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І
Українська Національна Революційна Армія перебирає в свої

руки: а) оборону кордонів Української держави перед зовніш-
нім ворогом та збройну боротьбу проти ворога; б) забезпеку
діяння Української державної Влади; в) оборону життя, праці
й майна всіх громадян Української держави.

ІІ
На Українських Землях ще ворог. Більша частина земель ще

окупована московськими військами (РСЧА). Тому заряджаю:
а) бойове поготівля всіх Українських Збройних Сил; б) всі від-
діли ведуть далі боротьбу за очищення української землі від
ворога. Ця акція, як і взагалі всяка боротьба, вимагає об’єдна-
них зусиль всіх груп. Тому всі негайно групи О. У. Н., всі сти-
хійно повсталі повстанчо бойові групи нав’язують контакт з
Начальною Командою Української Національної Армії та не-
гайно й на все підпорядковуються їй у своїх діях. Визначити
зв’язкових і вислати в ставку Начальної Команди.

ІІІ
На мій окремий наказ повстають: Центр Українських Повіт-

ряних Військ та Центр Української Панцерної Зброї. Всі летуни та
всі військові люди того діла, як і військові летунські й панцерні
групи негайно зголосяться і підпорядкуються своїм центрам.

ІV
Крім Української Національної Революційної Армії, діє на

Українських Землях: а) Український Військовий легіон; б) І
Український Військовий легіон й Українська Національна Ре-
волюційна Армія — це лише підлягають одному Головному
Військовому Штабові О. У. Н. і Проводові Українських Націо-
налістів з Степаном Бандерою на чолі; в) всякі самовільні вій-
ськові частини, що не схочуть підпорядкуватися Начальній
Команді, буду вважати незаконними, ворожими бандами і на-
кажу поголівно розстрілювати.

Так само польські, московські та інші ворожі нам частини,
що не схочуть зложити зброї, а схочуть провадити яку-небудь
акцію, або взагалі лише існувати — наказую розстрілювати.

V
а) На Українську Землю ввійшла Німецька Армія (дойче
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Вермахт). Ввійшла сюди як наша союзниця в боротьбі проти
Москви. Не як завойовниця, а як союзниця. І за таку її треба
вважати; б) Головна роль у першій стадії війни на Сході лежить
на Німецькій Армії. Поки німці будуть битися з москалями, ми
мусимо створити свою міцну Українську Армію, щоб потім
спільними приступити до поділу світу та його впорядкування;
в) зазначую, що одиноким Сувереном на Українських Землях є
Український Народ, а його виразник — Провід Українських На-
ціоналістів з Степаном Бандерою на чолі. Всяке зазіхання на це
наше святе право зустріне нашу відсіч.

VІ
а) Жовніри Української Національної Армії вберуть одно-

строї, що залишаться по розбитках червоної армії. На руках
вище ліктя лівої руки пришити сині опаски ( 10 сантиметрів
ширини) з написом "Українське Військо"; б) старшини і під-
старшини носять жовто-сині опаски з Тризубом; в) при зу-
стрічі з союзниками послуговуватися переданими мною в
спеціальнім тайнім наказі знаками. Знаки ці знають лише ко-
менданти відділів та їх заступники; г) скинути і знищити всі
ворожі знаки і відзнаки; д) всі жовніри Української Револю-
ційної Армії зложать присягу на вірність і карність Нації, Укра-
їнському Урядові, Проводові Українських Націоналістів.

VІІ
а) Наші відділи обіймуть в першу чергу сторожову службу

на залізницях, при військових об’єктах в містах, при магазинах
та в промислі; б) будучи в стані організації і росту, переходи-
тимуть військовий вишкіл. В цім мають допомогти нам інст -
руктори німці.; в) підготовлятися будуть до дальшої боротьби;
г) найкращі частини братимуть участь у боях.

VІІІ
Наказую знести зброю і передати її виключно Українському

Військові та Українській Жандармерії, чужинцям — ні.
Іх

а) Всі сільради і міськради, де нема військових гарнізонів, пере -
беруть на себе охорону державного майна та військових об’єк-
тів; б) в тій цілі наказую створити допоміжні Органи Оборони
України — це є: по всіх селах і містах повстануть відділи Укра-
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їнської  Національної Оборони "Січові Стрільці",  зложені з вій-
сь ко возобов’язаних громадян Українців (молодь, старші). Їх обо -
в’язок: 1) сторожова служба при військових об’єктах, дорогах, за-
водах і т. д.; 2) співпраця з військом в боротьбі з парашутистами,
диверсантами та шпигунами; 3) військово-вишкільна підготовка
новобранців; в) до цієї праці включається теж держбезпека, яка
в такі моменти переходить під управу військових властей.

х
Впроваджую воєнний стан на всіх Українських Землях, що є

під Московією. Всі уряди, все майно громадян, все госпо-
дарство, всі громадяни, їх праця та спосіб життя підлягають
під верховну юрисдикцію й керівництво військових властей.

хІ
Впроваджую воєнні Революційні Трибунали, що мають

право видавати вироки, включно до кари смерті за всі злочини
проти Української Нації, Української держави, проти моралі та
публічної безпеки; б) Впроваджую такі кари: кара смерті, кара
тюрми, кара приміщення в концентраційному таборі та кара
конфіскати майна; в) впроваджую масову (родову, націо-
нальну) відповідальність за злочини проти Української дер-
жави та Української Армії. Кожен вирок зголосити до обласних
або дивізійних Команд і безоглядно до 24 годин виконати.

хІІ
В кожнім районі повстане негайно районна військова

Команда. В кожній області — Обласна військова Команда; б)
вони переберуть всі військові уряди свого терену, всі акти-ар-
хіви; в) переведуть перепис боєздатних людей; г) виділять зі
себе бранкові комісії; д) приступлять до планової організації
вишколу військових регулярних частин; е) приступлять до ор-
ганізації військових верстатів та військового постачання. Весь
транспорт, промисел, все народне господарство буде підпо-
рядковане військовим потребам і керівництву Армії; є) визна-
чать Воєнні Революційні Трибунали в статті хІ.

хІІІ
Окремим наказом назначую Комендантів військових біль-

ших з’єднань та військових районних та обласних урядів.
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Війна, що її починаємо, — свята і вирішальна, тому всі на
фронт боротьби!

СлАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СлАВА!!!

ВОЖдЕВІ СлАВА!!!
Начальний вождь Української Революційної Армії

лейтенант лЕГЕНдА
Краєвий Провід ОУН на МУЗ

ПЕРШИЙ УКРАЇНЕЦЬ У БІлОМУ дОМІ
(до 30-річчя від дня смерті Георгія Кістяківського)

В історії України родина Кістяківських
займає особливо поважне місце. Зокрема, чи-
мало прислужилися вихідці з неї в розвитку
правничої думки. А заарештований більшо-
виками фізико-хімік Георгій Кістяківський
(18.11.1900—7.12.1982) зумів утек ти з їхнього
полону, волею долі 1926 року опинився в
США. Був одним з творців американської
атомної бомби, очолюючи в Манхеттенському проекті відділ ви-
бухових речовин. Мав півдюжини докторських ступенів, при-
суджених в Америці та Європі, а також премію за відкриття в
галузі фізичної хімії. Крім того, був нагороджений президент-
ською медаллю Свободи, медаллю Франкліна та іншими.

Георгій Кістяківський, якого дуайт Ейзенхауер поважав і чиє
уміння використовувати наукові досягнення у військових цілях
високо цінував,  був першим серед українців у Білому домі —
радником Президента США з науки. Його також оберуть віце-
президентом Академії наук цієї країни. 

Як і багато інших творців першої атомної бомби, Георгій Кі-
стяківський виступав проти її розповсюдження, пояснюючи, що
тільки загроза поширення нацизму змусила його зайнятися роз-
робкою цієї зброї. На початку 1968 року на знак протесту проти
війни у В’єтнамі він зрікається всіх державних посад. А в  1976
році опублікував книгу під назвою "Вчений у Білому домі".
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У 2012 році
1160 років тому (852) в літописі вперше згадується Руська

земля.
1130 років тому (882) було вбито київських князів Аскольда

і діра. Початок правління у Києві династії Рюриковичів.
1105 років тому (907) відбувся похід дружини київського князя

Олега на Візантію. Укладення вигідного для Київської Русі дого-
вору, в тексті якого вперше згадуються Переяслав і Чернігів.

1040 років тому (972) у битві з печенігами біля дніпровських
порогів загинув князь Святослав Ігоревич.

1025 років тому (восени 987) розпочався похід князя Воло-
димира Святославича на візантійські володіння у Криму (хер-
сонес). Завершився весною 988 взяттям міста, хрещенням
князя й одруженням його з візантійською принцесою Анною.

1025 років тому (987) укладено союзний договір між київсь-
ким князем Володимиром і візантійським імператором Васи-
лієм II, якому київський князь обіцяв допомогу у боротьбі за
престол із самозванцем Бардом Фокою.

1015 років тому (997) у Києві був укладений літописний звід
князя Володимира.

975 років тому (1037) запроваджено перший давньоруський
писаний звід норм світського права "Руська правда" або "Суд
Ярославль Володимирович".

975 років тому (1037) літописна згадка зафіксувала засну-
вання князем Ярославом Мудрим при Софійському соборі
першої бібліотеки на Русі.

975 років тому (1037) збудовано "Золоті ворота" в Києві.
975 років тому (1037) розпочато укладання "Сказання про

поширення християнства на Русі", яке стало початком давнь-
оруського літописання при Київській митрополії.

955 років тому (1057) завершено перепис дияконом Григо-
рієм для новгородського посадника Остромира Євангеліє
(Остромирове Євангеліє). 

940 років тому (1072) з’явилася "Правда Ярославичів", нова
редакція зводу давньоруських законів, доповнення до "Руської
правди" Ярослава Мудрого.
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895 років тому (1117) укладено пам’ятку давньоруського
письменства "Повчання" Володимира Мономаха.

825 років тому (1187) з’являється перша літописна згадка
назви "Україна" стосовно земель південної Київщини та Пере-
яславщини.

655 років тому (1357) вперше Галичина прилучена до
Польщі.

650 років тому (1362) розгромлено ординське військо ли-
товсько-руським у битві біля Синіх Вод на Поділлі. Остаточне
приєднання до Великого князівства литовського, Київщини,
Переяславщини, Волині і Поділля зі збереженням Київського і
Волинського князівств як державно-політичних утворень.

625 років тому (1387) відбулося остаточне приєднання Га-
личини до Польщі.

620 років тому (1392) галицько-волинський князь лев І за-
володів люблином.

615 років тому (1397) розпочато переписування дяком Спи-
ридонієм в оточенні митрополита Кипріана Псалтиря (Київсь-
кий Псалтир) — визначної пам’ятки української рукописної
книги.

580 років тому (1432) великим князем литовським Сигіз-
мундом Кейстутовичем луцьку було надано Магдебурзьке
право.

510 років тому (1502) споруджено дерев’яну церкву св. духа
у м. Потеличі (Галичина). Розписана протягом 1620— 1640 рр.

505 років тому (1507—1508) відбулося перше повстання Ми-
хайла Глинського за відродження української державності.

495 років тому (1517) в Сяноку помер видатний поет і мис-
литель доби Відродження, визначний гуманіст Європи XVI
століття Павло Русин. Народився в Коросно на лемківщині
1470 року.

495 років тому (1517) білоруським вченим-гуманістом і дру-
карем Франциском Скориною видано у Празі Псалтир та 22
біблійні книги, названих "Біблія руска".

490 років тому (1522) у Яневі в Галичині засновано першу па-
пірню на українських землях.
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470 років тому (1542) засновано Благовіщенське православне
церковне братство у  львові.

455 років тому (1557) засновник Запорозької Січі на хортиці
князь дмитро Вишневецький перейшов зі своїми козаками на
службу до московського царя.

440 років тому (1572) було видано польським королем Си-
гізмундом II Августом Універсал про формування із запорозь-
ких козаків загону в 300 осіб і взяття його на військову службу.
Початок реєстрового козацького війська.

440 років тому (1572) почалося спорудження архітектурного
ансамблю львівської Успенської церкви.

435 років тому (1577) відбувся похід запорозьких козаків під
проводом Івана Підкови у Молдавію. Участь у боротьбі за мол-
давський трон, проголошення Підкови молдавським господа-
рем.

435 років тому (1577) у Острозі князем Костянтином Ост-
 розьким засновано друкарню та школу, виник літературно-нау-
ковий гурток.

435 років тому (1577) у Римі папою Григорієм XIII заснована
Афанасієва колегія — освітній заклад для греко-православних.

430 років тому (1582) у Кенігсберзі вийшла "хроніка пол-
ьська, литовська, жмудська і всієї Русі" Мацея Стрийковського
— одна з найпопулярніших праць в українській історіографії
кінця XVI—XVII ст.

425 років тому (1587) у Коломиї споруджено дерев’яну Бла-
говіщенську церкву.

420 років тому (1592) розпочалося повстання Криштофа Ко-
синського. 

415 років тому (1597) народився Вільгельм Гондіус, голланд-
ський гравер на міді. Виконав мапи України (1648 і 1659 рр.) до
"Опису України" французького інженера Г. Боплана, мапу
Пінського Полісся (1650). Помер у 1658 р. у Гданську.

410 років тому (1602) загинув козацький ватажок Самійло
Кішка.

410 років тому (1602) засновано козацький Самарський Пу-
стинно-Микільський монастир.
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390 років тому (1622) друкарнею Києво-Печерського мона-
стиря було видано "Вірші на жалобний погреб зацного рицаря
Петра Конашевича Сагайдачного", написані ректором братсь-
кої школи Касіяном Саковичем.

385 років тому (1627) народився Петро дорошенко, гетьман
Правобережної України (1665—1676), український державний
і військовий діяч. Помер 19 листопада 1698 року.

385 років тому (1627) засновано Монастир-фортецю карме-
літів у Бердичеві.

385 років тому (1627) друкарнею Києво-Печерського мона-
стиря видано "лексикон" Памви Беринди.

380 років тому (1632) розпочав діяльність Києво-Моги-
лянський колегіум, створений Петром Могилою на базі злиття
Братської і лаврської шкіл.

380 років тому (1632) польський сейм ухвалив "Пункти за-
спокоєння грецької віри", за якими урівнювалися уніатська і
православна церкви.

375 років тому (1637) розпочалися козацько-селянські пов -
стання під проводом Павла Бута, дмитра Гуні, Карпа Скидана,
Якова Острянина.

375 років тому (1637) друкарнею Києво-Печерського мона-
стиря видано "Євангеліє учительне".

375 років тому (1637) народився Михайло Андрелла, право-
славний письменник-полеміст Закарпаття. Помер 1710 року.

365 років тому (1647) помер у Кракові Касіян Сакович, укра-
їнський письменник, культурно-освітній діяч, філософ. У
1620—24 рр. був ректором Київської братської школи. Наро-
дився близько 1578 р.

345 років тому (1667) народився Йов Кондзелевич, живопи-
сець, ієромонах. Мистецьку освіту здобув у Києві та за кордо-
ном У творчому доробку — іконостаси для Білостоцького
монастиря, скиту Манявського, Загоровського монастиря.
Помер бл. 1740 р.

340 років тому (1672) почалося укладання ігуменом Михай-
лівського Золотоверхого монастиря Феодосієм Софоновичем
"Кройніки із літописців стародавніх".
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340 років тому (1672) укладено Бучацький договір.
325 років тому (1687) у Білгороді започатковано духовну

школу, яка 1726 року була переведена в харків і перетворена в
харківський колегіум.

Бл. 325 років тому (1687) народився Ієремія Білецький, зо-
лотар, представник стилю українського бароко. На замовлення
Києво-Печерської лаври 1730 р. виконав срібні хрести, ліхтарі,
лампи, шати намісних ікон для Успенського собору. Помер у
1762 р. в Києві.

Бл. 315 років тому (бл. 1697) народився Григорій левицький-
Ніс, український гравер. Автор низки гравюр для видань
Києво-Печерської лаври, гравійованих панегіриків на честь Р.
Копи, І. Негребецького, Р. Заборовського та ін. Помер 19 травня
1769 р.

310 років тому (1702) у Ніжині споруджено Благовіщенсь-
кий собор (зодчий Г. Устинович).

300 років тому (1712) друкарнею Києво-Печерського мона-
стиря видано "Іфіку ієрополітику", збірку морально-дидактич-
ного змісту з гравюрами Никодима Зубрицького.

295 років тому (1717) на засіданні польського сейму розгля-
нута й розіслана на сеймики інструкція (13 пунктів) щодо по-
льщення українства, відома як "інструкція на зніщення Русі".

295 років тому (1717) народився Петро Симоновський, укра-
їнський правник, історик, громадсько-політичний діяч. Автор
"Краткого описания о козацком малороссийском народе и о во-
енных его делах" (1765). Помер у Києві 30 червня 1809 р.

290 років тому (1722) наказним гетьманом України обрано
чернігівського полковника Павла Полуботка.

280 років тому (1732) в Слобідській Україні було проведено
перший перепис населення.

250 років тому (1762) Семеном дівовичем було написано вір-
шований політичний діалог "Розговор Малоросії з Великоро-
сією", де відстоювалася незалежність Української держави.

245 років тому (1767) помер Афанасій Адріан, іконописець і
будівничий, чернець Києво-Печерської лаври. 1726—32 брав
участь в оздобленні Успенського собору, писав ікони для іко-
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ностасу Троїцької надбрамної церкви в Києво-Печерській
лаврі. Народився у 1708 р.

245 років тому (1767) представник запорозького козацтва
Скапа висунув перед Законодавчою комісією проект держав-
ного відродження Запорозької Січі.

235 років тому (1777) було засновано Катеринослав (нині —
дніпропетровськ).

235 років тому (1777) у Петербурзі було видано "Опис укра-
їнських весільних обрядів", укладений військовим старшиною
Григорієм Калиновським.

200 років тому (1812) народився лук’ян Кобилиця, укра-
їнський громадсько-політичний діяч, делегат до австрійського
парламенту, керівник національно-визвольного селянського
руху на Буковині в 40-х рр. XIX ст. Загинув у в’язниці м. Гура-
Гумора (тепер Гура-Гуморулуй, Румунія) 24 жовтня 1851 року.

200 років тому (1812) помер Максим Буряковський, живо-
писець. Брав участь у поновленні настінного живопису Ус-
пенського собору Києво-Печерської лаври. У Михайлівському
Золотоверхому монастирі у 1782—83 рр. писав ікони та позо-
лочував різьблення. Народився 1744 року.

195 років тому (1817) в Перемишлі було відкрито учитель-
ську семінарію.

190 років тому (1822) утворено Кам’янську управу "Южного
общества" на чолі з В. давидовим та С. Волконським.

190 років тому (1822) у Москві було видано "Историю Малой
России" в чотирьох томах дмитра Бантиш-Каменського.

190 років тому (1822) народився Олексій Волосков, худож-
 ник-пейзажист. Закінчив 1845 р. Петербурзьку академію ми-
стецтв (навчався водночас з Тарасом Шевченком), приїхав в
Україну. Основні твори: "Альтанка у Сокиринському парку",
"Церква у Сокиринцях", "Біля чайного столу. В маєтку Григо-
рія Степановича Тарнавського. Качанівка". Помер 1882 року.

185 років тому (1827) М. Максимовичем надруковано збір-
ник "Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем".
Одне з перших наукових видань українських народних пісень.
У збірнику зібрано 127 зразків української народної творчості.
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180 років тому (1832) українське Азовське козацьке військо
почали переселяти на Чорноморське узбережжя Кавказу від
Анапи до Сухум-кале. Тоді ж козаками засновано станиці Анап- 
ську, Благовіщенську, міста Анапа і Новоросійськ. Пізніше
вони заснували станиці Абинську, хабльовську, Грузинську,
Ільську, Сіверську, Азовську, дербентську та Папайську.

175 років тому (1837) у Києві архітектором В. Беретті роз-
почато спорудження будівлі Університету св. Володимир. За-
вершено будівництво у 1843 р.

175 років тому (1837) у Буді (Угорщина) було видано "Русь-
кою Трійцею" український альманах "Русалка дністрова". Мі-
стив українські народні пісні, твори М. Шашкевича, І. Ваги -
левича та Я. Головацького, анотований покажчик давніх руко-
писів бібліотеки Онуфріївською василіанського монастиря у
львові, українську грамоту 1424 року тощо.

170 років тому (1842) засновано Музей мистецтва і старо-
житностей при Київському університеті.

165 років тому (1847) у Будапешті О. В. духновичем було ви-
дано український буквар "Книжниця читальная для начинаю-
щих".

160 років тому (1852) народився Олександр Курінний, жи-
вописець, графік. Працював у галузі станкової графіки. У твор-
чому доробку — "Гімназист", "Портрет В. Андреева", "дівчинка
перед сном". Брав участь у розписах Володимирського собору
в Києві. Помер у 1914 р.

155 років тому (1857) народився Яків Бардах, український
мікробіолог, засновник першої в Російській імперії бактеріо-
логічної станції (Одеса). Незалежно від Е. Берінга та В. Ру роз-
робив методику виготовлення протидифтерійної сироватки,
яку отримав у 1893 р. Запропонував декілька методик виго-
товлення туберкуліна. дослідив роль клітинного імунітету в
імуногенезі. Вивчив закономірності життєдіяльності мікро-
організмів піді впливом солей високих концентрацій. Показав
роль мікроорганізмів у біологічному очищенні стічних вод
Помер 17 липня 1929 р.

155 років тому (1857) у львові було видано навчальний по-
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сібник для вчителів "Народная педагогіка в пользу училищ и
учителей сельских", укладений О. духновичем.

155 років тому (1857 р.) в лютеньці Полтавської губернії на-
родився Іван Зарецький (1857—1936), один з патріархів укра-
їнської археології, автор численних розкопок скіфських
курганів на Полтавщині і харківщині. У 20—30-х роках очо-
лював відділ археології Оренбурзького краєзнавчого музею.

155 років тому (1857) у Яблонові на нинішній Тернопільщині
народився перший греко-католицький священик на українсь-
ких поселеннях в США о. Іван Волянський. Помер 1926 року в
своїй парафії в дичкові Тернопільського деканату.

150 років тому (1862) у харкові христиною Алчевською було
відкрито приватну недільну жіночу школу, яка проіснувала до
1919 р.

150 років тому (1862) народився Петро Війтович, учень май-
стерні л. Марконі у львові, випускник Віденської академії мис -
тецтв. З 1894 р. мешкав у львові. Працював у галузі переважно
монументально-декоративної скульптури. Основні твори:
"Персей", "Раб", "людина кидає спис" та ін. Помер у 1936 р.

145 років тому (1867) народилася В. О’Коннор-Вілінська,
українська письменниця, громадська діячка, член Центральної
Ради. Померла на еміграції у Чехословаччині у 1930 році.

145 років тому (1867) у Петербурзі було видано посмертне
видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

140 років тому (1872) народився український науковець і
урядовець, генеральний консул УНР у Женеві Олександр Ві-
лінський. З 1923 викладав в Українській Господарській Акаде-
мії в Подєбрадах, де помер і похований 1928 року.

135 років тому (1877) у Чернігові було засновано міську пуб-
лічну бібліотеку.

135 років тому (1877) розпочалася перша масова еміграція
західноукраїнського населення до США.

130 років тому (1882) у Києві розпочато видання щомісяч-
ного історико-етнографічного журналу "Киевская старина",
першим редактором якого був Федір лебединцев. Співробіт-
никами журналу були Володимир Антонович, дмитро Багалій,
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Олександра Єфименко, Петро Єфименко, Микола Костомаров,
Агатангел Кримський, Олександр лазаревський, Орест ле-
вицький. Видавався до 1907 р.

135 років тому (1877) народився товариш міністра народного
господарства і державний секретар УНР леонтій Шрамченко.
Помер 1954 року і похований у Швейцарії.

130 років тому (1882) відбулася Всеросійська художньо-про-
мислова виставка в Москві, де вперше були представлені ви-
роби майстрів кустарних промислів України.

125 років тому (1887) народився професор Української Гос-
подарської Академії Микола Вікул. Помер у 1928 році в Празі.

120 років тому (1892) у львові було реорганізоване літера-
турне товариство ім. Т. Шевченка у Наукове товариство ім.
Т. Шевченка.

120 років тому (1892) народився Іван лизанівський, укра-
їнський політичний та державний діяч, міністр преси та про-
паганди УНР. 1921 року засуджений у справі ЦК УПРС, 1931
— у справі Українського національного центру. Помер у табо-
рах. 

120 років тому (1892) на Катеринославщині народився Олек-
сандр Гаркавенко, прославлений український спортсмен, не-
одноразовий чемпіон світу з боротьби.

120 років тому (1892) у Петербурзі видано перший том "Ис-
тории запорожских козаков" дмитра Яворницького. другий та
третій томи вийшли в 1896—1897 рр.

120 років тому (1892) народився професор Української Госпо-
дарської Академії Борис лисянський. Помер 1952 року в Парижі.

115 років тому (1897) у Городні на Чернігівщині народився
учасник другого зимового походу армії УНР Іван Ремболович.
Розстріляний 8 червня 1950 року за вироком Військового три-
буналу Прикарпатського військового округу як активний учас-
ник українського національно-визвольного руху.

115 років тому (1897) у Києві за ініціативою О. Кониського
створено Всеукраїнську загальну організацію, що мала націо-
нально-культурницький характер. Почесними членами органі-
зації були діячі "старої громади" В. Антонович, П. Житецький,

278



М. лисенко, дійсними членами — М. Кононенко, О. лотоцький,
Є. Чикаленко, Т. Рильський, Є. Тимченко, В. Беренштам.

115 років тому (1897) було створено Київське міське Това-
риство старожитностей та мистецтв.

110 років тому (1902 ) Миколою Міхновським створено
Українську народну партію.

110 років тому (1902) від імені Революційної Української пар-
тії Симон Петлюра написав відозву до чорноморців із закли-
ком жити за традиціями козацької честі.

105 років тому (1907) вийшло перше повне видання творів
Тараса Шевченка.

100 років тому (1912) побудовано будинок Земської управи
(тепер обласний краєзнавчий музей) в м. Запоріжжі.

100 років тому (1912) збудовано Полтавський художній
музей. Архітектор П. Альошин.

95 років тому (1917) помер Богдан ханенко, український
промисловець, меценат, колекціонер. Народився у 1850 року.

95 років тому (1917) в Одесі помер ініціатор використання
аеростатів для вивчення атмосфери і впливу польотів на орга-
нізм людини Олександр Кованько. Народився 16 березня 1856
року в Полтаві.

90 років тому (1922) більшовики заарештували і розстріляли
перших крайових комендантів Української Військової Органі-
зації на Східноукраїнських землях сотників Івана Андруха і
Миколу Опоку.

80 років тому (1932) у Подєбрадах помер посол УНР до Есто-
нії Євген Голіцинський. Народився 1878 року.

75 років тому (1937) у Севлюші на Закарпатті помер профе-
сор Української господарської академії Іродіон Шереметинсь-
кий. Народився 1873 року.

75 років тому (1937) збудовано будинок Історичного музею
в Києві. Архітектор Й. Каракіс.

75 років тому (1937) збудовано літературно-меморіальний
музей Т. Г. Шевченка в Каневі. Архітектори В. Кричевський,
П. Костирко.

75 років тому (1937) у Празі помер член Кубанської законо-
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давчої Ради і міністр внутрішніх справ Кубані Кузьма Без-
кровний. Народився 1876 року.

70 років тому (1942) почали виходити видання ОУН-Б "Ідея
і чин" та "Бюлетень".

70 років тому (1942) у Празі помер відомий організатор укра-
їнського кооперативного руху Сергій Бородаєвський. У 1919 році
викладав у Міжнародній академії в Брюсселі, у 1921—1922 — в
Сорбоні, від 1923 — в Українській Господарській Академії в По-
дєбрадах. Народився 1870 року.

70 років тому (1942) у Празі помер український дипломат і
лікар, міністр охорони здоров’я УНР, професор Української
Господарської Академії Борис Матюшенко.

70 років тому (1942) на соловецькому засланні помер укра-
їнський правник, заступник міністра закордонних справ УНР,
професор Української господарської академії в Подєбрадах Во-
лодимир Старосольський. Народився 1878 року.

70 років тому (1942) у Празі помер відомий український лі-
тератор і видавець Василь Королів (В. Старий). Народився 1879
року. 

70 років тому (1942) в Аугсбурзі (Німеччина) помер укра-
їнський правник, міністр внутрішніх справ і Прем’єр-міністр
УНР Ісак Мазепа. Народився 1884 року.

70 років тому (1942) засновано Асоціацію українсько-ка-
надських військовиків.

65 років тому (1947) помер в більшовицькому ув’язненні ві-
домий український правник, генеральний секретар судових
справ Центральної Ради, міністр праці УНР, професор Укра-
їнської Господарської Академії в Подєбрадах Валентин Садов -
ський. Народився 1886 року.

60 років тому (1952) у Мюнхені помер голова Українського
Червоного хреста, професор Української Господарської Ака-
демії Сергій Комарецький. Народився 1881 року.

55 років тому (1957) у Франції помер професор Української
студії пластичного малярства у Празі Сергій Мако. Народився
1884 року.

55 років тому (1957) Українська Греко-Православна Церква
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в Канаді, Українська Православна Церква в США і Українська
Автокефальна Православна Церква на чужині проголосили ду-
ховне об’єднання трьох українських православних митропо-
лій.

20 років тому (1992) засновано премію імені Олени Пчілки
видавництва "Веселка" для заохочення письменників України,
які пишуть для дітей. Першою лауреаткою премії імені Олени
Пчілки стала Олена Таланчук, український фольклорист, педа-
гог, дослідниця української міфології.

15 років тому (1997) почав друкуватися український пізна-
вальний журнал для дітей дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку "Стежка".
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