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СобІ — ПАМ’ЯТЬ, ЧУЖИНЦЯМ — ПРАВдУ
Перед українським суспільством поставлено нині нелегке за-

вдання: з-поміж постатей нашого минулого вибрати нових ге-
роїв, які нібито зможуть примирити різні верстви населення, що
сповідують інші ідеали й принципи. Ті ж українські герої, кот-
рих маємо, виявляється, є дражливими для частини суспільства. 

Нічого дивного в цьому немає, бо і в 1991 році на Всеукраїнсь-
кому референдумі на підтримку Акта про державну незалежність
України голосували проти цього доленосного для нас документа,
а багато хто просто проігнорував цю подію й не виконав свій кон-
ституційний обов’язок, відлежуючись на дивані. А сьогодні вони,
чи їхні спадкоємці, є  громадянами самостійної України, яку
утвердили своїми голосами свідомі українці, росіяни, поляки, ру-
муни, молдавани, білоруси, угорці, словаки, німці, євреї…

Але ж героїв не вибирають, ними стають ті, хто здатний у
складній ситуації проявити власну жертовність задля загаль-
ного блага рідного народу — і тільки таких вшановують, тільки
з них беруть приклад.

Тому й виникає резонне питання: а чим завинили перед са-
мостійною Україною ті, хто віддав за неї своє життя?

Які претензії можемо пред’явити уродженцю Полтавщини
князю Михайлу Глинському, який ще в литовську добу першим
підняв повстання за визволення наших земель від іноземного
панування, а підступно схоплений нібито союзником — мос-
ковським правителем згинув у того в темниці в 1534 році?

А засновник Запорозької Січі на Хортиці князь Дмитро Виш-
невецький, котрого як найвеличнішого ворога Османської Порти
скарали в Стамбулі жорстокою смертю — чим він не влаштовує
ініціаторів перегляду славних сторінок нашого минулого?

Коли ж навіть російські сатрапи визнавали, що крок Івана
Мазепи на союз зі шведським королем був "заради всієї
України", і сам гетьман клявся перед військом, що вчинив це
ради добра "бідной матки України" — які ще аргументи на ко-
ристь цієї жертовності наводити?

Кому не подобається Пилип Орлик, який першим накреслив
конституційний акт не тільки для України, а й для всієї Європи?
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А скільки можна звинувачувати Симона Петлюру в антисе-
мітизмі, коли він першим виступав в обороні євреїв, карав
смертю справжніх погромників, якщо такі виявлялися серед
вояків Армії УНР? Чому, скажімо, борці за соціальну справед-
ливість не згадують про те, що Головний Отаман військ УНР
не брав нічого з вояцького пайка, хоч обідній стіл його родини
був геть бідний.

Убитий підступно Степан Бандера  — хіба він завинив тим, що
не відкликав на вимогу Гітлера Акт проголошення відновлення
Української держави 30 червня 1941 року? Пішов у німецький
концтабір, де його могли замучити, але не зрадив своїй клятві:
"Здобудеш Українську державу, або згинеш у боротьбі за неї!".

Чи багато нинішніх політиків готові здійснити подібний чин
заради утвердження української державності?

Не має ні перед ким виправдовуватися і Головний командир
УПА Роман Шухевич — його бійцям, які боролися за само-
стійну Україну, не скидали з літаків озброєння, амуніцію й
харчі, як це було організовано для більшовицьких партизанів
і членів польської Армії Крайової. В той час, коли він керував
воюючою Україною — його родина, до речі,  переховувала від
гітлерівців єврейську дівчинку Ірину Райхенберг.

І не просили ніяких благ від влади рядові громадяни Євген Гір-
ник і Василь Макух, які спалили себе в радянські часи, проте-
стуючи проти наруги над українською мовою й нашими
національними символами, без яких не може існувати незалежна
держава.

Не повеління правителів, а державницький чин усіх назва-
них героїв утвердив їхні імена в когорті найдостойніших синів
України. І тільки вона може їх визнавати такими, а не закор-
донні порадники, які не пов’язують з нею своє і майбутнє своїх
дітей і внуків. 

Ті ж, хто бореться за неї словом і ділом, не можуть відмов-
лятися від постатей, які були їхніми попередниками на цьому
шляху. 

Читаймо уважно страдні сторінки нашої історії, бо час тепер
такий, що кожний мусить вибирати: або Україні й тобі слава,
або Україна відплатить тобі вічною ганьбою! 

Як тим, хто зрадив у Криму і на Донбасі.
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CІЧЕНЬ
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1 січня
90 років тому (1930) народилась Жанна Колодуб, українсь-

кий композитор, заслужений діяч мистецтв України. Серед
творів — "Пригоди веснянки" (1969), сюїта "Київські ліричні
картини" (1976), концерти для фортепіано та симфонічного ор-
кестру (1970), для альта (1995) та ін.

50 років тому (1970) вийшов у світ перший номер нелегаль-
ного часопису "Український вісник". Засновник, автор, редак-
тор і видавець — В’ячеслав Чорновіл. Виходив у Львові до
березня 1972 р. (вип. 1—6).

3 січня
125 років тому (1895) в Житомирі народився Борис Лято-

шинський, український композитор, диригент, педагог, гро-
мадський діяч, народний артист України (1968), Лауреат
Державної премії СРСР (1946, 1952) та Державної премії
України імені Т. Г. Шевченка (посмертно, 1971). Один із фунда-
торів української симфонічної музики, автор першої українсь-
кої симфонії (1918). Помер 15 квітня 1968 р. у Києві.

100 років тому (1920) Рада Української Сухумської громади
звернулася до голови Української Дипломатичної місії на Кав-
казі про допомогу в задоволенні культурних запитів місцевих
українців.

90 років тому (1930) в Тегерані помер Владислав Городець-
кий, український архітектор. Автор ряду оригінальних архі-
тектурних проектів у Києві (т. зв. "Будинок з химерами",
костьол св. Миколая, Музей старожитностей і мистецтва),
Черкасах, Євпаторії, Сімферополі, Мошнах, Шпикові та ін.
Народився 4 червня 1863 р. в Шолудьках (нині — Вінницька
обл.).

4 січня
50 років тому (1970) у США помер Олекса Стефанович,

український поет. Друкувався у журналі "Нова Україна", "Укра-
їнський студент", "ЛНВ". Народився 5 жовтня 1899 р. в  Миля-
тині на Волині.

45 років тому (1975) помер Валентин Асмус, український та
російський філософ, доктор філософських наук, професор,
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член Міжнародного Інституту філософії в Парижі. Народився
30 грудня 1894 р. в Києві.

5 січня
435 років тому (1585) у Львові засновано Ставропігійське

братство.
140 років тому (1880) народився Василь Верховинець

(справжнє прізвище — Костів), перший дослідник з українсь-
кої хореографії, композитор, фольклорист, етнограф. Помер 11
квітня 1938 р.

125 років тому (1895) у Чернихівцях на нинішній Терно-
пільщині народився Вільям Джус, відомий американський ви-
нахідник і підприємець, меценат багатьох українських проектів
у США. Помер 19 червня 1966 р.

125 років тому (1895) народився Степан Килимник, укра-
їнський етнограф, історик і публіцист. Помер у 1963 р. в Ка-
наді.

100 років тому (1920) помер Микола Чирвінський, один з ос-
новоположників української та російської зоотехнії. Наро-
дився 10 травня 1848 р.

6 січня
90 років тому (1930) народився Володимир Денисенко, укра-

їнський кінорежисер і сценарист, народний артист УРСР, лау-
реат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. В творчому
доробку фільми "Роман і Франческа" (I960), "Мовчать тільки
статуї" (1962), "Сон" (1964), "На Київському напрямі" (1967),
"Повість про жінку" (1973), "Важкий колос" (1969), "Женці"
(1978), "Високий перевал" (1982) (більшість — за власними сце-
наріями). Помер 10 червня 1984 р. у Києві.

75 років тому (1945) помер Володимир Вернадський, укра-
їнський геолог, основоположник геохімії, радіогеології, автор
широко відомого у світі вчення про біосферу, творець та пер-
ший президент (1918—1921) Української Академії Наук. Наро-
дився 12 березня 1863 р. у Санкт-Петербурзі.

8 січня
105  років тому (1915) у Білій Церкві на Київщині народився

Юрій Линник, видатний математик, чиї розробки відзначені
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званням Героя Соціалістичної праці, Ленінською й Держав ною
преміями СРСР. Помер 30 червня 1972 р.

85 років тому (1935) народився Василь Симоненко, видат-
ний укра їнський поет, прозаїк. Помер 13 грудня 1963 p., похо-
ваний у Черкасах.

75 років тому (1945) у Парижі помер Федір Акименко (Яки-
менко), український композитор, піаніст і музичний письмен-
ник, брат Якова Степового. Автор понад 200 музичних та
літературних творів. Народився 20 лютого 1876 р. у Харкові.

55 років тому (1965) помер Володимир Сосюра, український
поет, громадський діяч. Народився 6 січня 1898 р. на станції
Дебальцеве (нині — Донецька обл.).

45 років тому (1975) помер випускник Київського універси-
тету, видатний фізик Дмитро Наслєдов, лауреат Ленінської й
Державної премій СРСР. Народився в Києві 25 серпня 1903 р. 

35 років тому (1985) у Києві помер Олександр Яценко, укра-
їнський філософ, доктор філософських наук, професор. Наро-
дився 11 жовтня 1929 р. на Донеччині.

9 січня
145 років тому (1875) народився Степан Томашівський,

український філософ, історик, громадсько-політичний діяч,
публіцист, голова НТШ (1913—1915), редактор "Записок НТШ".
У 1919 — радник делегації ЗУНР на мирній конференції в Па-
рижі, в 1920 — голова дипломатичної місії ЗУНР у Лондоні,
1921—1925 — у Берліні. З 1928 викладав історію України у Кра-
ківському університеті. Помер у 1930 р. у Кракові.

70 років тому (1950) народився Володимир Семенець  — ук-
раїнський велосипедист, олімпійський чемпіон (1972).

10 січня
145 років тому (1875) у Кам’янці-Подільському народився

Василь Яворський, видатний геолог ХХ століття. Помер 20 ве-
ресня 1974 р.

100 років тому (1920) помер Сергій Кушакевич, український
зоолог-ембріолог, цитолог, гістолог, один з перших представників
експериментального напрямку в зоології в Україні. Під час заві-
дування кафедрою зоології і порівняльної анатомії Київського уні-
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верситету (понад 10 років) організував Дніпровську біологічну
станцію, зробив низку важливих відкриттів. Народився 1 вересня
1878 р. у сім’ї настоятеля Свято-Троїцької церкви в Ніжині.

70 років тому (1950) у Нью-Йорку відбулося друге засідання
організаційної групи щодо заснування Української Вільної
Академії Наук у США. 

11 січня
175 років тому (1845) у с. Тур’є (тепер — Львівська обл.) на-

родився Омелян Калужняцький, український філолог, палео-
граф, фольклорист, член-кореспондент Румунської (з 1890) і
Петербурзької АН (1891). Автор розвідок "Русинська мова і лі-
тература", "Собіткові пісні західногалицьких мало русів", "Про
порядок числення і назву місяців у гуцулів" та ін. Помер 3
липня 1914 р. у Чернівцях.

145 років тому (1875) у Києві народився Рейнгольд Глієр,
композитор, педагог, музично-громадський діяч. Народний ар-
тист СРСР (1938).  З 1913 р. професор по класу композиції, а з
1914 р. директор Київської консерваторії, а також оперного, ор-
кестрового, камерно-інструментального класів. Серед його
учнів — Б. Лятошинський, Л. Ревуцький та ін. Помер 23 червня
1956 р. у Москві.

115 років тому (1905) в Іванівцях на Буковині народився Воло-
димир Тучкевич, довголітній директор Ленінградського фізико-
технічного інституту, лауреат Ленінської премії, Герой Соціаліс-
тичної Праці. Помер 24 лпня 1997 р. у Санкт-Петербурзі (Росія).

90 років тому (1930) ЦК КП (б) У звернувся з протестом до
ЦК ВКП (б) щодо незабезпечення культурних запитів  укра-
їнського населення Москви.

50 років тому (1970) помер Давид Фердман, український біо-
хімік, чл.-кор. АН УРСР та СРСР. Основна галузь наукових до-
сліджень — обмін речовин у скелетних та серцевому м’язах за
різних функціональних станів. Народився в м. Тересполі (ни-
ні — Польща) 7 січня 1903 р.

40 років тому (1980) у Чикаго помер довголітній президент
Українського музею в Чикаго і голова Українського бібліотеч-
ного товариства в США Роман Верес. Народився 27 листопада

9



1907 року в Париші Надвірнянського повіту на Станіславів-
щині.

30 років тому (1990) у  Пассейку (США) помер Юрій Косач,
український письменник, публіцист. Племінник Лесі Ук раїнки.
З 1933 на еміграції (Чехословаччина, Франція, Німеч чина). Ви-
давав у Нью-Йорку журнал "За синім океаном". Автор романів
"Рубікон Хмельницького" (1941), "День гніву" (1947), "Еней і
життя інших" (1947), "Сузір’я Лебедя" (1947). Народився 18
грудня 1909 р. у Києві.

12 січня
45 років тому (1975) помер Микола Шашкевич-Роман, ук ра-

 їнський військовий діяч. Був одним із організаторів Галицько-
Буковинського куреня Січових Стрільців у Києві в лис топаді
1917 р.  Після поразки українських визвольних змагань став
співорганізатором Української Військової Організації та за-
сновником мережі молодіжних товариств "Луг" (1925—1939).
У 1943 р. виїхав до Австрії, підтримував тісні стосунки з уря-
дом УНР в екзилі. Автор численних мемуарів. Народився 6
грудня 1892 р.

13 січня
135 років тому (1885) помер Олександр Кістяківський, укра-

їнський правознавець, історик, археограф і громадський діяч,
представник поміркованого лібералізму Київської "громади",
суспільно-політичний діяч. Похований на Байковому цвинтарі
в Києві. Народився у 1833 р.

45 років тому (1975) помер Іван Білокінь, український бота-
нік та історик науки, проф. Київського університету. Основні
наукові роботи присвячені історії природознавства та фізіоло-
гії рослин. Брав участь у створенні "Історії Київського універ-
ситету" (1959). Народився 8 квітня 1914 р.

14 січня
75 років тому (1945) в Москві помер Сергій Бугославський,

музикознавець, композитор, історик давньоруської літератури.
Закінчив Київське музичне училище (1908), історико-філоло-
гічний факультет Київського університету (1912). Викладав у
Московському та Кримському університетах. Основне коло ін-
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тересів — запис і обробка фольклору, музика для кіно. Наро-
дився 2 липня 1888 р. у Чернігові.

15 січня
205 років тому (1815) народився Василь Подолинський,

український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист.
Автор брошури "Слово перестороги". Помер у 1876 р.

130 років тому (1890) народився Василь Филонович, укра-
їнський військовий діяч, активний учасник національного
руху. Був віце-консулом в Українській військовій місії в Грузії.
У1920 р. призначений військовим аташе в Болгарію. 1939 р. на
посаді начальника штабу брав участь у боях Карпатської
України з угорською армією. У 1951 р. виїхав до США. Очолю-
вав Союз українських ветеранів США, Товариство прихильни-
ків УНР. Помер 3 червня 1987 р. у Міннеаполісі.

105 років тому (1915) народився Леонід Молодожанин (Лео
Мол), український скульптор, автор численних малюнків,
офортів, вітражів, мозаїк. Член Королівської Канадської Ака-
демії мистецтв, член і ко лиш ній віце- президент Спілки скульп-
торів Канади та Манітобської спілки мистецтв, член Об’єд-
нання мистецтв Амери ки і член Спілки Німецьких Мистецтв.
Іменем д-ра Лео Мола названо школу в Тахертінзі (Баварія, Ні-
меччина). Автор пам’ятників Т. Шевченку у Вашингтоні (1964)
та Буенос-Ай ресі (1971), кн. Володимиру в Лондоні. У Вінніпезі
відкрито  "Сад скульптур Лео Мола"  (1992). Помер 4 липня
2009 р. у  Вінніпезі (Канада).  

16 січня
120 років тому (1900) народився Семен Московець, укра-

їнський фітопатолог, чл.-кор. АН УРСР. Виявив збудників ряду
захворювань бавовни, сприяв організації робіт з вивчення ві-
 русних хвороб сільськогосподарських культур в Україні. Помер
24 вересня 1971 р. 

105 років тому (1915) помер Аркадій Абаза, український та
російський піаніст, педагог, композитор та музично-громадсь-
кий діяч. Засновник і директор музичної школи у Сумах
(1877—1881) та музичних класів Російського музичного това-
риства у Курську (1882—1915). Музичний рецензент газети
"Курские губернские ведомости" (1889—1908). Автор багатьох
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романсів та фортепіанних творів. Народився у 1848 або 1845 р.
в Суджанському повіті Курської губернії.

17 січня
215 років тому (1805) засновано Харківський університет —

нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.
100 років тому (1920) керівники УНР на чолі з Симоном

Петлюрою звернулися до Найвищої Ради Союзних і Сполуче-
них Держав у Парижі з проханням підтримати національно-
визвольні змагання українського народу.

18 січня
170 років тому (1850) у с. Берлоги (тепер — Івано-Франків -

ська обл.) народився Іван Левицький, український бібліо граф,
письменник, журналіст. З 1909 очолював Бібліографічну комі-
сію НТШ у Львові. Зібрав цінні матеріали до бібліографічного
словника письменників, митців, громадських діячів Галичини
(частина їх на літери "А"  і "Б"  вийшла друком 1898—1901 під
назвою "Прикарпатська Русь в XIX ст. у біографіях і портретах
її діятелей"). Помер 30 січня 1913 р. у Львові. 

19 січня
85 років тому (1935) у Чернігові народився Олександр

Шекун, український археолог, один з провідних дослідників іс-
торії та археології давньої Чернігівщини.

75 років тому (1945) збори мешканців міста Сігета й око-
лиць ухвалили рішення про приєднання Марамороської
округи до Закарпатської України. 

20 січня
90 років тому (1930) Донський окружний комітет ВКП (б)

ухвалив постанову про українізацію.
20—22 січня

90 років тому (1930) відбувся об’єднаний пленум Донського
і Харківського окружних виконавчих комітетів про україніза-
цію Нижнього Подоння й шефство харків’ян у цій справі.

21 січня
30 років тому (1990) від Києва до Львова створено живий

ланцюг — "українська хвиля" — з нагоди проголошення Дня
соборності України.
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22 січня
день проголошення незалежності УHP (1918)

день Соборності України
100 років тому (1920) Голова Директорії й Головний Отаман

військ УНР Симон Петлюра звернувся з меморандумом до керів-
ника Польської держави Юзефа Пілсудського щодо неадекватної
поведінки польських окупаційних військ на теренах України.

95 років тому (1925) народилась Ія Огієвська, український
мистецтвознавець. Викладала у Київському художньому ін-
ституті. В творчому доробку — монографія "Сергій Василь-
ківський" (1980), альбоми "Микола Пимоненко" (1983), "Сергій
Святославський" (1989) та ін.

65 років тому (1955) багатьох містах США влада офіційно
відзначила "День Української незалежності"  підняттям синьо-
жовтих прапорів над урядовими будинками.

23 січня
115 років тому (1905) в Миргороді (тепер — Полтавська

обл.) народилася Марія Вауліна, українська дослідниця куль-
тури і мистецтва античних міст Надчорномор’я. Працювала в
Ермітажі. Померла у 1987 р.

90 років тому (1930) президія Північно-Кавказького крайо-
вого виконавчого комітету ухвалила постанову про практичне
здійснення українізації радянського апарату.

30 років тому (1990) у Львові відбувся Собор відновленої на
рідних землях Української греко-католицької церкви.

24 січня
70 років тому (1950) Головліт СРСР видав наказ, яким пе

редбачалося перевірити всю нерозібрану літературу на пред-
мет її ідеологічної придатності.

25 січня
140 років тому (1880) народився Арсен Бакалінський (псев-

донім — Арсень Б.), український поет, фольклорист і хормей-
 стер. Уклав "Український співанник", що складається з
українських народних пісень (тексти і ноти). Помер у квітні
1921 р. в с. Вороньків (тепер — Київська обл.).
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90 років тому (1930) народився Ігор Алфьоров, український
архітектор. Один з авторів меморіального комплексу Слави в
Харкові та ін. 1965—75 — головний архітектор Харкова. Лау-
реат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Помер 13 лю-
того 1978 р.

26 січня
115 років тому (1905) помер Володимир Лесевич, українсь-

кий і російський філософ-позитивіст. Народився 27 січня 1837
р. на Полтавщині.

105 років тому (1915) у Львові помер Михайло Павлик, укра-
їнський письменник, критик, публіцист, видавець, фолькло-
рист, історик, культурноосвітній діяч, перекладач. Народився
17 вересня 1853 р. у Монастирському, тепер у складі     м. Косова
(Івано-Франківська обл.).

27 січня
230 років тому (1790) у Городищі (тепер — Черкаська обл.)

народився Петро Гулак-Артемовський, український поет, бай-
кар, перекладач, ректор Харківського університету (1841—
1849), член Московського товариства аматорів російської
словесності, Королівського товариства друзів науки у Варшаві.
Один з перших в українській літературі авторів романтичної
балади "Твардовський". Помер 13 жовтня 1865 р. у Харкові.

160 років тому (1860) вийшов з друку повний "Кобзар" Та-
раса Шевченка.

105 років тому (1915) в с. Пилипче (тепер — Тернопільська
обл.) народився Яків Гніздовський, український графік, живопи-
сець, кераміст, мистецтвознавець. Від 1949 жив та працював у
США. В творчому доробку — ілюстрації до "Слова о полку Ігоро-
вім" (1950, Філадельфія), збірки англомовних перекладів І. Драча
(1978) та ін. В останній період життя звер нувся до живопису на
релігійну тематику (виконав іконостаси церкви св. Трійці в Кер-
ганксоні (США) та ін. Помер 8 листопада 1985 р. в Нью-Йорку.

28 січня
100 років тому (1920) у Полтаві помер Панас Мирний

(справжнє прізвище — Рудченко), український письменник,
культурно-освітній діяч. Народився 13 травня 1849 р.  
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28—29 січня
90 років тому (1930) у Києві рішенням "надзвичайного цер-

ковного собору" була ліквідована Українська автокефальна
православна церква.

29 січня
день пам’яті Героїв Крут

160 років тому (1860) у Таганрозі Катеринославської губернії
народився Антон Чехов, видатний російський письменник, кот-
рий завжди уособлював себе з українством. Помер 2 липня 1904 р.

30 січня
120 років тому (1900) у Лохвиці (Полтавщина) народився

Ісаак Дунаєвський, радянський композитор, народний артист
РРФСР (1950). Лауреат Державної премії СРСР за музику до
кінофільмів "Цирк", "Волга-Волга" (1941) й "Кубанські козаки"
(1951). Закінчив Харківську консерваторію (1919) Один із фун-
даторів радянської оперети (написав 12 оперет). Автор ба-
гатьох популярню пісень. Помер 25 липня 1955 р. у Москві.

90 років тому (1930) у Бердичеві (тепер — Житомирська
обл.) народився Всеволод Нестайко, український письменник,
автор повістей оповідань та казок для дітей. Серед найвідомі-
ших творів — "В Країні Сонячних Зайчиків"(1959), "Одиниця з
обманом" (1976), "Чудеса в Гарбузянах" (1984), збірка детекти-
вів "Таємничий голос за спиною" (1990). Книжку "Тореадори з
Васюківки" (1973) 1979 р. рішенням Міжнародної Ради з дитя-
чої та юнацької літератури занесено до "Особливого Почесного
списку Г. К. Андерсена".

15 років тому (2005) померла перша в США жінка-адвокат
українського походження Маруся Бек, голова міських зборів
Дітройта. Народилася 29 лютого 1908 р.

31 січня
150 років тому (1870) народився Володимир Перетц, укра-

їнський і російський літературонавець, мовознавець, фольк-
лорист, театрознавець, засновник Київської філологічної
школи. Був першовідкривачем українських старожитностей.
Один із авторів офіційного подання Російської академії наук
до царського уряду "Об отмене стеснений малоруского слова"
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(1905) з вимогою вільного розвитку української мови, свободи
друку. Брав участь у заснуванні Української Академії Наук, її
академік (з 1919). Помер 24 вересня 1935 р. у Саратові.

Січень
70 років тому (1950) у Торонто появилося друком перше

число універсального ілюстрованого місячника "Нові дні".
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ЗАхИЩАВ УКРАЇНСЬКИх УЧЕНИх
(до 75-річчя від дня смерті Володимира Вернадського) 

Неоціненний вклад у розвиток геології вніс
видатний учений українського походження,
доктор геології з 1897 року Володимир Вер-
надський (12.03.1863—6.01.1945). Зокрема, він
досліджував залізні руди Кривого Рогу. З 1914
року очолював Геологічний та мінералогічний
музей Петербурзької АН.

З червня 1917 року уродженця Санкт-Пе-
тербурга Володимира Вернадського козацька кров предків по-
кликала в Україну, де тоді бурхливо розвивалося відродження
нашого державного життя. Він бере активну участь у створенні
Української АН, ставши її першим президентом, потім кілька
років працював професором Таврійського університету в Сім-
ферополі, після чого повернувся до Петрограда, де очолив Ра-
дієвий інститут. 

Видатний українець Володимир Вернадський був основопо-
ложником геохімії, біогеохімії та радіогеології. Крім того, його
глибокі ідеї лягли в основу нових провідних напрямів сучас-
них мінералогії, геології, гідрогеології, він визначив роль орга-
нізмів у геохімічних процесах, висунув проблему рідкісних та
розсіяних елементів, поклав початок пошуку родовищ урану
та радію в СРСР.

А до всього цього необхідно додати і таку важливу ознаку його
характеру, як захист доброго імені української еліти. Пропоно-
вані два документи, на яких стоять його підписи (листи до нар-
кома освіти В. Затонського), засвідчують намагання Президента
УАН врятувати від розправи більшовицької чрезвичайки в Києві
в 1919 році над відомими діячами української культури Володи-
миром Науменком і Сергієм Єфремовим. 

Очевидно, вже тоді над Вернадським чекісти встановили на-
гляд як за неблагонадійним. І це стеження не припинялося за
і тоді, коли він переїхав до Ленінграда. Бо із спецповідомлення
ОДПУ СРСР в 1934 році Сталіну "про контрреволюціонерів в
АН СРСР" згадується й прізвище Володимира Вернадського. 
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Щоправда, його не посміли заарештувати, як це зробили з
багатьма видатними українськими вченими в ті роки. Але
пильнували за кожним кроком аж до самої смерті. 

Голова-презідент  
Української Академії Наук
У Київі
31.ІІІ.1919 року                    

Многоуважаемый Владимир Петрович,
Обращаюсь к Вам письменно, т. к. все мои попытки видеть

Вас лично были неудачны. В назначенный Вами для меня день
и час я не был Вами принят.

Я имею поручение  от  Академии Наук переговорить с Вами
об арестованном  члене Украинской Академии Наук по изящ-
ной украинской словесности, известном писателе  С. А. Ефре-
мове, о котором Академия подавала  Вам и письменное заявле-
ние. На письменное заявление мы не получили ответа, в Де-
партаменте же Высшей школы, куда я в пятницу обратился по
указанию,сообщенному мне  через Вашего чиновника, до сих
пор  ничего не могли узнать  о С. А.  Ефремове.

Между тем в тюрьме сидит человек только недавно  опра-
вившийся от тяжелой болезни (тяжелая форма испанки).

В виду этого я позволяю себе утруждать Вас  этим письмом
и верю, что Вы войдете в то положение, в каком оказался за-
служенный, всей Украиной живущий идейной работой куль-
турный работник и  хороший человек.

С. А. Ефремов стоял все последующее время совершенно вне
политики, был всецело занят  культурной и научной работой. 

Я не знаю, чем вызван был его арест — но так всем ясно, что
он может быть  объяснен только недоразумением, которое, ко-
нечно, скоро выяснится.  

Но для человека, едва оправившегося от болезни, всякое
промедление является  опасным и сопряжено с никому не-
нужным страданием. 

Поэтому еще раз ображаюсь к Вам с просьбой помочь вы-
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яснить дело  С. А. Ефремова  и по возможности скорей вернуть его
к такой всем нужной его работе в Академических учреждениях.

С совершенным уважением 
и таковой  же преданностью    В. И. Вернадский.

УКРАЇНСЬКА 
АКАДЕМІЯ НАУК
У КИІВІ.
9 липня 1919 року
№1812

ДО КОМІСАРА НАРОДНЬОЇ ОСВІТИ.
Українська Академія наук звертається до Вас з проханням

вжити заходів, щоб було увільнено заарештованого співробіт-
ника Академії Володимира Павловича НАУМЕНКА.

В. П. НАУМЕНКО дістав од Академії наук надзвичайно
важне наукове доручення — розробляти історію українського
літературно-наукового руху XIX століття по матеріялам його
власного архіву, в якому зібрано велику масу надзвичайно цін-
ного і цікавого матеріялу з 80—90-х років минулого століття,
коли то В. П. НАУМЕНКО брав якнайживішу участь в гро-
мадсько-культурному русі, був в безпосередньому зв’язку з
усіма виднішими діячами того часу. Окрім того, доручено йому
Академією розробляти фольклористичний матеріял, якого в
його назбіралося теж немало (рукописні збірки фольклорних
матеріялів XIX ст. тощо). Арешт В. П. НАУМЕНКА відбірає
всяку змогу продовжувати цю надзвичайно важливу виключно
наукового характеру працю, якої, окрім його, ніхто инший
вести не може.

До цього Академія має додати, що В. П. НАУМЕНКО з того
часу, як працює в Академії, стоїть осторонь від усякої політики,
присвятив усього себе культурно-науковій праці, розуміючи,
що вона народові тепер особливо необхідна.

ГОЛОВА-ПРЕЗІДЕНТ АКАДЕМІЇ НАУК 
а к а д е м и к          В.  ВЕРНАДСЬКИЙ            
НЕОДМІННИЙ СЕКРЕТАР АКАДЕМІЇ
а к а д е м и к         А. Кримський.
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1 лютого
50 років тому (1970) помер Микола Шраг, український гро-

мадсько-політичний діяч, історик права, економіст. Народився
у 1894 р.

2 лютого
255 років тому (1765) народився Тимофій Осиповський,

український і російський математик, філософ. Помер у 1832 р.
175 років тому (1845) у Гримайлові на нинішній Тернопіль-

щині народився Іван Пулюй, видатний фізик, відкривач "Х"-
променів. Помер 31 січня 1918 р.

165 років тому (1855) народилась Марія Малиш-Федорець,
українська актриса. Вчилась в Києві в Музично-драматичній
школі М. Лисенка, грала в театрі М. Садовського (1906—20),
знялася в кінофільмі "Запорозький скарб" (1913). З 1944 — на
еміграції у Німеччині, з 1951 — в Мельбурні (Австралія), де й
померла 5 квітня 1960 р. 

155 років тому (1865) народився Михайло Туган-Бара-
новський, український економіст, історик, державний діяч.
Професор Петербурзького (1913) і Київського (1918) універ-
ситетів, один з ініціаторів створення Української Академії
Наук. Міністр фінансів за Центральної Ради (1917—18). Ди-
ректор Інституту з вивчення економічної кон’юнктури та на-
родного господарства України. Помер у 1919 р.

30 років тому (1990) у Нью-Йорку (США) померла Олімпія
Добровольська, українська драматична актриса, режисер, пе-
дагог, дружина Й. Гірняка. Народилась 12 серпня 1892 р.

15 років тому (2005) померла видатна українська співачка
Раїса Кириченко. Народилася 14 листопада 1943 р. 

3 лютого
155 років тому (1865) народився Олексій Кушакевич, вій-

ськовий діяч, генерал-лейтенант царської армії.  У Військовому
міністерстві Гетьманату опікувався впровадженням орденів
Української держави.

115 років тому (1905) народився Петро Власюк, український
фізіолог рослин, агрохімік і ґрунтознавець, академік АН УРСР,
академік ВАСГНІЛ. Розробив систему харчування і удобрю-
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вання найважливіших сільськогосподарських культур. Вивчав
процес харчування рослин і з’ясував роль в їхній життєдіяль-
ності мікроелементів, обгрунтував їхнє використання для під-
вищення врожайності рослин, запропонував нові види добрив,
збагачених мікроелементами. Помер 18 березня 1980 р.

105 років тому (1915) народився Олександр Поваренних,
український мінералог і кристалограф, академік АН УРСР. Роз-
робив основи кристалохімічної теорії твердості, пружності, ін-
фрачервоних спектрів та інших властивостей мінералів.
Запропонував кристалохімічну класифікацію мінералів. Помер
4 березня 1986 р.

80 років тому (1940) у Вінніпезі (Канада) було створено Ко-
мітет українців Канади (КУК).

75 років тому (1945) перший окружний з’їзд народних комі-
тетів Мараморощини ухвалив рішення про приєднання до За-
карпатської України й УРСР. 

4—11 лютого
75 років тому (1945) у Ялті проходила Кримська конферен-

ція глав урядів СРСР, США і Англії.
5 лютого

170 років тому (1850) народився Остап Терлецький, укра-
їнський публіцист, літературознавець, громадський діяч.
Помер 22 липня 1902 р. у Львові.

80 років тому (1940) у Празі померла Софія Русова, укра-
їнська громадська діячка, педагог, засновниця українських жі-
ночих організацій; член Центральної Ради, директор депар-
таменту дошкільної і позашкільної освіти Генерального секре-
тарства (Міністерства) освіти УНР. Народилася у 1856 р.

70 років тому (1950) в Харкові народився Віталій Зубар,
український археолог і антикознавець, дослідник античного
Херсонеса.

65 років тому (1955) у Вінніпезі (Канада) помер видатний
український вчений Леонід Білецький. Народився 5 травня
1882 р. на Житомирщині.

6 лютого
100 років тому (1920) депутат Гіяцинт де Гайар-Бансель вніс
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до французького парламенту пропозицію про визнання УНР.
85 років тому (1935) у Лук’янівській тюрмі (Київ) наклав на

себе руки письменник Борис Тенета (справжнє прізвище —
Гурій). Репресований. Народився 1903 р. на Донеччині.

8 лютого
170 років тому (1850) у с. Мотронівка (тепер — Кірово-

градська обл.) народився Іван Похитонов, український і росій-
ський живописець, член Санкт-Петербурзької академії мис-
тецтв. Навчався в Парижі. Член Товариства передвижників та
Товариства південноросійських художників. З 1913 мешкав в
Україні, 1919 емігрував. Автор вишуканих пейзажів — "Вечір
на Україні", "Жнива", "Зимові сутінки на Україні" та ін. Помер
12 грудня 1923 р.

120  років тому (1900) помер Лев Турбацький, український
літературний критик, журналіст, публіцист. Був одним із ре-
дакторів газети "Буковина" (1897—1899), допомагав редагувати
газету "Громадський голос" і журнал "Радикал" (Львів). Наро-
дився 7 червня 1876 р. у  Джурині (тепер — Тернопільська обл.).

95 років тому (1925) народився Віктор Зарецький, українсь-
кий живописець, педагог, громадський діяч. Закінчив Київсь-
кий художній інститут (нині — Академія), де у 1953—57
працював викладачем. Разом з дружиною, художницею Аллою
Горською, був активним учасником руху "шістдесятників".
Один з організаторів Клубу творчої молоді в Києві (1962), з
1963 — його голова. Відкрив власну художню студію (1978).
Помер 23 серпня 1990 р.

90 років тому (1930) в  Білоусівці (тепер — Полтавська обл.)
народилася Діана Петриненко, українська співачка (лірико-
колоратурне сопрано), лауреат Державної премії УРСР імені  Т.
Г. Шевченка (1972), народна артистка СРСР (1975). Закінчила
Київську консерваторію (1955), аспірантуру при ній (1961). У
1955—1958 pp. солістка капели "Думка", з 1962 — Київської фі-
лармонії. З 1961 р. викладає у Київській консерваторії. З успі-
хом гастролювала у Фінляндії, Югославії, Польщі, Угорщині,
Німеччині, Канаді, Італії, Нідерландах, Японії та інших краї-
нах. 
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80 років тому (1940) на околиці Праги у с. Горні Черноушіце
помер Спиридон Черкасенко, український драматург, гро-
мадський діяч. Народився 1 грудня 1876 р. в  Новому Бузі (ни-
ні — Миколаївська обл.).

65 років тому(1955) у Нью-Йорку помер головний редактор
"Свободи" Лука Мишуга. Народився 13 жовтня 1887 р. на
Львівщині.

9 лютого
110 років тому (1910) у Санкт-Петербурзі народилась Галина

Мазепа-Коваль, український живописець, графік, кера міст. З
1911 по 1921 жила в Катеринославі (тепер — Дніпропетровськ),
потім навчалась у Львові, мешкала у Празі (1923—44), де нав-
чалася в Українській студії пластичних мистецтв, державній
художньо-промисловій школі, Академії мистецтв. З 1947 меш-
кає в Каракасі (Венесуела). Серед творів — "Покрова", "Дівчина
з намистом", "Русалки" та ін.

10 лютого
120 років тому (1900) засновано першу політичну партії на

Наддніпрянщині — Революційну українську партію.
100 років тому (1920) голова Надзвичайної Дипломатичної

Місії УНР у Великій Британії Арнольд Марголін звернувся до
голови Мирної конференції у Парижі з проханням підтримати
Україну.

85 років тому (1935) народилась Таїсія Литвиненко, укра-
їнська актриса, народна артистка УРСР. Зіграла низку ролей у
кінофільмах "Назар Стодоля", "Григорій Сковорода", "За двома
зайцями", "Максим Перепелиця", "Вавилон XX".

80 років тому (1940) у західних областях УРСР розпочато
перший етап депортації населення, що охопив 220 тис. осіб. 

80 років тому (1940)  в Кракові відбулася Надзвичайна кон-
ференція прихильників Степана Бандери, на якій стався роз-
кол на ОУН-Б (на чолі з С. Бандерою) та ОУН-М (на чолі з    А.
Мельником).

11 лютого
350 років тому (1670) народився Самійло Величко, укра-

їнський козацький літописець. Помер, ймовірно, після 1728 р.
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100 років тому (1920) Апостольський Престол призначив
послом Ватикану в Україні отця Дженоккі.

90 років тому (1930) Президія Ради Національностей Цент-
рального виконавчого комітету Союзу РСР ухвалила постанову
про практичне здійснення національної політики на Північному
Кавказі, яким зверталася увага на посилення українізації.

12 лютого
125 років тому (1895) у Києві народився Анатолій Петриць-

кий, український живописець, художник театру, народний ху-
дожник СРСР. Професор Київського художнього інституту
(1947—50). Помер 6 березня 1964 р. в Києві.

14 лютого
90 років тому (1930) народився Георгій Якутович, україн-

ський графік, народний художник УРСР, дійсний член Акаде-
мії мистецтв СРСР, двічі лауреат Державної премії УРСР ім.
Т. Г. Шевченка. Помер 5 вересня 2000 р. 

85 років тому (1935) у Львові помер В’ячеслав Будзиновський,
український письменник, видавець, учений, політичний діяч. Очо-
лював націонал-демократичну партію і представляв її в австрій-
ському парламенті (1907—1918), українську партію праці. Наро-
дився 30 січня 1868 р. в с. Баворів (тепер — Тернопільська обл.). 

15 лютого
130 років тому (1890) народилась Ганна Кушнарьова, укра-

їнська актриса. Працювала в трупах Д. Гайдамаки, Т. Колісніченка,
Руському народному театрі у Львові, театрах Умані, Воронежа,
Харкова, Кривого Рога. Померла 21 січня 1962 р. в Києві.

20 років тому (2000) помер багаторічний керівник дніпро-
петровського КБ "Південне" Михайло Уткін. Народився 17
жовтня 1923 р.

16 лютого
100 років тому (1920) під керівництвом Сталіна засновано

раду Української трудової армії для організації відбудови Дон-
басу з метою збільшення поставок у більшовицьку Росію укра-
їнського хліба й вугілля.

18 лютого
165 років тому (1855) у Млієві (нині — Черкаська обл.) на-
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родився Лев Симиренко, український помолог. У 1877 р. у
Млієві заклав перший у Європі помологічний розсадник та ма-
точний сад. Створив одну з найбагатших у Європі колекцій
плодових, ягідних та декоративних рослин (понад 3000 сортів
та форм). За допомогою клонового добору отримав широко ві-
домий сорт яблуні Ренет Симиренка. Автор низки фунда мен-
тальних робіт в галузі помології та історії плодівництва у
Криму. Помер 6 січня 1920 р.

135 років тому (1885) помер Євген Желехівський, українсь-
кий мовознавець, фольклорист, педагог і громадський діяч. На-
родився 24 грудня 1844 р. у с. Хишевичі (тепер — Львівська
обл.).

120 років тому (1900) в Балаклії (нині — Харківська обл.) на-
родилася Оксана Петрусенко, українська співачка, народна ар-
тистка УРСР (1939). Найбільш її відомими оперними партіями
були Наталка ("Наталка Полтавка"), Одарка ("Запорожець за
Дунаєм"), Марія ("Мазепа"), Оксана ("Черевички") та ін. Висту-
пала як концертна співачка. Померла 15 липня 1940 р. у Києві.

19 лютого
160 років тому (1860) народився Веніамін Кордт, українсь-

кий історик, картограф, педагог, один із засновників Націо-
нальної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Помер у 1934 р.

155 років тому (1865) народився Георгій Висоцький, укра-
їнський лісівник, ґрунтознавець та геоботанік, академік АН
УРСР. Встановив характер впливу лісу на середовише та при-
чини безлісся степів, уперше розрахував баланс вологи під
лісом та полем, заклав основи ґрунтової гідрології посушливих
районів та розробив вчення про типи водного режиму ґрунтів,
описав процес оглеювання, розробив основи орокліматичної
класифікації ґрунтів. Помер 6 квітня 1940 р.

35 років тому (1985) у Східній Німеччині помер видатний
фізик сучасності Остап Стасів. Народився в Борщовичах біля
Львова 1 січня 1903 р. 

20 лютого
215 років тому (1805) помер видатний лікар Данило Самой-

лович. Народився в Янівці на Чернігівщині в 1744 р.
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115 років тому (1905) народився Улас Самчук, український
письменник, мемуарист, публіцист, голова МУРу. Автор три-
логій "Волинь", "Ост", романів "Гори говорять", "Сонце з за-
ходу", спогадів "На білому коні", "На коні вороному", "Плянета
Ді-Пі". Помер 9 липня 1987 р. Похований на цвинтарі св. Воло-
димира українського поселення Київ на околиці Торонто (Ка-
нада).

65 років тому (1955) у Києві народився Олександр Кол-
чинський — перший український борець греко-римського
стилю, якому вдалося стати дворазовим олімпійським чемпіо-
ном (1976, 1980). Помер 16 липня 2002 року.

21 лютого
125 років тому (1895) на Підляшші народився Тиміш Оле-

сіюк, український лікар, демограф, історик, громадсько-полі-
тичний діяч, член Центральної Ради, член уряду УНР в екзилі.
Автор численних розвідок про українців у світі, зокрема, роз-
робляв концепцію східноукраїнського розселення. Після Дру-
гої світової війни емігрував до США. Брав активну участь у
створенні Енциклопедії Українознавства. Помер у Лос-Андже-
лесі у 1978 р.

95 років тому (1925) у Києві народився Ігор Шамо, укра-
їнський композитор, народний артист УРСР (1975), лауреат
премії Ленінського комсомолу УРСР (1972), Державної премії
імені Т. Г. Шевченка (1976). Автор музичних творів різних жан-
рів — симфоній, кантат, ораторій, сюїт, камерно-інструмен-
тальних ансамблів, фортепіанних п’єс, музики до кінофільмів
і драматичних спектаклів, пісень (серед яких — "Києве мій",
"Ой вербиченько" та ін.). Помер у Києві 16 серпня 1982 р.

70 років тому (1950) у Києві помер Михайло Скорульський,
український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР
(1947). Автор опери "Свіччине весілля" (1948), балету "Лісова
пісня" (1936), а також симфонічних та камерно-інструмен-
тальних творів. Народився 6 вересня 1887 р. у Києві.

22 лютого
145 років тому (1875) народився Микола Головин, військо-

вий діяч. Був генерал-лейтенантом царської армії, сприяв
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українізації російської армії, на службі в українській армії з ли-
стопада 1917 р. За Гетьманату був у Генеральному  штабі,   з 1919
р. — начальник штабу армії Колчака, з 1920 р. — в еміграції у
Франції, займався викладацькою та громадською діяльністю.
Помер 10 січня 1944 р.

95 років тому (1925) збори мешканців слободи Олешенка
Курської губернії ухвалив рішення про приєднання до України.

45 років тому (1975) у Вінніпезі (Канада) померла Катерина
Антонович (дівоче — Серебрякова), український живописець,
графік, педагог. Навчалася у Харківській школі рисування, в
Українській Академії мистецтв. Викладала в Художній школі у
Вінніпезі. Твори: "Студентка", "Портрет професора В. Біднова".
Народилася 1884 р. у Харкові.

24 лютого
225 років тому (1795) помер Георгій Кониський (світське ім’я

Григорій), український і білоруський релігійний діяч. Наро-
дився 1 грудня 1717 р.

195 років тому (1825) помер Іван Атаназевич, український
золотар.  З 1802 — голова Київської управи ремісничих цехів,
почесний громадянин Києва. Серед його творів у стилі бароко
і рококо — оправа Євангелія (1766), дарохранильниці (1788),
потир (1809). Народився 1732 р.

120 років тому (1900) народився Олексій Квасницький,
український фізіолог, академік АН УРСР. Розробив теоретичну
основу вирощування, годування та відгодовування свиней,
впровадив у практику метод їхнього штучного запліднення, за-
пропонував метод міжпорідної трансплантації запліднених
яйцеклітин. За його ініціативою у Полтаві уперше у тодішньо-
му СРСР була організована спеціалізована станція зі штучного
запліднення свиней та розроблена нова технологія "ма- шин-
ного" вирощування поросят. Помер 27 листопада 1989 р.

25 лютого
170 років тому (1850) народився Володимир Барвінський,

український письменник, засновник, видавець і редактор
(1880—1883) газети "Діло". Помер 3 лютого 1883 р. у Львові.

115 років тому (1905) в Одесі народився Павло Вірський,
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український балетмейстер. У 1937 р. створив Ансамбль танцю
України, в 1955—1975 pp. був його художнім керівником. З 1977
р. ансамбль носить ім’я П. Вірського (нині — Державний за-
служений академічний ансамбль танцю України ім. П. Вірсь-
кого). Помер 5 червня 1975 р.

100 років тому (1920) в Омську при губернському відділі на-
родної освіти заснована українська секція, яка мала своїм за-
вданням піклуватися про відродження національного життя
на теренах цього краю.

95 років тому (1925) голова Раднаркому УСРР Влас Чубар
виступив на засіданні політбюро ЦК КП (б) У з доповіддю про
проект декрету "Про заходи щодо проведення повної україні-
зації радянського апарату".

75 років тому (1945) у Бад-Кіссінгені (Німеччина) помер Ар-
кадій Любченко, український письменник, один із фундаторів
ВАПЛІТЕ. Народився 19 березня 1889 р. у с. Старо-Животів
(нині — Черкаська обл.).

27 лютого
145 років тому (1875) у с. Михайлівка (нині — Пензенська

обл., Росія) народився Володимир Філатов, офтальмолог, ака-
демік АН УРСР. З 1903 р. жив і працював в Одесі. Створив
українську школу офтальмологів. Запропонував низку оригі-
нальних хірургічних методів відновлення зору, зокрема,
уперше запропонував для пересадки рогівку з очей трупів.
Помер 30 жовтня 1956 р.

28 лютого
145 років тому (1875) народився Олександр Лігнау, військо-

вий діяч, генерал-майор царської армії. У 1917 р. брав участь в
українізації російських військових частин. У травні 1918 р.
призначений заступником Військового міністра. Помер у Бол-
гарії 1923 р.
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оСНоВоПолоЖНИК СхІдНоЇ ГЕоПолІТИКИ
(до 125-річчя від дня народження Тимоша олесіюка)

На сьогодні в Україні ще мало знають про Ти-
моша Олесіюка (1895—1978), члена Централь-
ної Ради від Холмщини й Підляшшя, орга-
нізатора перших студентських громад на чу-
жині після поразки Української національної
революції в 1921 році, активного громадського
діяча нашої еміграції в Європі й за океаном.  

Водночас саме йому належать піонерські
праці про хліборобське розселення українства на схід і зна-
чення цього процесу для утвердження нашого етносу в колі
приязних народів. А ще постійно наголошував, що головними
напрямними  нашого державницького мислення має бути усві-
домлення того, що   українці є народом "автохтонним, "тутей-
шим" на Україні від звише ТРЬОХ З ПОЛОВИНОЮ ТИСЯЧ
ЛІТ, а не БЕЗДОМНИМ ПРИБЛУДОЮ, що з’явився на Україні
невідомо звідки, невідомо чому і для чого, десь у ХІV—ХV сто-
літтях...".

Щоб зробити таку заяву, треба багато знати. І Тиміш Олесіюк
справді дуже багато знав. Наш неперевершений енциклопедист
Володимир Кубійович у листі до відомого українського діяча
Льва Биковського писав 9 травня 1966 року: "Мало є серед нас
таких, які б стільки бачили й знали, що Тиміш Гнатович...".

Тому багато знаючи, він і в найтяжчі часи для рідного народу
намагався викласти свої думки на папері, аби донести їх до сві-
домості українства. Так, спираючись на матеріали перепису
1926 року, Тиміш Олесіюк предметно зайнявся аналізом роз-
селення нашого народу на всіх теренах його посідання з ви-
значенням його конкретних меж. "У трьохчленній формулі —
нарід, влада, територія – обіймаючій істоту поняття державно-
сти, — напише він 1930 року у вступі до великого циклу розві-
док на цю тему, — лише перші два складника можуть уже й
нині вважатися остаточно з’ясованими в свідомості українсь-
кого суспільства", оскільки, мовляв, на той час серед поважних
науковців не виникало заперечень, що "український нарід  це
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вже окремий національний організм, з окремими культурно-
історичними та політичними завданнями, це живий державно-
творчий суб’єкт, що стремить до визволення з-під чужинець
кого ярма та має незламну волю створити собі незалежну дер-
жавну владу". 

Не дивно, що таке спрямування ініціативних досліджень Ти-
моша Олесіюка привернуло увагу керівника Українського нау-
кового інституту у Варшаві Олександра Лотоцького, який
запропонував молодому автору видати підготовлені ним на по-
чатку 1931 року "Статистичні таблиці українського населення
СССР за переписом 17 грудня 1926 року", які  надовго стануть
настільним підручником з демографії нашого народу. 

Однак видання цих матеріалів вказало на прогалини в укра-
їнській науці щодо визначення етнічних меж нашого розселення.
Відтак автор зрозумів, що "ідеал територіального оформлення
українського народу та його Держави мусить бути так же тве-
резо, гармонійно та логічно сконструйований, як і вся решта
української ідеї. Не чужі, накинені українському народові, ідеї,
дані та потреби мусять бути матеріялом для українського те-
риторіального програму, але дані, оперті на об’єктивному укра-
їнському досліді, але потреби життя й розвитку українського
національного організму, але ідеї людяности та міжнародної
справедливости".

Ретельно вивчивши величезний обсяг інформації й устано-
вивши межу хліборобської колонізації наших предків у дале-
ких від Наддніпрянщини регіонах у цьому та інших своїх
дослідженнях, він намагався донести інформацію не тільки для
своїх, а й для світу, щоб скрізь знали про величезний внесок
українства в цивілізаційний поступ людства. 

Зрештою, Тиміш Олесіюк був водночас і основоположником
східного напрямку української геополітики. Бо маючи вже по-
передні напрацювання щодо оформлення державних кордонів
УНР, поширення українських колонізаційних теренів на схід,
Тиміш Олесіюк готує до друку карти розселення українства. Саме
цим і пояснюється поява в 1944 році його розвідки "Мапа укра-
їнської метрополії з поясненнями". Нею він хоче донести відо-
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мості про компактне українське розселення на чорноземній смузі
від Карпат і поліських боліт  і не тільки до  заволзького озера Ель-
тон, де наші чумаки, вивозячи сіль до Волги, попутно розорю-
вали широкий степ, а й далі, поза Урал  — аж до гір Тянь-Шаню.

"Всі наші теперішні схематичні нариси та розважання, —
писав він, —  є лише робочими гіпотетичними побудованнями
і є лише ідейно-конструктивним матеріялом для створення
стрункої системи української соборної національно-державної
політики. Лише тези, ухвалені компетентними українськими
національно- державними орґанами, можуть мати характер за-
гально узнаних і обов’язуючих українське громадянство доґм". 

Зрештою, Тиміш Олесіюк був одним з тих наших емігрантів,
який залишив для нащадків велику творчу спадщину, вив-
чення якої допоможе ефективніше розбудовувати сучасну
Українську державу.

МАПА УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОПОЛІЇ З ПОЯСНЕННЯМИ
І. МЕЖІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОПОЛІЇ

А. УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКА МЕЖА
Високо сидиш на своїм золотокованім столі...
Затворивши Дунаю ворота, меча бременами 
через оболока, 
Суди рядя по Дунаю...

(Слово о полку Ігоревім).
Дунайські ворота до Чорного моря з усіма їх гирлами та до-

статочним побережжям мусять бути в цілковитому, виключ-
ному і неподільному українському володінні.

Гранична лінія починається в головній протоці до моря з
озера-лиману Расим, далі йде через озеро до устя річки Таїти,
потім вгору цією річкою на південний захід до її джерел, звід-
кілля суходолом до ріки Дунаю поміж Галацем та Рені, нарешті
долі Дунаєм до устя ріки Прута до Дунаю.

2. Румуни — за Прут!
Прадавня дідизна українських племен уличів та тиверців, що

в часи татарсько-турецького лихоліття була дещо засмічена
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ріжнородним цигансько-злодійським набродом, мусить знову
вповні увійти до системи українських країв: Соняшного По-
ділля та Широкого Побережжя. Геть з брудними  циганськими
руками від так званої Басарабії!

Гранична лінія йде від устя р. Прута горі течією аж до устя
ріки Жіжії, далі горі цією рікою аж до її джерел, а нарешті су-
ходолом до ріки Серет по нижче міста Серет у Буковині.

3. Зелена Буковина — східна вуглова башта карпатського за-
борола України.

Гранична лінія йде від міста Серета суходолом на захід во-
доділом поміж рікою Серетом та р. Сучавою до головного
хребта гуцульського Бескида біля Фрашина, звідсіля повертає
на південь до м. Руська Молдавиця, від якої йде на захід до пе-
реходу Прислон, а далі головним хребтом Роднянських Альпів
до околиць Марамороського Сиготу до джерел ріки Тур.

Б. УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКА МЕЖА
Угри – за Тур, за Тису!

Карпатське забороло України по обох його боках мусить
бути включно в українських руках.

Гранична лінія йде від хребта Роднянських Альпів та джерел
р. Тур долі течією до устя в р. Тису і дальше течією Тиси до
пункту в десять кілометрів по нижче міста Чоп, звідкіля по-
вертає на північ до ріки Латориці, якою доходить  до устя її в р.
Бордок біля Земплина.

В. УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКА ТА УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКА МЕЖА ЛЕМКІВЩИНИ.

Гей, словаче, небораче,
Рад ти чи не рад —
Посунься за Попрад.

Тверда Лемківщина — західна вуглова башта Карпатського
заборола України!

Тверда Лемківщина — український двосічний меч у серед-
ньо-европейському муравлищі народів!

Гранична лінія йде від Земплина до Требешова і далі на пів-
ніч вододілом  Топлі та Осви до висоти 3582, звідкіля повертає
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на захід, пересікає річку Торису понижче Пряшева, дальше по-
вертає на північ, захоплюючи річища правих допливів Ториси,
доходить до околиць Сабинова  і йде дальше до джерел Ториси
в околицях села Ториськи, звідкіля йде на північ через Годе-
марк, Подолинець, Великий Липник до головного карпатського
хребта біля Щавниці над Дунайцем.

Від Щавниці гранична лінія йде, відділяючи українців від по-
ляків, полониною до Ритри, дальше на Барановичі, Чачову, Ри-
беню, Королеву Руську, Ценяву, Старовесь, Слоткову, потім на
північ від Грибова на Городок, Глиник на північ від Горлиць, на
Кобилянку, Дипинки, Цеклин, Осєк, Змигород, Кобиляни,
Роги, Мильчу, Ячмію, Покашівку до Ялина.

Г. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА МЕЖА.
Знай ляше — по Сян-Вепр наше!
Ляхів гульмо, та з ляхами будьмо!

Подвійний лук Сяну та Буг з достаточним передполям не до-
пустить ворога до Львова!

Гранична лінія йде від Ялина на Грабівку, Небіцько, Яблінку,
Видону, Іздебки, Глідно, Лубну, Уляницю, Чарту, Шкляри, Явір-
ник Польський, Відачів, Гадлі, Манастир, Сідлечка, Канчугу, Ні-
жатичі, Ужейовичі, Переворськ, Горличину до р. Віслок і далі
цією рікою до устя її в р. Сян і засим течією Сяну до Крешова..

Від Крешова йде до р. Танева біля Гарасюків, потім вверх те-
чією до устя р. Лади, вверх течією її до Солі й Пущі Сольської,
дальше до Терешполя і до р. Вепра біля Звіринця, дальше долі
течією р. Вепра попри Щебрешин, Красностав до Мілеєва, звід-
сіля до Пугачова, Дратова, Острова, Дорогочина, де переходить
через р. Буг та йде дальше на північ через Острожани, Горо-
диськ, Брянськ, Топчево до міста Суража над Наревом.

Д. УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКА МЕЖА
Знай, побратиме білорусине —
Не хочемо твого, не упустимо й свого!
Прип`ять від джерел до устя — 
Українська ріка!
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Гранична лінія поміж Україною і Білоруссю починається у м.
Сурож над Наревом, дальше йде вгору течією р. Нарева аж до
його джерел у болоті Качайка, через це болото на схід на Люд-
винову, Смоленицю, Косово, Міхновичі до Вигонівського озера
біля каналу Огінського, що сполучає його з річкою Щарою.

Від Вигонівського озера на схід на Святицю, Новосілки, Лю-
башево, Ганцевичі, Доктиші над р. Лань до Колхів над р. Мороч
і дальше вниз течією цієї ріки до устя її в р. Случ біля села Мороч.

Від села Мороч на схід бувшою північною межею Мозирського
повіту на Скавчин, Кузьмичі до ріки Оріси і дальше вниз течією
цієї ріки до її устя в р. Птич, дальше вниз течією цієї ріки до Ко-
паткович, від яких на схід через Якимовичі, Коленковичі, Юре-
вичі, Хойники до Лоєва над Дніпром при усті до нього р. Сож.

Від устя р. Сож вгору його течією попри Гомель до устя ріки
Іпуть і дальше вгору течією ріки Іпуть попри Новозибків,
Сураж аж до пересічення з бувшою північною межею Черні-
гівської губернії біля Молодькова і дальше цією межею до По-
лужжя над р. Десною, понижче м. Брянська.

Е. УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКА МЕЖА.
І. Лівобережна Україна.
Гранична лінія починається у Полужжя над Десною, далі йде

долі течією ріки Десни до Трубчевська і устя р. Неруси, потім
вгору цією рікою через Буда, Погощ до Ст. Гути в межах УССР і
далі адміністративною межею Курської области проти Амоні до
Крупця, звідси на схід до р. Сейма, повище м. Рильська до пункту
стику з межею Рильського і Льговського повітів, звідсіля, захо-
плюючи Іванівське, цею межею до Коренева, зацим межею б. Су-
джанського повіту до Погребків і далі на південь від Солдат-
ського на Нікольське (Бушмине), Піну, Багатий, Черкаське, Яков-
лево, Тетеревино, Подольки, Орлик, Петропавлівське (Обухівка).

Від Обухівки йде на Шаталівку по р. Потудані до Дону по-
вище Коротояку, Доном вверх до устя р. Хворостан, цею річ-
кою до Давидовки, на Середній Ікорець, на Ст. Анновку,
Пчелине, Мечетку, Козловку, Бутурлиновку, Василівку (Во-
дяне), Красне, Алферівку на Хопрі повище м. Новохоперська.
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ІІ. Східна Україна.
Від Алферівки йде вгору течією р. Хопра до м. Покровського

повище м. Балашова, дальше на Ольгівку до ріки Баланди  і
цією рікою долі до її устя  в р. Ведмедицю, далі Ведмедицею до
устя в неї р. Карамиш і вверх течією р. Карамиш до Рибушки і
на Будовкино над Волгою. Звідсіля вгору течією р. Волги попри
м. Саратов, місто Вольськ до устя ріки Великий Іргиз і дальше
течією р. Іргиза аж до його джерел.

Є. УКРАЇНСЬКО-КАВКАЗЬКА МЕЖА.
Гранична лінія починається на березі Чорного моря поміж

м. Орлом (Адлером) і Гаграми, де починається нинішня адмі-
ністративна границя  Грузинської ССР, далі йде на схід грани-
цею Грузії головним Кавказьким хребтом до перехрестя з
межею поміж Кабардино-Балкарською А. О. і Північно-Осе-
тинською А. О., далі на північ цією межею до р. Терек повище
ст. Александровської, потім вгору Тереком до Ардону, Амону,
поміж Бесланом і Володикавказом до р. Сунжи повище На-
зрана, дальше вниз течією р. Сунжи, біля Закан-Юрт, на пів-
день від м. Грозного, м. Гудермеса до Азмат-Юрт над р.Тереком,
дальше вниз течією р. Терека попри Кизляр, гирлом Нового Те-
реку до устя його до Астраханської затоки Каспійського моря.

* * *
Розграничення поміж матірньою Україною (метрополією) та

дочірньою Сірою Україною (Сірим Клином), Ближне-Східною
Україною.

Гранична лінія йде від устя до ріки  В. Іргиза річки Великий
Кушум, вверх течією цієї ріки до устя її в систему Камиш коло Ло-
патина над Каспійським морем на захід від дельти ріки Урала (Яїка).

ІІ. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОДІЛ
МАТІРНЬОЇ УКРАЇНИ (МЕТРОПОЛІЇ) НА ІСТОРИЧНІЙ

ТА ПРИРОДНЬО-ЕКОНОМІЧНІЙ ОСНОВІ.
І. КРАЇНА ВЕЛИКОГО ВОЛОДАРСЬКОГО МІСТА ЗОЛО-

ТОВЕРХОГО КИЇВА 
(на захід по Ірпінь, на південь по Стугну, на схід по Бариш-

піль, Бровари...)
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1. Правобережна Україна: Країни:
2. Красна Україна (Галичина з Буковиною та Закарпаттям)
3. Древня Україна (Волинь з Поліссям, Холмщиною та Під-

ляшшям).
4. Соняшне Поділля (з півн. Басарабією).
5. Лицарське Правобережжя (Київщина з Мозирщиною).
ІІ. Лівобережна Україна: Країни:
6. Козацьке Лівобережжя (Полтавщина і Чернігівщина).
7. Сіверщина.
8. Вільна Слобожанщина (з Курщиною і Вороніжчиною).
ІІІ. Південна Україна: Країни:
9. Славне Запоріжжя.
10. Ясне Побережжя (з півд. Басарабією і Тавридою-Кримом).
11. Таврія.
12. Донбас.
ІУ. Східна Україна: Країни:
13. Тиха Донщина.
14. Широке Поволжа.
15. Рибна Астраханщина.
V. Підкавказька Україна: Країни:
16. Бурхлива Терщина.
17. Привільна Кубанщина.

ІІІ. ПРИМІТКИ.
Україна  нині мислиться яко В е л и к о д е р ж а в а, що слу-

жить Українській нації в її сучасних та майбутніх поколіннях за
життєву просторінь на землі.

Україна нині мислиться як С о б о р н а В е л и к о д е р ж а в а,
себто обіймаюча не лише терени історичного життя й творчости
минулих поколінь українських за останні дві тисячі літ  — Ма-
тірну Україну, Українську Метрополію, але й терени, що їх нині
освоюють сучасні українські покоління  для забезпеки життєвих
потреб майбутніх поколінь — Дочерні України: 1) Ближнє —
Східня (Сіра) Україна і 2) Далеко-Східня (Зелена) Україна.

Україна нині мислиться на міжнародній арені яко основний
стрижень політичного  бльоку Держав од Балтики і до Алтая,
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зверненого оборонним фронтом проти московської півночі: При-
балтика, Кавказ, Туркестан — це скріплення слабих місць бльоку.

Україна нині мислиться яко Володарство української віль-
ної лицарської нації, основане на ідеї всенаціональної солідар-
ности, елітарности в козачій заслузі й праці та на народо-
правності. 

К о з а ц т в о  —  і с т о р и ч н и й  з м і с т  у к р а ї н с ь к о ї
н а ц і о н а л ь н о ї  і д е ї.

У к р а ї н а — земля лицарів-козаків, так як Англія — земля
джентльменів, Польща — панів-шляхти.

РоЗПоЧИНАлИ З дРАМАТИЧНоЇ ГРУПИ
(до 100-річчя організації українського національного

життя на Сірому Клині)
Перед початком Першої світової війни на безкрайніх про-

сторах Зауралля, що охоплювали терени Західного Сибіру й
Північного Казахстану, оселилися вже сотні тисяч українських
хліборобів. Однак навіть після її закінчення, коли владу тут за-
хопили російські більшовики, ні українських шкіл, ні інших
наших національних культурно-просвітних закладів не було,
хоч згідно з останніми даними в Омській губернії нараховува-
лося 550.000 представників нашого етносу. 

Це було на порядок більше, ніж німців (40.000), латишів
(35.000), поляків (25.000), естонців (20.000), євреїв (12.000). У той
же час євреї мали три школи І-го ступеня, три бібліотеки-чи-
тальні, 2 робітничі клуби; латиші — 10 шкіл І-го ступеня і І—ІІ-го,
3 хати-читальні, 3 дитячих садки; поляки 3 школи І-го ступеня,
2 дитячих будинки, робітничий клуб і хату-читальню.

Пояснення влади було більш, ніж промовисте: "Оскільки
досі всі українські культурно-просвітні потреби обслуго-
вуються великоросійською мовою, у віданні української секції
поки ніяких установ немає, крім однієї драматичної групи".

Українська секція в складі підвідділу національних меншин
Омського губернського відділу народної освіти створена тільки
25 лютого 1920 року. Як уже існуючі киргизо-татарська, єврей-
ська, латиська, польська, естонська і німецька, вона була по-
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кликана поширювати на всі повіти губернії — Омський, Кала-
чинський, Татаринський, Тарський, Петропавлівський, Тюка-
линський, Кокчетавський, Атбасарський і Акмолинський —
культурно-просвітницьку діяльність серед українського насе-
лення, яке переселилося в даний регіон.

У той же час українська секція запланувала розгортання
своєї роботи на майбутнє. Зокрема, намічалося продовжити ді-
яльність щодо підготовки українських закладів на інтернаціо-
нальних курсах. Але чи не головну увагу зверталося на від-
криття українських шкіл, для чого треба було мати відповідні
статистичні дані, рішення сільських сходів, заяви від батьків.
Крім того, необхідно було вияснити потребу в підручниках для
майбутніх українських шкіл. Після жовтня 1920 року планува-
лося відкрити кілька нових і перетворити в українські ряд іс-
нуючих у селах з українським населенням російських шкіл.

Тоді ж у звіті відділу освіти Омської губернії зазначалося, що
української літератури майже зовсім немає. А недостача її, голов-
ним чином, популярної і п’єс перешкоджає розширенню мережі
культурно-просвітницьких установ. Вихід бачився в тому, щоб від-
рядити працівників секції до України за літературою й підручни-
ками, які видавати в Омській губернії не було жодної можливості.

Відтак секція займалася поки що збором статистичних
даних щодо кількості українського населення в губернії, реєст-
рувала вчителів-українців, підшукувала бажаючих записатися
на курси вчителів, виясняла ставлення населення до відкриття
шкіл на рідній мові, дбала про розширення культурно-про-
світних гуртків. Окремим завданням ставилося пожвавити ро-
боту в Українському робітничому клубі в Омську. 

За півроку діяльності секції вже можна було бачити її ре-
зультати. Так, у звіті за жовтень 1920 року значиться 21 укра-
їнська початкова школа. Крім цих нових закладів, у 18
російськомовних школах молодші групи були перетворені в
українські, а в старших викладали українську як предмет.

Згодом українська робота пошириться і на південь. Уже в 1922
році секретар Киргизького обкому РКП (б) Горкін загострив
увагу всіх райкомів партії на роботі з населенням на його рідній
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мові. Для початку рекомендувалося зв’язатися з просвітниць-
кими органами УСРР "на предмет одержання від них літератури
і методичних вказівок по роботі серед даної національності".

Реальна робота з українізації Сірого Клину почала здійсню-
ватися лише після рішень ХІІ з’їзду РКП(б) про коренізацію.
Скажімо, в звіті про роботу підвідділу національних меншин
при агітаційно-пропагандистському відділі Акмолинського губ-
кому ВКП (б) за час з 1 квітня 1925 по 1 квітня 1926 року за-
значалося, що українці, яких цей документ іменував малоро-
сами, є найчисельнішою групою — 222.073 особи. Зокрема, в Пет-
ропавлівському повіті їх нараховувалося 62.134, Кокчетавсько-
му — 79.759, Атбасарському — 32.436 і в Акмолинському — 47.774.

Але якщо в цьому документі було точно визначено кількість,
скажімо, німецьких колоній — 36 (німецького населення в гу-
бернії нараховувалося всього 22.497 осіб), то стосовно укра-
їнського було зазначено дослівно: "крім того, є кілька чисто
українських сіл, але точних відомостей поки немає".

З свого боку колегія Наркомату освіти РСФРР тоді ж за-
значала, що незважаючи на те, що українці в цілому станов-
лять 12,8 відсотка від усього населення Казахстану, однак вони
найменше обслуговуються школами, "всього на 0,02 %, у той
час, як татарське на 20 %, німецьке на 40 %, естонське – 50 %".
Українських шкіл, наприклад, в Акмолинській губернії в 1924—
1925 навчальному році нараховувалося всього 2.

Подібне було і в Актюбинській губернії. Хоч тут українське на-
селення становило 17,6 відсотка від загальної кількості, українсь-
ких шкіл не було зовсім. Влада пояснювала це тим, що мовляв,
"українці з причини обрусіння самі відмовилися від шкіл на на-
ціональній мові. І питання це вважається закріпленим офіційно".

У звіті уповноваженого ради нацменшин при Атбасарському
відділі народної освіти Акмолинської губернії за ІV квартал
1925 року вказувалося, що "українці настільки обрусіли, що на-
зивають себе росіянами і літературної української мови цілком
не розуміють".

Тож ставилося завдання тільки вивчити цю проблему. Так, у
плані роботи Петропавлівського повітового відділу народної
освіти зазначалося, що до 1 липня 1926 року по можливості об-
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слідувати, а протягом літа вивчити це питання — "розширення
шкіл на українській мові допустити тільки після вивчення до-
цільності їх існування".

Зрештою, список населених пунктів Петропавлівського повіту,
де планували відкрити до кінця 1926 року українські школи І сту-
пеня: в Красній волості —  Андріївка, Нікольсько-Бурлук, Піски,
Купріянівка, Ольгівка і Самсонівка, у Володарській – Антонівка,
Петропавлівка і Кирилівка, в Совєтській — Федосіївка, в Руза-
ївській — Раїсовка, Старобільське, Ніжинка і Золотоноша. В Золо-
тоноші, крім того, намічалося відкрити українську хату-читальню.

Українських учителів для їхнього обслуговування на той час
було ще обмаль: Олександр Кузьменко, Ольга Василівна Бере-
зовська, Марія Калістратівна Подолько, Микола Тюлюпа, Іван Іл-
лянок, Панас Іллянок, Федір Іллянок, Анастасія Кобушко, Олек-
сандр Біленко, Павло Федорович Кочела, Євдокія Карпівна Лав-
рик, Ганна Гордіївна Протокова, Іван Бондорець, Христина Іва-
нівна Бондорець, Димитрій Карапуз і Дарина Іванівна Карапуз.

Може й через те, в 1928—1929 навчальному році в Петропав-
лівському окрузі в багатьох українських селах продовжували
викладати російською. Такими були Ольгівка,  Святодухівка, Ма-
рєїнське, Семипольське, Дмитрівське, Ново-Сухотино.

У 1928—1929 навчальному році в зведеннях Актюбинського
окружного відділу освіти про національність учнів з’являється
графа "росіяни й українці". Так-от, згідно з офіційним доку-
ментом, таких в окрузі тоді нараховувалося 12.168 осіб із за-
гальної кількості населення в 23.475. У так званих російських
районах ці показники виглядали таким чином: Новоросій-
ський — 2.156 з 2.188, Аккемирський — 1.602 — 1.792, Мар-
тукський — 2.613 з 2.613, Акбулакський — 1.943 з 2.204,
Актюбинський — 1.784 з 2.302.

Але коли знайомитися із звітами районів, то картина ба-
читься досить цікавою. Скажімо, ось як виглядають дані Акке-
мирського району станом на 10 жовтня 1929 року. У перших
класах росіян навчалося 44, українців — 690, казахів — 11,
татар — 20, інших — 28. У другому класі  відповідно: 51, 569, 3,
0, 0, 19; у третьому: 21, 259, 6, 8, 8; в четвертому — 17, 74, 8, 11,
1. Тобто, російських дітей вчилося 133, українських — 1.592,
казахських — 28, татарських — 19 і інших — 56.
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Це зацікавлення українізацією простежується ще три роки.
Як тільки у Москві ухвалили постанову про її припинення, то
18 грудня 1932 року бюро Казкрайкому розглянуло відповідну
постанову ЦК ВКП (б). Ухваленим рішенням передбачалося:

"а) Запропонувати Актюбинському обкому існуючі укра-
їнські газети перевести на українську мову.

б) Запропонувати Культпропу разом з Наркомосом розро-
бити заходи про переведення українських шкіл у 33 році на ро-
сійську мову".

Подібні рішення ухвалювалися і в інших регіонах Казах-
стану. Так, 15 лютого 1933 року бюро Карагандинського обкому
ВКП (б) розглянуло питання щодо поліпшення роботи техні-
кумів. Йшлося, зокрема, і про Атбасарський український. Спе-
ціальній комісії було запропоновано "особливо переглянути
національний склад студентів, уживши заходів до поповнення
технікумів кадрами з корінного населення, особливо звер-
нувши увагу на припинення відсіву за рахунок казахів". 

Другого травня 1933 року бюро Казкрайкому доручає заві-
дувачу  агітаційно-пропагандистському відділу Садвакасову
"перевірити хід виконання рішення ЦК про переведення укра-
їнських районів і шкіл на російську мову і про результати до-
повісти до 25 травня". 

У казахських архівах збереглася копія відповіді Садвокасова
на запит помічника Сталіна Поскрьобишева. Цей документ за-
свідчує, що епоха українізації в Казахстані закінчилася.

"СВЯЗЬ С КУРСКоМ МАлоЗНАЧИТЕлЬНА"
(до 100-річчя чергової спроби населення Слобожанщини

приєднатися до України)
Та хвиля національного відродження на теренах Східної

Слобожанщини, яка з весни 1917 року вселила місцевому на-
селенню надію на приєднання до Матері-України, була бру-
тально припинена російськими більшовиками ще у 1918 році.
Однак українці цього регіону не здавалися, і навіть коли оста-
точно тут зміцнилася більшовицька влада продовжували ста-
вити питання про приєднання до України.

Зокрема, взимку 1920 року воно виникло в Новооскольському
повіті Курської губернії, де місцеве самоуправління не тільки за-
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явило про таке прагнення своїх мешканців, а й звернулося ще до
двох сусідніх повітів з проханням підтримати цю ініціативу. При
цьому, на відміну від демократичних процесів 1917 року, тепер
тут вирішили не загострювати увагу на національному моменті,
а намагаючись завуалювати його, наголошували на економічних
перевагах входження до України, аргументуючи, в тому числі і
близькістю Харкова як центру Слобожанщини.

Цікаво й те, що економічні аспекти як головний аргумент на
користь приєднання звучали, в першу чергу, на повітовому рівні,
а от у низах населення на перший план ставило саме власну на-
ціональну окремішність, як це видно з протоколу зібрання гро-
мадян Томарівської волості Білгородського повіту. Тут, як мо-
жемо переконатися з документа, наголошується на "українське з
своєю самобутньою культурою, мовою, звичаями, норовами і іс-
торичним минулим". І Харків для мешканців усього Білгородсь-
кого повіту є найближчим саме тим центром, з якого вони
черпають "духовно-моральні вартости рідної української куль-
тури, придбання котрих легше здійснити  при навчанні на мате-
риній (українській), а останнє (навчання) користніше і з
техничного боку більш справдимо у всеукраїнському масштабі".
А вже потім наводяться аргументи економічного характеру.

Очевидно, що російські більшовики, як і їхні попередники з
царського режиму, ніколи не збиралися віддавати загарблене
обманом і силою, відтак українські етнічні землі так і залиши-
лися в складі Росії. Проте на цих теренах наш національний
дух, традиції й культуру їм навіть протягом багатьох десяти-
літь не вдавалося знищити, незважаючи на спеціальну забо-
рону від 15 грудня 1932 року всього українського.

Про це, зокрема, засвідчив нарис відомого письменника Ва-
лентина Катаєва "Поездка на юг", який був опублікований у
журналі "Знамя" (1951, № 11). Так-от, описуючи подорож з
Курська до Бєлгорода, В. Катаєв пише: "Все ще тяглася Росія,
але вже відчувалося щось українське. Але що саме? Ми довго не
могли зрозуміти і раптом зрозуміли. Білі мазані хатки… Нага-
дували про Україну також рожі в палісадниках і вітряки…".

Такий висновок російського письменника налякав великодер-
жавних шовіністів сталінського покрою, тож вони доручили своїм
холуям з української провінції затаврувати спробу Катаєва пока-
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зати реальну картину нібито російської глибинки. У газеті "Ра-
дянська Україна" (9 січня 1952 року) надруковано розгромну ре-
цензію викладача Запорізького педагогічного інституту П. Забіяки
"Чого не помітив письменник В. Катаєв". І в ній акцентується увага
на тому, що "редакція журналу "Знамя" виявила легковажність,
надрукувавши нарис "Поездка на юг". Бо, мовляв, іншої, нової Ра-
дянської України,  письменник чомусь не побачив: "Більше того, В.
Катаєв намагається довести, що те нове, чим славиться нині Ра-
дянська Україна, і чим вона докорінно відрізняється від України
дореволюційної, не є типово українським".

Але Катаєв не помилявся: Східна Слобожанщина тоді, тобто
в середині ХХ століття, продовжувала зберігати українське об-
личчя, хоч її позбавили бути в лоні своєї рідної матері.

Р. С. Ф. С. Р.
Ново-Оскольский 
Уездный Отдел Управления 
Курской губ.
7 февраля 1920 г.
№ 358 Копия

В Белгородский Исполком
Копия в Корочанский исполком

Ново-Оскольский исполком, обсудив в заседании 31 января
всесторонне вопрос, желательно ли  с местной и государственной
точки зрения присоединение Ново-Оскольского уезда к Харьков-
ской губернии, совместно с смежными  — Корочанским  и Белого-
родским уездами, и разрешая вопрос (единогласно) в утвердитель-
ном смысле, руководился следующими соображениями:

Еще в 1917 и 1918 гг. местное население, по отзывам Волост.
Исп. Комов, единодушно высказалось в пользу присоединения к
Харьков. губ. и только германская оккупация Украины прервала
дальнейшее осуществление общенародного пожелания. С того
времени не последовало никакой перемены, которая могла по-
влиять на разрешение этого вопроса в обратном смысле.

Хотя большая часть населения принадлежит несомненно к
украинскому народу (бывш. так назыв. Слободская Украина про-
стиралась почти до Старого Оскола), и хотя оно отчасти пользу-
ется великорусским наречием, но, рассматривая в данное время
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вопрос прежде всего с экономической стороны, удобств транс-
порта, административной и партийной связи, получения и рас-
пределения продуктов и культурно-просветительного влияния,
тяготение к Харькову видно во всем, а связь с Курском мало-
значительна. Управление из многолюднейшей губернией, со-
стоящей из 15 уездов с населением в 3 ¼ миллиона жителей
представляет непреодолимые затруднения, устранить которые
можно  и нужно только новой группировкой уездов по губер-
ниям. Население 3-х уездов: Ново-Оскольского, Корочанского и
Белгородского достигает в сложности 650 тысяч (по данным
1912 года), и перечисление его с Курской губ. в другую губ. только
бы облегчило работу Курского центра и должно быть встречено
сочувственно самим Курским Губ. Исп. Комом. Пример сфор-
мирования новой Иваново-Вознесенской губернии из 5 уездов
Владимир., Ярослав. и Костром. Губ. с господствующей там фаб-
рично-мануфактурной работой должен бы послужить образцом
подражания для сформирования на юге горнозаводской губер-
нии из нескольких уездов Харьков., Екатеринославск. и Таври-
ческой губ. с центром в гор. Бахмуте, ибо в одном Бахмутском
уезде более 550 тысяч жителей. Таким образом, Харьковская губ.,
приобретая новые 3 уезда, могла бы в общегосударственных ин-
тересах выделить часть своих уездов и остаться все таки в преж-
нем объеме, но с более однородным составом.

Как известно, вопрос о сформировании новой горнозавод-
ской губернии уже поднимался на местах.  В заключение Ново-
Оскольским Исполкомом была принята следующая резолюция:
"Высказывая пожелание на присоединение Ново-Оскольского
уезда к Харьковской губ. и находя это целесообразным при усло-
вии присоединения  вместе с Ново-Оскольским  уездом отде-
ляющих последних территориально от Харьковской губ. уездов:
Корочанского и Белгородского постановили: снестись с Коро-
чанским и Белгородским уездами по этому предмету и по полу-
чении от таковых отзыва о согласии на присоединение к
Харьковской губ., отобрать постановления на сей предмет от во-
лостей уезда и уже тогда представить вопрос на окончательное
разрешение Уездным Съездом Ново-Оскольского уезда".

Доводя ее до сведения Корочанского и Белгородского Ис-
полкомов, Н-Оск. Исп. К. просит сообщить  ему в возможно
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ближайший срок, как обстоит означенный вопрос в Вашем
уезде и, в случае однородного решения его, уполномачивает
Вас ссылаться на его постановление от 31 января в переговорах
в Высшим Правительством, Наркомвнудел, Харьков. Губ. Ис-
полкомом, а также поддерживать по телеграфу обоюдную ин-
формацию между заинтересованными тремя уездами.

У сего временная печать.
С подлинным верно:
Зав. Отделом управления  (підпис нерозбірливий).
Секретарь А. Олексієнко

Выписка 
из журнала заседания Президиума Грайворонского Уисполкома
от 29 марта 1923 г. № 17
Слушали:
11. Протокол заседания Административной Комиссии от

марта месяца с. г.
Постановили:
11. б) Соглашаясь с заключением административной комиссии

по вопросу присоединения Грайворонского уезда к Харьковской
губернии, вопрос передать на пленум УИК-а. УОУ поручить со-
ставить краткое экономическое описание Грайворонского уезда.

Настоящее постановление Президиума Уисполкома утвер-
ждено Пленумом УИК от 15 / ІV-1923 г.

Секретарь УОУ (Скляренко).

ПРОТОКОЛ
загальних зборів громадян Томарівської волости 
4 квітня 1920 року
Збори відбулись під головуванням голови Волисполкома В.

І. Герусова; на зборах було  956 душ присутніх.    
Вислухавши доклад участників Білгородської повітової кон-

ференції безпартійних по питанню о прилученні до України,
збори одноголосно вирішили — звернутись з проханням за-
ступництва перед належними центральними установами з
приводу прилучення Томарівської волости Білгородського по-
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віту до території Української Совітської Республіки по слідую-
чим, одноголосно ухваленим зборами мотивам: 

1. По походженню населення Томарівської волости укра-
їнське з своєю самобутньою культурою, мовою, звичаями, но-
ровами і історичним минулим.

2. Томарівська волость є простим продовженням однород-
ного чисто українського населення Харківської губернії, отже
ніяких технічних перешкод  для прилучення її до території
Української Совітської Республіки немає.

3. В економично-господарському житті Томарівська волость,
як і цілий Білгородський повіт, тяжить до Харкова, як до най-
ближчого центру, з котрого завше забірала як споживчі про-
дукти, так, однаково, і ріжні сільського-господарські вироби і
інші предмети сільського вжитку.

4. Окрім того, для Томарівської волости Харків є найближ-
чим центром, із котрого вона почерпає духовно-моральні вар-
тости рідної української культури, придбання котрих легше
здійснити  при навчанні на материній (українській), а останнє
(навчання) користніше і з техничного боку більш справдимо у
всеукраїнському масштабі.

5. Дякуючи малій віддалености і зручности шляхів, всі куль-
турні вартости, а саме: книги, газети і т. и. можуть одержува-
тись дуже швидче, чим з инших культурних центрів, так,
наприклад, газети одержуються у день їх виходу.

Подписи грамотных и неграмотных Павла Коломацкого То-
маровской вол.  Исполком Белгородского уезда Курской гу-
бернии удостоверяет.

24 июня 1920 года, № 4940.

Председатель    (підпис нерозбірливий).
Секретарь  (підпис нерозбірливий).
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бЕРЕЗЕНЬ
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1 березня
130 років тому (1890) народилася Явдоха Зуїха (справжнє прі-

звище — Сивак), українська народна співачка. Пісенний репер-
туар містив багато наймитських, заробітчанських пісень. З її
голосу записано понад 1 тис. пісень, близько 156 казок і переказів.
Померла 19 січня 1935 р. у с. Зятківці (тепер — Вінницька обл.).

75 років тому (1945) перші збори українців Пряшівщини
підтримали рішення Народних зборів у Мукачевому про при-
єднання Закарпаття до України. 

45 років тому (1975) політв’язень більшовицьких концтаборів
В’ячеслав Чорновіл відмовився від радянського громадянства.

2 березня
45 років тому (1975) у Чикаго (США) помер Олесь Бабій,

український письменник і літературознавець, один із членів
поетичної групи "Митуса". Народився 17 березня 1897 р. у  Се-
редньому (тепер — Івано-Франківська обл.).

3 березня
275 років тому (1745) помер Іван Максимович, український

живописець. Очолював певний час Лаврську іконописну май-
стерню, виконував розписи в Золотоніському, Мгарському, Пе-
реяславському монастирях, Успенському соборі Києво- Печер-
ської лаври (не збереглися). Народився 1679 р. у Пирятині
(тепер — Полтавська обл.).

205 років тому (1815) у с. Руському Явірнику в Надсянні на-
родився Михайло Вербицький, український композитор, хоро-
вий диригент та громадський діяч. Автор музики Державного
Гімну України "Ще не вмерли України і слава, і воля" (музику на-
писано 1863, затверджено Верховною Радою України 1992).
Помер 7 грудня 1870 р. в с. Млини (нині — територія Польщі).

130 років тому (1890) народився Євген Зверозомб-Зубо-
вський, український ентомолог, чл.-кор. АН УРСР. Автор фун-
даментальних оглядів, присвячених біології коморних, буря-
кових шкідників та шкідливих гризунів. Один із організаторів
служби захисту рослин в Україні. Помер 21 квітня 1967 р.

115 років тому (1905) народився Максим Гулий, український
біохімік, академік НАНУ, її віце-президент (1958—62). Розро-
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бив методи виділення, очистки та кристалізації ткане вих та
мікробіальних білків, котрі лягли в основу промисло вого от-
римання ферментів, дослідив хімічну природу антибіотика
мікроцида, запропонував метод збагачення силосу, розробив
способи підвищення продуктивності сільськогос по дарських
тварин. Помер 2 червня 2007 року.

90 років тому (1930) помер відомий військово-морський діяч
Російської імперії, міністр морських справ на початку ХХ століття
Іван Григорович. Народився на Полтавщині 7 лютого 1853 р.

35 років тому (1985) помер видатний астрофізик сучасності
Йосип Шкловський. Народився 1 липня 1916 р. в Глухові на ни-
нішній Сумщині.

4 березня
215 років тому (1805) у  Миколаєві помер Данило Самойло-

вич (Сушинський), доктор медицини, основоположник епіде-
міології в Російській імперії. Член 12 зарубіжних академій.
Народився в сім’ї священика 22 грудня 1742 р. в с. Янівці (те-
пер  — с. Іванівка Чернігівської обл.).

35 років тому (1985) помер випускник Київського універси-
тету, видатний фізик Антон Комар, директор Ленінградського
фізико-технічного інституту. Народився в Березнові на Київ-
щині 30 січня 1904 р.

5 березня
150 років тому (1870) в Ніцці (Франція) народився Євген

Патон, видатний український учений у галузі елетрозварю-
вання. Помер 12 серпня 1953 р. 

70 років тому (1950) загинув Роман Шухевич (Тарас Чуп-
ринка), український політичний і військовий діяч, Головноко-
мандувач УПА (1943—1950). Народився у 1907 р.

8 березня
155 років тому (1865) у Керчі народився Іван Липа, українсь-

кий письменник, громадсько-політичний діяч, лікар, один із за-
сновників "Братства тарасівців" (1891—1893), керуючий управ-
лінням культури і віровизнання в українському уряді періоду Ди-
ректорії, міністр охорони здоров’я в Уряді УНР в екзилі, один із
авторів проекту Конституції УНР. Помер 13 листопада 1923 р. 
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9 березня
130 років тому (1890) народився Михайло Івченко, укра-

їнський письменник, редактор. Помер 18 жовтня 1939 р.
120 років тому (1900) на Шевченківському вечорі в будинку

Русових у Полтаві Микола Міхновський проголосив маніфест
"Самостійна Україна".

125 років тому (1895) у Каланчаку (тепер — Херсонська обл.)
народився Іван Дніпровський (справжнє прізвище — Шев-
ченко), український письменник, перекладач, драматург, член
організацій "Гарт", "ВАПЛІТЕ". Помер 1 грудня 1934 р. у Ялті.
Похований у Харкові.

90 років тому (1930) у Харкові розпочався судовий процес над
групою української інтелігенції (С. Єфремов, В. Чехівський, М.
Слабченко, О. Гермайзе, Л. Старицька-Черняхівська, О. Черня-
хівський, А. Ніковський та ін. (45 осіб), яка звинувачувалась у
створенні підпільної організації "Спілка визволення України", під-
готовці збройного повстання проти радянської влади, зв’язках із
закордонними петлюрівськими центрами та інших злочинах.
Метою процесу було обгрунтувати переслідування української ін-
телігенції і скомпрометувати політику українізації. Звинувачених
засудили до різних строків ув’язнення, а згодом майже всі вони
загинули в таборах. У серпні 1989 р. пленум Верховного суду
УРСР визнав рішення суду необгрунтованим і припинив кримі-
нальну справу стосовно всіх засуджених.

10 березня
90 років тому (1930) у Чернігові народився Володимир Ми-

халевич, видатний учений у галузі кібернетики. Помер 16
грудня 1994 р.

11 березня
100 років тому (1920) надзвичайний земський з’їзд Хаба-

ровського повіту ухвалив рішення про переведення навчання
на українську мову.

95 років тому (1925) народилась Алла Жукова, український
кінознавець, кандидат мистецтвознавства. Автор праць "Укра-
їнське кіномистецтво 1930—41", "Українська кінопанорама".

70 років тому (1950) в родині українських емігрантів у Чи-
каго народився Вільям Дудич, багатолітній член Сенату США.
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12 березня
130 років тому (1890) у Києві народився Вацлав Ніжинсь-

кий, видатний артист балету. Помер 11 квітня 1950 р. в емігра-
ції.

115 років тому (1905 ) у Львові помер Тадей Баронч, українсь-
кий скульптор. Навчався в Академіях мистецтв у Мюнхені та Кра-
кові. Автор першого на західних українських землях скульптур-
ного погруддя Т. Шевченка (не збереглося). Експонував твори,
присвячені українським етнотипажам. Автор надгробків (К. Ор-
дона, Г. Шмідта та ін.) на Личаківському цвинтарі. Інші твори:
"Геній", "Селянин" та ін. Народився 24 березня 1849 р. у Львові.

75 років тому (1945) народився Олександр Скіпальський, пер-
ший керівник Головного управління військової розвідки неза-
лежної України. Народний депутат II скликання, генерал-лейтенант.

13 березня
175 років тому (1845) у Харкові народився Микола Белелюбсь-

кий, видатний механік ХІХ століття. Помер 4 серпня 1922 р.
130 років тому (1890) народився Аркадій Животко, українсь-

кий письменник, літературознавець, педагог, журналіст, публі-
цист, поет і драматург. У 1917—1918 — член Центральної Ради. З
1923 — на еміграції. Досліджував історію української журналі-
стики — статті "Рукописні часописи української молоді" (1931),
"Преса на Закарпатті" (1934), монографія "Нарис історії українсь-
кої преси" (1938, 1946). Помер у 1948 р. в  Ашаффенбурзі (ФРН).

100 років тому (1920) в Римі відбулася зустріч італійського
політика Гастона Беттоні й українських дипломатів у справі
підготовки визнання Італією УНР.

70 років тому (1950) на Полтавщині народився Василь Бог-
дан, ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант,
відомий експерт з питань державної безпеки і публіцист.

60 років тому (1960) народився Юрій Андрухович, укра-
їнський прозаїк, публіцист. Автор романів "Московіада", "Рек-
реації", "Дванадцять обручів". Співредактор часопису "Четвер"
(1991—96). Лауреат Премії ім. Гердера (Німеччина) за 2002 р.

40 років тому (1980) у Сент-Луїсі (США) помер професор
Євген Пизюр. Народився 16 квітня 1917 року в Белзці Рава-
Руського повіту в Галичині.
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14 березня
60 років тому (1960) помер Олександр Шульгин, громадсько-

політичний і державний діяч, історик; член Центральної Ради,
генеральний секретар з міжнаціональних та міжнарод них
справ. Народився 30 липня 1889 р.

16 березня
375 років тому (1645) серед членів Священної Конгрегації

Римської курії було поширено проект київського православ-
ного митрополита Петра Могили щодо порозуміння між хри-
стиянськими конфесіями в Україні.

17 березня
135 років тому (1885) у Лебедині (тепер — Сумська обл.) на-

родився Олександр Федоровський, український геолог, палеон-
толог і археолог, автор понад 100 наукових праць. Помер у 1939 р.

18 березня
120 років тому (1900) у Миколаївці на Катеринославщині на-

родився Василь Чапленко, відомий письменник української
діаспори. 

75 років тому (1945) у Києві народився Борис Терещук — укра-
їнський волейболіст, олімпійський чемпіон (1968)  з волейболу.

19 березня
125 років тому (1895) народився Максим Рильський, укра-

їнський поет, фольклорист, мистецтвознавець, перекладач, лі-
тературознавець, академік АН УРСР, директор Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії (1944—1964).
Помер 24 липня 1964 р. у Києві.

115 років тому (1905) народився Олександр Маркевич, укра-
їнський зоолог, академік НАНУ. Основні праці присвячені до-
слідженням зоології безхребетних, проблемам загальної та
спеціальної паразитології. Член академії зоології в Агрі (Індія).
Помер 23 квітня 1999 р.

90 років тому (1930) народилася Ліна Костенко, українська пое-
теса, публіцистка, культурно-громадська діячка. Авторка збірок
"Проміння землі" (1957), "Вітрила" (1958), "Мандрівки серця"
(1961), "Над берегами вічної ріки" (1977), "Неповторність" (1980),
"Сад нетанучих скульптур" (1987), "Бузиновий цар" (1987), "Ви-
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бране" (1989), історичних романів у віршах "Берестечко", "Маруся
Чурай". Державна премія України ім. Т. Г. Шевченка (1987).

20 березня
150 років тому (1870) народився Василь Осьмак, українсь-

кий архітектор. Спорудив велику кількість будівель у Києві. З
поміж них у співавторстві — Клінічне містечко медичного фа-
культету університету на Батиєвій горі, 1912—14; будинок біб-
ліотеки (нині — Національна бібліотека ім. В. Вернадського),
1929—30; гуманітарний корпус університету (нині — бібліо-
тека ім. М. Максимовича); стадіон "Динамо" (1934—35); набе-
режна Дніпра (1935—38); ним спроектовано клуб працівників
Державного Політичного Управління (нині —ТЮГ); церкву в
селі Гоголевому Київської обл., народний дім в  Острі на Чер-
нігівщині та ін. Помер на початку січня 1942 р. в Києві.

105 років тому (1915) в Житомирі народився Святослав Ріх-
тер, піаніст, народний артист СРСР (1961), Герой Соціалістич-
ної праці (1975), лауреат Державної (1950) та Ленінської (1961)
премій СРСР. Почесний доктор Страсбурзького університету
(1977). Музикою почав займатися в Житомирі під керівницт-
вом батька — піаніста і органіста. У 1933—1937 pp. концерт-
мейстер Одеського театру опери і балету. Помер у 1997 р.

21 березня
160 років тому (1860) в Києві народився Віктор Гошкевич,

український археолог і музеєзнавець, дослідник культури та іс-
торії Давнього Надчорномор’я. Був засновником Херсонського
археологічного музею (1890). Чл.-кор. Московського археоло-
гічного товариства, дійсний член Одеського товариства історії
і старожитностей. Помер 1928 р.

145 років тому (1870) народився Олександр Лотоцький,
український громадський, політичний, державний діяч, член
Центральної Ради, міністр релігії та віросповідань Української
Держави, на еміграції — професор Варшавського та Українсь-
кого Вільного університетів, директор Українського наукового
інституту у Варшаві. Помер 22 жовтня 1939 р.

125 років тому (1895) в Одесі народився Леонід Утьосов, на-
родний артист СРСР (1965). Помер 9 березня 1982 р. в Москві.
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90 років тому (1930) Президія Казахського виконавчого ко-
мітету ухвалила рішення про посилення роботи серед укра-
їнського населення республіки.

22 березня
160 років тому (1860) у с. Янишівці (нині — Іванівка Київської

обл.) народився Порфирій Демуцький, український фольклорист,
хоровий диригент, композитор. У 1890 р. створив великий само-
діяльний хор з селян Охматова, з яким виступав у містах України.
Здійснював оригінальні обробки українських народних пісень,
записував народний фольклор. Автор багатьох вокальних творів
(у тому числі "Дума про Фе дора Безрідного", "Заповіт" на слова Т.
Шевченка та ін.). Помер 5 червня 1927 р. у Києві.

125 років тому (1895) у Стеблеві на Київщині народився Ва-
силь Авраменко, український хореограф, танцюрист, дослід-
ник, актор театру М. Садовського, активний учасник визволь-
них змагань. На еміграції організував танцювальні групи; в
1929 р. заснував школу народного танцю в Нью-Йорку та чис-
ленні гуртки народного танцю в США і Канаді. В 1936—1937
pp. створив кіностудію звукових фільмів (де було знято відомі
фільми "Наталка Полтавка", "Запорожець за Дунаєм", "Маруся"
та ін.). Автор підручника "Українські народні танці, музика і
стрій" (1946). Помер 6 травня 1981 р. у Нью-Йорку, 4 травня
1993 р. перепохований у Стеблеві.

125 років тому (1895) народився Іван Ле (справжнє — Мой-
ся), український письменник. Помер 9 жовтня 1978 р. у Києві.

115 років тому (1905) у Києві народився Георгій Козинцев,
кінорежисер, народний артист СРСР, лауреат Ленінської пре-
 мії, двічі лауреат Державної премії СРСР.  Створив фільми "По-
вернення Максима", "Виборзька сторона", "Гамлет", "Король
Лір". Помер 11 травня 1973 р. в Ленінграді.

23 березня
250 років тому (1770) народився Григорій Шишацький, рек-

тор Переяславського колегіуму та Новгород-Сіверської семі-
нарії, єпископ Волинський і Житомирський, архієпископ
Могильовський і Вітебський (Білоруський). Помер у вересні
1821 р.
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24 березня
120 років тому (1900) у  Мар’янівці (нині — Київська обл.) на-

родився Іван Козловський, український і російський оперний та
концертно-камерний співак (ліричний тенор), громадський діяч.
Народний артист СРСР (1940). З 1924 р. соліст Харківського, з
1925 р. — Свердловського оперних театрів, з 1926 р. — Большого
театру СРСР. Помер 21 листопада 1993 р. у Москві.

100 років тому (1920) Уряд УНР уповноважив графа Михайла
Тишкевича добиватися від Німеччини відшкодування нанесених
під час окупації збитків і повернення боргів за продовольство.

65 років тому (1955) народився Ігор Білозір, український
співак, композитор, народний артист України. Засновник
(1979), артист та художній керівник ансамблю "Ватра". Автор
пісень та обробок українських народних мелодій. Трагічно за-
гинув 28 травня 2000 р. 

25 березня
140 років тому (1880) народився Гаврило Базильський, пол-

ковник царської армії. У травні—червні 1917 р. одним з пер-
ших організував українські осередки у підрозділах свого полку,
створив окремий український курінь. Учасник Першого Зимо-
вого походу Армії УНР. Генерал-хорунжий. Інтернований на-
прикінці 1920 р. Після розпуску таборів 1924 р. — член управи
української станиці у Каліші. Помер 17 березня 1937 р.

26 березня
90 років тому (1930) народився Євген Шнюков, український

геолог, академік НАНУ. Розробив нову гідродинамічну гіпотезу
утворення та розміщення осадових залізних та марганцевих
руд, теоретично обгрунтував наступне відкриття нового виду
керченських залізорудних родовищ, розробив методику морсь-
ких геологозйомкових робіт (на прикладі Азовського моря).

27 березня
280 років тому (1740) помер Антоній Стаховський, архіє-

пископ Чернігівський і Новгород-Сіверський, митрополит Си-
бірський і Тобольський, місіонер. Рік народження невідомий.

100 років тому (1920) депутат Гіяцинт де Гайар-Бансель по-
вторно вніс до французького парламенту пропозицію про ви-
знання УНР.
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45 років тому (1975) помер Микола Підоплічко, український
біолог, чл.-кор. АН УРСР. Вивчав мікофлору хлібних злаків,
грубих кормів та ґрунтів України. Дослідив хвороби раку кар-
топлі та мікотоксикозу. Створив разом з В. Білай антибіотик
мікроцид. Народився 3 квітня 1904 р.

28 березня
175 років тому (1845) народився Олексій Андрієвський,

український історик, фольклорист, літератор, педагог, гро мад -
сько-культурний діяч. Помер 22 липня 1902 p. y Києві.

95 років тому (1925) у Старосіллі (тепер — Чернівецька обл.)
народився Дмитро Гнатюк, український співак (баритон), народ-
ний артист СРСР (1960). Сценічну діяльність розпочав у 1945 р. в
Чернівецькому музично-драматичному театрі. У репертуарі
близько 40 оперних партій. З великим успіхом виконує українські
народні пісні. Тріумфально гастролював у багатьох країнах світу
(США, Ісландія, Японія, Канада, Авст ралія, Нова Зеландія). Помер
29 квітня 2016 р. у  Києві.

30 березня
135 років тому (1885) у Хрінівці (тепер —  Чернігівська обл.)

народився Яків Жданович, український архівіст, мистецтвозна-
вець. 1908—09 — співробітник Чернігівської  архівної комісії. До-
лучився до облаштування  відділів "Малоросія" та "Єлизаветин-
ська доба" на виставці у Санкт-Петербурзі (1912). Опублікував
матеріали про перебування в Санкт-Петербурзі Т. Шевченка, за-
лишив спогади про Г. Нарбута. Опікувався    охороною палаців і
музеїв Південного  Криму. Помер 5 квітня 1953 p. 

31 березня
95 років тому (1925) народився Іван Чебаненко, український

геолог, академік НАНУ, автор першої карти розломної текто-
ніки України і суміжних районів. 

85 років тому (1935) народилася Галина Гордасевич, укра-
їнська письменниця, літературний критик.

березень—квітень
165 років тому (1855) розвинувся масовий антикріпосниць-

кий рух — Київська козаччина. 
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"ТоВАРИШ хРУЩЕВ дАл УКАЗАНИЕ 
о ПРоВЕдЕНИИ МЕРоПРИЯТИЙ"

(до 75-річчя початку ліквідації Української 
греко-католицької церкви)

Ліквідація Української греко-католицької церкви була серед
пріоритетних завдань більшовицької влади, коли вона влітку
1944 року повторно прийшла в Галичину. Детальний сценарій
цього злочину, як відомо, розробляв чекіст Карін-Даниленко,
який у Москві схвалили, доручивши наглядати за його здій-
сненням тодішньому керівнику УРСР Микиті Хрущову. Згідно
з документами каральних органів, останній 8 березня 1945
року дав команду розпочинати спецоперацію органів держбез-
пеки стосовно УГКЦ. 

Повідомляючи про це своє московське начальство, народ-
ний комісар держбезпеки УРСР Савченко зазначав, що згідно
з вказівками "тов. Хрущева, началом проведения этих меро-
приятий должны явиться репрессии в отношении видных ру-
ководителей униатской церкви". Крім того, повідомлялося, що
Хрущов "предложил готовить арест и судебный процесс за ак-
тивное пособничество немцам и ОУН-УПА — митрополита
Иосифа СЛЕПОГО, епископа ХОМЫШИНА и других еписко-
пов и священников униатской церкви". 

Москва напрямні Микити Хрущова щодо початку масових
репресій проти Української греко-католицької церкви підтри-
мала, відтак маховик каральної машини НКДБ розпочав наби-
рати обертів.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
СПРАВКА

12 марта 1945 года шифртелеграммой № 109 Народный Ко-
миссар государственной безопасности Союза ССР тов. МЕР-
КУЛОВ в адрес Народного Комиссара государственной
безопасности УССР тов. САВЧЕНКО радировал:

"В целях пресечения вражеской работы со стороны духо-
венства католическо-униатской церкви в западных областях
УССР, предлагается провести нижеследующие мероприятия:
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1. Арестовать из числа руководителей и священнослужите-
лей униатской церкви лиц, изобличенных в причастности к
оуновскому подполью, организаторов дивизии "СС-Галиция",
установленных немецких агентов и активных пособников ок-
купантов, в первую очередь, митрополита СЛЕПОГО Иосифа,
епископов БУДКА, ХОМЫШИНА и ЧАРНЕЦКОГО.

Арест руководителей униатской церкви предварительно со-
гласуйте с товарищем ХРУЩЕВЫМ.

Мероприятия по арестам спланировать таким образом,
чтобы предотвратить возможность провокационных выступ-
лений и уход на нелегальное положение униатского духовен-
ства, особенно из числа влиятельных в церковном мире лиц.

Обеспечить тщательный обыск в резиденции униатской
митрополии, но провести его в тактичной форме и, по возмож-
ности, бесшумно.

О всех произведенных арестах и результатах следствия до-
кладывайте НКГБ СССР.

Следствие по головке униатов вести в Киеве.
2. Арестовать из числа учащихся и преподавателей униат-

ской духовной академии и семинарии лиц, изобличенных в ан-
тисоветской работе, остальных подходящих по возрасту,
мобилизовать в армию и передать под наблюдение органов
"СМЕРШ".

3. Провести в действие намеченные Вами мероприятия по
отрыву униатской церкви от Ватикана и воссоединение ее с
православной церковью в СССР.

(Ваш № 459 от 10 февраля с. г., разделы плана I, II и III) с уче-
том намеченных репрессий, а также нижеследующего:

[…]
г) оказать необходимое содействие православной епископ-

ской епархии во Львове, которая в ближайшее время будет ор-
ганизована московской патриархией и поведет миссионерскую
работу по униатам.

д) во избежание провокации со стороны католиков, от пе-
редачи одного из костелов во Львове православной церкви воз-
держитесь.
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4. Для оказания Вам помощи в проведении намеченных ме-
роприятий по униатской церкви, во Львов командируются т. т.
ПОЛЯНСКИЙ и ЛУТОВ.

5. Настоящую телеграмму доложите тов. ХРУЩЕВУ".

ВЕРНО: (Підпис нерозбірливий).

"13" марта 1945 г.
г. Львов

СОВЕРШЕНО СЕКРЕТНО
Разослано: т. Меркулову, т. Кобулову, т. Федотову

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
О результатах операции по греко-католическому униатскому

духовенству
В соответствии с намеченным планом мероприятий по униа-

там, в ночь на 12 апреля с. г. произведена операция в Львов-
ской, Тернопольской, Станиславской и Дрогобычской областях
УССР.

По всем четырем областям подлежало аресту 58 человек, из
них, по состоянию на 12.4. с. г., арестовано 41 человек, в том
числе: митрополитов — 1, епископов — 4, священников — 26,
диаконов —  2, студентов дух[овной] академии — 3, церков-
ного актива — 1, оуновцев-нелегалов, связанных с духовен-
ством, — 4.

В ходе операции на территории собора "Святого Юра", по-
мимо проводившихся арестов, было подвергнуто проверке
свыше 150 человек, из числа которых задержано 18 человек,
проживавших без документов, укрывавшихся в подвалах и на
крыше собора.

Во время производства обысков изъято: гранат – 5 штук,
винтовочных патронов — 250, кинжалов — 1, радиоприемни-
ков — 4, ротаторов — 2, пишущих машинок — 14, фотоаппа-
ратов — 14, денег совзнаками — 108.000 руб., долларов
американских — 40. Помимо этого, изъято большое количе-
ство антисоветской националистической литературы, нацио-
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налистических эмблем "трезуб", переписки и документов, пред-
ставляющих оперативный интерес.

Из числа студентов духовной академии и семинарии 159 че-
ловек нами были переданы в военкомат, из которых по г.
Львову мобилизовано в Красную Армию 120 человек, по г. Ста-
ниславу — 39 человек, а помещения их переданы для исполь-
зования под госпитали и другие организации. После этого
мероприятия эти учебные заведения фактически прекратили
свое существование.

Операция прошла без каких-либо эксцессов.
Из числа арестованных представляют оперативный интерес

следующие:
1. СЛЕПОЙ Иосиф Иванович, 1892 года рождения, уроже-

нец с. Заздристь Трембовльского района Тернопольской обла-
сти, украинец, беспартийный, с высшим духовным образова-
нием, владеет несколькими иностранными языками, рукопо-
ложен в сан униатского митрополита в 1939 году, проживал в
митрополичьем доме при соборе "Святого Юра".

Активный украинский националист, в 1942 году нелегально
выезжал в Берлин для свидания с руководителем мельников-
ского "Провода" ОУН — агентом Гестапо МЕЛЬНИКОМ Анд-
реем, от которого получил задание и полномочия для ведения
переговоров с бандеровцами по вопросу объединения украин-
ских националистов мельниковского и бандеровского направ-
лений. Являлся посредником в этих переговорах, пытался
склонить бандеровцев войти в подчинение МЕЛЬНИКА.

В период немецкой оккупации, в числе других униатских ру-
ководителей, подписывал антисоветские обращения и воззва-
ния к населению. Активный сторонник католицизма и
приверженец папы Римского. При Польше руководил нацио-
налистическими издательствами "МЕТА" и "ДЗВОНЫ", зани-
мавшимися распространением клеветнических измышлений
по адресу Советского Союза.

2. ХОМЫШИН Григорий Лукич, 1868 года рождения, уро-
женец с. Гадныкивцы Гусятинского района Тернопольской
области, из крестьян, украинец, гр-н СССР, с высшим духов-
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ным образованием, сан епископа получил в 1944 году. До 1939
года владел 7.000 моргов земли и леса, имея в Львовском зе-
мельном банке вклады в сумме 2 миллионов злотых. До арес-
та — правящий епископ Станиславской греко-католической
епархии. Проживал в г. Станиславе.

Враждебную деятельность против Советского Союза начал
в 1930 году с организации в пределах Станиславской епархии
националистической организации УНО — "Украинской На-
циональной Обновы". Руководимая ХОМЫШИНЫМ органи-
зация УНО, ее орган "НОВАЯ ЗАРЯ", а также клерикальное
т-во "СКАЛА", организованное по его инициативе, проводили
антисоветскую клеветническую агитацию, призывая украин-
ское население к лояльному отношению к польским властям.

В ряде воззваний и брошюр ХОМЫШИН неоднократно вы-
ступал с антисоветской клеветой против проводимых в Со-
ветском Союзе мероприятий. В 1939 году, с восстановлением
Советской власти в западных областях Украины и воссоедине-
нием их с УССР, руководимая ХОМЫШИНЫМ антисоветская
организация УНО, под религиозным прикрытием, развернула
активную антисоветскую деятельность, направленную на срыв
проводимых Советской властью мероприятий в западных
областях УССР.

Активный сторонник Ватикана, последовательно проводил
политику последнего на территории западных областей по ока-
толичиванию украинского населения. В период немецкой ок-
купации выступал с антисоветскими клеветническими
статьями, а также выступал с профашистскими речами, вос-
хваляя немцев, в то же время изливая клевету на Советский
Союз. В ряде выпущенных в период немецкой оккупации паск-
вильных антисоветских пасторских посланий и брошюр ярко
выражена враждебность к Советскому Союзу, с призывом со-
трудничать с немцами. Афишируя свои симпатии к немцам,
ХОМЫШИН активно выступал с призывом создать "само-
стоятельное украинское государство".

После освобождения территории от немецких оккупантов,
никакой патриотической работы не проводил и не выступил
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от имени церкви с осуждением немецко-фашистских злодея-
ний, чинившихся ими в период оккупации.

3. ЛЯТЫШЕВСКИЙ Иван Юлианович, 1879 года рождения,
уроженец гор. Богородчаны Станиславской области, из
крестьян-середняков, украинец, гр-н СССР, с высшим духов-
ным образованием, в 1907 году занял профессорскую кафедру
по церковной истории в Станиславской духовной семинарии.
С 1930 года — титулярный епископ Аделейский и помощник
управляющего Станиславской епархии греко-католической
церкви. Проживал в г. Станиславе.

В 1930 году активно участвовал в созданной ХОМЫШИ-
НЫМ антисоветской националистической организации УНО и
ее органе "НОВАЯ ЗАРЯ". Активно поддерживал полониза-
торскую политику польского правительства, направленную на
закабаление украинского населения западных областей. Явля-
ясь активным деятелем униатской церкви западного направле-
ния, ЛЯТЫШЕВСКИЙ поддерживал тесную связь с Ватиканом.
В 1930 году был лично принят организатором т. н. "крестового
похода" против СССР — Папой Пием XI.

В период немецкой оккупации ЛЯТЫШЕВСКИЙ совместно с
ХОМЫШИНЫМ принимал участие в составлении антисовет-
ских клеветнических статей, помещенных в фашистских газетах
воззваний, а также выступал публично с антисоветской клеве-
той. Под руководством ЛЯТЫШЕВСКОГО и ХОМЫШИНА уни-
атское духовенство проводило широкую вербовку националис-
тических элементов на комплектование дивизии "СС-Галичина",
содействовал, через подчиненные ему униатские приходы,
оуновцам и участникам бандформирований УПА.

5. БУДКА Никита Михайлович, 1877 года рождения, уроже-
нец с. Добромирка Збаражского района Тернопольской обла-
сти, украинец, беспартийный, с высшим духовным образова-
нием, рукоположен в священники в 1905 году, введен в сан епи-
скопа в 1912 году. Был епископом в Канаде, после чего — на-
стоятелем собора "Святого Юра" в г. Львове и помощником
митрополита. В прошлом офицер австрийской армии, работал
в штабе и выполнял особые задания.
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До 1930 года проживал в Канаде, являясь униатским епи-
скопом, после чего прибыл во Львов и остался в резиденции
"Юра" в качестве епископа-помощника при митрополите Анд-
рее ШЕПТИЦКОМ. После смерти последнего, митрополитом
Иосифом СЛЕПЫМ был тайно назначен викарным епископом
на тот случай, если бы органы Советской власти арестовали
СЛЕПОГО. Будучи связан с Ватиканом, БУДКА занимался сбо-
ром разведывательных данных, используя для этого информа-
цию приезжавших во Львов священников, и собранные данные
направлял в Рим через специальных курьеров. Подозревается
в связях с английской разведкой.

Являясь украинским националистом, приход Советской вла-
сти в западные области Украины в 1939 году встретил враж-
дебно. Поддерживая связь с одним из лидеров ОУН МЕЛЬНИ-
КОМ Андреем, которого в близком кругу популяризовал как
"вождя" украинского народа, направлял к нему своих связных
по заранее обусловленным паролям. […] БУДКА доказывал,
что в недалеком будущем будет создано «самостоятельное
украинское государство» от Перемышля до Дона с включением
Северного Кавказа, во главе которого станет МЕЛЬНИК, яв-
ляющийся, по его словам, "украинским Муссолини", у которого
БУДКА пользуется большим доверием.

В ноябре 1943 года БУДКА, совместно со всем униатским
епископатом, подписал "общее послание" к духовенству и всем
верующим с призывом бороться с влиянием "безбожников-
коммунистов", особенно на молодежь, добиваясь консолида-
ции украинских националистических сил.

С освобождением Западной Украины от немецких захват-
чиков, оставаясь на антисоветских позициях, БУДКА, после
просоветского выступления на соборе митрополита ШЕП-
ТИЦКОГО 7.9.44 г. в своих неоднократных беседах со священ-
нослужителями греко-католической церкви высказывал свое
недовольство занятой митрополитом ШЕПТИЦКИМ пози-
цией по отношению к Советской власти. Будучи тесно связан
с митрополитом СЛЕПЫМ и другими украинскими национа-
листами из числа верхушки униатской церкви, БУДКА осве-
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домлен об их связях с оуновским подпольем и скрывающихся
в резиденциях «Юра» нелегалах из ОУН и УПА.

6. ГОДУНЬКО Иосиф Михайлович, 1906 года рождения,
уроженец г. Львова, украинец, гр-н СССР, беспартийный, об-
разование высшее богословское, до ареста — священник с.
Митровичи Винниковского района Львовской области.

В 1939 году ГОДУНЬКО бежал в Германию, где находился до
начала войны, возвратившись вслед за немецкими войсками в г.
Львов. В период немецкой оккупации занимал пост председа-
теля районной делегатуры УЦК Лычаковского района г. Львова.
Вел пропаганду среди населения, направленную против Совет-
ской власти, принимал участие в вербовке молодежи  в дивизию
"СС-Галичина". Выступал с церковного амвона с антисоветскими
проповедями. Во время ареста ГОДУНЬКО пытался бежать.

7. КУЛИЦКИЙ Николай Павлович, 1886 года рождения, уро-
женец г. Глиняны Львовской области, украинец, гр-н СССР, бес-
партийный, образование высшее богословское, до ареста — свя-
щенник с. Ферлиевка Краснянского района Львовской области.

В период немецкой оккупации имел связь с подпольем ОУН,
выступал с националистическими проповедями, продолжал
оуновскую деятельность до дня ареста, поддерживая связь с
бандой УПА. Два сына КУЛИЦКОГО находятся в УПА. Во
время обыска у КУЛИЦКОГО изъято 5 гранат, винтовочные
патроны, националистическая литература и радиоприемник.

8. КРАВЕЦ Иван Иванович, 1917 года рождения, уроженец с.
Стрептово Ново-Милятинского района Львовской области, гр-
н СССР, украинец, беспартийный, студент 5 курса духовной
униатской академии.

В 1939 году организовал вооруженную группу из числа
оуновцев и, оказав вооруженное сопротивление пограничному
наряду, перешел государственную границу СССР на сторону
Германии. Вслед за немецкими оккупантами, в 1941 году воз-
вратился в Каменка-Струмиловский район Львовской области,
где возглавил молодежную оуновскую организацию. Разъезжая
по селам, выступал с докладами антисоветского национали-
стического характера. После изгнания немецких оккупантов,

66



прибыл в г. Львов и, чтобы избежать репрессий, устроился в
духовную академию, где находился до дня ареста.

9. САМУЛЯК Василий Иванович, 1902 года рождения, уро-
женец с. Кунинское Жовкевского района Львовской области,
украинец, гр-н СССР, беспартийный, образование 7 классов,
до ареста – диакон церкви села Кунинское. Активный участник
ОУН, проводил вербовочную работу. Организовал группу
оуновцев в с. Кунинское Жовкевского района Львовской обла-
сти, которая проводила активную антисоветскую деятель-
ность.

[…]
Не исключая возможности создания Ватиканом униатского

подполья среди духовенства, перешедшего в православие, ста-
вим […] задачу по выявлению агентуры Ватикана.

Операцию по униатам продолжаем, увязывая таковую с про-
ведением наших мероприятий по приобщению униатского ду-
ховенства к православию. В этих целях нами проводится
работа с КОСТЕЛЬНИКОМ Гавриилом Теодоровичем, докто-
ром богословия, униатским священником и пастором Пре-
ображенской униатской церкви во Львове, настроенным
положительно в отношении воссоединения униатской церкви
с православной, имеющим большой авторитет среди униат-
ского духовенства во Львове и на периферии. Его положи-
тельные реагирования в отношении воссоединения проверены
нами […]. В настоящее время КОСТЕЛЬНИК занят подбором
сторонников воссоединения из числа униатского духовенства,
которые нами будут проверены […].

Кроме того, УНКГБ  Львовской области подобраны для соз-
даваемой инициативной группы по воссоединению 3 священ-
ника, в том числе один благочинный, которые изучаются на
предмет их активного использования в инициативной группе
по воссоединению.

Арестованные митрополит СЛЕПОЙ, епископы ХОМЫ-
ШИН, ЛЯТЫШЕВСКИЙ, ЧАРНЕЦКИЙ и БУДКА направлены
в Киев, в НКГБ УССР, где организовано квалифицированное
следствие над ними.
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О реагированиях на проведенные аресты среди униатов вы-
шлем дополнительное сообщение. О результатах следствия и
проводимых мероприятиях будем информировать.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УССР
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

САВЧЕНКО
"__" апреля 1945 г.
г. Львов.

ЗА ЗАПоВІТоМ ГЕНЕРАлА ЧУПРИНКИ
(до 70-річчя від дня загибелі Романа Шухевича) 

Нація не призначає своїх героїв — вони
самі творять той чин, який записується золо-
тими літерами на скрижалях боротьби за
волю рідного народу й утвердження його
власної державності. Тож ніякі спроби запи-
сати в ідоли зручні для певного моменту по-
літичні постаті не увінчаються ніколи
успіхом. Тим паче в українському суспільстві,
яке протягом багатьох століть зуміло оцінити
тих своїх звитяжців, котрі були, є і залишаться назавжди про-
відниками національно-визвольної боротьби за наше право
бути господарями на рідній землі. Серед когорти найвидатні-
ших державників — Роман Шухевич, який у роки Другої сві-
тової  взяв на себе тягар невимовно важкої праці — очолити
найактивніших і найбільш жертовних патріотів у збройній бо-
ротьбі з окупантами українських земель. 

Так, Роману Шухевичу довелося не просто взяти на себе ке-
рівництво національно-визвольним рухом на окупованих
українських теренах, а круто розвернути його напрямок, різко
відмовившись від вичікувальної позиції керівництва Револю-
ційного Проводу ОУН, яке залишалося на волі. Про це чітко
було задекларовано в постановах ІІІ Великого  Збору і наступ-
них конференціях. Відтак ухвали конференцій попереднього
Проводу, на яких робився акцент "на нелегальну діяльність, не
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вступати з німцями в конфлікти і не вести відкрито антигітле-
рівської пропаганди, використати можливості легальної ро-
боти, проникати в установи. в міста і робітничі центри", було
відкинуто. Скажімо, на конференції ОУН в жовтні 1943 року
Шухевич "запропонував, аби УПА розпочала виступи проти
німців, щоб її учасників загартувати в боях, а потім уже з під-
готовленою УПА розпочати виступ проти ЧА.

1. Продовжувати зміцнювати відділи УПА, а також займа-
тися заготівлею продовольства, шляхом конфіскацій німець-
ких маєтків, заготовляти зброю для нового поповнення УПА.

2. Запропонувати мельниківцям, аби вони прийняли тактику
відкритого виступу проти німців для підтримки УПА в бо-
ротьбі за самостійну Україну.

Це питання доручили Ростиславу Волошину (Павленко).
3. Стосовно поляків конференція виробила меморандум, в

якому передбачалося, щоб усі польські підпільні групи в Україні
не проводили самостійних виступів проти гітлерівців, а також
припинили будь-які виступи проти українського населення".

Конкретні напрямні були вироблені і на третій конференції
під проводом Шухевича. Тоді, в березні 1944 року, в Сороках
(біля Львова) було розглянуто пропозицію штабу УПА про
створення широкої, загальнонаціональної організації,  якій
мала б підпорядковуватися УПА. Було схвалено пропозицію
про те, що її політичним керівником повинна бути широка за-
гальнонаціональна організація. Також постало завдання виро-
бити проект створення програмно-політичної платформи з
орієнтацією на бажання населення східної України.

Після закінчення Другої світової війни для українського на-
ціонально-визвольного руху склалася зовсім інша обстановка
не тільки під більшовицькою владою, а й на міжнародній арені.
І до цього треба було пристосовуватися, шукати можливості
для підтримки боротьби українського народу за своє визво-
лення. Тож у січні 1945 року за дорученням воюючої України
був створений Закордонний Провід ОУН, який очолив Степан
Бандера. В лютому 1946 цей центр на окремій ширшій нараді
перезвав себе на Закордонні частини ОУН і обрав Бандеру го-
ловою Проводу ЗЧ ОУН.
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Водночас Провід на рідних землях намагався й самотужки до-
нести інформацію до вільного світу про героїчну боротьбу УПА
на українських землях. Так, у червні 1946 року до англійського по-
сольства у Варшаві добралася Зиновія Химко з інформаційними
матеріалами. Вона передала декларацію ІІІ Великого збору і заяву
Проводу після закінчення Другої світової війни. Секретар по-
сольства Уїнч прийняв від Химко названі матеріали, однак про-
явив настороженість і нічого конкретного не сказав. 

У вересні 1946 Химко ще раз відвідала англійське посоль-
ство, де тому ж Уїнчу передала матеріали про виселення пере-
мишльського єпископа Коцеловського, а також просила спів-
робітників посольства про особисту зустріч з українським під-
піллям. Але відгуку не було.  

У цей же період керівник оунівського підпілля в Закерзонні
Ярослав Старух встановив зв’язок з американським посольством
у Варшаві, куди передавав матеріали. Цим каналом американці
зацікавилися і пропонували, за словами Старуха, вислати на пе-
реговори з ними когось з керівників ОУН. Сам Старух не пішов
на ці переговори, а через зв’язкову запропонував встановити їм
контакт із ЗЧ ОУН в Мюнхені і там про все домовитися. 

В умовах, що склалися для українського підпілля після Другої
світової війни, коли його учасники могли розраховувати тільки
на власні сили, Роман Шухевич розумів, що на його долю випало
перебувати на території Радянського Союзу до того часу, поки
каральні органи комуністичної влади не знищать Провід. Не міг
він допустити навіть, що за всіх кращих обставин, коли б він і міг
пройти в американську зону, тобто покрити 2000 кілометрів, то
не міг він залишити українські землі, чим обезглавив би все
оунівське підпілля. За кордоном, уважав він, є в достатній кіль-
кості українських націоналістичних кадрів… 

Тому й залишався на бойовому посту до останніх хвилин
свого життя. А це й створило йому незаперечний авторитет
серед повстанців, для яких слово полеглого Провідника зали-
шалося дороговказом і заповітом після його героїчної смерті.
Свідчення цього — перше повідомлення Проводу воюючої
України на Захід, яке написав чільний діяч визвольної бо-
ротьби Осип Горновий улітку 1950 року:
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Друзі: Всеволод, Володимир, Ігор, Орлян, Іванів, Пилип,
Л. Ребет, Врецьона, Гуцул, Калина. 

В першу чергу, хочу поділитися з Вами дуже сумною й болю-
чою подією. Не стало між нами нашого Провідника, старого бо-
йового друга багатьох  з-поміж Вас, людини, з якою зв’язані
останні великі роки нашої боротьби — ген. Т. Чупринки. 5 бе-
резня 1950 р. впав ген. Чупринка на полі слави під час наскоку
емгебистів на його зимову квартиру в с. Білогорща, біля Льво-
ва, де він лежав хворий. 

Ворогові пощастило завдати нам найбільш болючого удару і то
в такі важкі і відповідальні дні. Та мимо цієї величезної втрати,
мимо посилених ударів по нас взагалі, ворогові не вдасться зни-
щити нашої Організації. Наша Організація живе, бореться і буде
боротися, як і дотепер. Скажіть це загалові нашої еміграції. 

Ваші листи і всі матеріяли дійшли до нас щасливо і в порядку
та були доручені за адресою. Всі ці матеріяли були широко і де-
тально обговорені в ген. Чупринки, і я хочу коротко відповісти
Вам на них. Не маючи змоги відповісти на кожний лист окремо,
я відповім на всі листи разом. 

1. Справа конфлікту була для нас ударом грому з ясного неба.
Щоправда, ми здавали собі справу з ненормального становища,
що створюється відірваністю еміграції від краю, браком без-
посереднього особистого контакту протягом так довгого часу,
і то в умовах нашого росту, в умовах, коли цілий ряд справ ви-
магає нашої спільної участи для їх найкращої розв’язки. Ми
серйозно рахувалися з можливостями розбіжностей в поглядах,
але ми ніколи не допускали, що вони наберуть таких розмірів,
виллються аж в такій формі. 

Довідавшись про цей болючий факт, ми старалися якнай-
більш повно пізнати причини цього конфлікту, підходити до
нього об’єктивно і без пристрастей. Ми старалися основно за-
пізнатися з матеріялами і вислухали усного звіту пор. Я.

У висліді цього всього ми дійшли до таких стверджень:
а) Конфлікт між ЗЧОУН і опозицією на його сьогоднішній

стадії перетворився по суті в розкол ОУН на еміграції. Отже,
не є він ніякою чисткою, ніяким оздоровленням. Тим самим,
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справа конфлікту не є також якоюсь другорядною, епізодичною
справою, але з’являється центральною справою нашого внут-
ріорганізаційного життя і вимагає негайного полагодження. В
протилежному випадку це грозить серйозним послабленням
нашої Організації і зведення її до ролі такої дрібної групи, як
група А. Мельника.

б) Розходження, що виникли між 3ЧОУН і "опозицією" в про-
грамо-устроєвих, політичних, внутріорганізаційних питаннях,
є природними для нашої Організації на сьогоднішній стадії її
розвитку і в умовах цілковитого чи неповного розв’язання ряду
важливих справ. Проте ці розходження аж  ніяк не є такі, щоб
доводили до розламу. При добрій волі їх легко можна розв’язати
на добро Організації. Лихо тільки в тому, що верх взяли при-
страсті і групові амбіції.

в) Винними в справі конфлікту ми вважаємо обидві сторони:
і 3ЧОУН, і "опозицію". Помилки поповнили обидві сторони. 

Помилки "опозиції".
Перше. Завеликі намагання підпорядкувати ОУН УГВРаді. 
ОУН і входить тільки до складу УГВР, тільки узгіднює з нею

свої дії, але підпорядковується тільки Проводові ОУН, до якого
належить право рішення про вихід з УГВР. 

Друге. Погляд про те, що в еміграційних умовах сітка є без-
потрібна. Цей погляд неправильний. В еміграційних умовах
сітка мусить  бути, як і за всяких  інших умов, Очевидно, в фор-
мах, які для даних умов найкраще підходять. Без окремої,
строго дисциплінованої сітки ми не змогли б виховувати кадрів
(а кадри — це все), забезпечити за собою швидкість і ефектив-
ність дій. Міцна, розбудована, дисциплінована сітка — це те,
що забезпечувало за нами дотепер всі успіхи. Про неї мусимо
дальше дбати. Інша річ, що справа праці над кадрами на еміг-
рації викликає багато зауважень.

Помилка ЗЧОУН:
Перше. Завеликі намагання підпорядкувати ОУН УГВРаду і

УПАрмію. Ми в краю строго розмежовуємо ці справи, хоч в
наших умовах це важко. ЗЧОУН цілком недостатньо придер-
жуються цього правила, і тим самим цілком оправдано спричи-
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нили  закиди інших в наших монопартійних тенденціях.
Групи УПА, що прийшли на еміграцію, можуть підпорядко-

вуватися тільки ЗП УГВР. Всі акції від УПА може робити
тільки ЗП УГВР. 

Друге. Приступлення до Національної Ради.
Цим потягненням ЗЧ ОУН допомогли згальванізувати старі

політичні твори, внесли новий хаос і ніяк не добились єдности,
яка безумовно потрібна. Обидві сторони винні в тому, що не
потрапили розбудувати УГВР на еміграції і вивести її з по-
чаткової стадії, перетворити її у справжнє об’єднання здоро-
вих політичних сил еміграції. У нас, на землях, ОУН і УГВР
зв’язані є якнайтісніше. Але це зумовлене специфічними обста-
винами нашої боротьби на землях, а не монопартійними тен-
денціями. Але на еміграції так бути не мусить і не повинно.

Є факт, що статут УГВР не розроблений і дає багато нагод
для такого чи іншого тлумачення, але при добрій волі його
можна розвинути так, як цього вимагає добро справи. І коли
край давав свою згоду на "партійний принцип" розбудови УГВР
то,  власне, це мав на увазі. Але ніколи не вважав його за оди-
ноку, найкращу основу розбудови УГВР.

г) До всіх Вас, закинених з організації Проводом ЗЧ  ОУН, ми
зберігаємо повне довірря і з цим кроком ЗЧ ОУН не погоджує-
мося.

Усунення Голови Головної Ради вважаємо незаконним.
д) Ми вважаємо,  що є всі можливості для ліквідації кон-

флікту шляхом взаємного погодження. Очевидно, без всяких "по-
каянь" публічних з чийого б то не було боку. Тим самим край не
дає своєї згоди на Ваше організаційне оформлення в окрему
групу. Край вимагає, щоб Ви всі погодилися якнайскоріше і най-
повніше. Інакше край буде змушений зайняти незалежне ста-
новище. 

2. Щодо програмових справ, то лінія і дух, дотримувані у
Ваших статтях, правильні.

Тут я хочу поінформувати Вас, як виглядають ці справи зараз
у нас на землях. Від ІІІ-го Збору минуло вже достатньо багато
часу, щоб сконфронтувати з життям наші Програмові поста-
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нови, пізнати їх силу, життєвість, а також і недоліки. Сьогодні
виразно видно, що Програмові постанови III НВЗОУН були вели-
ким нашим досягненням і забезпечили нам великі успіхи. Але
разом з цим виразно видно, що наші Програмові постанови ви-
магають змін і доповнень. Зокрема, нам треба сьогодні вже ви-
значити справу державного ладу в Укр. Державі, і ясніше, твер-
діше, сформулювати нашу розв’язку земельного питання, оскільки
воля народу для нас сьогодні цілком ясна, і оскільки цей пункт дає
часто привід до приписування нам колгоспів, чому перечить вся
наша боротьба й діяльність. Є також факт, що пункт про зе-
мельне питання не є викладений у мобілізуючій формі,

Виходячи з того, Провід Земель на своїй нараді в серпні 1949 р.
прийняв "Проект .... програмових змін і доповнень". Ви з цим
"проектом" познайомитеся точніше, а я тільки скажу про ос-
новні принципи.

Насамперед Провід Земель вважає за конечне визначити де-
мократію, як основу внутріполітичного ладу в Укр. державі. Де-
мократію ми повинні прийняти без дискусії, Обдискутувати
ми повинні тільки конкретну форму демократичного ладу, що
призводить до розкладу.

Дальше, Провід вважає за конечне сказати ясно, що ми за роз-
поділ колгоспів, за передачу землі селянам на власність у формі
одноосібних трудових господарств. Признаючи селянам право
власности на землю, ми рівночасно з цим визнаємо, що найви-
щим, суверенним власником землі, як і всіх знарядь і засобів ви-
робництва країни, з’являється самий народ.

3. Перевидавання Вами крайової літератури, її правильна
Ваша інтерпретація і захист від нападок — радісний факт.
Цим Ви робите велику роботу і дієте правильно, оскільки всі ці
речі, що є у Вас, є офіційними виданнями краю і відбивають по-
гляд земель. (Всі ці видання апробовані і ген. Чупринкою особи-
сто, і Проводом як цілістю). Всякі ці закиди в соціялізмі,
націонал- чи неокомунізмі, в прихильності до колгоспів і т. п.,
що їх повно під нашою адресою в емігрантській пресі, це одне
велике спрощування справ і наївність (якщо, очевидно, це ро-
биться не свідомо). Деякі з цих закидів (або похвал) достарчили
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для мене особисто нагоди для щирого сміху ("старий марк-
сист").

У зв’язку з цим ще про Донцова. Ваша критика Донцова, по-
моєму, в основному вірна і слушна. Що ж до Донцова, то в нього
немає ніякої річевої критики. Є тільки лайка, перекручування,
нечесна гра словами, спекуляція і негідні інсинуації.

4, Щодо Національної Ради, то ми прямо не можемо зрозу-
міти добре цієї інституції, цього нового політичного тіла, її
взаємин з УГВР, УПА і т. п. Чи це загальнонаціональне об’єд-
нання чи еміграційне? Якщо перше — то на якій базі? Тим-то й
важко в тій справі що-небудь сказати. Але раз таке тіло ви-
никло, треба рахуватися з його існуванням, треба подбати про
якийсь спосіб співіснування Нац. Ради і УГВР.

5. Якщо йдеться про зміну назви Організації, то Провід Зе-
мель прийняв на своїй нараді 1949 року рішення про зміну назви
в порозумінні з членами Проводу на еміграції. Зараз є такі про-
екти назви: "Українська національно-визвольна організація"
(УНВО), "Українська національно-визвольна революційна орга-
нізація" (УНВРО), Українська всенародна самостій- ницька
трудова організація" (УВСТО).

6. В питанні внутрішнього устрою Організації ми на землях
дотримуємося усталеного практикою від ІІІ Збору внутрі-
шнього демократизму в Головному Проводі і колегіяльности при
рішальному голосі Провідника на всіх нижчих щаблях. Така си-
стема забезпечує перед перетворенням Організації на розхля-
бане товариство з одного боку, і перед витворенням вузької,
безконтрольної кліки наверху, з другого. Така система цілком
виправдує себе на землях, хоч як виходило б, не підходять до неї
наші умови. Рішення на нарадах Проводу приймаються у нас
звичайною більшістю, Між нарадами Голова Проводу запитує
згоди окремих членів Проводу письмово, а у випадку пильної
справи діє самостійно, а опісля своє рішення предкладає на за-
твердження Проводу.

Колегіальність у нижчих клітинах дозволяє всебічно виробляти
людей, прищеплює політичну культуру, вчить співпраці і взаємо-
розуміння, рятує перед замкненням у вузькі справи свого ресорту,
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дозволяє всебічно вивчити справу і розв’язати її правильно. На
еміграції така система повинна знайти ще кращий розвиток.

7. Справа Іванова. Край підтверджує, що д. Іванів виїхав на
еміграцію за згодою Проводу.

8. Читаючи пресу всіх напрямків, я був здивований таким
низьким станом громадської моралі і політичної культури
нашої еміграції. На жаль, се стосується і нашого середовища. З
цим за всяку ціну треба зірвати і домогтися поправи. А можна
сього добитися тільки конкретною працею. На еміграції заба-
гато дискутують, забагато зборів, а замало чорної праці.
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КВІТЕНЬ
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1 квітня
85 років тому (1935) помер Василь Біднов, український гро-

мадський і культурний діяч, історик, член Центральної Ра ди. У
науковому доробку  — дослідження із історії церкви й освіти в
Україні, Запорозької Січі, біографічні нариси. Народився 1874 р. 

60 років тому (1960) у Брошневі на Прикарпатті помер о. Лев
Глинка, доктор канонічного права, колишній ректор Малої се-
мінарії у Львові, який відбув 10 років сибірського ув’язнення за
вірність Українській греко-католицькій церкві. Народився 1
серпня 1893 року в Осмолодо-Перегінську Долинського повіту
на Прикарпатті.

3 квітня
100 років тому (1920) більшовицька влада Кубані розробила

план заходів щодо розвитку українства в Кубано-Чорноморсь-
кій області.

4 квітня
60 років тому (1960) у Львові народився Богда ́н Макуц —

український гімнаст, олімпійський чемпіон (1980).

5 квітня
90 років тому (1930) помер В’ячеслав Клочковський, контр-

адмірал царської армії. Брав активну участь в українізації
флоту, був призначений командиром дивізії підводних човнів.
За Гетьманату командував Чорноморським флотом. Після 1919 р.
служив у польській армії. Народився 1873 р.

6 квітня
65 років тому (1955) закордонне представництво УГВР по-

відомило про створення "Студійної групи" для вивчення про-
блем українського визвольного руху.

7 квітня
680 років тому (1340) помер останній галицько-волинський

князь Юрій ІІ Болеслав.
140 років тому (1880) в с. Ямпіль (нині — Сумська обл.) на-

родився Олександр Богомазов, український маляр, графік,
значний представник авангарду в 1910—30-ті pp. Серед праць:
"Базар" (1914), "Пилярі" (1927), "Київський пейзаж" (1928) та ін.
Помер 3 червня 1930 р. у Києві.
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90 років тому (1930) у Харкові відкрилася перша Всеукра-
їнська нарада міських голів України.

8 квітня
135 років тому (1885) у Києві помер Андрій Казбирюк, укра-

їнський музикознавець, педагог, композитор, диригент. Наро-
дився 19 жовтня 1849 р.

9 квітня
45 років тому (1975) помер професор Василь Стецюк, орга-

нізатор навчання українських дітей у післявоєнній Німеччині.
10 квітня

75 років тому (1945) у Києві народилася Віра Місевич —
українська спортсменка, яка спеціалізувалася в кінному спорті,
олімпійська чемпіонка 1980 року. Померла  4 березня 1995 року.

11 квітня
100 років тому (1920) у Павлівці на нинішній Івано-Фран-

ківщині народився Богдан Бора-Шкандрій, відомий поет укра-
їнської діаспори. Помер 20 серпня 1997 року.

75 років тому (1945) у Києві народився Юрій Стеценко  —
український веслувальник, байдарочник, олімпійський чемпіон
(1972), громадський діяч. Чемпіон світу (1966, 1970, 1971). Заслу-
жений майстер спорту, професор, кандидат педагогічних наук.

12 квітня
180 років тому (1840) народився Микола Петров, укра їнсь-

кий літературознавець. У своїх дослідженнях давньої й нової
літератури дотримувався порівняльно-історичного методу. Він
автор першої в українській медієвістиці ґрунтовної розвідки
"Старинный южнорусский театр и в частности вертеп", "Очер-
ки истории украинской литературы ХІХ века" і т. д. Помер 20
червня 1921 р. у Києві.

13 квітня
140 років тому (1880) у Бучачі на нинішній Тернопільщині на-

родився Теодозій Тит Галущинський, визначний діяч Українсь-
кої греко-католицької церкви. Помер 31 серпня 1952 року в
Мондері (Канада) під час візитації Василіянських монастирів.

80 років тому (1940) у західних областях України було про-
ведено другий етап депортацій, шо охопив 320 тис. осіб.
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13—15 квітня
80 років тому (1940) у Кракові було утворено Український

Центральний Комітет під головуванням проф. В. Кубійовича.
14 квітня

125 років тому (1895) у с. Струсів (нині — Тернопільська обл.)
народився Йосип Гірняк, український актор, режисер, педагог, ми-
стецький керівник низки українських театрів, чия творчість по-
значена новаторським розвитком ідей Леся Курбаса. Творчу
діяльність розпочав в Театрі українських Січових Стрільців. З 1949
мешкав і працював у США. Помер 17 січня 1989 р. у Нью-Йорку. 

110 років тому (1910) помер Михайло Врубель, живописець,
монументаліст, декоратор, скульптор. Київський період в житті
майстра (1884—89) позначений появою таких значних в куль-
турній спадщині України творів як настінні розписи Кири-
лівської церкви, робота над ескізами монументальних розпи-
сів Володимирського собору (не здійснені) та ін. Народився
1856 р. в Омську (Росія).

35 років тому (1985) народилася Олена  Костевич   — укра-
їнська спортсменка, олімпійська чемпіонка 2004 року  з стріль-
би із пневматичного пістолета, заслужений майстер спорту.

15 квітня
105 років тому (1915) помер Володимир Шухевич, українсь-

кий етнолог, фольклорист, педагог, літературознавець, редак-
тор журналів "Дзвінок", "Учитель". Автор фундаменталь ної
праці "Гуцульщина: матеріали до українсько-руської етнології»
(в 5-ти частинах, 1899-1908 pp.), "Записки школяра" (1906 p.).
В. Шухевич збирав і колекціонував етнографічні матеріали, які
експонувалися в багатьох музеях. Записував фольклорні теми
з цікавими діалектичними говірками на території Галичини, що
увійшли до збірки "Малий словарець уживаних слів гуцуль-
ських, зібраних в Жаб’ю". В Шухевич уклав і видав читанку для
дітей "Веснянка". Народився 15 березня 1849 р.

16 квітня
310 років тому (1710) було обрано гетьманом (у вигнанні)

Пилипа Орлика, автора тоді ж запропонованих "Пактів і Кон-
ституції і вольностей Запорозького Війська". Вихідними поло-
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женнями цієї Конституції була теза про незалежність України. 
140 років тому (1880) народився Михайло Саблін, військо-

вий діяч, контр-адмірал царської армії. Рішуче підтримав бу-
дівництво українських військово-морських сил, у грудні 1917 р.
призначений командувачем Чорноморського флоту. У лютому
1920 р. виїхав за кордон. Помер на еміграції 1937 р.

17 квітня
185 років тому (1835) у Санкт-Петербурзі помер Іван Мартос,

скульптор, професор Петербурзької Академії мистецтв (з 1794), її
ректор (з 1814), виходець з українського старшинського (пізні-
ше — дворянського) роду. Серед творів — бюст М. Паніна (1780);
пам’ятники — Мініну і Пожарському (Москва, 1804—18), Ломо-
носову (1826—29, встановл. 1832, Архангельськ), Олександру І
(1828—31, Таганрог), А.-Е. Рішельє (арх. А Мельников, 1823—
28, Одеса); надгробки та надгробні пам’ятники — кн. М. Вол-
конської, П. Брюс (1786—90), М. Собакиної (1782), Є. Куракіній
(1792), О. Безбородьку (1803), кн. Є. Гагариній (1803) та ін. На-
родився в Ічні (нині — Чернігів ська обл.) у 1754 р.

75 років тому (1945) у с. Адріанопіль (Луганська обл.) наро-
дився Василь Голобородько, український поет, один з найпо-
 мітніших представників "Київської школи". Автор збірок "Ле-
тюче віконце", "Зелен день", "На метеликових крилах", "Калина
об різдві".

18 квітня
195 років тому (1825) у Санкт-Петербурзі помер Володимир

Боровиковський, живописець (портретист, іконописець, мі-
ніатюрист), академік Петербурзької Імператорської Академії
мистецтв, один з найвизначніших майстрів портретного жи-
вопису в російському культурному просторі др. пол. XVIII ст.
Походив з козацько-старшинського роду, де іконопис був спад-
ковою справою. Народився 4 серпня 1757 р. в Миргороді.

160 років тому (1860) народилася Уляна Кравченко (справж-
нє ім’я — Юлія Шнайдер), українська письменниця, педагог,
одна із засновниць жіночого руху в Галичині. Померла 31 бе-
резня 1947 р. у Перемишлі (тепер — Польща).

135 років тому (1885) помер Микола Костомаров, український
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історик, письменник, етнограф, філософ, публіцист, літературо-
знавець, редактор, видавець, політичний і громадський діяч.
Уклав рукописний збірник "Народные песни, собранные в запад-
ной части Волынской губерніи в 1844 г.", що зберігається в одному
з архівних сховищ Санкт-Петербурга. У 1846 р. брав активну
участь у створенні Кирило-Мефодіївського братства, розробляв
програмні документи ("Книга буття українського народу"). За іні-
ціативою Костомарова друкувалися підручники для недільних
шкіл, у тому числі й "Буквар" Т. Шевченка. Разом з П. Кулішем,
В. Білозерським сприяв виданню і став діяльним співробітником
першого загальноукраїнського журналу "Основа" (1861—1862 pp.)
в Санкт-Петербурзі. Написав понад 200 праць з історії України та
Росії, дослідив та створив 16 томів фундаментальних історичних
монографій. Найбільш відомі твори: "Историческое значение юж-
норусского народного песенного творчества" (1843), "Славянская
мифология" (1846); монографії: "Богдан Хмельниикий и возвра-
щение Южной Руси к России" (1857), "Руина, историческая моно-
графия из жизни Малороссии" (1663—1687), "Мазепа" (1882);
драми: "Мотря Кочубей" (перша в українській літературі істо-
рична драма), "Сава Чалий" (1838), "Переяславська ніч" (1841). Чл.-
кор. Петербурзької академії наук (1876), почесний член Петер-
бурзького університету (1869), дійсний док тор історії, почесний
член Київського університету св. Володимира, дійсний член
Музею старожитностей і Вселенської археографічної комісії. На-
городжений золотими медалями Петербурзької Академії наук
(1861, 1872), орденом Станіслава І ступеня (1880). Народився 16
травня 1817 р.

19 квітня
45 років тому (1975) у французькому Ментеноні помер

Олександр Удовиченко, військовий діяч Української Цент-
ральної Ради, офіцер Генерального штабу Гетьманату. У 1919 р.
очолював Залізну дивізію у боях із більшовиками, у 1920 р. —
групу Армії УНР. З 1924 р. жив у Парижі, брав активну участь
у громадсько-політичному житті української військової еміг-
рації. У 1954—1960 був віце-президентом УНР в екзилі. Наро-
дився 20 лютого 1887 р.
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21 квітня
105 років тому (1915) народився Володимир Яценко, укра-

їнський художник і мистецтвознавець, заслужений діяч ми-
стецтв УРСР. Був директором Харківського художнього музею
(1944—52), Державного музею українського образотворчого
мистецтва (нині — Національний) (1970—88).

100 років тому (1920) у Варшаві підписано українсько-поль-
ський договір, за яким Уряд УНР в обмін на визнання й допо-
могу в боротьбі з більшовиками поступився Галичиною і
п’ятьма повітами Волині.

90 років тому (1930) ЦК КП (б) У ухвалив постанову про
стан заводської преси Донбасу, в якій зажадав "посилити украї-
нізацію друкованих і стінних газет".

85 років тому (1935) народився Олександр Муратов, укра-
їнський кінорежисер, заслужений діяч мистецтв. В творчому
доробку фільми "Біля Крутого Яру" та "Наш чесний хліб" (у спі-
вавторстві з К. Муратовою), телефільм "Стара фортеця" — "Бу-
динок з привидами" та "Місто біля моря", "Останні ранки",
"Золотий ланцюг", "Гонки по вертикалі", "Помилуй та прости",
"Танго смерті" (за власним сценарієм) та ін.

55 років тому (1965) у Києві померла Зоя Гайдай, українська
співачка (сопрано). Народна артистка СРСР (1944). Створила
більше 50 художньо-музичних образів. Виступала також як ка-
мерна співачка. 1-ша премія на Всесоюзному конкурсі музи-
кантів-виконавців (1933). Гастролювала за кордоном (США,
Канада, Ірак, Іран, Пакистан та ін.). Державна премія СРСР
(1941). Народилася 1 червня 1902 р. у Тамбові.

24 квітня
835 років тому (1185) відбувся  похід новгород-сіверського

князя Ігоря Святославовича проти половців. 
225 років тому (1795) у Санкт-Петербурзі помер Марко Пол-

торацький, український і російський співак (баритон) і хоровий
диригент. Навчався в латинській школі у Чернігові, з 16 років — у
Петербурзькому придворному хорі. Бл. 1750 р. зарахований до іта-
лійської оперної трупи. З 1753 р. був регентом, з 1763 р. — дирек-
тором придворного хору (в тому ж році хор було перейменовано
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на Придворну співочу капелу). У ці роки в ній працювали М. Бе-
резовський, Д. Бортнянський, Б. Галуппі, Дж. Сарті та ін. Наро-
дився 28 квітня 1729 р. у Сосниці (нині — Чернігівська обл.).

100 років тому (1920) у Варшаві підписано українсько-поль-
ську військову конвенцію про умови спільних дій проти ро-
сійських більшовиків.

25 квітня
90 років тому (1930) президія Північно-Кавказького крайо-

вого виконавчого комітету ухвалила постанову про незадо-
вільну українізацію радянського апарату.

25 квітня—26 червня
75 років тому (1945) у Сан-Франциско (США) відбулася кон-

ференція Об’єднаних Націй, шо схвалила Статут ООН. У ній
взяли участь представники 50 країн, у тому числі УРСР. 

26 квітня
240 років тому (1775) помер Лука Боровиковський (Боро-

вик), український живописець, батько Володимира Борови-
ковського. Писав ікони для церков Миргородщини, виконав
портрет митрополита Димитрія Ростовського (Туптала). Рік
народження невідомий.

130 років тому (1890) у Зінькові (нині — Полтавська обл.)
народився Микола Зеров, український поет-неокласик, літера-
турознавець, перекладач. Репресований 1935 р. Розстріляний
3 листопада 1937 на Соловках разом з П. Филиповичем, М. Во-
роним та ін.

100 років тому (1920) помер в Катеринодарі Богдан Кістя-
ківський, український правознавець, соціолог, теоретик пра-
вової держави та філософ права. Народився у 1868 р.

90 років тому (1930) народився Олексій Созинов, українсь-
кий селекціонер рослин, академік НАНУ, її віце-президент у
1978—82 pp. Досліджував проблеми поліпшення якості зерна
пшениці та інших зернових, заклав теоретичне підґрунтя для
цілеспрямованого конструювання генотипів з наперед зада-
ними властивостями, один із авторів сортів озимої пшениці
Прибой, Одеська 66 та ярового ячменю Нутанс 106.

75 років тому (1945) у Баварії помер Павло Скоропадський,
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український військовий та політичний діяч консервативно-мо-
нархічного спрямування, Отаман Вільного козацтва (з 1917),
Гетьман Української Держави (29 квітня—14 грудня 1918 p.).
Народився 15 травня 1873 р.

28 квітня
165 років тому (1855) в с. Костуватому (нині — Микола-

ївська обл.) народилась Марія Садовська (дівоче — Тобілевич),
українська співачка (сопрано) та драматична актриса. Сценічну
діяльність розпочала у 1876 р., у 1883—1885 pp. працювала в
першій професійній українській трупі М. Кропивницького та
М. Старицького, з 1886 р. артистка трупи М. Старицького. По-
мерла 27 березня 1891 р. в Одесі.

29 квітня
145 років тому (1875) народився Модест Менцинський, ви-

датний український співак. Помер 11 грудня 1935 року.
105 років тому (1915) розпочався бій українських січових

стрільців з російськими військами за гору Маківку.
100 років тому (1920)  в Тифлісі відбулося спільне засідання Ку-

банської Надзвичайної Місії в Закавказзі й Української  Диплома-
тичної Місії на Кавказі щодо підписання рівноправного договору.

95 років тому (1925) Всеросійська нарада з освіти серед укра-
їнців і білорусів ухвалила постанову про здійснення на мате-
ринській мові всіх заходів для розв’язання національного
питання цих меншин.

30 квітня
40 років тому (1980) у Сарселі (Франція) помер колишній

ректор УВУ, голова Комісії допомоги українському студентству
професор Олександр Кульчицький. Народився 8 лютого 1895
року в Скалаті на нинішній Тернопільщині.

Квітень
130 років тому (1890) в Сокиринцях (нині — Чернігівська обл.)

помер Остап Вересай, український кобзар.  У річному віці осліп.
Виконавець народних дум ("Федір Безродний", "Втеча трьох бра-
тів з Азова", "Невільники на каторзі" та ін.) і пісень. До глибокої
старості ходив по селах і містах України, співаючи думи. Наро-
дився у 1803 р. у Калюжинцях (нині — Чернігівська обл.).

65 років тому (1955) 5-та конференція Закордонних частин
ОУН (б) обрала Степана Бандеру головою Проводу ЗЧОУН.
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ПУСТоЦВІТ бЕЗ ВИдІВ НА МАЙбУТНЄ
(до 100-річчя Варшавського договору між УНР і Польщею)
Розпад Російської та Австро-Угорської монархій у ході Пер-

шої світової війни дав шанс державному відродженню як
Польщі, так і України. Коли після Лютневої демократичної ре-
волюції 1917 року скрізь залунало на повні груди "За вашу і
нашу свободу!", браталися польські й українські революціо-
нери. Тоді вірилося, що політичні очільники обох народів усві-
домили: історія дає нам останній шанс творити свою історію
на власній етнічній території. Відтепер, як уявлялося, підуть у
небуття закулісні домовленості між сусідами України щодо по-
ділу її території, зокрема Віленський мир 1656 року, Андру-
сівський 1667 і Вічний 1686, коли Москва й Варшава, не пита-
ючи згоди нашого народу, домовлялися про поділ українських
теренів спочатку по лінії Західного Бугу, а потім по Дніпру.

Власне тому відроджена наприкінці 1918 року Українська
Народна Республіка намагалася знайти союзника для утвер-
дження своєї державності поміж сусідами, яким тоді теж за-
грожувало вторгнення російських більшовиків після розпаду
Російської імперії, насамперед Румунією і Польщею. У вій-
ськовому відношенні тільки Польща мала певні шанси на успіх
у безпосередній сутичці з Москвою. Румунія, за відсутності до-
статнього військового потенціалу, не відігравала важливої ролі. З
огляду на це провідник українського національно-визвольного
руху Симон Петлюра враховував позицію керівника Польської
держави Юзефа Пілсудського, котрий вважав більшовицьку
Росію найнебезпечнішою для своєї країни, бо знав про плани Ле-
ніна пройти збройною силою через польські землі до Центральної
Європи, аби інспірувати там пролетарську революцію.

Беручи до уваги ці обставини, Симон Петлюра в листі до го-
лови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Польщі Андрія
Лівицького від 30 жовтня 1919 року спрямовував у відповідне
русло хід українсько-польських переговорів. Маючи повідом-
лення останнього про прихильне ставлення Пілсудського до
цієї справи, він ставив Лівицькому завдання домагатися:

"…а) Повернення наших полонених, що перебували в
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Польщі. Становище їх тяжке, а часом просто неможливе. Маємо
од них ряд листів. Закордонна преса вже реагує на неймовірні
факти з перебуванням наших полонених. Навіть польський "Ro-
botnik" змушений був тих полонених взяти під свою оборону.
Текст статті "Robotnіkа" мені відомий з Науенського радіо, пере-
хопленого нашою радіостанцією. Нам полонені дуже потрібні,
однаково старшини, урядовці і козаки. Домагайтесь виконання
нашого домагання в цій справі якнайскоріше.

б) Звороту нам військового і санітарного майна та іншого,
захопленого поляками під час наступальних дій, наскільки це
можливо з огляду на обставини.

в) Допомоги нам амуніцією (рушниць та набоїв до них) в обмін
на хліб чи цукор, чи в продаж за гроші. Коли би Ви впевнились, що
в цій справі говорити можна, то конкретно фіксуйте число: 20000
рушниць (російських) з набоями до них (5—10 мільйонів). Капі-
тан Чарноцький говорив про можливість такої комбінації: зброя
в обмін на хліб, але по спеціальному адресу направляється з таким
розрахунком, щоб п. Пілсудський мав наш хліб в своєму розпо-
рядженні (Денікін, мовляв, хтозна ще, чи дасть Польщі хліб, на що
сподіваються "ендеки", а УНР вже дала!). Справа амуніції для нас
має величезне значення, і Ви вжийте всіх сил і хисту, на який ми
покладаємо великі надії, щоб нашій армії допомогти в цій справі.
Кожен день тут має велике значення.

г) Здійснення якнайшвидшого торговельного договору з
Польщею (конкретна умова Міністер. нар. господарства).
Одержання нами речей, замовлених в Польщі, має державне
значення в цю пору.

д) Виконання умови про Демаркаційну лінію. Ця умова поль-
ською стороною завжди порушується, завдаючи великі кло-
поти та проби нашому такту і почуттю обов’язку, що випливає
з акту підписання нами умови тої".

Виконуючи ці директиви, Андрій Лівицький у своєму ви-
ступі у Варшаві 12 листопада 1919 року, зокрема, зазначав: "Ба-
жаючи ввійти в сім’ю культурних народів і звертаючись до
рідного по крові народу польського, ми сподіваємось, що поль-
ське Правительство визнає державну самостійність Українсь-
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кої Народньої Республіки і вступить з нею в економічні пере-
говори в інтересах обох народів.

Основуючи свою державність на етнографічному принципі
і бажаючи дійти до швидкого порозуміння в справі кордонів з
Польською державою, Правительство України вважає своїм
природнім кордоном на півночі ріку Прип’ять. Що ж до кор-
дону між Україною й Польщею в районі на схід від р. Захід-
нього Бугу, то остаточно такий кордон має бути прийнятий
після роботи фахівців і затвердження на мирній конференції.

Бажаючи в справах Східньої Галичини дійти до широкого
порозуміння в інтересах обох народів, місія пропонує справу
цю віддати на розгляд в особливу Комісію, зложену на пари-
тетних засадах з представників — членів Місії і членів, при-
значених Урядом Речі Посполитої".

Так, в ім’я збереження української державності, її міжнарод-
ного визнання і реальної підтримки в цей трагічний час поля-
ками Петлюра готовий був піти їм на поступки. Але наважився
на це лише тоді, коли питання обговорили наддніпрянські й га-
лицькі політики. Воно, зокрема, розглядалося на спеціальній на-
раді у Львові 28 листопада 1919 року за участю членів Директорії
УНР Федора Швеця, Андрія Макаренка, міністрів уряду УНР
Андрія Лівицького, Миколи Ковалевського й доктора Володи-
мира Старосольського, що відповідав за міжнародні відносини
в уряді Західноукраїнської області (до злуки ЗУНР). Було заслу-
хано доповідь Лівицького про хід переговорів Української дип-
ломатичної місії у Варшаві з польським урядом, а також інфор-
мацію Старосольського про останні події в Україні. 

А далі протокол наради зафіксував таке: "Заслухавши доклад А.
М. Лівицького про те, що польський уряд згоджується підписати
мирний договір з урядом Директорії і зобов’язується допомагати
будуванню Української держави матеріальними засобами і дбати
про визнання Української держави дипломатичним шляхом під
умовою підписання українською місією у Варшаві декларації, якою
будуть зазначені українсько-польські кордони по рр. Збручу і
Стирі, причому галичанам застерігається право говорити з поля-
ками про внутрішній устрій Галичини, — нарада обміркувала ос-
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нови підписання українсько-польського мирного договору, і члени
Директорії проф. Ф. П. Швець і А. Г. Макаренко після дискусії ви-
словили думку, що хоча умови підписання мирного договору важкі
для Української держави, але скрутне становище, в якому опини-
лась українська державність, та інтереси державні України вима-
гають якнайшвидшого підписання українсько-польського
мирного договору, згідно докладу міністра закордонних справ А.
М. Лівицького. До висновків приєдналися присутні члени наради". 

Сам Симон Петлюра наводив такі мотиви прийняття поль-
ських умов: 

"1) Поширення влади добровольчої російської влади, що має
на меті відновлення "єдиної неділимої Росії" в її довоєнних
межах, небажане і суперечне не лише державним інтересам
України, але і таким же інтересам Польщі, тим більше, що, опа-
новуючи Поділля, спільний Україні й Польщі ворог підходить
безпосередньо до кордонів Панства Польського.

2) Я був і є прихильником широкого порозуміння і встанов-
лення тісних добросусідських стосунків між суміжними укра-
їнським і польським народами на підставі їх співпраці на ґрунті
політичному й економічно-господарському.

3) Українська дипломатична місія, вислана до Варшави, ін-
формувала мене в тому, що в високій особі Пана Начальника
Панства, в польському Уряді і кращих представниках пол-
ьського народу — Українська держава, український народ і
український Уряд мають щирих прихильників самостійної, не-
залежної і дужої України".

Швидке формування українських військових частин, яке
розпочалося з другої половини лютого 1920 року, заходи Уряду,
спрямовані на відновлення української державності, а також
масовий селянський антибільшовицький рух на теренах
України суттєво вплинули на позицію польської влади. Тепер
вона готова була сісти за стіл переговорів з українською сто-
роною, визнавши її партнером. 

Переговори розпочалися 11 березня 1920 року. Цього й на-
ступного дня на засіданнях польсько-української конференції
розглядали такі питання: "а) формальне визнання Польською
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Річчю Посполитою Української Народньої Республіки і її за-
конного Уряду, Директорії; б) відносно участі представників
України в мирних переговорах Польщі, Литви і Румунії з ро-
сійським більшовицьким Урядом, якщо ці переговори мають
провадитись від групи держав, і в) відносно погодження
правно-державних інтересів України з заявленою Польщею до
більшовиків вимогою дезанексії земель історичної Польщі в
межах її політичних кордонів з-перед 1772 року".

Однак, потрапивши у безвихідь навесні 1920 року, Україна
таки поступилася. У політичній конвенції між Польщею та
УНР, підписаній у Варшаві 21 квітня 1920 року, зазначалося: 

"1.Визнаючи право України на незалежне державне існу-
вання на території в межах на північ, схід і південь, як ці межі
будуть визначені договором УНР з її пограничними з тих сто-
рін сусідами, Річ П.П. визнає Директорію незалежної Укра-
їнської Народньої Республіки на чолі з Головним отаманом п.
Симоном Петлюрою за Верховну Владу УНР.

2. Кордон між УНР і РПП установлюється слідуючий: на пів-
ніч від Дністра вздовж р. Збруч, а далі вздовж бувшого кордону
між Австро-Угорщиною та Росією до Вишегрудка, а од Више-
грудка на північ через взгір’я Кременецькі, далі по лінії на схід
від Здолбунова, потім вздовж східного адміністративного кор-
дону Рівненського повіту, далі на північ вздовж адміністра-
тивного кордону бувшої губернії Мінської до схрещення його
р. Прип’яттю, а потім Прип’яттю до її устя.

Щодо повітів Рівненського, Дубенського і частини Креме-
нецького, які зараз відходять до Р.П.П., то пізніше має насту-
пити стисліше порозуміння.

Докладне окреслення кордонної лінії повинно бути здій-
снене спеціальною українсько-польською комісією, складеною
з відповідних фахівців.

3. Уряд Польський признає Україні територію на схід кор-
дону, зазначеного в артикулі 2-ім цієї умови, до кордонів
Польщі 1772 року (передрозборових), які Польща вже посідає
або набуде від Росії шляхом збройним чи дипломатичним.

4. Польський уряд зобов’язується не заключати жодних між-
народних умов, направлених супроти України; до того ж са-
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мого зобов’язується Уряд Української Народної Республіки су-
проти Речі Польської Посполитої.

5. Права національно-культурні, які уряд УНР забезпечить
громадянам польської національності на території УНР, будуть
в найменшій мірі забезпечені громадянам національності укра-
їнської в межах РПП і навпаки".

Нелегко наважувався Симон Петлюра на підписання Вар-
шавського договору.* Одначе зробивши це, він звернувся до
українського народу з такими словами: "...Ось уже три роки
змагаєшся ти запанувати в своїй Республіці, здобути собі волю,
рівність і непідлеглість, борючись з червоними імперіалістами-
большевиками. Ти поніс величезні жертви на полі брані.

Героїчна боротьба з небувалими ще прикладами в історії са-
мопожертви, самовідданості, любові до свого краю, культури,
мови, вільності — вони переконали інші народи всього світу (в)
справедливості твоїх вимог і святості твоїх ідеалів, які найшли
відгук в першу чергу в серцях уже вільного польського народу.

Польський народ в лиці свого Начальника держави і Началь-
ного вождя військ Ю. Пілсудського, свого правительства признав
самостійність твоєї Республіки і твою державну незалежність.
Другі держави світу не можуть не признати твоєї непідлеглос-
ті — бо твої змагання є кристально чисті і справедливі, а спра-
ведливість завжди перемагає.

Польська Республіка стала на реальний шлях допомоги Укра-
їнській Народній Республіці в її боротьбі з московськими боль-
шевиками-окупантами, давши змогу частинам її армії формува-
тися в себе, і ця армія теж йде битися з ворогами України.

Але тепер українська армія буде битися не одна, а разом з ар-
мією дружньої нам Республіки Польської проти червоних ім-
періалістів, які загрожують також і вільному життю польського
народу.
____________

* Дружина С. Петлюри пізніше згадувала про цей момент: "Як треба було
прийняти рішення щодо Варшавського договору, то він дуже хвилювався.
Ходив великими кроками по кімнаті, підійшов до мене: 

—  Розумієш, ти у Варшаві, я у Варшаві, це не вкладається мені в голову.
Можна помилятись, але нехай помилка впаде на мою голову, а не на справу.
А то ще казав: "Нема такої людини, яка на ніщо не надавалась. Кожну лю-
дину можна використати, треба тільки зуміти" (Українські вісті (Новий
Ульм). — 1949. — 10 квітня).
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Між Правительствами Республік Української і Польської за-
ключений військовий договір, на підставі якого польські вій-
ська прийдуть разом з українськими на терен український як
союзники проти одного ворога, а по закінченні боротьби з
большевиками польські війська будуть негайно одведені в межі
своєї Республіки.

Міністерство Української Народньої Республіки на чолі з Го-
ловою Ради Народних Міністрів І. Мазепою відновило свою
роботу по заведенню ладу та порядку на Україні та по органі-
зації державної влади на містах... ".

У тексті цього звернення не згадувалося про передачу
Польщі Галичини й частини Волині. Очевидно, Петлюра спо-
дівався, що згодом його урядові вдасться повернути втрачені
території в лоно соборної Української держави й розраховував
на те, що справжні патріоти зуміють оцінити ті незаперечні ви-
годи, які давав санкціонований ним пакт, і насамперед можли-
вість формувати українську армію.* У квітні 1920 року він
приїхав до Бердичева, де взяв участь у підготовці 6-ї стрілець-
кої дивізії і вручив їй козацький малиновий стяг із золотим
тризубом у блакитному верхньому накутнику і з золотим на-
писом "За визволення України".

А кілька днів згодом українсько-польське військо поспіль
перейшло у наступ на всьому фронті, розбило більшовиків і
зайняло Київ. Українці раділи, що їхню золотоверху столицю
визволено від московської окупації, а незабаром стане вільною
і вся українська земля.

Всенародне свято було і в поляків. В один з тих травневих днів
______________

* Тверезо оцінюючи причини підписання Варшавського договору, один з ві-
домих галицьких діячів М. Андрусяк визнавав: "Варшавський договір Петлюри
з Пілсудським приготовили галицькі політики й військові старшини своєю роз-
губленістю в політиці й стратегії. А ця розгубленість була, в першу чергу, наслід-
ком невикористаних можливостей пізнання Придніпрянщини від березня до
жовтня 1918 р. тими галичанами, що в тому числі там проживали і мали нагоду
туди дістатися. Бо саме тоді був актуальний для галичан клич: "Через Київ на
Львів!"... большевицька окупація України в січні і лютому 1918 р. та протести по-
ляків проти Берестейського договору повинні були отямити стрілецьких стар-
шин" (цит. за: Логос. — 1969. — Ч. 3. — С. 235).
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1920 року з Бельведеру, резиденції найвищої польської влади, виї-
хав, стоячи у відкритому автомобілі, Начальник Польського Пан-
ства Юзеф Пілсудський. На чолі тріумфального походу він поїхав
через усю Варшаву до костьолу святого Яна на урочисте богослу-
жіння за даровану польському війську велику перемогу над біль-
шовиками, що завершилося здобуттям Києва... Сп’яніла від
радості й гордості польська публіка святкувала на вулицях до
пізньої ночі.

Але в цьому польському тріумфі, згадував Тиміш Олесіюк,
"вражало мене те, що ніким, ніде і ніяк не виявлено жодної
ознаки, що новоздобутий Київ — це ж стародавня столиця
України і що його здобуто зусиллями не лише польських військ,
але й армії Української Народньої Республіки, з якою Польща ...
кілька тижнів тому підписала договір приязні й союзу...".

Через тиждень до Києва приїхав Юзеф Пілсудський. З бал-
кону готелю "Континенталь" він запевнив киян у вічній дружбі
польського та українського народів. А 21 травня на Хрещатику
відбувся військовий парад. Під звуки оркестру промарширу-
вали польські війська "з білими орлами і біло-червоними пра-
порами". Зовнішній блиск і новенькі уніформи вояків створю-
вали ілюзію величі й непереможності. Польські старшини в
конфедератках і білих рукавичках гарцювали на конях, які під
звуки музики танцювали під ними. Кияни раділи, що перед
Україною, як їм здавалося, не встоять ніякі ворожі сили. А
українське військо весь час, доки поляки бавилися і бенкету-
вали, воювало на фронті.

Під час польського тріумфу, писав уже згадуваний Тиміш
Олесіюк, виразно виявилося повне замовчування не лише поль-
ськими масами, а й польськими урядовими чиновниками са-
мого факту польсько-української угоди й союзу. Попередні
урочисті польські запевнення були звичайним дипломатичним
фарсом, пустоцвітом без видів на майбутнє. Натомість реаль-
ним чинником польсько-українських стосунків стало закріп-
лення ідейних гасел, написаних на численних плакатах, що їх
носили вулицями Варшави: "Вільно, Міньск, Кіюв, Камєнец-
Подольскі — до Польскі!".
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Однак у польському суспільстві та серед його окремих очіль-
ників у цей час відродилося марево "кресув всхудніх, дорозбо-
рових", що засліплювало міфом про повернення до відро-
дженої Речі Посполитої земель по Дніпро. Ось чому звільнення
українсько-польськими військами від більшовиків Києва в
травні 1920 року, яке символізувало спільний успіх двох по-
стійно загрожених Москвою ось уже протягом кількох століть
народів, не розвинуло стратегії остаточної перемоги над ро-
сійською червоною армією — поляки не переправилися через
Дніпро й не рушили далі на схід, звільняючи терени України.
Тому й не дивно, що Москва одразу ж перехопила ініціативу,
загнавши польську армію аж під Варшаву…
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ТРАВЕНЬ
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1 травня
100 років тому (1920) народилася Нонна Копержинська,

українська актриса театру та кіно, корифей Національного ака-
демічного драматичного театру ім. І. Франка, народна артистка
УРСР (1967). Померла 10 червня 1999 р.

90 років тому (1930) в Києві народився Олександр Горо-
диський, відомий український хімік.

75 років тому (1945) народився Василь Зінкевич, українсь-
кий естрадний співак (тенор), народний артист УРСР (з 1986),
лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка.

40 років тому (1980) помер Лев Громашевський, український
епідеміолог, академік АМН СРСР, заслужений діяч науки
України, Герой Соціалістичної праці. Директор Інституту ін-
фекційних хвороб АМН СРСР (Київ, 1948—51), завідувач ка-
федри епідеміології Київського медичного інституту
(1951—63). Розробив вчення про механізм передачі інфекції та
природничо-наукову класифікацію інфекційних захворювань.
Народився 13 жовтня 1887 р.

3 травня
120 років тому (1900) у Прилуках народився Микола Яков-

ченко, український актор, народний артист УРСР (з 1970). Роз-
почав творчу діяльність в аматорських гуртках (1918), працював
у театрах Сімферополя, Черкас, Чернігова, Дніпропетровська,
Харкова (1920—27). Опісля (з перервами) — в Київському укра-
їнському драматичному театрі ім. І. Франка, де зіграв чимало по-
мітних ролей. Помер 11 вересня 1974 р. у Києві.

115 років тому (1905) народився Юрій Лавріненко, укра-
їнський літературознавець і публіцист. Упорядкував антологію
творів української літератури 1920—30-х pp. "Розстріляне від-
родження" (1959), де вмістив і ряд своїх літературно-критич-
них статей. З 1944 — на еміграції (Австрія, Німеччина, США).
Помер 14 грудня 1987 р. у Нью-Йорку.

4 травня
90 років тому (1930) народилась Тетяна Дерев’янко, укра-

їнський кінознавець, з 1957 — директор музею О. Довженка.
Померла 2001 р.
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75 років тому (1945) появилося в світ перше друковане укра-
їнське видання в  таборі інтернованих українців в Аугсбурзі  —
"Громадський бюлетень української колонії Авгсбуржчини". 

45 років тому (1975) лауреат Нобелівської премії Олександр
Солженіцин, признаючись до нашого народу, через канадське
радіо звернувся до українців цієї країни з підтримкою їхніх на-
ціонально-визвольних змагань, дорікаючи Заходу за байду-
жість до долі України.

20 років тому (2000) в Харкові помер видатний український
фізик Олександр Ахієзер. Народився 31 жовтня 1911 р. в Білорусі.

5 травня
285 років тому (1735) у Санкт-Петербурзі видано царський

указ про поділ козаків Гетьманщини на виборних і підпомічни-
ків, юридично закріплено майнову нерівність серед козацтва.

6 травня
110 років тому (1910) у Оспедалетгі (Італія) помер Борис

Грінченко, український письменник, публіцист, педагог, істо-
рик, лексикограф, літературознавець, етнограф, видавець, гро-
мадський діяч. Автор "Словаря української мови", дилогії
"Серед темної ночі" (1901), "Під тихими вербами" (1902), п’єс
"Лісні зорі" (1897), "Нахмарило" (1897), "Степовий гість" (1898),
"Серед бурі" (1899), розвідок "Етнографічні матеріали, зібрані в
Чернігівській і сусідніх з нею губерніях" (у трьох томах, 1895—
99), "З вуст народу" (1900), "Література українського фольклору
(1777—1900)" (1901). Народився 9 грудня 1863 р. на х. Вільхо-
вий Яр (тепер — Харківська обл.).

100 років тому (1920) закінчився Зимовий похід Армії УНР
по ворожих тилах.

7 травня
180 років тому (1840) у Воткінську (нині — Удмуртська рес-

публіка, Росія) народився Петро Чайковський, композитор, ди-
ригент, музично-громадський діяч. Чл.-кор. Паризької Акаде-
мії високих мистецтв (1892) та почесний доктор Кембріджського
університету (1893). Походив із старовинного українського роду.
Дід П. Чайковського Петро Чайка народився в с. Миколаївка
Миргородського полку. Композитор часто використовував у
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своїй творчості українські народні пісні, багато творів насичені
українським мелодизмом (опери "Коваль Вакула", "Черевички",
"Мазепа", 1-й концерт для фортепіано з оркестром, 2-га симфо-
нія, яка була названа "українською", оскільки у фіналі викори-
стана тема української народної пісні "Журавель", фортепіанна
п’єса "Думка", музика на слова Т. Шевченка та інші твори). Помер
6 листопада 1893 р. у Санкт-Петербурзі.

165 років тому (1855) народився Микола Кашенко, укра-
їнський зоолог, ембріолог, селекціонер, академік ВУАН. Орга-
нізатор та директор (1919—26) Зоологічного музею ВУАН.
Один з основоположників патологічної ембріології, описав ряд
нових видів хребетних тварин. Першим здійснив акліматиза-
цію лікарських, технічних, декоративно-квіткових та півден-
них плодових культур в Україні. Помер 29 березня 1935 р.

75 років тому (1945) у Вигурівщині (тепер —Київ) народився
Михайло Сагайдак, український археолог, дослідник історії і
культури давнього Києва, з 1984 р. — керівник постійно діючої
Подільської експедиції.

8 травня
75 років тому (1945) нацистська Німеччина підписала акт

про капітуляцію.
9 травня

130 років тому (1890) в Шишаках на Полтавщині народився
Кирило Осьмак, Президент Української Головної Визвольної
Ради. Загинув у застінках більшовицьких каральних органів 16
травня 1960 р.

10 травня
275 років тому (1745) у Ризі народився Йоган Антон Гюль-

денштедт (Гільденштедт), латиський природознавець, академік
Петербурзької AH. Одним із перших дослідив Південь та Лі-
вобережжя України, дав характеристику їхніх ґрунтів, рослин-
ності та тваринного світу, пояснив походження чорнозему.
Помер 3 квітня 1781 р. 

130 років тому (1890) в Одесі народився Степан Гапєєв, за-
сновник Новгород-Сіверського історичного музею-заповід-
ника (1920) і упродовж багатьох років його директор. У1938 р.
був репресований і 1950 р. помер у місцях ув’язнення.
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11 травня
100 років тому (1920) у Києві народилася Ганна Шовкопляс,

українська дослідниця слов’янських і давньоруських пам’яток.
Померла у 2002 р.

65 років тому (1955) помер засновник нової київської мате-
матичної школи академік Микола Крилов. Народився 29 лис-
топада 1879 р. в Санкт-Петербурзі. 

65 років тому (1955) народився Юрій Сєдих  — український
легкоатлет, олімпійський чемпіон монреальської Олімпіади
(1976) у метанні молота.

12 травня
225 років тому (1795) у Петербурзі видано царський указ

про утворення на Правобережній Україні Брацлавської, Во-
линської і Подільської губерній.

14 травня
100 років тому (1920) в Романівці Теребовлянського повіту

в Галичині народилася Ярослава Стецько, один з провідних дія-
чів українського націоналістичного руху, депутат Верховної
Ради України трьох скликань. Померла 12 березня 2003 р.

65 років тому (1955) народився Володимир Одреховський,
український скульптор, мистецтвознавець. Серед творів —
портрет М. Колеси, пам’ятник Т. Шевченку в Завадові на Львів-
щині та ін. Походить з відомої української родини народних
майстрів різьблення по дереву Одреховських, коріння якої в с.
Вільках на Лемківшині (нині — на території Польщі).

65 років тому (1955) помер видатний український право-
знавець і державний діяч Андрій Яковлів. Народився в Чиги-
рині 1872 року.

45 років тому (1975) футболісти київського "Динамо", обі-
гравши у фіналі будапештський "Ференцварош" з рахунком 3:0,
уперше в своїй історії виграли Кубок кубків УЄФА. 

15 травня
175 років тому (1845) в Іванівці Харківської губ. народився

Ілля Мечников, український біолог та патолог, почесний член
Петербурзької АН. Один із засновників вітчизняної мікробіо-
логії. Створив вчення про цитотоксини. Розробив основи епі-
деміології холери, черевного тифу, туберкульозу. В 1886 (спіль-
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но з М. Гамалією) організував в Одесі першу в Росії (другу в
світі) бактеріологічну станцію для боротьби з інфекційними
захворюваннями. У 1870—1882 — ординарний професор Но-
воросійського університету, де створив наукову школу. Лауреат
Нобелівської премії (1908, спільно з Ерліхом). Помер 16 липня
1916 р. в Парижі.

160 років тому (1860) народився Борис Едуардс (Едвардс),
український скульптор, один із засновників Товариства пів-
денноросійських художників. Академік Санкт-Петербурзької
Академії мистецтв (з 1915 ). 1919 пішов на еміграцію. Помер 12
грудня 1924 р. на о. Мальта.

85 років тому (1935) в Санкт-Петербурзі (тоді - Ленінград)
помер Казимир Малевич, український і російський живопи-
сець, теоретик мистецтва, основоположник супрематизму,
один з найзначніших представників авангарду 1910—30-х pp.
Народився 23 лютого 1878 р. поблизу Києва. 

16 травня
130 років тому (1890) в с. Нових Санжарах (тепер — с. Ре-

шетники Полтавської обл.) народився Микола Середа, укра-
їнський і російський співак (ліричний тенор), народний артист
РРФСР (1947). В 1926—1933 pp. соліст Харківського, в 1933—
1935 pp. — Свердловського, з 1935 р. — Ленінградського теат-
рів опери і балету. Виступав як камерний співак, з особ ливим
успіхом виконував українські народні пісні. Помер 16 лютого
1948 р. у Ленінграді.

125 років тому (1895) у с. Куцівці (на Черкащині) народився
Тодось Осьмачка, український письменник, поет, член літера-
турної організації "Ланка-Марс", один із членів-засновників
МУРу. Серед найвідоміших творів — "Старший боярин" (1948),
"Ротонда душогубців" (1956), "План до двору" (1951). Помер 7
вересня 1962 р. в США.

95 років тому (1925) у Первомайську (нині — Миколаївська
обл.) народився Володимир Аркушенко, український актор, на-
родний артист УРСР. Помер 7 травня 1977 р. у Львові.

18 травня
120 років тому (1900) в Одесі народився Юрій Липа, укра-
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їнський історіософ, політолог, поет і публіцист, лікар, гро-
мадський ді яч, один із визначних ідеологів українського на-
ціоналізму, член Української Головної Визвольної Ради (1944).
Арештований органами НКВС і страчений 20 серпня 1944 у с.
Буніві (тепер — Львівська обл.).

19 травня
130 років тому (1890) народився Микола Євшан (справжнє —

Федюшка), український літературний критик, секретар Науко-
вого товариства імені Шевченка, співредактор журналів "Бу-
дучність", "Шляхи". Основні праці: "Проблеми творчості", "Під
прапором мистецтва", "Літературні замітки". Помер 23 листо-
пада 1919 р. у Вінниці.

70 років тому (1950) народився Михайло Іщенко  — укра-
їнський гандболіст, воротар, олімпійський чемпіон монреаль-
ської Олімпіади (1976) в складі збірної СРСР.

22 травня
195 років тому (1825) в Москві помер Степан Давилов, укра-

їнський і російський композитор, диригент і педагог. Наро-
дився 12 січня 1777 р. на Чернігівщині.

180 років тому (1840) у Бежбайраках (тепер — Кіровоградська
обл.) народився Марко Кропивницький, український драматург,
актор, режисер, композитор, один з фундаторів українського
професійного театру. Помер 21 квітня 1910 р. у вагоні поїзда Хар-
ківсько-Миколаївської залізниці, похований у Харкові.

110 років тому (1910) в Косівці (нині — Кіровоградська обл.)
народився Григорій Логвин, український мистецтвозна вець,
доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України,
лауреат Державної премії України. Автор значних праць з іс-
торії українського образотворчого мистецтва — "Українське
мистецтво X—XVIII вв." (1963), "Софія Київська" (альбом,
1971), "По Україні", "З глибин. Давня книжкова міні атюра XI—
XVІІІ століть" (1974), "З глибин. Гравюри київсь ких стародру-
ків 16—18 ст." (1990) та ін. Помер 7 березня 2001 р.

100 років тому (1920) в Херсоні народився Микола Гринько,
український актор, народний артист УРСР. Працював у Запо-
різькому українському музично-драматичному театрі (1946—
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55). Створив помітні ролі в кінофільмах "Тарас Шевченко",
"Пригоди Електроніка", "Ярослав Мудрий", "Миргород та його
мешканці", "Андрій Рубльов", "Сталкер", "Пригоди Буратіно" та
ін. Помер 10 квітня 1989 р. у Києві.

75 років тому (1945) народився Юрій Рибчинський, поет-
пісняр, драматург. Автор музикально-драматичних творів:
"Пізня середа", "Товаришу любов", "Біла ворона".

23 травня
90 років тому (1930) народилася Людмила Жоголь, укра-

їнська художниця тканин і килимів, народний художник Укра-
їни. Автор численних тематичних килимів ("Весна", "Планета"
та ін.), пано, виконаних в техніці батік ("Оранта", "Квіти"), го-
беленів ("Земле моя, всеплодюшая мати", "Весна" та ін.), тка-
нин, ліжників, килимів та ін.; а також — книг "Тканина в
інтер’єрі" (1968), "Декоративне мистецтво в інтер’єрі житла"
(1973), "Декоративно-прикладне мистецтво Української РСР"
(у співавторстві, 1986).

24 травня
895 років тому (1125) помер київський князь Володимир

Мономах. 
160 років тому (1860) помер Йосиф Левицький, український

письменник, мовознавець, педагог, громадсько-культурний
діяч. Автор першої в Галичині друкованої граматики українсь-
кої мови (1834, нім. мовою), підручника "Азбука руськая для
найменших дітей..." (1843), книги "Буквар русько-словенсь-
кий..." (1847) і т. д. Народився у 1801 р. у Баранівці (нині —
Львівська обл.).

15 років тому (2005) на Личаківському цвинтарі у Львові від-
булося урочисте відкриття й посвячення Польського військо-
вого меморіалу й могил вояків Української Галицької Армії.

25 травня
165 років тому (1855) в с. Підлісківка Харківської губ. наро-

дився Іван Садовський, український ветеринар, анатом, хірург,
епізоотолог, один із організаторів ветеринарної справи в Украї-
ні. Автор низки монографічних праць, присвячених сапу, си-
бірській виразці, чумі рогатих тварин. Багатолітній редактор
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"Сборника трудов Харьковского ветеринарного института" і
президент Харківського товариства ветеринарних лікарів.
Помер 11 серпня 1911 р. в Санкт-Петербурзі.

120 років тому (1900) народився Олександр Колодуб, укра-
їнський оперний співак (ліричний тенор), режисер, художник
театру, живописець, педагог. Помер 29 вересня 1994 р.

75 років тому (1945) народився Сергій Пустовійт, українсь-
кий живописець. Вчився в Київському художньому інституті у
Т. Голембієвської. В творчому доробку — "Реставратори",   "В
майстерні", "Прошання з Херсонесом", "Спогад про Успенський
монастир. Бахчисарай" та ін. Помер 28 серпня 1992 р.

55 років тому (1965) засновано Донецький державний уні-
верситет.

27 травня
105 років тому (1915) на Поділлі народився Яків Гніздовсь-

кий, видатний художник сучасності. Помер 8 листопада 1985 р. 
90 років тому (1930) народився Микола Пошивайло, укра-

їнський художник декоративно-ужиткового мистецтва, заслу-
жений майстер народної творчості України. Засновник Інсти-
туту гончарства в Опішні Полтавської обл. Походить з родини
опішнянських майстрів-керамістів.

70 років тому (1950) помер відомий дослідник Білого, Ба-
ренцевого й Карського морів інженер-віце-адмірал Микола
Матусевич. Народився 10 квітня 1879 р. в Миколаєві.

60 років тому (1960) у Маріуполі народився Олександр Си-
доренко — український плавець,  чемпіон московської Олім-
піади (1980).

20 років тому (2000) у Лондоні померла Галя Мазуренко,
українська поетеса і художниця. Народилася 25 грудня 1901 р.
у Санкт-Петербурзі.

28 травня
100 років тому (1920) появилося з друку перше число газети

Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету робітни-
чих, селянських і солдатських депутатів "Вісті".

28—30 травня
65 років тому (1955) за участю 465 делегатів у Нью-Йорку
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відбувся 6-й Конгрес українців США. Головою Українського
Конгресового Комітету Америки обрано Льва Добрянського,
президентом — Дмитра Галичина.

29 травня
220 років тому (1800) в Заньках на Чернігівщині народився

Степан Бурачок, видатний спеціаліст у галузі суднобудування.
Помер 7 січня 1877 р. 

30 травня
70 років тому (1950) в Літках (Київська обл.) народився

Олександр Моця, український археолог, зав. відділом архео логії
Давньої Русі Інституту археології НАН України. Чл.-кор. НАН
України (2003). Автор понад 100 наукових праць.

65 років тому (1955) народився Віктор Бураков  — український
легкоатлет, олімпійський чемпіон (1980) в естафеті 4х400 метрів.

31 травня
140 років тому (1880) народилася Олександра Смирнова-

Замкова, український патологоанатом, академік АН УРСР.
Створила вчення про систему основної аргірофільної речо-
вини, досліджувала механізми дії іонізуючого випромінювання
та морфологічні зміни, що відбуваються в організмі під його
впливом. Померла 22 вересня 1962 р.

80 років тому (1940) у Старокостянтинові народився  Анато-
лій Бондарчук  — український легкоатлет, олімпійський чемпіон
(1972),  один з найкращих тренерів у світі з метання молота.

65 років тому (1955) народився Сергій Чухрай — українсь-
кий веслувальник, байдарочник, триразовий олімпійський
чемпіон.

Травень
100 років тому (1920) поляки замордували українського

композитора Остапа Нижанківського.
90 років тому (1930) президія Північно-Кавказького крайо-

вого виконавчого комітету ухвалила постанову про практичне
здійснення українізації Кубанського округу.

20 років тому (2000) в Таллінні створено Асоціацію укра-
їнських організацій Естонії.
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НЕЗдІЙСНЕННИЙ ПРоЕКТ ПАПИ ГРИГоРІЯ хІV
(до 100-річчя спроби закарпатських уніатів 

підпорядкуватися Митрополиту Андрею Шептицькому)
Великий будитель закарпатців Олександр Духнович у своїй

знаменитій  оді "Голос радости", в якій вірив у щасливе майбуття
цієї гілки української нації, водночас чітко висловлює споді-
вання про допомогу, яка надійде до них зі Львова, із Свя-
тоюрської гори, яка була резиденцією галицьких митрополитів: 

Бо свої то за горами — не чужі;
Русь єдина, мисль одна у всіх на душі.
То і Пастир, что для всіх там єсть Отцем,
Помнить, что ми также братя — Русь жиєм.

Такої ж думки дотримувався і отець Августин Волошин, кот-
рий уже з початком ХХ століття докладав багато зусиль для на-
ціонального освідомлення. Так, у 1902 році він наголошував:
"Наші інтереси то требують, щоб ми, по-перше, з’єдналися з
єпархіями нашого обряду, якщо це не можливо, то по крайній
мірі єпархіальну автономію  маємо дістати". 

На такій позиції Августин Волошин залишався і надалі. Ска-
жімо, коли він усвідомив, що вже не зможе противитися рі-
шенню заокеанських закарпатців, які дорадили приєднати їхню
батьківщину до Чехословаччини в 1919 році, намагався будь
що утримати зв’язок з Україною — найкращим вихід у тій си-
туації бачився йому через підпорядкування греко-католиць-
ких парафій Мукачівської єпархії Галицькій митрополії. Про
це відомий український громадський діяч Віктор Піснячевсь-
кий повідомляє у своїх листах до Андрея Шептицького з Відня. 

Зокрема, 1 травня 1920 року він пише до Митрополита, що в
Празі "здибав прикарпатську делегацію на чолі з губ. Жатковічом
і отц. Волошіним". А далі конкретизує суть прохання закарпатсь-
ких уніатів: "Цього листа пишу Вам по дорученню цього останньо-
го. Довідавшись, що я знайомий з Вами, Ексцеленція, він прохав
негайно написати Вам ось про яку справу. Їх збираються припи-
сати від Мадярського Епіскопа (здається) до Пражського. От. Во-
лошін прохав мене написати Вам про бажання пастви, щоб їх було
приписано до Львівської Метрополії...". 
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Треба сказати, що Митрополит Шептицький радо відгукнувся
на цю пропозицію, бо сумуючи за нездійснений проект укра-
їнської державності, він прагнув у цей складний час об’єднувати
українців хоча б навколо Святоюрського престолу, що давало б
надію в майбутньому зорганізувати їх у боротьбі за відновлення
прав нашого народу. Очевидно, міг Владика Андрей тоді порів-
нювати "Престол Архиєпископів Львівських до давнього нашого
Митрополичого Престолу Київського", додаючи при цьому: "Все
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таки аналогія якась спонукає мене до того, що мушу свій престол
також уважати осередком, який повинен об’єднувати бодай всіх
греко-католиків нашої провінції в одно й тим болючіше відчу-
вати все те, що ділить, роз’єднує і ослаблює".

Відтак він повернувся до свого давнього проекту щодо об’єд-
нання двох гілок української унії, який час від часу підтриму-
вали і в Римі. Насамперед, великих зусиль йому довелося
докласти в цей час щодо збереження українських традицій у
діяльності закарпатської греко-католицької церкви. Зокрема,
під впливом саме Владики Андрея сюди були призначені при-
хильні до українства єпископи. Скажімо, мукачівський владика
Петро Гебей відвідав Шептицького у Львові ще перед своєю хі-
ротонією, а потім ще раз прибув на Святоюрську гору вже в
якості єпископа в товаристві о. Августина Волошина. Перебу-
ваючи в постійному контакті із закарпатськими владиками,
Митрополит Шептицький давав їм конкретні поради щодо
розв’язання різних проблем, які весь час поставали перед укра-
їнським духовенством срібної землі. 

У своєму щоденнику о. Василь Лар занотував, що о. Авгу-
стин Волошин часто прочитував йому листи від Шептицького,
в яких містилися "батьківські настановлення — якби то по-
жвавити церковно-релігійне життя в Мукачівській єпархії та
спинити наступ московського православ’я".

На прохання єпископа Гебея Митрополит Андрей надіслав
до Ужгорода сестер василіянок для заснування бурси для дів-
чат, зазначаючи листовно з цього приводу, що посилає "най-
кращі організаційні сили, які мають тут у Галичині, щоб тільки
Вам допомогти". 

У своєму листі до Митрополита від 15 січня 1926 року єпи-
скоп Мукачівський Гебей писав, що "и наши серця туй в под-
карпатских горах и долинах чувствовали теплоту радостной
славности славного метрополиса Львова, ибо милый голос зво-
нов и боговейнии молитвы к Небеса извещают десь целому
руському народу: всерадостнейший празник 25-летнего юби-
лея Вашего Высокопреосвященства на престоле Митрополи-
чой архиепархии Львовской, с которым отличает Господь
только избранных своих.
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И мы, подкарпатскии русины, хорошо знаеме, что цела Ваша
жизнь есть сплошной подвиг безпрерывного служения св. Же-
лания Спасителя: "Да будут вси едино!".

Сповідуючи кредо Олександра Духновича, що "Карпати не
розлучать вічно нас", Владика Андрей береться до організації
постійних зустрічей із закарпатськими владиками. Так, скли-
кавши 29 листопада 1927 року у Львові конференцію українсь-
ких греко-католицьких єпископів, він запрошує до участі в ній
мукачівського і пряшівського. Наступного року подібна зустріч
продовжується вже в Ужгороді.

Тоді Митрополит Шептицький, користуючись нагодою, від-
відує Пряшівщину, де знайомиться з  життям місцевих греко-
католиків, потім бере участь в Успенському відпусті  при
монастирі оо. Василіян на Чернечій горі біля Мукачева. Там
Владика зі Львова виголосив зворушливу проповідь про святу
віру, що глибоко запала в серця 50-тисячної маси паломників.
Єпархіальний орган закарпатських греко-католиків з цього
приводу відгукнувся дуже виразно: "Наш монастир ще ніколи
не бачив такого достойного гостя, як Митр. Граф Андрей Шеп-
тицький, ім’я якого золотими буквами записане в серцях ру-
синів (українців) за і під Карпатами". 

Перебуваючи, до речі, в Ужгороді, Владика Андрей ціка-
виться не тільки релігійними справами. Прийнявши депута-
цію від Товариства "Просвіта", яка подала йому просьбу про
підтримку будівництва Українського народного дому в цьому
місті, Митрополит передав п’ятдесят доларів, що на той час
було досить щедрим даром.

Але здебільшого глава українських греко-католиків спілку-
вався із закарпатцями на Святоюрській горі. У 1928 році на
конференції українських єпископів у Львові Ужгородсько-Му-
качівський владика промовляв до Митрополита такими сло-
вами: "Ви є наша слава. Ви є наше сонце".

Треба наголосити, що ці зустрічі з господарем Святоюрської
гори мали справді великий вплив на закарпатських греко-ка-
толиків. Так, улітку 1930 року о. Василь Лар, відвідавши Львів,
мав тривалу розмову з владикою Шептицьким, враження від

108



якої записав у щоденнику ось такими словами: "Розмовляючи
з Митрополитом, я переконався, що він ліпше знає положення
нашої Мукачівської єпархії, як ми самі. Він з любов’ю говорив
про наш нарід. Про його глибоку релігійність та природну ін-
телігенцію… Знав про наші відносини як політичні, так і куль-
турні. І був обізнаний з усіма нашими труднощами. Для нього
було ясним, що для піднесення церковно-релігійного життя на
Закарпатті треба було української свідомости".

Предстоятель українських греко-католиків не тільки знав си-
туацію в Закарпатті, але й постійно відгукувався на їхнє про-
хання про допомогу. Скажімо, для розвитку церкви там
необхідно було мати відповідні кадри священиків, у першу
чергу з місцевого населення. Тож на 1930—1931 навчальний рік
просив єпископ Гебей Митрополита прийняти до Львівської
семінарії двох кандидатів богословія з Мукачівської дієцезії.
При цьому він  звертався до Шептицького ось так: "Дорогий
наш Батько-Митрополит!".

Крім того, Петро Гебей також називав Шептицького "світиль-
ником нашей греко-кат. Церкви", якого  "мы, подкарпатски ру-
сины, всегда глибоко памятали и любили". До речі, так само
звертався до Андрея Шептицького і єпископ Пряшівський Павло
Гойдич, про що свідчить його лист від 27 липня 1935 року. Остан-
ній також звертався про фінансову допомогу — на будівництво
домівки для сестер-служебниць, і Митрополит відгукується.

Документи свідчать, що і в подальшому владика Андрей
дбав про розвиток унії на Закарпатті, зокрема, щодо підготовки
кадрів. Так, 1934 року на прохання Павла Гойдича до семінарії
прийняли молодого богослова Івана Рогача,  "дуже доброго і
способного", що постійно докучав, аби послали на студії до
Львова.

Протягом багатьох років Митрополит підтримував о. Авгу-
стина Волошина.Леліючи мрію, про яку, очевидно, обидва вони
не раз говорили, — підпорядкування закарпатських уніатів
Святоюрському престолу. Про це стверджує не тільки особисте
листування між ними, а й свідчення інших джерел. Так, коли
прем’єр Карпатської України Августин Волошин прощався з
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львівським журналістом, то сказав: "Вертаєтеся до Львова? Ви-
тайте всіх знайомих, у першу чергу Е(ксцеленцію) Митропо-
лита Шептицького. Коли буде тільки перша нагода, відвідаю
його, щоб скласти свій поклін і пошану, бо знаєте, Ваш Мит-
рополит все був мені життєвим дороговказом. Ця людина все
зуміла втримувати рівновагу між розумом і серцем. І вона згли-
била, як ніхто інший, суть патріотизму, якого сила не в словах,
але в ділах".

Можна однозначно стверджувати, що ідея поєднання укра-
їнських греко-католиків з обох боків Карпат мислилася цими
великими мислителями й державниками як можливість "за-
гартуватися, як сталь, щоби вибороти повну незалежність".

При цьому необхідно додати, що таку позицію свого часу по-
діляли і в Римі. Так, Папа Григорій ХІV ще 27 квітня 1843 року
навіть вніс пропозицію про створення Патріархату для греко-
католиків, духовний центр яких мав розміститися у Львові.
Тоді ж у Меморіалі державного секретаря Ватикану до ав-
стрійського імператора йшлося і про те, що цьому Патріархові
необхідно підпорядкувати всіх українців Галичини й Закар-
паття. Якщо ж угорці не погодяться, аби русинів Закарпаття
підпорядкували "галицькому" патріарху, то останній матиме
церковну юрисдикцію у Львові, а для перших необхідно буде
призначати окремого примаса. 

Однак тодішній канцлер Австрійської імперії С. Меттерніх
висловився за те, що "всім українцям Австрії потрібно дати
тільки одного церковного провідника і на це найкраще нада-
ється гідність патріярха".

На такий крок у Відні погоджувалися, очевидно, з враху-
ванням того, що під час Слов’янського з’їзду в Празі в 1848 році
закарпатські українці домагалися приєднання до Галичини.
Через рік вони заявили про це прагнення відправленням до Го-
ловної Руської Ради у Львові спеціальної делегації на чолі з
Адольфом Добрянським, котра просила про приєднання до Га-
личини, бо вони, мовляв, "брати по крові й мові". 

У протоколі надзвичайного засідання Головної Руської Ради
у Львові від 5 квітня 1849 року зазначалося, що "высланныхъ от
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народа руского въ Оугорщини Адолфъ Добранский под днем 4
Цвітня 1849 желае причинитися  до прошенія того народа,
котре маютъ Его Величеству подати, абы оугорскорускій на-
родъ и земля були съ нашою рускою Галиціею соединени". 

За ухвалою Ради було подано прохання губернатору "о при-
соединеніи Русиновъ наших оугорскихъ съ Русинами галиц-
кими". На засіданні 20 квітня 1849 року "Леонтовичъ вніс
поручити Преосв. Еппа, всечест. крылош. Левицкого и других
наших Русиновъ въ Відню причинитися до депутата руского-
оугорского попирати  справу соединенія Русиновъ оугорскихъ
и галицкихъ".

Тобто, тоді, коли ще у всіх на слуху був проект Папи Григо-
рія ХІV про створення спільного Патріархату для греко-като-
ликів, для закарпатських українців справді з’явився шанс
поєднатися з братами за карпатськими перевалами як релі-
гійно, так і політично. І йшлося не лише про регіон відділений
Тисою від придунайської рівнини, а й на всіх теренах, які пе-
рейшли 1646 року з православ’я на греко-католицизм. "Аж до
найновіших часів, — писав 1923 року Августин Волошин, —
єпархія Мукачівська поширювалася не лише на жупи Марамо-
роську, Угочську, Березьку й Земплинську, але й на Саболцьку,
Сукмарську й Гайдуцьку, де мала близько 70 парафій".

Однак ні тоді, ні через 70 років, коли нова хвиля національ-
ного піднесення піднялася на всьому Закарпатті, цей проект
Папи Григорія ХІV не був втілений у життя. Нині ж про нього,
як видно, забули як у Римі, так і на Закарпатті.

РоЗбУдИТИ ВолЮ до дЕРЖАВНоГо ЖИТТЯ
(до 100-річчя від дня народження Слави Стецько)

Змушена покинути рідну землю в молоді
роки наприкінці Другої світової війни, Слава
Стецько, як і мільйони українців,  постійно
плекала надію про повернення до неї, як тільки
вона стане вільною, бо тоді наш народ зможе
здійснити своє право справжнього господаря у
власному самоврядуванні. Вона ніколи не ду-
мала над тим, "ким буде в Українській державі,
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але свято вірила в майбутність українського народу, вірила, що
він буде вільний, бо ж стільки мільйонів загинуло в боротьбі за
його волю".

Вона вірила в Божу справедливість, тому то й не брала чу-
жого громадянства, щоб, як виражалася сама та її соратники,
"не грішити проти своїх переконань — боремося за власну дер-
жаву, а хочемо жити в чужій". І коли Всевишній справді обда-
рував українство цією справедливістю, то Слава Стецько стала
першою з провідників революційного здвигу за незалежність
України, яка приїхала утверджувати ідеали багатьох поколінь
нашої нації у власному державотворенні. 

Коли ж переконалася, що в Україні українських патріотів
треба організовувати заново, то розпочала роботу по-ство-
ренню нової політичної партії, яка може по-справжньому об-
стоювати інтереси народу — так, як це заповідалося в Декалозі
українського націоналіста: "Змагатимеш до поширення сили,
слави й багатства Української держави".

Це й було головним завданням з першого дня повернення до
України —  розбудити її до державного життя. І коли  обрали
народним депутатом, то вона з трибуни Верховної Ради за-
явила до всієї України: "Я вдячна виборцям, що обрали мене
народним депутатом, але я свідома того, що не моя скромна
особа перемогла на виборах: це перемогли Степан Бандера, ген.
Роман Шухевич, Ярослав Стецько, тисячі незнанних бійців
ОУН-УПА, перемогли ідеї українського націоналізму".

А далі з цієї ж трибуни провідник українських націоналістів
чітко проголошувала програму своєї депутатської діяльності:
"На нас дивиться благальними очима народ, питаючи, коли ви-
ведете нас з кризи — економічної політичної і соціальної. Коли
заплатите вчителям, лікарям, військовослужбовцям, пенсіоне-
рам, коли молодь зможе не лише навчатися в Україні, а й пра-
цювати в ній, не шукаючи заробітків на чужині? Коли прий-
мете закони про податки, які дозволять селянинові та підпри-
ємцеві стати на ноги? Коли буде наведений порядок у державі?
Коли не на словах, а на ділі почнеться боротьба з корупцією та
організованою злочинністю? Коли будуть заборонені організації
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антиукраїнського, антидержавного спрямування? Коли спов-
ниться історична справедливість, і ті, що воювали за Українську
державу — бійці ОУН-УПА, будуть вшановані тою Українською
державою, за яку вони проливали кров? На нас дивляться ті, які
були виселені більшовицькою владою в Сибір, щоб їм бодай
перед смертю було вільно повернутися в Україну…".

Протягом усього свого революційного життя Слава Стецько
завжди обстоювала честь і гідність України перед світом. Чи-
нила це й тоді, коли на нашу землю прийшли гітлерівці, за що
каралася кілька місяців у гестапівській катівні у Львові. Не зра-
дила цьому принципові й наприкінці свого яскравого й на-
сиченого багатьма важливими подіями життя. 

Вона відчула щастя — працювати для творення української
влади, про що мріяло не одне покоління українських патріотів,
опинившись на чужині: двічі Голова Проводу Революційної
ОУН й створеного нею на рідних землях Конгресу Українських
Націоналістів Слава Стецько як найстаріший депутат Верхов-
ної Ради України приводила до присяги народних обранців. 

Саме цим актом вона викликала несамовиту лють у тих, хто
не хотів  визнавати багаторічну боротьбу українських націо-
налістів за відродження нашої незалежності. І відповідаючи на
наклепи спадкоємців тих, хто організовував репресії українсь-
кого народу в ХХ столітті, а тепер продовжує таврувати борців
за волю України, Слава Стецько вирішила притягнути їх до від-
повідальності через суд, як це ведеться в демократичному сус-
пільстві. Вона вважала, що нинішній український суд розбе-
реться й винесе справедливе рішення.

Печерський районний суд Києва, куди звернулася Слава
Стецько, справді уважно слухав цю справу, дотримуючись усіх
канонів права. Але винесеною ухвалою несподівано відмовив
Славі Стецько у її позові. Але найбільшою трагедією для бага-
торічної української революціонерки виявилося те, що вона до
кінця свого життя, яке обірвалося 12 березня 2003 року, так і не
змогла одержати на руки письмової ухвали суду, аби подати ка-
саційну скаргу до вищої судової інстанції…  

Так, Славі Стецько не пощастило добитися тоді справедли-
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вості в українському суді. Не дожила і до того часу, коли в зо-
лотоверхому Києві з’являться проспекти Степана Бандери і Ро-
мана Шухевича, але вона завжди вірила в те, що український
народ стане господарем на своїй землі. Вона вірила в силу укра-
їнського націоналізму, вірила в українську націю, яка своїми
могутніми виступами в 2004 і 2013—2014 роках засвідчила
перед світом свою нескореність і вічне прагнення до волі. 

КолИ МИР СТРАШНІШИЙ ЗА ВІЙНУ
(до 75-річчя від дня розгрому гітлерівської Німеччини)

Восьмого травня 1945 року Європа полегшено зітхнула: гіт-
лерівська Німеччина скапітулювала. Люди могли повертатися
до мирного життя. Але не світило таке щастя тим україн-
цям, які боролися за волю своєї рідної землі. Особливо ж тим з
них, хто зі зброєю в руках воював у лавах дивізії "Галичина", а
тепер опинився далеко від Батьківщини. Для них мир тепер
ставав страшнішим від війни.

Саме така доля чекала на львів’янина Ро-
стислава-Дениса Петріва ("Дизь"), який був по-
ранений у боях з тітовськими партизанами в
Словенії. Виписаний з польового госпіталю, він
опиняється в югославському комуністичному
концтаборі Стріще, де побачив ознаки того ре-
жиму, який прийшов у вересні 1939 року в Га-
личину. А після того ще десятки місяців уже як
військовополонений рубав ліс і прокладав тоне-
лі — аж до повного звільнення.

Про все пережите в мирний для мільйонів час Ростислав
Петрів описав у своїх спогадах, які віднайшов у родинному ар-
хіві канадський письменник українського походження Мирослав
Петрів. Він і передав їх для публікації, аби пам’ять про той
"мирний" час для тисяч українців збереглася…

Травень 45 року. Ніхто нічого не знає. Майже цілковитий
хаос. В полевій лікарні Ново Цельє масово звільняють сяк-так
вилікуваних ранених. Між них попав і я. Дали карточку звіль-
нення і післали на "фронтлайтштельле" у містечко Цельє. Зго-
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лосився там і я, дістав дещо їсти та розвідався де і куди пода-
тися, щоб знайти свою частину. Кажуть — моя частина стоїть
десь коло Марбурґа (над Дравою). Розвідався на залізничній
станції: потяги не їдуть, залізничну лінію перервали партизани.
Гарна історія – що робити? Усі усюда бояться партизан, бояться
майже цього слова. Залишитися в цій "дірі", зрезиґнувати хоч
би з найменшої можливості дістатися до своїх не подобалося
мені. Обдумав ціле положення та постановив пішки манджати
до Марбурґа. 

Між німцями довідався, що вони постановили здатися в полон.
"Лише 3 дні, для перевірки паперів, опісля пішлють усіх домів", —
запевнювали вони. Я їм тих 3-ох днів не вірив, але не хотів їх у їх
переконанні дразнити. Я передумував моє положення. Прорва-
тися самому не можливо, в полон іти — це друга справа! Як украї-
нець, для них, отже, "русский", а як такого поставлять під стіну
або передадуть москалям. Це мені не смакувало!

Крутився ціле пополудне між "вермахтівцями" та присівся
вечором до ватри щоб трохи загрітися. Прислухувався їхніми
оповіданням. В мої голові вешталася думка "що ж мені ро-
бити?". Безвихідне положення. Приплющив очі та пробував за-
снути. Не міг. Перед очима з’явилися образи, неначе фата
морґана: Львів — Високий Замок, Лиса Гора, а там вдалі Зне-
сіння, Збоївка, Замарстинів, Голосько, Янівське, Городок, Стрий-
ська, Зелена, Личаків. Величава панорама нашого Львова, ка-
тедра св. Юра, ратуш, вежі церков, зелена смуга Брюховиць-
кого лісу, вдалині вежа Чорт-Скали. З’явилася наша хатка на
Замарстинові. Не міг заснути. Витягнув з кишені знимки та
розглядав. Пок. батько усміхався до мене його добрими очима.
Мама, бабуся — що роблять вони? Мої брати та наша шкільна
чвірка — партія "не журися — якось воно буде". Де вони тепер?
Знайшов також знимки товаришів зброї. Цього підпоручника
поховали ми на Словаччині, ройовий Вірщук ранений, ройо-
вий Мамалиґа та інші. Що сталося з ними? Закурив цигарку,
сховав знимки. 

Передумав майже сотий раз моє положення. Українцям іти в
неволю неможливо! Але хто докаже мені що я українець? На чолі
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не стоїть написано. Не для чорта змусив мене мій пок. батько та
мучився зі мною мій старший брат при навчанні нім. мови. Тепер
придасться вона мені. Мій план застрашив мене. Треба б до-
кладно передумати та систематично виконати, щоб не попасти в
сліпу вуличку. Військову книжку, та ці знимки, які могли б мене
зрадити кинув я в вогонь. Якщо за книжечкою питатимуть —
просто загубив. Треба б мені мати і нім. ім’я і прізвище, моє прав-
диве не пригодиться — отже, як називатимуся? Ну ж, кожний
другий німець це Фріц, а кожний третій— це Мілєр. Чому б мені
не бути Фріцом Мілєром, до цього самішним ґефрайтер? Моя
нім. мова була не дуже чистокровна, але на що ж існує на світі Го-
рішний Шлеськ? Мішай, чоловіче, дещо польського "псякрев" та
"пйорунє" і ти 100 % шлеський земляка — обершлезієр. 

Ввійшли в місто. Мені вдається відлучитися від колони та
перейти на зал. двірець, забитий потягами з нім. полоненими.
Декілька разів питають мене стійкові куди я вештаюся, але вда-
ється мені їх переконати, мовляю шукаю води. Вкінці, щоб не
звести на мене підозріння, влажу в останній вагон потягу, в
якому переважно цивільні австрійські залізничники з роди-
нами. Вагон порожній і я кладуся в кут. Пополудні відходить
потяг за потягом, одні на північ, другий на полудні. Двірець
опорожнюється і вкінці стоїть лише наш потяг. Починає злегка
вечоріти і здається мені, що цей потяг залишать. Як цілковито
стемніє, зникну звідсіля, попробую ще раз моє щастя — про-
скочило головою.  Але… 

На двірець вмашерувала чота тітівців і обставивши потяг,
вигнала усіх з вагонів. Повели нас. Кудою? Замало я знав це мі-
стечко, щоб докладно зорієнтуватися, але за це хтось із німців
пізнав вулиці і вмить знала уся колона: до в’язниці.  Пово-
леньки, бо до цього змушували нас старики, жінки з малими
дітьми та немовлятами, вмашерували ми на в’язничне подвір’я
та уставилися в партову колону. Відбирають у нас гроші, ножі
та т. п., у цивілістів відбирають валізки та клунки. З великою
бідою вдається матерям дещо з їхніх пакунків врятувати, ста-
раються дістати принайменше дещо теплішого одягу та пеле-
нок для найменших. Найбільше крику та шляку спричинює
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заквартировання. Розривають жінок від мужів. Мене ще з де-
сятком іншими ведуть на 3-й поверх. За нами замикають не-
зчисленні двері і ґрати і вкінці ми у нашому такому помеш-
канні. Сідаємо кожний на свойому ліжку і чекаємо дальшого.
Приносять нам по кускові хліба та тарілці не найпершої зупи.
Дещо пізніше приходять три тітівці, незле одягнені і як пока-
зується з незлими манірами та опануванням нім. мови. Запи-
тують наші прізвище, деякі дати та відходять. Кладемося до
сну, бо в’язнична сторожа погасила світло. Сон нас не береться,
крутимося з боку на бік. Передумую ще раз моє положення.
Тепер попався я! Звідсіля не вилізеш і рачки. Передумав сюди
й туди, не знаходжу ніякого кінця. Не знайшовши в мої голові
нічого в моєму положенні путнього, пригадав собі нашу при-
повідку — якось воно буде — не журися! — і заснув.

Збудили мене крики та зойки. Інші сиділи вже на ліжках і
прислухувалися. На в’язничному подвір’ї метушня, звідси і
чуємо і зойки і крики. Тихонько лізу до вікна і стараюся дещо
докладніше побачити та почути. Подвірря освітлюють два про-
жектори. З вікна видно лише кілька тітівців. Прислухуюся до-
кладніше, прикладаю до шиби вухо. Відрізняю деякі слова між
іншими: "есес — ройбербанде". Ага! Звідсіля віє вітер! Крик
катів та стогін катованих закінчується глухими пострілами пі-
столі: Бах! Бах! Бах! Скачу з вікна в моє ліжко. 

Ось попався! Крути не крути, звідси не вилізеш. Независне
положення! Майже в розпуці перешукую кишені. Переглядаю
ще раз знимки. Знаходжу також пачку тютюну, папірці та де-
кілька цигарок, лише вогню немає. Питаю сусіда. В заміну діс-
таю пачку сірників. Курю ланцюжком усі цигарки. Присипляю
дещо роздратовані нерви. Успокоююся!

Вже друга ніч у в’язниці. Нічого не читаєм, нічого не розві-
дувалися. Сидимо і похвально подивляємо малюнки та наших
в’язничників, що колись перед нами сиділи в цій санаторії.

Прийде цеї ночі черга на мене. Чорт їх знає! Викурив вже по-
ловину тютюну. Година за годиною минають, це вже мабуть пів-
ніч. На коридорі стукіт чобіт. Черга мабуть на нас. Виапелюють
нас усіх на подвірря. Виганяють і жінок із дітьми. Це успокоює
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нас. Через в’язничні ворота в’їжджають два автобуси. Заладо-
вують жінок з дітьми і зникають. По кільканадцятьох хвили-
нах ладують і нас на відкриту автомашину і везуть. Від сторожі
довідався один австрієць, що їх перевозять до Австрії і пере-
дадуть  англійцям. Я їм цього не вірю і придивляюся зорям,
щоби знайти великого воза. Ось там він! Ага! До чорта нас ве-
зуть на полудне, а Австрія ж на півночі. Шторхаю сусіда і ше-
потом передаю йому моє спостереження. За декілька хвилин
цю вістку знали всі. Похнюплено та зрезиґновано вдивлялися
австрійці північні зорі. Їх не везуть до Австрії, нас усіх везуть
в глибину Югославії. Машина гналася добрим шляхом. З обох
сторін чорнів ліс. Почало розвиднюватися. Хтось пізнав око-
лицю і ми знали ціль нашої поїздки: Карний табор праці
Штерншаль, тепер концентраційний табор Стріще. 

Ми були першими мешканцями цього нового Югославсь-
кого кацету. Нам повідбирали усе, знимки, папері, добрі чере-
вики та порядне убрання. Мені вдалося врятувати мій тютюн,
бо він висипався з пачки в кишеню. Відобрали і в мене усі
знимки. Я просив їх мені залишити бодай знимку батька та ма-
тері, але вони усміхалися цинічно і кинули мені цигарку зі сло-
вами "Знимка вже тобі до нічого не придасться, закури за це".
Приділили нам бараки, і ми розгостилися. 

За дня приглядався я таборові. Порядний табор! Усе в по-
рядку. Купальні бараки, кльозети, кухні. Сильні дротяні заго-
рожі, подвійні, почтвірні. Високі сторожні наріжні вежі зі
скорострілами та прожекторами. Ось собі нім. "штрафлаґер"
конц. табор в малих розмірах. Австрійських залізничників три-
вожила лише думка, що не привезли сюди їхніх жінок. Вони
розпитували у сторожі, але не дістали ніякого вияснення. 

Кожного дня привозили нових. Число таборян росло. Поволі
недоставала кухня. З дня на день більше води – менше хліба. З
початку ділили денно 900 гр бохонець на чотирьох, пізніше му-
сіло 8, 12, та 24 таборян 1-ним хлібом ділитися. До цього спо-
чатку діставали вранці каву, на обід і вечерю зупу, в якій можна
було ще й 484 зерн квасолі і гороху начислити. (484 зерн квасолі
начислив я особисто як рекорд лише один раз!) Опісля була це
лише вода — зупа до цього без солі!
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Число таборян зросло в першому місяці на 800 осіб, з кінцем
червня на 1500 а опісля і не вдалося їх почислити. Казали що
12000 людей в таборі сиділо. Табор поділено на райони, в од-
ному з них замкнули всіх німців. 

Одної ночі вигнали в "швабському" (швабами називали юго-
славяни усіх німців) районі усіх на подвірря. Начальник табору
виголосив промову, якої б і Сталін не застидався. Проклинав
фашистів, німців, славив Сталіна — героя-ґенія та комуні-
стичний рай. Між іншими загрозив перешуканням табору, щоб
віднайти захованих "псів есесів". Від цього дня вештався я обе-
режніше по таборі. В заміну на кусок хліба (1/12 частина 900 гр
бохонця) дістав 3 цигарки. В ночі закуривши цигарку випалю-
вав я її жаром знак групи крови під раменом. Це була непри-
ємна справа, пекло і боліло, до цього мусів старанно уважати,
щоб хтось не спостеріг і не зголосив управі кацету. Після кіль-
кох ночей лишилася лише рана величиною пучки палюка.
Вправді було там ще декілька чорних пунктів, але не міг я роз-
добути більше цигарок а то й голод дошкулював. 

В місяці липні прийшли в табор югославяни, що їх німці
стягнули до Німеччини на роботу. Вони приїхали з цілим їхнім
майном, куфтами, валізами, скринями. Вони перейшли до 12
різних переселенчих таборів, німецьких, російських, поль-
ських, австрійських, англійських; перейшли десятки разів від-
вошивлення та контролі без ніяких втрат. Щойно на бать-
ківщині в югославському таборі Стріще обікрали їх "свої" до
сорочки, вони не могли нічого врятувати, крім цього, що в цю
липневу спеку одягли: мужчини у штанах та сорочці, а жінки в
легких суконках. Їх приняла їхня батьківщина з отвертими ру-
ками, щоби їх до сорочки обдерти…

Ці масові транспорти мали для мене і німців і добрі сторінки.
Від цього часу не мала управа та сторожі табору багато часу
для нас. Зникли цілковито нічні апелі, побої та цькування. Ми
могли спокійніше спати та не тривожитися, що вночі при-
йдеться нам виконати якийсь чортовий сербський танок. А
приводилося ж нам кожного тижня два або три рази цілими
ночами вистоювати на "апелях", які влаштовувала управа та-
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бору після пиятик для їхньої розваги. Начальник табору в’їздив
на коні, а часом і на мотоциклі між скупчену масу полонених та
частував нагайкою кожного куди попало. 

Це "фрайдайтґештальтунґ"  (оформлення свобідного часу)
зникло. Зате дістали ми малих, але й сильних кровопивців —
воші. Брак мила та білля (сорочка як частина людського одягу
зникла цілковито!) сприяв їх розвоєві. Кожного дня обшуку-
вав я мої штани та блюзу і знищував в 150-х випадках майже
200 Т-34 (так називали ми воші.) До цих малих кровопивців
прилучилися ще й "парашутисти". Не знаєте їх? Це прекрасні
сотворіння — це блощиці. В білий день машерували вони гу-
саком та ґрупами по підлозі, стінах та столах. В ліжках та сін-
никах годі було витримати. Одного ранку викинули ми усі
сінники з барак на подвір’я. Холод змусив цих кровопивців
згуртуватися і вони сиділи одна на одній купками завбільшки
пястука дорослого мужчини. Щоб принайменше цих у сінни-
ках остаточно позбутися спалили ми усі сінники. Багато це не
помогло. Ці тваринки сиділи усюди в бараках і капали вночі зі
стелі прямо на нас. Моє щастя, що я після таких нічних відві-
дин не запухав як інші. Вони виглядали як після тяжких по-
боїв, ціле тіло та обличчя було засіяне великими пухлинами. 

На превелике щастя таборян не знайшли доступу в табір
ніякі заразливі хвороби, не числючи недогодування (тиф — го-
лодовий) та кількох випадків затроєння. 

Смертні випадки в таборі зростали. Перші наслідки недо-
їдання. Вмирають масово старики та діти. Число померлих зро-
стає з дня на день, таборова столярня працює день і ніч і не
може стільки трун виконати, скільки людей вмирає. Нормаль-
ний день приносив 20—30 умерших випадків, були і дні з 40, а
то й більше померших. По розв’язанні табору начислювали не-
офіційно понад 2000 померших.

Частину таборян запряжено до праці на близькій незакінче-
ній вирібні алюмінію. В двох 12-годинних змінах працювало
також при бараці управи табору. До цеї команди праці попався
і я. Керівництво цієї команди мав один австрієць, бувший сот-
ник (гауптман) піонерів "вермахту" (нім. військо). Одної ночі
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вдалося йому і ще трьом австрійцям та одному хорватові втек-
ти з табору. Хорвата привели в кількох днях назад і замкнули,
після тяжких побоїв, в таборовому карному бункрі. Австрій-
ців не привели, їм мабуть удалося продертися. Праця при роз-
будові барака управи табору ішла дальше, провід перейняли
самі тітівці. До цього часу не вдалося нікому втекти з табору, це
був перший випадок втечі з позитивним вислідом.

Від втечі сотника Б. минуло майже два тижні. В цей день пра-
цюю я на першому поверсі барака управи табору. Придивлюся
через вікно сторожі при вхідних воротах та роздумую, коли ж
для мене вони відчиняться. Та почвірна дротова загорода дер-
жить нас в неволі. Ох, як зненавидів я колючий дріт! Очі зверну-
лися вправо і гляділи на чорні дахи барак та зелень лісу за ними. 

Мої думки перервав гурк самоходу та кличка сторожі. Перед
"еспанським вершником" (колюча пересувна загорода, якою за-
безпечували вхід у табор.) стояли три особові авта. З першого
висіли два югославські старшини в мундурах "ОЗНИ" (юго-
славське НКВД) та домагалися вступу в табор. Стійковий по-
кликав начальника сторожі і по короткій та голосній "розмові"
відчинили ворота та прочистили від заборол дорогу. 

Позаду бараку управи табору почувся звук пущеного в хід мо-
тору мотоцикля. Скаженим темпом прогнався через табор його
начальник та зник задніми воротами. — Головними воротами
в’їхали три особові авта та затрималися перед баракою управи. 

З мойого вікна обсервую докладно і стараюся зрозуміти кожне
слово. З авт висіли майже десять осіб, між ними кілька в сірих
одностроях з перев’язкою Червоного Хреста на рамені. Розмови
не міг зрозуміти, але вдається мені розшифрувати напис на на-
раменних перев’язках: Данмарк (Данія). Моє серце забилося го-
лосніше. Невже ж? Звідкіля? Чи це не мрія? Хто ж дав їм знати
про цю "санаторію стрункої лінії" (гумористична назва нашого
табору)? Цікавий на дальші події, злажу драбиною долів. На кож-
ному щаблі летить головою лише одна думка: "невже ж"? 

… Вже від кілька місяців доходять до нас вістки, що Югославія
звільняє полонених. Одного дня розпитують нас, куда хто з нас
звільнитися бажає. Подаю на … Гісен…, Зах. Німеччина. З кінцем
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грудня перевозять нашу команду до матірного табору №17, Зе-
лезнік, а звідтіля до табору звільнення Земун біля Београду (Зе-
мун — це табор звільнення в Зах. країни; табор № 4 в Београді для
країн за залізним кордоном).  Ще раз починається на нас провірка
паперів та "фільцування" (обшук). Врешті, ладують в товарові ва-
гони і їдемо. На дорогу дають навіть багато харчу. Минаємо Брод.
Ще одна ніч, минаємо Заґреб. І ще одна ніч в полоні. 

В’їжджаємо в словенські гори. Потяг пнеться вгору, кожний
стукіт коліс везе нас ближче волі. Врешті граничний тунель. В’їжд-
жаємо. За нами лишається Тіто і 43 місяці нашого життя, спроба
побудови комуністичного "раю", дні сумні та безрадісні. О, як при-
ємно нам вдивлятися в цю темноту тунелю. Вона сіріє, ясніє і в
мить — день! Поїзд мчить ще кілька закрутів дальше та задержу-
ється. Ми вільні, свобідні! На нас чекає "гнило-капіталістичний"
потяг з великими "буржуазними" пасажирськими вагонами…
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ЧЕРВЕНЬ
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1 червня
390 років тому (1630) козацький гетьман Тарас Трясило роз-

бив польські війська біля Переяслава.
2 червня

65 років тому (1955) в Парижі відбулися 6-і Загальні збори
Комісії допомоги українському студентству. Нова управа
обрана на чолі з професором Олександром Кульчицьким.

3 червня
90 років тому (1930) помер Павло Тутковський, український

геолог, палеонтолог і землезнавець, академік УАН. Незалежно
від В. Вернадського створив оригінальне вчення про біосферу.
Був одним з засновників четвертинної геології України. Наро-
дився 1 березня 1858 р.

6 червня
160 років тому (1860) в  Новій Греблі поблизу Перемишля

(нині — територія Польщі) народився Антін Пилиховський,
український живописець, графік. Спільно з І. Трушем був ор-
ганізатором "Товариства для розвою руської штуки" у Львові.
Серед творів — картини історичної тематики "Хрещення Русі",
"Папські посли у князя Данила Галицького", "Бій з татарами
біля Десятинної церкви" та ін. Дата смерті невідома.

135 років тому (1885) у Сімферополі народився Євген Вульф,
ініціатор написання та один із провідних авторів фундамен-
тальної праці "Флора Криму" (у 3-х тт., 1927—29). Помер 21
грудня 1941 р.

125 років тому (1895) у Криниці (тепер — у Польщі) наро-
дився Никифор Дровняк (Никифор Френч, Никифор Кри-
ницький), маляр-самоук. З 1938 виставки його творів влашто-
вувались в багатьох країнах світу (загальне число експозицій —
56). Після Другої світової війни разом з іншими лемками був
тричі депортований польською комуністичною владою на По-
мор’я й тричі самотужки вертався на батьківщину, де і помер
10 жовтня 1968 р.

110 років тому (1910) народився Георгій Карпенко, видат-
ний матеріалознавець, один із засновників фізико-хімічної ме-
ханіки матеріалів. Помер 15 листопада 1977 р.
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7 червня
285 років тому (1735) в Коропі (нині — Чернігівська обл.)

народився Кирило Головачевський (Гловачевський), живопи-
сець, викладач, колезький радник, академік Петербурзької Ака-
демії мистецтв. Був учнем Києво-Могилянської академії.
Помер 8 серпня 1823 р. у Санкт-Петербурзі.

140 років тому (1880) в с. Олександрівка (нині —Харків ська
обл.) народився Володимир Сукачов, ботанік, лісівник і географ,
академік AH СРСР. Основоположник біогеоценології та один з ос-
новоположників вчення про фітоценоз, розробив теорію утво-
рення боліт та метод спорово-пилкового аналізу післяльодовико-
вих та міжльодовикових відкладів, створив теорію типів лісу, зро-
бив також значний вклад у систе матику. Помер 9 лютого 1967 р.

8 червня
165 років тому (1855) народилася Наталя Кобринська, укра-

їнська письменниця, літературознавець, дослідниця фольк-
лору, громадська діячка. Організувала 1884 у Станіславі
"Товариство руських женщин". За її участю вийшли жіночі аль-
манахи "Перший вінок", "Наша доля". Померла 22 січня 1920 р.
у Болехові на Прикарпатті.

9 червня
40 років тому (1980) помер Михайло Задніпровський, укра-

їнський актор, народний артист УРСР. Лауреат Державної пре-
мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1971). Був актором Київського
українського драматичного театру ім. І. Франка, де зіграв чи-
мало значних ролей. Народився 9 січня 1924 р.

10—12 червня
65 років тому(1955) в Колумбійському університеті (Нью-

Йорк) відбувся 2-й Конгрес українського студентства в США
(СУСТА). Головою нової Управи обрано Олега Федишина.

11 червня
120 років тому (1900) на Прикарпатті народився Петро Дем-

чук, український філософ, який загинув у таборах ГУЛАГу
(розстріляний 9 жовтня 1937 p.). Після посмертної реабілітації
символічно перезахований у Києві.

115 років тому (1905) у Петербурзі народилась Ольга Благо-
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видова, українська співачка (меццо-сопрано), педагог. Народна
артистка УРСР. Сценічні образи (Кармен ("Кармен"), Одарка
("Запорожець за Дунаєм") та ін.) відзначались високою вико-
навською культурою та життєвою правдою. Виховала плеяду
українських співачок (серед них Б. Руденко, З. Христич, М. Огре-
нич, І. Пономаренко та ін.). Померла 23 жовтня 1975 р. в Одесі.

65 років тому (1955) презентовано першу в США і в світі
українську телевізійну програму.

12 червня
150 років тому (1870) помер Володимир Дибковський, ро-

сійський і український фізіолог, доктор медицини, професор,
один із засновників вітчизняної фармакології. Написав повний
курс фармакології, де узагальнив усі сучасні досягнення в цій
галузі (виданий посмертно). Вперше здійснив експеримен-
тальні дослідження рефлексів на судинах м’якої оболонки
мозку. Народився у Києві 12 липня 1836 р.

13 червня
105 років тому (1915) помер Іван Аполлонов, хоровий дири-

гент, педагог, композитор. Керівник хору при Михайлівському
Золотоверхому монастирі у Києві. Засновник, керівник, викла-
дач курсів хорового співу й теорії музики та літніх курсів для
вчителів церковно-парафіяльних шкіл при Києво-Михайлівсь-
кій учительській школі. Народився 1868 р. у Пензенській губ.

90 років тому (1930) народився Віктор Цибуленко  — укра-
їнський легкоатлет,  олімпійський чемпіон римської Олімпіади
(1960) у метанні спису.

50 років тому (1970) у м. Міннеаполісі (США) померла Ок-
сана Лятуринська, українська письменниця, скульптор. Нале-
жала до Празької школи української поезії. Автор збірок поезій
"Гусла", "Княжа емаль", "Веселка" та ін. Лятуринській належать
скульптурні твори: погруддя Т. Шевченка, С. Петлюри, пам’ят-
ник полеглим (м. Пардубіци, Чехія). Народилася 1 лютого 1902 р.
у с. Вишнівці (тепер — Тернопільська обл.).

14 червня
85 років тому (1935) народився Григорій Півторак, українсь-

кий мовознавець, чл.-кор. НАН України. Дослідник проблеми ет-
ногенезу слов’ян, історії і діалектології східно слов’янських мов.
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15 червня
245 років тому (1775) російським військом була зруйнована

Запорозька Січ. 
170 років тому (1850) на Лубенщині народився Михайло

Кучеров, видатний хімік ХІХ століття. Помер 9 липня 1911 р.
125 років тому (1895) помер випускник Київського універ-

ситету Микола Бунге, міністр фінансів і голова Державної Ради
міністрів Російської імперії. Народився в Києві 23 листопада
1823 р.

95 років тому (1925) у Жорнищі (тепер — Вінницька обл.)
народився Павло Хавлюк, український археолог, дослідник
ранньослов’янських пам’яток Побужжя.

16 червня
225 років тому (1795) помер Олександр Шумлянський, док-

тор медицини, реформатор медичної освіти в Росії наприкінці
XVIII ст. Першим у світі дав найдокладнішій на той час опис
гістологічної будови нирок. Напрацьовані ним матеріали були
використані при реорганізації системи підготовки лікарів в
Росії. Народився 1748 р. в с. Янівка поблизу Полтави.

17 червня
120 років тому (1900) народився Митрофан Кононенко,

український актор, народний артист УРСР. З 1923 — у Хар-
ківському українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка
(до 1935 — "Березіль"). Помер 1 січня 1965 р. у Харкові.

18 червня
120 років тому (1900) в Стегниківці на нинішній Тернопіль-

щині народився відомий громадський діяч української емігра-
ції в Канаді Іван Карман. Помер у Торонто 20 травня 1979 року.

19 червня
125 років тому (1895) в Катеринославі народився Олександр

Бродський, видатний хімік ХХ століття, відкривач важкої води.
Помер 21 серпня 1969 р.

20 червня
140 років тому (1880) народився Антон Думанський, один

із засновників української колоїдної хімії. Помер 14 травня
1967 р.
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115 років тому (1905) народився Сергій Всехсвятський, ві-
домий астроном сучасності. Помер 6 жовтня 1984 р.

95 років тому (1925) народився Андрій Німенко, український
скульптор, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв Гру-
зинської РСР. У творчому доробку — пам’ятники Д. Гурамішвілі в
Миргороді і Лесі Українці в Луцьку (у співавторстві), М. Давидову
в с. Веселі Боковеньки на Кіровоградшині; портрети О. Білаша,
Григора Тютюнника, В. Винниченка, серія пам’ятних медалей "Геть-
мани України" та ін. Теоретичні праці — "Українська скульптура
другої половини ХІХ— початку ХХ ст." (1963), "Пам’ятники Тара-
сові Шевченку" (1964), "Кавалерідзе-скульптор" (1967).

70 років тому (1950) у с. Вовчухи (Львівська обл.) народився
Василь Откович, український мистецтвознавець. Працював у
музеї етнографії та худ. промислу НАН України. Директор На-
ціонального музею у Львові (з 1994). Лауреат Державної пре-
мії України ім. Т. Г. Шевченка. Серед праць — "Іван Сколоздра.
Живопис на склі: Альбом", "Українське народне малярство
XIII—XX ст.: Альбом" (у співавт.) та ін.

21 червня
215 років тому (1805) у Києві народився Микола Закревсь-

кий, історик, фольклорист, письменник, етнограф, мовозна-
вець. Уклав збірку "Старосвітський бандурист", що вмістила
українські пісні, думи, приказки, прислів’я, загадки, "Словник
малоросійських ідіом". Автор "Опису Києва" (в 2-х тт., М.,
1868). Помер 10 серпня 1871 р. у Москві.

160 років тому (1860) помер Микола Маркевич (Маркович),
український поет і перекладач, історик, етнограф, фолькло-
рист, архівіст, композитор і музикант. У 1831 р. надрукував
поетичну збірку "Українські мелодії", де показав героїзм ко-
зацької боротьби. У 1842—1843 pp. з’являється п’ятитомна іс-
торична праця "Історія Малоросії", а у 1856 р. видав етногра-
фічну працю "Реки Полтавской губерніи" (Записки русского
географического обшества, кн. XI), "Обычаи, поверья, кухня и
напитки малороссиян" (1860 p.). Записував народні пісні, думи,
обряди, зібравши в збірник 150 народних пісень. Був унікаль-
ним архівістом, зібрав понад 6000 рукописів, актів, справ, ста-
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ранно склавши до них покажчик. Народився 7 лю того 1804 р.
у с. Дунайці (тепер — Київська обл.). 

135 років тому (1885) в Бандирівці на Херсонщині наро-
дився Іван Губа, з 1946 року — архиєпископ православних
українців в еміграції в Швабії з резиденцією в Аугсбурзі, де зна-
ходилось і церковне управління на Баварію. У 1951 році емі-
грував до США, де очолив парафію Пресвятої Трійці в Нью-
Йорку.  Помер 24 листопада 1966 р. Похований у Бавнд-Бруку. 

120 років тому (1900) народилася Катерина Грушевська,
українська фольклористка, соціолог. Керувала Кабінетом при-
мітивної культури УАН, редагувала 1926—29 його щорічник
"Первісне громадянство та його пережитки на Україні".
Підготувала до видання з власними передмовами "Українсь-
кі народні думи" (1927—31). Репресована 1939 р. Померла
1944 р.

23 червня
110 років тому (1910) у Козярах Збаразького повіту в Галичині

народився Володимир Стецюк, призначений з 1943 року польо-
вим духовником дивізії "Галичина". Розстріляний німцями 24
липня 1944 року за оборону прав українського вояцтва.

45 років тому (1975) у Херсоні народилася Тетяна Лисенко   —
українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка (1992).

24 червня
160 років тому (1860) в  Миньківцях Новоушицького повіту

Подільської губернії народився Феофіл Яновський, українсь-
кий терапевт, доктор медицини, професор Київського та Но-
воросійського університетів, академік УАН. Основні роботи
присвячено дослідженню патогенезу туберкульозу легенів, хво-
роб нирок, фізіології та патології кровообігу та травлення.
Створив українську школу терапевтів. Помер 8 липня 1928 р.

55 років тому (1965) у Празі помер професор УВУ Олександр
Гайманівський. Народився 1888 року на Чернігівщині. 

25—26 червня
30 років тому (1990) відбувся візит підпільно висвячених

владик Української греко-католицької церкви до Папи Рим-
ського Івана-Павла ІІ.
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27 червня
120 років тому (1900) народився Олександр Сердюк, укра-

їнський актор, режисер, педагог, народний артист СРСР.
Вчився в Київському музично-драматичному інституті ім. Ли-
сенка. Був учнем О. Загарова, М. Старицької, Л. Курбаса. Пра-
цював у театрі "Березіль" (з 1935 — Харківський український
музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка), 1957—62 — ди-
ректор і художній керівник. Професор Харківського інституту
мистецтв (з 1960). Помер 14 грудня 1988 р. у Харкові.

80 років тому (1940) помер Іван Кревецький, український істо-
рик, бібліотекар і журналіст, дійсний член НТШ. Був редактором
часописів "Наша школа" (1909—12), "Республіка" (1918—19), "Стара
Україна" (1924—25), керівником наукового семінару з української
військової історії у Львівському (таєм ному) українському універ-
ситеті (1921—25). Автор багатьох праць з історії подій 1848—49 pp.
на Галичині та Прикарпатті. Народився 14 жовтня 1883 р.

28 червня
день Конституції України

80 років тому (1940) війська Червоної армії за попереднім
погодженням з гітлерівською Німеччиною увійшли в Бесара-
бію і Північну Буковину з метою анексії цих територій.

29 червня
75 років тому (1945) було підписано угоду між СРСР і Чехо-

словаччиною, за якою Закарпатська Україна була передана до
складу УРСР.

30 червня
Акт відновлення української держави (львів, 1941)

95 років тому (1925) ВУЦВК і Раднарком УСРР ухвалили
декрет "Про заходи термінового переходу на повну україніза-
цію радянського апарату".

90 років тому (1930) паритетна комісія ЦВК СРСР в справі
обміну науковими та художніми цінностями закінчила свою
сесію, на якій погоджено передати певну частину українських
цінностей із музеїв Москви і Ленінграда до УСРР.

25 років тому (1995) помер видатний український співак На-
зарій Яремчук. Народився 30 листопада 1951 року.

Червень
80 років тому (1940) у Харкові розпочато серійний випуск

найславетнішого танка Другої світової війни Т-34.
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ПАМ’ЯТНИЙ  САМодЕРЖЕЦЬ  УСІЄЇ  РУСИ
(до 815-річчя загибелі князя Романа Мстиславовича)

Серед тих українських достойників, хто
розумів значення власної державності для
порятунку нації після падіння Русі, найбільш
видатною бачиться постать волин-ського
князя Романа Мстиславовича, який 1199
року об’єднує  Волинське й Галицьке князів-
ства в єдиний державний організм на захід-
них теренах розселення нашого народу. Тоді
Волинь, Забужжя, Подністров’я й Прикар-
паття опинилося під одним князівським скі-

петром, і це справді поклало початок відродження української
державності під назвою Галицько-Волинське князівство.  

Зрозуміло, що для цього Роману довелося докласти величезних
зусиль, бо насамперед довелося утвердити економічну базу від-
родженої держави, використовуючи таку важливу комунікаційну
артерію, як Західний Буг — Дністер, що була основою західної
гілки балто-чорноморського торговельного шляху. Намагаючись
зміцнити авторитет своєї влади, він пішов на жорсткі заходи в бо-
ротьбі з непідпорядкованістю галицьких бояр. Хроністи того часу
записали такі слова щодо його акцій у цьому плані: "Звичайна
приказка його була: не можна безпечно їсти меду, не винищивши
рою, не буде пахнути коріння, поки його не потовчеш".

На цьому Роман Мстиславович не зупиняється, намагаючись
об’єднати власне всі українські землі, як вони вже починають
іменуватися в Іпатіївському літописі з 1187 року, від Вісли і Кар-
пат до Дніпра й Чорного моря. Зрозуміло,  що його погляд був
звернутий насамперед на Київ, який уже в часах князювання Ос-
момисла починає втрачати своє значення на користь Галича. Як
пишеться в Суздальському літописі, в 1202 році "Роман скоро
в’їхав з усім військом до Києва. Кияни втворили йому ворота на
Подолі. Роман післав послів на Гору до Рюрика й Ольговичів і
водив Рюрика й Ольговичів до хреста, а й сам їм цілував. Він пу-
стив Рюрика у Вручий, а Ольговичів за Дніпро до Чернігова". 

Проте Роман, зайнявши Київ, не переніс одразу ж сюди вер-
ховну владу, а,  посадивши на престол двоюрідного брата Ін-
гвара Ярославовича, лише зайнявся підготовкою проекту від-
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новлення могутності Русі.  Літопис так свідчить про це: "Си-
дячи в Києві, Роман почав гадати з князями й дружиною про
устрій Руської землі. І уклавши, послав до Всеволода у Влади-
мир і всім місцевим князям повідомити: "Це, браття, знаєте, що
в Києві є найголовніший престол у Руській землі й належить
княжити на ньому найстаршому й найрозумнішому серед бра-
тії, щоб міг добре керувати й землю Руську всюди боронити й
утримувати порядок серед братії, щоб не ображав один одного
і не нападав на чужу волость. А се нині бачим, що  не те нині
робиться: нападають молодші та невмілі, котрі не можуть
землю утримати і серед братії лад встановити, а й навіть себе
оборонити. Через те виникає війна серед братії, приводять пога-
них і гублять землю Руську і забирають землі в братів, які їм дуже
хочеться. Таке неправедно робив Рюрик, і тому скинув я його,
щоб встановити спокій у землі Руській, доки вся братія, пога-
давши про устрій, яким би то його зробити…Я ж вам таке мовлю,
якщо захочете, то коли князя у Києві бог забере, нехай зійдуться
до Києва місцеві князі, володимирський і чернігівський, і га-
лицький, і смоленський, і полоцький, і рязанський, і подумавши,
виберуть старішого і найбільш гідного мужа собі і затвердять
хресним цілуванням, як у інших землях розумно робиться.

Молодших князів при цьому не треба, нехай послухають цих
головних. І коли князь великий у Руську землю буде обраний,
має собі найстаршого сина лишати в своїй вотчині, а молод-
шим поділити або там, або в Руській землі від Горині й за Дні-
про, оскільки міста там здавен тягнуться до Києва. А яко хтось
з братії позаздрить іншому і наскочить на чужу волость, вели-
кий князь має судити з місцевими князями й помирити їх. 

А якщо на кого підуть війною половці, або угри, або ляхи, або
якийсь інший народ, і сам князь оборонити не зможе, а лише
князь великий, то він зв’язавшись з братією, місцевими князями,
нехай пошле допомогу від всієї землі Руської, скільки потрібно. А
щоб місцеві князі не дрібнилися, то не можна волості між синами
ділити, але віддати стіл після себе одному старшому зі своєю во-
лостю. Меншим же дати на покорм по місту або по селу. І вони
мусять ходити під рукою старшого брата. Якщо немає в когось
сина, тоді віддати рідному братові. Якщо нема брата рідного, тоді
віддати старішому в його роді, аби руська сила не дрібнилася. 

Разом добре: коли небагато князів у Руській землі було  і ста-

132



рішого слухали, тоді всі навколишні боялися й шанували і не
сміли воювати, як бачимо нині. І якщо вам любо, то зійдемося
до Києва і, подумавши, встановимо закон". 

Поширивши свою відозву серед усіх Рюриковичів, Роман
Мстиславович ініціює Трипільський з’їзд князів, на якому пла-
нував виробити й остаточно узгодити основні правила життя
своєї держави. Цього вимагала й напружена обстановка на пів-
денно-східних кордонах, де зачали з’являтися половці, шар-
паючи Київщину й Переяславщину за підтримки своїх союзни-
ків з числа українських князів. 

За літописними даними, "2 січня 1203 року зайняли Київ
Рюрик, Ольговичі й уся Половецька земля. І сталося велике лихо
в руській землі, такого лиха не було над Києвом від хрещення;
були напасти й заняття, але такого, як тепер сталося, ще не було:
бо заняли й попалили не лише Поділ, але й Гору заняли, й митро-
поличу церкву святої Софії розграбили, так само церкву Деся-
тинну святої Богородиці й усі монастирі. Обдерли ікони, деякі
таки позабирали, також і чесні хрести й святі посудини, книги,
одежі давніх блаженних князів, що повішали були на пам’ять по
собі в святих церквах, — це все заграбили. Це все сталося за наші
гріхи. А ще й черців старих і черниць повбивали, і старих свяще-
ників, а так само сліпих, хромих сухих і прокажених – і тих усіх по-
рубали. А що було молодих черців і черниць, священиків і попадів,
чи киян, їх дочок і синів, то їх усіх чужинці повели до возів…". 

Тож саме життя стверджувало необхідність об’єднання русь-
ких земель. Ось чому на початку 1205 року спільно ходили
руські князі на половців на чолі з князем Романом: "А тоді була
зима й половцям було дуже тяжко; це Бог післав на них таку
кару. Руські князі взяли багато полону, займили їх стада й вер-
нулися додому з великим полоном . І настала велика радість
для всіх християн Руської землі".

Однак, як повідомляє далі літопис, "лише діявол, що не хоче
добра християнському родові, був сумний. .. до Треполля при-
їхали Рюрик, Роман, а й Ростислав приїхав, що був у свого шу-
рина в Переяславі. Тут вони переговорювали про волости (й
хотіли поділити їх відповідно до того), хто як потерпів за Руську
землю. Але діявол довів до великого замішання. Роман піймав
Рюрика, післав (його) до Києва й постриг у черці, так само його
жінку й дочку (свою жінку), що їх був відправив. Сина ж Рюри-
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кового (Ростислава) й його брата Володимира взяв зі собою". 
Отож, Роман Мстиславович, володіючи Києвом, після Три-

пільського з’їзду князів його залишає й повертається до Галича,
звідки невдовзі переносить свою столицю до Володимира Во-
линського. Зрозуміло, що це відіб’ється і на долі Києва, який буде
й далі занепадати. Тому й не дивно, що коли в 1240 році  Батий з
високого пагорба над тоді ще повноводою Либіддю дивився на
Київ, то перед ним уже не підносився легендарний град "матері
городів руських", а лише тінь його колишньої величі. 

Важко сказати, що стало причиною такого нерозважливого
кроку: чи князь Роман не зрозумів значення Києва для розбу-
дови своєї держави, вважаючи більш важливим західний ре-
гіон українських земель, який менше потерпав від набігів
половців і був ближчим до Європи; чи не бажав залишатися в
місті, в якому каралися  з його волі колишні дружина і тесть? 

Можливо, снувалися якісь західні проекти, зокрема, ство-
рення коаліції європейських монархів. Але ж, коли Папа Іно-
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кентій ІІІ прислав князеві Роману корону, він не приймає її. По-
перше, тодішнє українське суспільство не готове було перейти
на латинство. По-друге, цей же Святий Отець щойно організував
Четвертий Хрестовий похід проти Візантії (1202— 1204), за-
ливши  столицю східного християнства кров’ю. Очевидно, саме
це найбільше тоді застерегло українців від союзу з Римом.  Роман
же, як свідчить пізніший переказ, відповів так: "Поки маю меч,
не буду купувати володінь іншою ціною, тільки кров’ю, як
батьки і діди наші розмножили руську землю". 

Тим часом на власну руку князь Роман продовжує збирати
втрачені землі нашого народу. На початку літа 1205 року пішов
він на ляхів, зайняв два міста. Але як дійшов до Вісли, то з не-
великим розвідувальним відділом необачно від’їхав для вив-
чення ситуації й потрапив у пастку. Під час нерівного бою
загинув 19 червня 1205 року. 

Відзначаючи заслуги князя Романа перед нашим народом,
"Галицько-Волинський літопис" іменує його "пам’ятним само-
держцем усієї Руси, що  побідив поганські народи, а сам мудрі-
стю ума заховував божі заповіді: бо він кинувся був на поган
так, як лев, а був сердитий, як рись, нищив їх, як крокодил, пе-
реходив їх землю, як орел, а був хоробрий, як тур".

ПІШКИ ТИСЯЧІ КІлоМЕТРІВ до РІдНоЇ ЗЕМлІ
(до 30-річчя від дня смерті Юрія бобровського)

Так уже сталося, що уродженцю степової Наддніпрянщини
Юрію Бобровському довелося постійно виборювати своє право
за виживання. Рано залишившись без батьків, яких забрала
більшовицька агресія проти України, він змушений був само-
стійно пробиватися крізь терни сталінщини. А вона схопила
талановитого юнака мертвою хваткою, коли вже закінчив істо-
рико-філологічний факультет тодішнього Харківського інсти-
туту народної освіти й викладав у середніх і вищих навчальних
закладах, водночас здобувши науковий ступінь. 

Засланий у далекі казахські степи, він тільки з початком гіт-
лерівського нападу на СРСР побачив можливість вирватися з
того пекла: нелегально пробирався тисячі кілометрів до рідної
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України, голодуючи й переховуючись по узбіччях. А коли ні-
мецько-радянський фронт покотився на захід, то вдруге скуш-
тувати блага комуністичного раю вже не захотів, відтак по-
дався в незвідане, де сподівався вижити й далі працювати для
України.

Це йому вдавалося в західнонімецькому Аугсбурзі, де, не-
зважаючи на постійну загрозу бути виданим американцями як
"людина Сталіна", трудився на збереження українства. Його
живе й друковане слово несло впевненість тим, хто вже від-
чаювався, втрачав надію на майбутнє.

Перебравшись до США, пройшов важкий шлях адаптації до
життя в американському суспільстві, заробляючи спочатку
шматок хліба важкою фізичною працею чи викладанням ро-
сійської мови у військовій академії. Потім повернувся до звич-
ної для себе — викладання в парафіяльних  українських шко-
лах, для яких укладав підручники, багато років редагував жур-
нал "Рідна школа", згодом місячник "Українське православне
слово". Знову ж таки постійно дописував до українських ви-
дань.

Професор Юрій Бобровський відійшов у вічність у червні
1990 року й похований серед земляків-українців на цвинтарі в
Бавнд-Бруку.
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1 липня
110 років тому (1910) від польської кулі у Львові загинув

студент Адам Коцко, що спричинилося до піднесення націо-
нально-визвольної боротьби в Галичині.

65 років тому (1955) в Оберферінгу (Німеччина) помер ві-
домий український громадський діяч Ілько Попович.

2 липня
195 років тому (1825) народився Володимир Александров,

український і російський письменник, фольклорист. Упоряд-
кував "Украинский карманный календарь на 1887 год" (1886),
альманахи української поезії "Складка" (1887, 1893). Окремі по-
езії-переспіви ("Я бачив, як вітер берізку зломив", "Ти несись,
мій спів, з мольбою") стали популярними романсами. Помер
10 січня 1894 р. у Харкові. 

180 років тому (1840) народився Павло Кузьминський, ви-
датний спеціаліст у галузі суднобудування. Помер 20 квітня
1900 р.

125 років тому (1895) у с. Дворічний Кут під Харковом на-
родився Олесь (Олександр) Чишко, український і російський
композитор, співак (тенор) і педагог. Заслужений діяч ми-
стецтв Узбецької РСР (1944) та РРФСР (1957). Організатор і
перший художній керівник Ансамблю пісні і танцю Балтій-
ського флоту (1939—1940). Написав опери "Яблуневий полон"
(за п’єсою І. Дніпровського, 1931), "Броненосець "Потьомкін"
(1937), "Леся і Данило" (1958), "Суперники" (1964), вокально-
симфонічну сюїту "Шахтарі" (1955), "Українську сюїту" (1944),
твори для оркестру народних інструментів, хори, романси
(близько 50), пісні на слова О. Пушкіна, Т. Шевченка, обробки
українських, російських, казахських, узбецьких народних пі-
сень (близько 160), музику до драматичних спектаклів. Вик-
ладав у Ленінградській консерваторії. Автор книги "Певчес-
кий голос и его свойства" (1966). Помер 4 грудня 1976 р. у Ле-
нінграді. 

125 років тому (1895) помер Михайло Драгоманов, укра-
їнський громадсько-політичний діяч, літературознавець, істо-
рик, педагог, публіцист, фольклорист, економіст, філософ.
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Редагував газету "Киевский телеграф", журнал "Громада".  З
1876 — на еміграції. Очолював кафедру всесвітньої історії Со-
фійського університету, займався науковою та педагогічною ді-
яльністю. Автор праць "О педагогическом значений малорус-
ского языка", "Малорусские народные предания и рассказы",
"Шевченко, українофіли і соціалізм", "Исторические песни ма-
лорусского народа" (у співавторстві з В. Антоновичем), "Воль-
ний союз — вільна спілка", "Чудацькі думки про українську
національну справу", "Розвідки Михайла Драгоманова про
українську народну словесність і письменство", "Політичні
пісні українського народу", "Пропащий час. Українці під мос-
ковським царством (1654—1876)" та ін. Народився 18 вересня
1841 р. у Гадячі (тепер — Полтавська обл.).

95 років тому (1925) у Матусевому на нинішній Черкащині
народилася Ольга Олійник, видатний математик сучасності,
член Російської академіх наук, Італійської АН у Палермо,
Едінбурзького королівського товариства, лауреат іменної на-
городи "Колеж де Франс". Померла   13 жовтня 2001 року в
Москві.

80 років тому (1940) політбюро ЦК ВКП (б) включило тери-
торії Бесарабії й Північної Буковини до складу УРСР й до-
ручило ЦК КП (б) У до утворення районів затвердити тут
керівництво повітових виконавчих комітетів і повітових комі-
тетів КП (б) У.

2—3 липня
65 років тому(1955) у Нью-Йорку створено "Об’єднання ко-

лишніх вояків УПА в США» на чолі з Петром Миколенком.
3 липня

95 років тому (1925) політбюро ЦК КП (б) У ухвалило рі-
шення про взяття під державну охорону могилу Тараса Шев-
ченка в Каневі.

90 років тому (1930) народився Віктор Коптілов, українсь-
кий мовознавець, перекладач. З травня 1981 — в секретаріаті
ЮНЕСКО. Автор праць з лінгвостилістики і перекладознав-
ства.

80 років тому (1940) у Харбіні помер відомий українсь-
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кий діяч Манчжурії Іван Мозолевський. Народився в Тули-
голові Глухівського повіту Чернігівської губернії 1 квітня
1862 р.

80 років тому (1940) політбюро ЦК КП (б) У затвер-
дило склад повітових виконавчих комітетів у Бесарабії й
Північній Буковині, території яких включались до складу
УРСР.

4 липня
90 років тому (1930) у  Ружині (тепер — Житомирська обл.)

народився Йон Винокур, український дослідник давньослов’ян-
ської археології, зокрема черняхівської культури. Доктор істо-
ричних наук, автор понад 200 наукових публікацій. 

85 років тому (1935) у Києві народився Володимир Збено-
вич, український археолог, один з провідних дослідників три-
пільської культури.

30 років тому (1990) в американському місті Сіетлі помер
від променевої хвороби льотчик-випробувач Анатолій Гри-
щенко, котрий був одним з тих авіаторів, які працювали над
чорнобильським реактором у травні й серпні—вересні 1986
року.

5 липня
75 років тому (1945) народився Олександр Коваль, укра-

їнський кінорежисер, кінооператор, народний артист Ук-
раїни, лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.
Створив фільми "Секрет мовчання", "Маланчине весілля",
"Отак і пишу, Остап Вишня", "На Різдво", з циклу "Заповіти
Йосипа Сліпого" — "Терновий вінок", "Неофіти", "А ще не
сьома печатка" та ін.

6 липня
130 років тому (1890) помер видатний учений у галузі

ботаніки Олександр Бунге. Народився в Києві 24 березня
1803 р.

70 років тому (1950) народився  Султан  Рахманов—укра-
їнський радянський важкоатлет, олімпійський чемпіон 1980
року, екс-рекордсмен світу. Помер  5 травня 2003 року в Дні-
пропетровську.
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7 липня
90 років тому (1930) народився Іван Кандиба, український

юрист, правозахисник, один із засновників Спілки українських
робітників і селян і Української Гельсинської групи.

8 липня
145 років тому (1875) у Дубовому Гаю Прилуцького повіту

Полтавської губернії народився Федір Даниленко, відомий
діяч українського національного руху на Далекому Сході, вче-
ний-китаїст. Загинув у сталінських концтаборах після викра-
дення більшовицькими спецслужбами з Манчжурії 3 жовтня
1945 р.

10 липня
145 років тому (1875) у Житомирі народився Андрій Біло-

груд, один з найактивніших розбудовників Санкт-Петербурга
на початку ХХ століття. Помер 19 липня 1933 р.

120 років тому (1900) народився Петро Погребняк, укра-
їнський лісівник та ґрунтознавець, академік АН УРСР, її віце-
президент (1948—52). Розроблювані ним теоретичні основи
порівняльної екології, лісової типології та фітоекології
знайшли широке застосування, зокрема, при облісненні Олеш-
ківських пісків. Помер 25 липня 1976 р.

40 років тому (1980) помер Леонід Гребень, український
селекціонер сільськогосподарських тварин, академік АНУ,
академік ВАСГНІЛ. Брав участь у виведенні та удосконален-
ні асканійської тонкорунної вівці та української степової
білої породи свиней, вивів українську степову рябу породу
свиней. Під його керівництвом розпочата робота зі ство-
рення напів тонкорунних м’ясо-шерстних овець. Народився
18 серпня 1888 р. у  Кринках (нині — Брестська обл. Біло-
русі).

30 років тому (1985) у США помер лауреат Нобелівської пре-
мії в галузі економіки Саймон (Семен) Кузнець. Народився в
Харкові 30 січня 1901 р.

11 липня
105 років тому (1915) у с. Вільшанах (нині — Харківська

обл.) народився Володимир Оглоблін, український актор, ре-
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жисер, заслужений діяч мистецтв УРСР. Серед учнів майстра —
Ю. Суржа, М. Задніпровський та ін.

95 років тому (1925) у Львові було засновано українське на-
ціонально-демократичне об’єднання (УНДО) на чолі з Д. Ле-
вицьким — найчисленніша українська політична партія на
західних землях. Припинило діяльність у вересні 1939 р.

12 липня
105 років тому (1915) народився Петро Тронько, українсь-

кий історик, академік НАН України, автор понад 600 наукових
праць, у т. ч. 17 монографій. Помер 12 вересня 2011 р. у  Києві.

55 років тому (1965) помер Данило Воронцов, український
фізіолог, академік АН УРСР. Визначив часові характеристики
електричного потенціалу дії нервів і м’язів, з’ясував поход-
ження зубців електрокардіограми, встановив іонні механізми
збуджуваності, відкрив та проаналізував слідову електро-
від’ємність, що розвивається після потенціалу дії нерва. Наро-
дився 24 грудня 1886 р.

13 липня
160 років тому (1860) в Стариках на нинішній Житомир-

щині народився Володимир Амалицький, видатний геолог.
Помер 15 грудня 1917 р.

90 років тому (1930) у Дніпропетровську народилася Галина
Матвієвська, відомий математик, член-кореспондент АН Узбе-
кистану.

90 років тому (1930) народився Віктор Цибуленко — ра-
дянський легкоатлет, олімпійський чемпіон у метанні списа
(1960 рік, Рим). Помер 19 жовтня 2013 року в  Києві.

14 липня
60 років тому (1960) у Києві народився Георгій Погосов—

український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон
1992 року.

15 липня
130 років тому (1890) у Дувані (тепер — Башкортостан, Росія)

помер Іван Шаповаленко (Шаповалов), маляр (живописець).
Вчився в Санкт-Петербурзькій Академії мистецтв, Римській ака-
демії св. Луки. Певний час (з 1834) мешкав в Італії. Після повер-
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нення до Росії — старший майстер мозаїчного закладу Санкт-Пе-
тербурзької Академії мистецтв. Народився 1820 року.

16 липня
30 років тому (1990) Верховною Радою УРСР було прийнято

Декларацію про державний суверенітет Української РСР.
19 липня

75 років тому (1945) у московських застінках НКВС загинув
Президент Карпатської України о. Августин Волошин. Наро-
дився 18 березня 1974 р. в Колочаві на Закарпатті.

45 років тому (1975) в Буенос-Айресі помер видатний гео-
лог сучасності Юрій Полянський. Народився 6 березня 1892 р.
в Жовтанці поблизу Львова.

20 липня
100 років тому (1920)  ЦК РКП (б) видав директивний лист

на підтримку рішення більшовицької влади Кубано-Чорно-
морської області про розпуск там організацій "Просвіти".

40 років тому (1980) Папа Римський Іван-Павло ІІ прий-
няв українських професорів у вільному світі Богдана Лон-
чину, Мирослава Лабуньку, Петра Зеленого й Володимира
Яніва.

21 липня
30 років тому (1990) в Єревані помер Сергій Параджанов,

режисер, народний артист УРСР з 1990 p., класик українського
й світового кінематографу. Народився 9 січня 1924 р.

24 липня
205 років тому (1815) у Києві помер Лук’ян Ведельський (Ве-

дель), український художник. Батько А. Веделя. Входив до ма-
лярського цеху. Був власником різьбярної майстерні. Вважа-
ється ймовірним його авторство майстра іконостасу для Церк-
ви Різдва Богородиці на Подолі у Києві (не зберігся). Наро-
дився у 1730 р.

135 років тому (1885) народився Володимир Сальський, вій-
ськовий діяч, полковник царської армії. Восени 1917 р. брав
участь в українізації російських частин Північного фронту. У
листопаді 1919 р. отримав звання генерал-хорунжого, при-
значений Військовим міністром УНР. На еміграції продовжу-
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вав займатися військово-політичною діяльністю. Входив до
Вищої Військової Ради, Українського Центрального Комітету,
Об’єднання вояків армії УНР. Помер 5 жовтня 1940 р. у Вар-
шаві.

110 років тому (1910) в Санкт-Петербурзі помер Архип
Куїнджі, живописець, професор, згодом — дійсний член Пе-
тербурзької Академії мистецтв, керівник пейзажної майстерні.
Пейзажним живописом захопився під впливом І. Айвазовсь-
кого. В творчому доробку такі відомі полотна, як "Українська
ніч", "Місячна ніч на Дніпрі", "Степ" та ін. Народився у січні
1842 р. у Маріуполі.

65 років тому (1955) народилася Любов Одинокова-Береж-
на — українська гандболістка, олімпійська чемпіонка монре-
альської (1976) і московської (1980) Олімпіад у складі збірної
СРСР.

25 липня
100 років тому (1920) у Відні Є. Петрушевичем було сфор-

мовано закордонний уряд ЗУНР.
90 років тому (1930) Казахський Центральний виконавчий

комітет звернувся до Всеукраїнського виконавчого комітету з
проханням сприяти розвитку освіти й культури серед укра-
їнського населення Казахстану.

65 років тому (1955) помер відомий композитор Ісаак Дуна-
євський. Народився 31 січня 1900 р. в Лохвиці на Полтавщині.

45 років тому (1975) помер видатний український публіцист
Михайло Сосновський. Народився на Тернопільщині 1 грудня
1919 р.

120 років тому (1900) у   Межиріччі (нині — Черкаська обл.)
народився Гаврило Пустовійт, український графік. Працював
у галузі книжкової та станкової графіки. Батько скульптора Ге-
оргія Пустовійта та живописця Сергія Пустовійта. Помер 20
березня 1947 р. у Києві.

27 липня
210 років тому (1810) в Прохорівці на нинішній Черкащині

народився Василь Завойко, адмірал російського флоту, гене-
рал-губернатор Камчатки. Помер 1898 р.
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140 років тому (1880) народився Володимир Винниченко,
видатний український письменник, голова першого укра-
їнського уряду в 1917 році, голова Директорії УНР у 1918—
1919 роках. Помер 6 березня 1951року в Мужені (Франція).

28 липня
140 років тому (1880) в Курманах на нинішній Сумщині   на-

родився Микола Андреєв, один із засновників сучасної  аку-
стики, Герой Соціалістичної Праці. Помер 31 грудня 1970 р.

60 років тому (1960) у Маріуполі народився Володимир
Гришко, український співак, народний артист України. Удо-
стоєний Гран-прі міжнародних конкурсів співаків у Барселоні,
Тулузі та ін.

29 липня
155 років тому (1865) в Прилбичах на Львівщині народився

Андрей Шептицький, Митрополит Української греко-като-
лицької церкви, громадський діяч. Помер 1 листопада 1944 р.

150 років тому (1870) у Ялті помер Амвросій Метлинський,
український поет-романтик, фольклорист і видавець. Наро-
дився у 1814 р. у  Сарах (тепер — Полтавська обл.).

115 років тому (1905) народився Володимир Бондарчук,
український геолог, академік АНУ. Автор монографії "Геоло-
гічна структура УРСР" (1946), першої з таких праць. Під його
керівництвом вперше складено Палеогеографічний атлас УРСР
(1960). З 1944 по 1951 рік був ректором Київського універси-
тету. Помер 27 лютого 1993 р.

30 липня
325 років тому (1695) народився Ілля Турчиновський, манд-

рівний дяк, регент, священик. Залишив відому "Автобіографію",
що містить не лише опис приватних подробиць особистого
життя, а й суттєві подробиці характерних для доби явищ. Рік
смерті невідомий. 

90 років тому (1925) народився Сергій Лапоногов, українсь-
кий архітектор, заслужений архітектор УРСР. Серед споруд —
міст ім. Є. Патона, інтер’єр Головпоштамту, річковий вокзал,
проект житлового масиву Теремки-1 у Києві, генеральний план
Славутича (всі — у співавторстві) та ін.
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31 липня
170 років тому (1850) народився Сергій Подолинський,

український соціолог та економіст. Був одним із попередників
В. Вернадського — заклав основи нового підходу до аналізу
роз витку людства, пов’язавши його із збереженням та нагро-
 мадженням енергії, першим у світі проаналізував конкретні
форми і складні процеси взаємозв’язків та взаємодії між люд-
ством, суспільством і природою. Першим розкритикував тео-
рію додаткової вартості К. Маркса. Передчасно помер від
важкої хвороби 12 липня 1881 р.
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ІдЕЙНИЙ НАТхНЕННИК 
НАЦІоНАлЬНоГо ВІдРодЖЕННЯ

(до 125-річчя від дня смерті Михайла драгоманова)
Після поразки "весни народів" у Галичині, за

словами Івана Франка,  всюди віяв "реакційний,
тісний і стухлий дух". Це й справді була "доба
важкого упадку української національної ідеї...
В культурному і громадському житті панувало
всесильно москвофільство і погорда до народ-
ньої, "хлопської" мови. Молодь далеко відстала
від культурного життя і європейських ідей".

І ось серед цієї затхлої атмосфери в 1875—1876 роках  по-
являються три листи Михайла Драгоманова до редакції жур-
налу львівської молоді "Друг", де працював і Франко. Із Женеви
й Софії, із скромної кімнати політичного емігранта лунають
напрямні, які стануть, як зазначав Степан Ріпецький, вихідним
моментом нового радикального, демократичного руху серед
української молоді і разом з тим початком нового розвитку
української літератури в Галичині.

Від імені української молоді Іван Франко відгукнеться по-
святою Михайлові Драгоманову, публікуючи переклад "Фау-
ста" Ґете 1881 року:

Тобі сей труд! Таж смілим словом 
Ти Розбив круг нас невіжості границі! 
На світло вирвав нас із темноти, 
На  волю  вивів з мертвоти  темниці!
Та Ти ж вказав нам путь куди іти, 
Як жизнь і кров до  людськості скарбниці, 
До поступу будови докладати, 
Добра собі в добрі для всіх шукати... 
Прийми ж сей труд! В чужім далекім   краю 
Сам  в бою, в труді йдеш вперед раз-в-раз. 
Коли  Ти рідним  словом нагадаєш
Вкраїну — матір, — о згадай і нас, 
Своїх синів, що враз з Тобою бажають,
Щоб  швидко блиснув правди й волі час, 

І щоб Тебе із вигнання, із далі 
На вольній ми Вкраїні привітали.
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Уважаючи Михайла Драгоманова за свого ідейного вчителя,
Іван Франко завжди наголошував велич цього видатного сина
українства. Скажімо, виступаючи у Львові 16 грудня 1894 року
Великий Каменяр заявив: "Народ, що не шанує своїх великих
людей, не варт зватися освіченим народом. Отеє ж і ми нині,
бажаючи сповнити свій обов’язок як освічених людей, ша-
нуємо ім’я і заслуги Драгоманова по 30 роках його праці. Та для
нас це не тільки обов’язок освічених людей, бо Драгоманів для
нас є чимсь більше, як заслуженим чоловіком. Ми в нім ша-
нуємо друга, вчителя, провідника. Через усіх тих 30 літ, а бодай
відтоді, коли ми самі стали до прилюдної роботи, голос його
був для нас заохотою, осторогою, вказівкою куди йти, голосом
сумління — що робити, а чого не робити.

Тому, хто зимою сидить у теплій хаті, при веселім вогні і при
світлі, в кружку родини, або добрих приятелів, не легко собі
здумати, як то робиться тому, хто в ту саму пору, в холод та ку-
ревільницю, без дороги і просвітку іде пустим полем або гу-
стим лісом. Так само й нині годі собі докладно здумати те
положення, в якім була українська поступова молодь в Га-
личині перед 20 роками…

Без знання того, що навколо неї діється, без тямучих про-
відників, без книжок, без поради і заохоти ми йшли наосліп,
читали, що впало в руки, і не знали, що зробити з тими хлопсь-
кими симпатіями, що у нас були принесені з батьківського
дому, і з тим невеличким знанням народнього життя, котре ми
з сіл принесли до Львова. Тут тих симпатій ніхто не поділяв,
тим життям ніхто не цікавився; нам казали вчитися для хліба,
любити щонайбільше мову народу, а не сам народ.

От тут то в великій пригоді нашому поколінню став Драго-
манів. Друкованим словом і листами він почав впливати на нас,
вказуючи нам інший, ширший світ поза тісними межами нашої
Галичини, вказуючи до чого йде теперішня наука і якої праці
та любови чекає від нас наш народ. Він нам показав, що наша
любов до простого хлопа власне мусить бути підвалиною нашої
роботи, що знання народнього життя ми мусимо розширювати
і збагачувати, а не забувати... В ім’я науки він почав нам голо-
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сити не те, щоб ми відсунулися від дійсного життя і його по-
треб, як говорили нам наші вчені. Він говорив щось зовсім про-
тивне, а власне те, що ми повинні всі свої сили віддати на услугу
тому народові, тому хлопові, що нас годує своєю працею, що
жиє в біді і тьмі для того, щоб ми могли дохапуватися світла,
розуму і вмілости...

Драгоманів показав, що рух українського народа до самопі-
знання і просвіти на рідній мові є зовсім природний і конеч-
ний...".

Ці слова Івана Франка надзвичайно вразили Михайла  Дра-
гоманова. Відповідаючи на ювілейні привітання зі Львова, він
зазначав: "З усіх частин нашої Батьківщини, Руси-України, Га-
личина стала мені може не менш рідною, як і Полтавщина, ду-
ховою родиною. Вже 20 років, як я догадався, що там поле, де
ми могли б працювати вільніше і значить ширше й глибше, ніж
у Російській Україні".

У той же час Драгоманов виступає як український соборник,
котрий вболіває за наших людей по всіх розселеннях. А най-
перше його турбує доля закарпатців, яких він не може ніколи
забути, як "пораненого брата". Відтак, продовжує Драгоманов,
"я дав собі Анібалову присягу працювати для того, щоб прив’я-
зати Угорську Русь до нашого національно-демократичного і
поступового руху, в котрому лежить її єдиний порятунок".

А ще Драгоманову пекло, що "наш народ скривджено не
тілько соціяльно і політично, але й національно. І кривда ле-
жить не тілько в тім, що наша національність, і, ознака її, мова
не має прав рівних з правами мови московської, польської,
угорської, румунської, але і в тому, що на всім обшарі землі, де
живе наш народ, хіба 5 % інтелігенції признає себе людьми од-
нієї національности з тим народом. Через те наш народ не має
культурної помочі од інтелігенції, котра чи прямо, чи посеред-
ньо живе з його праці. Лихо це дійшло до того, що навіть най-
демократичніші люде з інтелігенції, що живе серед нашого
народу, од нього власне одвертаються, а несуть свою працю,
таланти, гроші на службу другим народам".  

Так, Михайло Драгоманов уболівав за всіх українців. У пе-
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редньому слові до "Громади", яку він починав видавати в Же-
неві, 1878 року він детально перераховує етнічні межі нашого
розселення. Бо мав за головне завдання свого життя розказати
рідному народові, "хто він і що він, які його людські та націо-
нальні права, сили й можливости". 

І те, що він досяг у цьому плані дуже багато, красномовно
засвідчив той же Іван Франко, який у передмові другого ви-
дання у Львові праці Драгоманова "Шевченко, українофіли і
соціялізм" напише дослівно: 

"Передруковуючи отсю многоцінну, а так маловідому шир-
шому загалові працю Драгоманова, надіємося, що тепер вона
не збудить ніяких квасів та сердитостей. Те, що було в ній за-
дирливе в своїм часі, давно перейшло до історії та обсипалося
мов відцвілий цвіт; те, що в ній основне, виношене в душі ав-
тора і висловлене ясним, гарячим словом, лишається й до нині
цінним і неперестарілим і гідне того, щоб як окраса нашої кри-
тичної літератури було в руках усіх, кому дороге наше слово і
дорогі ці ідеї, для яких працювали й боролися оба чільні сини
України — Шевченко й Драгоманів".

СТЕПАН бАНдЕРА обРАВ УКРАЇНСЬКУ дЕРЖАВНІСТЬ, 
А ВолодИМИР ІВАШКо — МоСКВУ

(до 30-річчя ухвали декларації про державний 
суверенітет УРСР)

З самого початку роботи новообраної  Верховної Ради УРСР
у  1990 році її перший голова Володимир Івашко, який ще обій-
мав посаду і першого секретаря ЦК КПУ, підтримував ідею про
прийняття Декларації про державний суверенітет Української
РСР.  Скажімо, на засіданні 28 червня, яке відбувалося під його
головуванням, було розпочато процес розгляду цього питання.
Хоча й запропонований комуністами проект мало в чому за-
кріплював справжню суверенність, але питання в порядку ден-
ному вже стояло, відтак вони розраховували на прийняття
такого документу, яким будуть звіряти з курсом Москви всі
кроки України.

Очевидно, так воно і сталося б, але в цей час у Москві від-
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кривався ХХVІІІ з’їзд КПРС, куди від’їхала велика делегація
українських комуністів-парламентарів. А багато з останніх
раптом припинили відвідувати засідання Верховної Ради, що
демократами з Народної Ради розцінювалося як відвертий са-
ботаж з метою зірвати ухвалу цього доленосного для нашого
народу документу. Тим паче, що перший заступник Голови Іван
Плющ одержав чітку вказівку: до повернення з Москви 70
українських депутатів (переважно це були номенклатурні пра-
цівники, зокрема, секретарі обкомів і райкомів партії, котрі
могли контролювати народних обранців зі своїх регіонів) пи-
тання про державний суверенітет обговорювати, але на голо-
сування навіть у першому читанні — не ставити. 

Тактику затягування швидко розгадали члени Народної
Ради, від  імені яких В’ячеслав Чорновіл 6 липня виставив уль-
тиматум: 

"Перше. Негайно відкликати всіх депутатів УРСР делегатів
з’їзду КПРС — для участі в роботі Верховної Ради України.  

Друге.  У разі ігнорування цієї вимоги і подальшого саботажу
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роботи сесії Верховної Ради поставити перед Верховною Радою
УРСР і народом питання про зміну керівництва Верховної Ради.

Третє. Закликаємо виборців дати належну оцінку діяльності
своїх депутатів, що ігнорують у цей відповідальний момент ро-
боту сесії. 

Четверте. Відрядити в шахтарські регіони групи депутатів
Народної Ради для зустрічей з шахтарськими колективами".

За постанову про відкликання депутатів-комуністів з Москви
проголосував 291 депутат, у тому числі понад 200 членів КПРС.
Для Івашка це було несподіваним ударом, відтак він через три дні
відгукнувся на дану ухвалу своєю заявою про відставку з посади
Голови Верховної Ради УРСР, надавши перевагу запропонованій
йому посаді заступника Генерального секретаря ЦК КПРС.

Його прохання задовольнили. І це, на думку голови Народ-
ної Ради Ігоря Юхновського, "була найбільша, кардинальна по-
милка в нашій історії. Через те, що Івашко образився і подав у
відставку. А, безумовно, пізніше Президентом України обрали
б Івашка, і я глибоко переконаний, що він був би таким прези-
дентом, як Бразаускас. І господарство України розвивалося б
нормальним шляхом, бо збереглася б комуністична дисцип-
ліна з боку комуністичних директорів, які повністю володіли
центром, сходом і заходом України. Тобто, не розпалася б ін-
дустрія, не відбулося б такого безладу, який стався пізніше".

Поки що ж депутати-комуністи за порадою Станіслава Гу-
ренка проголосували за Декларацію про Державний суверені-
тет Української РСР, бо й справді, інакше їх люди не зрозуміли б.

Що ж до демаршу Володимира Івашка, то треба навести ці-
каву історичну паралель: улітку 1941 року перед провідником
Революційної ОУН Степаном Бандерою також був вибір — Гіт-
лер зажадав від нього відкликати Акт про відновлення Укра-
їнської держави 30 червня 1941 року — інакше арешт і ймо-
вірна смерть у гестапівських застінках. 

Степан  Бандера не відмовився від творення Української дер-
жави, хоч і потрапив у нацистський концтабір. Володимир
Івашко не підняв прапор українського державотворення, а
пішов на службу до Москви…
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2 серпня
115 років тому (1905) в Козацькому (тепер — Черкаська обл.)

народився Іван Підоплічко, український палеонтолог, зоолог та
археолог, академік AH УPCP, заслужений діяч науки. Відкрив т. зв.
мішану фауну в районі Новгород-Сіверського, вивчав фауну па-
леолітичних стоянок та поселень Придніпров’я та інших районів
України. Зробив значний внесок у теорію походження та розсе-
лення первісної людини. З 1965 р. директор Інституту зоології
AH УPCP. Створив теорію антигляціолізму, був організатором
ряду наукових видань: "Фауна України", "Вісник зоології", "Мате-
ріали з антропології України" та ін. Разом з Г. Молявко відтворив
ряд палеоландшафтів України. Помер 20 червня 1975 р.

80 років тому (1940) Верховною Радою СРСР було ухвалено
рішення про включення до складу УРСР Північної Буковини,
Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессара-
бії, заселених переважно українцями.

3 серпня
65 років тому(1955) уряд Канади призначив сенатором укра-

їнця з Вінніпега М. Вала.
5 серпня

165 років тому (1855) у Києві народився Олександр Вино-
радський, український диригент, композитор, громадський
діяч. Помер 17 жовтня 1912 р. у Києві.

15 років тому (2005) у Києві померла Поліна Астахова —
українська гімнастка, багаторазова олімпійська чемпіонка (здо-
була 5 золотих медалей). Народилася 30 жовтня 1936 року в
Дніпропетровську.

6 серпня
90 років тому (1930) народився Віктор Трефілов, видатний

український матеріалознавець. Помер 14 квітня 2001 р.
80 років тому (1940) політбюро ЦК ВКП (б) ухвалило рі-

шення про створення Чернівецької й Акерманської областей у
складі УРСР. 

7 серпня
130 років тому (1890) помер видатний геолог й організатор

промислового освоєння Кривбасу Олександр Поль. Народився в
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Малоолександрівці Катеринославської губернії 1 вересня 1832 р.
100 років тому (1920) народився Степан Бевзенко, українсь-

кий мовознавець, автор праць з історії української літературної
мови, діалектології. Уклав "Інверсійний словник української
мови" (1985). Помер 15 січня 2005 р.

75 років тому (1945) у таборі полонених вояків дивізії "Га-
личина" в Італії утворилася Українська студентська громада на
чолі з Дмитром Маслієм.

8 серпня
115 років тому (1905) у Полтаві народився Іван Францевич,

видатний матеріалознавець, Герой Соціалістичної Праці, лау-
реат Державних премій СРСР й УРСР. Помер у 1985 році в
Києві.

90 років тому (1930) в Маріуполі народився Віктор Бар’ях-
тар, відомий український фізик. 

55 років тому (1965) у  Шешорах (Івано-Франківська обл.)
відбувся несанкціонований мітинг, присвячений відкриттю
пам’ятника Тарасу Шевченку, в якому взяли участь син І. Фран-
ка Тарас, письменник Ю. Назаренко, журналіст В. Чорновіл, ет-
нографічний ансамбль "Гомін".

9 серпня
190 років тому (1830) у  Монастирищі (нині — Чернігівська

обл.) народився Пармен Забелло (Забіла), скульптор, академік Ім-
ператорської Академії мистецтв. Ранні роки майстра минули в
Києві — був учнем 1-ї київської гімназії. Серед творів: бюст
Т. Шевченка для Чернігова, М. Гоголя для Ніжина. Останні роки
життя провів у Швейцарії. Помер 25 лютого 1917 р. у  Лозанні. 

10—14 серпня
65 років тому (1955) у Варшаві відбувся процес проти 5 чле-

нів УПА, з яких троє були засуджені на кару смерті.
11 серпня

115 років тому (1905) у Чернівцях народився Ервін Чаргафф
(Erwin Chargaff), американський біохімік, член Національної
Академії наук США. Показав, що загальна кількість аденінових
залишків у кожній молекулі ДНК дорівнює кількості тимінових,
а гуанінових — цитозиновим. Це відкриття ("правило Чаргаффа")
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було використано для побудови моделі структури ДНК. Довів,
що ДНК має видову специфічність. Помер 22 червня 2002 р.

115 років тому (1905) народився Юрій (Іван) Кобилецький,
український літературознавець, критик, дослідник творчості
О. Кобилянської, І. Франка, А. Малишка. Помер 9 вересня 1987 р.
у Києві.

85 років тому (1935) у Слов’янську (нині — Донецька обл.)
народився Владислав Гладілін, український дослідник палеолі-
тичної доби, доктор історичних наук.

12 серпня
80 років тому (1940) народився Володимир Качкан, пись-

менник, публіцист, літературознавець, фольклорист.
15 серпня

265 років тому помер (1755) Мануїл (Михайло) Колачинсь-
кий, український філософ, письменник, ректор Карловецької
школи в Сербії, архімандрит, професор філософії Києво-Мо-
гилянської Академії (1739—1745). Народився у 1699 р. в Ям-
полі (нині — Вінницька обл.).

100 років тому (1920) померла Христина Алчевська, педагог,
діячка народної освіти. Заснувала у Харкові жіночу недільну
школу. Обстоювала українську мову, пропагувала творчість Т.
Шевченка. Основні праці: "Що читати народу", "Книга дорос-
лих". Народилась 1841 р.

16 серпня
45 років тому (1975) помер дворазовий олімпійський чем-

піон з легкої атлетики Володимир Куц. Народився на Сумщині
7 лютого 1927 р.

17 серпня
100 років тому (1920) генерал Врангель затвердив статут

"Кружка українських старшин" у Севастополі.
18 серпня

85 років тому (1935) народився Микола Слободян, укра-
їнський кінознавець, сценарист. Кандидат мистецтвознавства.

19 серпня
95 років тому (1925) в Києві народився Володимир Кири-

люк, відомий розв’язанням багатьох проблем теорії ймовірно-
сті й математичної статистики.  
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95 років тому (1925) народився Яків Прилипко, український ар-
хеолог, дослідник історії одягу на теренах України. Помер 1978 р.

65 років тому (1955) народилась Тамара Яценко, українська
актриса, народна артистка України. З 1980 — актриса Київсь-
кого молодіжного театру (нині — Молодий театр), де зіграла
ряд помітних ролей, — Проня Прокопівна ("За двома зайцями"
М. Старицького), Вівдя ("Отак загинув Гуска" П. Куліша). Має
в творчому доробку низку кінематографічних ролей.

20 серпня
190 років тому (1830) у Санкт-Петербурзі помер від холери,

в боротьбі з епідемією якої брав активну участь, Яків Саполо-
вич, лікар-хірург, доктор медицини, професор, реформатор ме-
дичної освіти. Освіту здобув в KMА, лікарський фах отримав у
медичній школі при Санкт-Петербурзькому генеральному су-
хопутному госпіталі. Вперше в медичній практиці в Росії на-
прикінці XVIII ст. почав застосовувати у хірургічній практиці
методи перкусії і аускультації. Народився 1766 р. в Срібному
(тепер — Чернігівська обл.).

110 років тому (1910) Митрополит Андрей Шептицький
прибув до США зі своєю першою пастирською поїздкою до
українців Північної Америки.

95 років тому (1925) було ухвалено постанову РНК УРСР
про оголошення Тарасової гори в Каневі державним заповід-
ником.

55 років тому (1965) помер Володимир Іздебський, скульп-
тор, мистецький діяч. Зорганізував на одеському ґрунті "Ин-
тернациональную выставку картин, скульптуры, гравюр и
графики" ("Салон" Іздебського, Одеса—Київ—Санкт-Петер-
бург— Рига), що мала значний вплив на мистецьке життя.
Твори: скульптура — "Стара", "Бюст поета", "Ібіс", "До прірви"
та ін. Народився у травні 1881 р. в Одесі.

21 серпня
110 років тому (1910) народився Дмитро Блажейовський,

український церковний діяч, історик. Помер 23 квітня 2011
року у Львові.

95 років тому (1925) помер Осип Маковей, український
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письменник, критик, історик літератури, перекладач, гро-
мадський діяч. Був редактором ж. "Зоря" (1884—95), газ. "Бу-
ковина" (1895—1897), одним із редакторів "Літературно-науко-
вого вісника". Збирав і досліджував етнографічні матеріали,
фольклор (історико-краєзнавчі нариси "Рекрут", "Звичаї, об-
ряди і повір’я святочні в місті Яворові"). Народився 23 серпня
1867 р. у Яворові (тепер — Львівська обл.).

75 років тому (1945) у західнонімецькому місті Фюрті  під про-
водом професора Зенона Кузелі відновила свою діяльність Комі-
сія допомоги українському студентству (КоДУС) на чужині.

22 серпня
120 років тому (1900) народився Петро Юрченко, українсь-

кий архітектор, мистецтвознавець, кандидат архітектури.
Серед споруд у творчому доробку будинок уряду в Харкові (у
співавторстві з П. Альошиним, В. Заболотним), житловий
масив "Промінь" у Харкові (у співавторстві з В. Заболотним),
Курський вокзал у Москві (у співавторстві з І. Каракісом, С.
Титаренком). Автор низки праць: "Народне житло України",
"Дерев’яна архітектура України", розділів в "Історії українсь-
кого мистецтва», нарисів історії архітектури. Викладав у
Київському художньому інституті та Київському інженерно-
будівельному інституті. Помер 23 червня 1972 р.

23 серпня
140 років тому (1880) в Черкасах народився Всеволод Бушен,

український живописець, художник ужиткового мистецтва.
Твори: "В садку" (1936), "Осінь" (1937) та ін. Збирав і замальову-
вав зразки українських килимів. Помер 4 лютого 1963 р. в Києві.

24 серпня
день незалежності України

95 років тому (1925) на засіданні Всеросійського Централь-
ного виконавчого комітету слухалося питання про передачу
УСРР архівних матеріалів, які зберігаються в сховищах Росії .
Створено комісію для встановлення переліку матеріалів, що
мають бути передані УСРР.

65 років тому (1955) український підприємець Василь Джус
купив для Українського інституту Америки палац "Стайвезан"
у Нью-Йорку.
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25 серпня
90 років тому (1930) колегія Наркомату освіти Казахської ав-

тономної радянської республіки схвалила план заходів щодо
культурно-наукового обслуговування українського населення
Казахстану.

80 років тому (1940) народився Микола Жулинський, укра-
їнський літературознавець, критик, громадський діяч, дирек-
тор Інституту літератури імені Т. Шевченка. 

27 серпня
125 років тому (1895) народився Володимир Кобилянський,

український поет, перекладач. Помер 10 вересня 1919 р. у Києві.
27 серпня—3 вересня

30 років тому (1990) у Києві відбувся І Конгрес Міжнародної
асоціації Україністів. 

28 серпня
130 років тому (1890) народився Дмитро Загул, український

поет, літературознавець, критик, перекладач. Автор текстів
ряду пісень та романсів ("Грими, грими, могутня пісня", "За
буйнесеньким вітром в погоню"). Репресований 1933 р. Помер
влітку 1944 р. на Колимі.

29 серпня
80 років тому (1940) в Берліні помер Євген Петрушевич,

український політик, у 1907—1918 роках обирався депутатом
австрійського парламенту. Був головою Української Націо-
нальної Ради й Президентом ЗУНР. У 1920—1923 роках очо-
лював уряд ЗУНР в екзилі. Народився 6 червня 1863 р.

55 років тому (1965)  у Мукачевому  народилася Марина Тка-
ченко — українська баскетболістка, заслужений майстер спор-
ту, олімпійська чемпіонка 1992 року.

30 серпня
75 років тому (1945) у Мінську помер Арсеній Арсенко

(справжнє прізвище — Попсуйшапка), український та біло-
руський співак (баритон), народний артист Білоруської РСР
(1944). З 1925 р. займався активною концертною діяльністю в
Україні, з 1928 р. соліст Харківського пересувного, а в 1930—
1934 pp. — Одеського театрів опери і балету. З 1937 р. соліст Бі-
лоруського театру опери і балету. Народився 15 березня 1903
р. у Новій Водолазі (тепер — Харківська обл.).

159



31 серпня
190 років тому (1830) помер у Полтаві Іван Тишевський,

штаб-лікар. З 1797 — полтавській міський лікар, на власні
кошти збудував і утримував одну з перших в Лівобережній
Україні міську лікарню для бідних і одиноких людей. 1802
разом із лікарем й педагогом Петром Піддубиком-Сушевським
написав "План наставления Малороссийской Черниговской
Семинарии студентов первым основаниям врачебной науки",
який вважається одним із перших підручників з медицини в
Україні. Народився 1760 р. в с. Сачковичі Топальської сотні
Стародубського полку (тепер — Брянська обл., Росія).

100 років тому (1920) делегація УНР підписала в Булдурі дого-
вір з балтійськими державами (Польська Річ Посполита, Литва,
Латвія, Естонія і Фінляндія) про взаємовигідне співробітництво.

75 років тому (1945) помер один із засновників сучасного
функціонального аналізу, професор Львівського університету
Степан Банах. Народився в Кракові 30 березня 1892 р.

70 років тому (1950) помер Борис Чернишов, український гео-
лог і палеонтолог, академік АН УРСР, її віце-президент (1939—46).
Досліджував геологічну будову Донбасу та Дніпровсько- Донець-
кої западини. Вперше порівняв продуктивну товщу карбону Дон-
басу з карбоном Західної Європи. Був одним із засновників То-
вариства охорони природи в Україні. Народився 28 січня 1888 р.

Серпень
590 років тому (1530) помер видатний український полко-

водець князь Костянтин Іванович Острозький.
385 років тому (1635) козаки на чолі з Іваном Сулимою за-

хопили польську фортецю Кодак і зруйнували її.
100 років тому (1920) завдяки впертій обороні Замостя 6-ю

українською дивізією Марка Безручка поляки одержали можли-
вість вдарити у фланг більшовицьким військам Тухачевського під
Варшавою, що спричинилося до так званого "чуда над Віслою",
яке врятувало Польщу від розгрому.

100 років тому (1920) у Львові було створено підпільну
Українську Військову Організацію (УВО) колишніми старши-
нами січових стрільців на чолі з полковником Є. Коновальцем.

100 років тому (1920) більшовицький уряд відкрив у Хар-
кові школу українських червоних старшин.
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ЗА ЧЕСТЬ УКРАЇНСЬКоЇ ЗбРоЇ
(до 100-річчя героїчної оборони Замостя)

Передчасні тріумфи й парадні дефіляди польського війська
в травні 1920 року в Києві обернулися неспроможністю стри-
мати контрнаступ більшовиків, і польська армія, яка далі не хо-
тіла воювати, покотилася аж до Варшави. Даремно намагався
Голова Директорії умовити своїх союзників розгорнути військо
для бойових дій, зрештою змушений був звернутися до Ан-
танти з проханням підштовхнути польську армію до опору
більшовикам, оскільки остання озброювалася Європою саме з
цією метою. 

Українська армія, наголошував Петлюра, витрачає всі сили на
боротьбу з більшовиками, але, на жаль, зустрічає в цій справі
дуже великі перешкоди з боку головного польського команду-
вання і польських військ. Подальший наступ на більшовиків ціл-
ком залежав від припинення наступу поляків на тили армії УНР,
"а тому прохається Головне Командування військ Антанти, аби
були зроблені відповідні заходи в цьому напрямку, себто, щоб
примусити поляків діяти проти більшовиків, а не проти нас, як це
вони зараз роблять.  Крім того, треба зазначити, що польські жов-
ніри, які перейшли через річку Збруч, грабують місцеве насе-
лення та ведуть себе відносно цього населення не як жовніри
дисциплінованої армії, але ж цілком по-большевицьки". 

Однак ситуацію врятували українські збройні сили, затри-
мавши кінну армію  Будьонного на Дністрі, а потім під Замо-
стям. Відомий знавець військової стратегії французький
генерал Людовик Форі у своїй праці про Першу світову війну
наголошував, що польська армія прогнала більшовиків від Вар-
шави лише завдяки тому, що її підтримала українська армія.
Коли, мовляв, більшовики доходили до Стрия і Глинян під
Львовом, їхню навалу над Дністром спинило українське во-
яцтво під проводом генерала М. Омеляновича-Павленка й не
пустило далі на захід. 

Саме українці не допустили більшовиків до Львова, прикрили
відступ польської армії, чим полегшили перемогу останньої над
московськими частинами. Внаслідок знаменитої подвійної пере-
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прави через Дністер, де особливо уславилися вояки Марка Без-
ручка, українська армія розбила стотисячну більшовицьку,
взявши в полон понад 20 тисяч солдатів, 20 гармат, 300 кулеметів
і близько 3 тисячі возів різного військового майна і припасів. 

Але в подіях тих днів особлива увага була прикута до Замо-
стя, яке стояло на шляху армії Будьонного до Варшави. Саме
там командир 6-ї стрілецької дивізії Марко Безручко, який був
водночас комендантом оборони цього міста, зумів поламати
зуби Будьонному, зупинивши його марш на Варшаву, де його
чекав інший більшовицький командувач Тухачевський. 

Три дні оборони Замостя під проводом Марка Безручка, з ча-
стин дивізії якого в Замості перебували лише штабна сотня,
сотня кінного полку імені Костя Гордієнка, гарматна батарея й 6-
й технічний курінь у складі двох саперних і однієї залізничної
сотень, і які творили основне ядро залоги, засвідчили його не-
перевершенний  військовий талант і організаторські здібності. 

Адже, дізнавшись 25 серпня про підхід підрозділів Будьон-
ного, тоді ще полковник Безручко зумів за 4 дні підготувати весь
оборонний район до очікуваних бойових дій. Скажімо, за спо-
гадами майора технічних військ Миколи Битинського, за цей час
"навколо міста довжиною до 18 км, сапери поставили міцну
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лінію дротяних загород, у деяких місцях навіть 3—4 ряди, а за
ними майстерно побудували ланцюг міцних гніздових опірних
пунктів з вигідно розташованими шанцями, з яких на всі боки
можна було подавати фланкуючий перехресний кулеметний і
рушничний вогонь. Така штудерна система окопних укріплень,
як також і вчасно закінчена суцільна лінія дротяних загород, у
час боїв з блискучим успіхом себе виправдала".

Треба наголосити, що відваги й рішучості українським воя-
кам і невеликим відділам поляків додавали як сам Марко Буз-
ручко, так і начальник його штабу Всеволод Змієнко, що
постійно з’являлися в небезпечних місцях оборони, підбадьо-
рюючи захисників міста.   

Безприкладно мужня оборона Замостя 6-ю стрілецькою диві-
зією Марка Безручка посприяла кардинальній зміні загальної
стратегічної ситуації на користь польської армії. Внаслідок цього
вона отримала можливість ударити по тих більшовицьких части-
нах, які насувалися вже під Варшаву з боку Галичини й Волині. 

Але найголовніше, на що правильно вказував уже згадува-
ний майор Битинський: під Замостям нашим воякам "випало
на долю передовсім битися з ворогом за найвищі моральні на-
ціональні властивості рідного народу, на очах воєнного світу
змагатись за честь української зброї, за високу вартість  і гор-
дість українського вояка"

Ось чому оборона Замостя має бути записана золотими лі-
терами в тогочасну книгу слави української зброї і духу —
поряд з Крутами, походом на Київ, Чортківською офензивою,
Зимовим походом і Базаром.

"И ТРУдоУСТРоИТЬ Их В лЕСПРоМхоЗАх…"
(до 70-річчя чергової хвилі розкуркулення в УРСР)

Заможні українські селяни завжди були небезпечними для
більшовицької влади — на яких теренах вони не розселялися б.
Ці хлібороби, які своїми руками розорювали і перелоги на Пів-
нічному Кавказі, на Слобожанщині, в Поволжі, за Уралом і на
Далекому Сході, були не тільки економічно незалежними, а й
залишалися середовищем, у якому плекалися національні тра-
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диції та рідна мова. А це вже була база для матеріальної підт-
римки національно-визвольного руху нашого народу. Ось чому
червона Москва намагалася за будь-яких обставин знищити
цей працелюбний прошарок української нації, не зупинившись
на широкомасштабних погромах нашого селянства в 1930—
1933 роках. 

Але з початком Другої світової війни, коли до УРСР було
приєднано Волинь, Галичину, Північну Буковину і Південну Бе-
сарабію, а в червні 1945 і Закарпатську Україну,  розпочато під-
готовку до чергової хвилі так званого розкуркулення на
вказаних теренах. Перший широкомасштабний етап цієї зло-
чинної акції було визначено з таким розрахунком, аби в 1947
році примусово сколективізувати західноукраїнське село. Про
брутальний перебіг "добровільного" вступу до колгоспів за-
свідчує особливим цинізмом поведінка керівника УРСР Ми-
кити Хрущова, котрий шантажем і погрозами змушував селян
записуватися до них. Скажімо, приїхавши до Джурівки Забо-
лотівського району Станіславської області, де не було колгоспу,
він, зустрівшись із селянами в приміщенні сільради, став з
ними бесідувати: як ви думаєте жити далі, тут у вас убивають
людей, навколо колгоспи, а ви думаєте Джурівську республіку
створити й так існувати.

Після тривалої розмови Хрущов заявив прямо: "Перед вами
питання — вибирайте:  або бандитів ви знищите і створите
колгосп за прикладом сусідів і будете жити, або ми всіх вас ви-
селимо до Сибіру, будете там жити й працювати з комендан-
том. Або самі господарюйте й працюйте, як люди, для себе і для
держави, або поїдете до Сибіру, там теж землі добрі, будете пра-
цювати тільки з комендантом. Ось вибір".

Коли слово взяли інваліди війни, спробувавши щось запе-
речити, Хрущов швидко знайшовся: "І вас туди ж. Якщо 200
чоловік учасників Вітчизняної війни, які били німців, побували
в Берліні, не можуть справитися із залишками бандитів, то вас
також туди треба послати".

Через кілька днів 570 родин вступило до колгоспу. А 19
родин повстанців і їхніх прихильників уже виселили  і село
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вже, мовляв, "починає жити повноцінним, вільним радянсь-
ким життям в повному смислі слова".

Проте в частині приєднаних регіонів опір заможних селян
більшовицькому насиллю щодо колективізації продовжував
залишатися настільки потужним, що влада навіть у 1950 році
не побачила іншого виходу, як виселити 1200 родин працьови-
тих хліборобів  західноукраїнських областей до північних ра-
йонів СРСР. Цим самим керівництво УРСР вирішувало й іншу
проблему, яку Москва постійно нав’язувала Україні – забез-
печувати робочою силою північні ліспромгоспи.

Товарищу СТАЛИНУ И. В.
За послевоенное время в западных, Черновицкой и Закар-

патской областях Украинской ССР организовано 206 МТС с на-
личием в них 7556 тракторов, имеются сложные сельскохозяй-
ственные машины, направлены кадры сельскохозяйственных
специалистов, колхозам, крестьянам-беднякам и середнякам
оказывалась государством большая помощь.

В результате проведенных мероприятий, в данное время в
западных, Черновицкой и Закарпатской областях организовано
6728 колхозов с охватом крестьянских хозяйств 97,4% и пахот-
ных земель крестьянского землепользования 98,4%.

Среди оставшихся 152 тыс. крестьянских хозяйств вне кол-
хозов имеется часть кулацких хозяйств, которая в результате
проведенных ограничительных мер экономически подорвана,
но, будучи враждебно настроена к колхозному строю, наносит
вред колхозам в их организационно-хозяйственном укрепле-
нии.

В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для
социалистического переустройства сельского хозяйства и
укрепления колхозов Волынской, Дрогобычской, Львовской,
Ровенской, Станиславской, Тернопольской, Черновицкой и За-
карпатской областей Украинской ССР, просим Вас, товарищ
СТАЛИН: 

1. Разрешить произвести выселение части кулаков из запад-
ных, Черновицкой и Закарпатской областей в количестве 1200
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хозяйств за пределы Украинской ССР с конфискацией при-
надлежащего им имущества.

2. Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исклю-
чением той части, которая идет в погашение причитающихся с
кулаков обязательств перед государством, передать колхозам
бесплатно с зачислением в неделимые фонды колхозов.

3. Продовольственное зерно, зернофураж и масличные куль-
туры передать государству.

4. Дать указание Министру государственной безопасности
Союза ССР о практическом осуществлении выселения указан-
ных кулацких хозяйств в сентябре месяце 1950 года и трудо-
устроить их в леспромхозах Министерства лесной и бумажной
промышленности Союза ССР в районах восточной Сибири.

5. Обязать Министерство государственной безопасности
СССР (тов. Абакумова), Министерство путей сообщения
СССР (тов. Бещева), Министерство лесной и бумажной про-
мышленности СССР (тов. Орлова), Министерство торговли
СССР (тов. Жаворонкова)  обеспечить отправку выселяемых,
питание в пути следования и устройство их на месте.

Проект постановления Совета Министров СССР прилагается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКРЕТАРЬ
СОВЕТА МИНИСТРОВ УССР ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КП(б)У
Д. КОРОТЧЕНКО Л. МЕЛЬНИКОВ

19 августа 1950 г.
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1 вересня
95 років тому (1925) Мала президія Всеукраїнського цент-

рального виконавчого комітету ухвалила постанову про освітню
роботу серед українського населення союзних республік.

95 років тому (1925) у с. Княгининему (тепер — Рівненська
обл.) народився Ігор Юхновський, український фізик, педагог,
громадсько-політичний діяч, один із засновників Народного
Руху України, багаторічний народний депутат України.

30 років тому (1990) відновлено діяльність Львівської ду-
ховної семінарії Української греко-католицької церкви.

2 вересня
175 років тому (1845) народився Іван Рудченко, український

фольклорист, критик, письменник. Помер 30 вересня 1905 р. у
м. Куоккала (Фінляндія).

145 років тому (1875) у Вовківцях Роменського повіту Пол-
тавської губернії народився Іван Шевченко, відомий діяч укра-
їнського національного руху в Манчжурії. Після Другої
світової війни подальша доля невідома.

75 років тому (1945) уродженцем України генерал-лейтенан-
том Кузьмою Дерев’янком від імені СРСР було підписано капі-
туляцію мілітаристської Японії. Закінчилась Друга світова війна.

55 років тому (1965) у ФРН помер Павло Зайцев, українсь-
кий літературознавець, дійсний член НТШ, член Центральної
Ради. З 1921 — на еміграції. Викладав у Варшавському універ-
ситеті, Українському Вільному Університеті (Мюнхен). Відо-
мий насамперед працями з шевченкознавства ("Перше кохання
Т. Г. Шевченка", "Шевченко і поляки", "Життя Тараса Шев-
ченка"). Народився 23 вересня 1886 р. у Сумах.

50 років тому (1970) помер Василь Сухомлинський, укра-
їнський педагог, публіцист, письменник. Довгий час працював
директором Павлиської середньої школи на Кіровоградщині.
Автор книги "Серце віддаю дітям" (1969 p.), монографії "Вихо-
вання колективізму у школярів" (1956 p.), праці "Педагогічний
колектив середньої школи" (1959), "Павлиська середня школа"
(1969) та ін. Заслужений учитель УРСР, Герой Соціалістичної
праці, чл.-кор. АПН СРСР. Народився 18 вересня 1918 р. у  Ва-
силівці (тепер — Кіровоградська обл.).
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3 вересня
95 років тому (1925) народився Богдан Боцюрків, відомий укра-

їнський науковець у Канаді. Помер 1 жовтня 1998 року в Оттаві.
70 років тому (1950) у м. Нижня Тура (нині — Свердловська

обл., Росія) народився Євген Паперний, український актор, на-
родний артист України.

4 вересня
75 років тому (1945) Український конгресовий комітет Аме-

рики звернувся до Президента США Трумена з протестом
щодо насильної репатріації українців із західних зон окупації
Німеччини й Австрії до СРСР.

30 років тому (1990)  у Миколаєві  народилася Ольга Хар-
лан   — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка
2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади
2012 року, чотириразова чемпіонка світу (2009 року в командній
першості, 2013 в індивідуальній і командній, 2014 в індивідуаль-
ній), семиразова чемпіонка Європи, заслужений майстер спорту.

5 вересня
150 років тому (1870) народився Володимир Сікевич, вій-

ськовий діяч, генерал-майор царської армії, з листопада 1917
р. в українській армії. У 1919 р. в Австрії очолював репатріа-
ційну комісію. У 1920 р. виконував обов’язки посла УНР в
Угорщині. 1924 р. виїхав до Канади. Був організатором і керів-
ником управ ветеранських організацій вояків Армії УНР, го-
ловою Ради Хреста Симона Петлюри. Помер у Торонто 1952 р.

7 вересня
145 років тому (1875) у Києві народився Олександр Му-

рашко, видатний живописець, автор знаменитої картини "По-
хорон кошового". Помер 14 червня 1919 р.

8—18 вересня
380 років тому (1640) відбувся церковний собор у Києві,

скликаний митрополитом Петром Могилою для обговорення і
прийняття "Катехізису" — "Православного сповідання віри",
укладеного ним та його найближчим сподвижником Ісаєю Тро-
химовичем Козловським. Було також запроваджено духовний
суд, підтверджені ставропігійні права братств і монастирів, за-
тверджено статут Київського Богоявленського братства.
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9 вересня
120 років тому (1900) в Доброводах на Тернопільщині наро-

дився Олександр Смакула, видатний фізик сучасності. Помер у
Бостоні (США) 17 травня 1983 р.

55 років тому (1965) у Києві помер Михайло Гайдай, укра-
їнський фольклорист, хоровий диригент, композитор. Керував
українськими хоровими капелами у Вінниці, Москві, Києві
(1912—24). Видав збірки записів українських народних пісень.
Автор пісень та хорових творів на тексти Т. Шевченка та інших
українських поетів. Народився 21 грудня 1878 р. на х. Даньківці
(нині — село Чернігівської обл.).

10 вересня
135 років тому (1885) народився Олександр Палладін, укра-

їнський біохімік, організатор науки. Академік восьми європей-
ських академій наук,  понад 6 років був президентом АН УРСР.
Засновник "Українського біохімічного журналу" (1926), Укра-
їнського фізіологічного (1928) та біохімічного (1958) товариств,
кафедр біохімії в Харківському медичному інституті (1921) та
Київському університеті (1934), засновник і перший голова прав-
ління Товариства для поширення політичних і наукових знань
УРСР (з 1963 — товариство "Знання"), президент (1964) і віце-
президент (1967) Всесоюзного біохімічного товариства, один із
засновників Міжнародного нейрохімічного товариства (1967) та
двох міжнародних періодичних видань з нейронаук (1956, 1970).
Заснований з його ініціативи Інститут біохімії АН УРСР (1925) з
1973 носить  ім’я вченого. Помер 6 грудня 1972 р. у Києві.

85 років тому (1930) в Нікополі на Дніпропетровщині наро-
дився Анатолій Скороход, відомий розв’язанням багатьох важ-
ливих математичних задач.

80 років тому (1940) народився Володимир Іванов — укра-
їнський волейболіст, олімпійський чемпіон Олімпіади в Мехіко
(1968) у складі збірної СРСР.

11 вересня
110 років тому (1910) в Аркашоні (Франція) помер Василь

Доманицький, український письменник, філолог, історик, біб-
ліограф, фольклорист, етнограф, видавець. Похований на бать-
ківщині — в Колодистому (тепер — Черкаська обл.). Народився
19 березня 1877 р.
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110 років тому (1910) народився Віктор Гутиря, видатний
український нафтохімік. Помер 21 жовтня 1983 р.

12 вересня
145 років тому (1875) в Ромашках (нині — Київська обл.) на-

родився Олександр Кошиць, український хоровий диригент і
композитор. Один із фундаторів Першого українського націо-
нального хору (1917), Української республіканської капели
(1919), з якою у 1919 р. виїхав за кордон (концертний тур по
Європі та Америці). Автор численних обробок українських на-
родних пісень. Стараннями української діаспори було видано
6 випусків його обробок українських народних пісень, збірки
колядок та веснянок. Помер 21 вересня 1944 р. у Вінніпезі.

120 років тому (1900) народився Лесь (Олександр) Лозовсь-
кий, український графік. Створив обкладинки до книжок
Т. Шевченка, М. Коцюбинського, П. Тичини, портрет Г. Сково-
роди. Помер 22 березня 1922 р.

115 років тому (1905) у Києві народився Олександр Запоро-
жець, один із засновників Харківської школи психології, ди-
ректор Інституту дошкільного виховання АПН РРФСР
(1960—81). Розробляв основи загальнопсихологічної теорії ді-
яльності в онтогенетичному аспекті, теорію перцептивних дій,
на основі якої була розроблена цілісна система сенсорного ви-
ховання, теорію емоцій як особливої ланки смислової регуля-
ції діяльності. Помер у 1981 р.

95 років тому (1925) народився Олександр Лопухов, українсь-
кий живописець, народний художник УРСР, чл.-кор. Академії
мистецтв Росії, лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка. Рек-
тор Київського художнього інституту (1973—85) (нині — Укра-
їнська Академія мистецтв), голова правління СХУ (1983—89).
Помер 14 вересня 2009 року в  Києві.

15 вересня
165 років тому (1855) в Катеринодарі (нині — Краснодар)

народився Яким Бігдай, український фольклорист, компози-
тор і український діяч на Кубані. Служив мировим суддею в
Катеринодарі. Збирав і пропагував українські народні пісні на
Кубані. У 1896—1898 pp. видав збірку "Пісні кубанських і те-
рських козаків" (14 випусків, переважна частина яких є укра-
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їнськими народними піснями). Написав оперету "Чорномор-
ський побут" та пісні на вірші Т. Шевченка. Помер 30 листопада
1909 р. у Сухумі (нині — Грузія).

75 років тому (1945)  народилася Раїса Курв’якова — українська
радянська баскетболістка, олімпійська чемпіонка 1976 року.

60 років тому (1960)  народився Олексій Чередник  — укра-
їнський футболіст, олімпійський чемпіон 1988 року, гравець
дніпропетровського "Дніпра".

16 вересня
130 років тому (1890) у Голошинцях на Збаражчині наро-

дився Михайло Осінчук, український живописець, графік. Ви-
конав велику кількість церковних розписів та ікон для церков
Галичини, США, Канади та ін. Помер 13 лютого 1969 р. у Нью-
Йорку (США).

115 років тому (1905) народився Ілля Поляков, український
біолог та історик науки, чл.-кор. АН УРСР. Виявив ряд законо-
мірностей запліднення квіткових, обгрунтував уявлення про
три його фази (прогамна, гамогенез, постгамна), автор першого
в тодішньому СРСР підручника з дарвінізму (1941). Помер 4
листопада 1976 р.

110 років тому (1910) в Бейруті (Ліван) народилась Людмила
Сак, український мистецтвознавець, кандидат мистецтвознав-
ства. Серед праць — "Фламандський живопис XVIII ст." (1970),
"Мистецтво скульптури" (1971), розділ "Історії українського
мистецтва" (т. 5, 1967) та ін. Протягом багатьох років — викла-
дач Київського державного художнього інституту (нині —
Українська Академія мистецтв). Померла 1985 р.

16 вересня—30 листопада 
90 років тому (1930) урядом Польщі було проведено акцію

"пацифікації" проти українського населення Галичини.
17 вересня

80 років тому (1940) помер Панас Саксаганський (справжнє
прізвище — Тобілевич), український актор, режисер, театраль-
ний діяч, народний артист СРСР. Грав у трупах М. Старицького
(1883—85), М. Кропивницького (1885—88), М. Садовського
(1888—90) та ін. Поставив українською мовою п’єси "Розбійники"
Ф. Шіллера, "Отелло" В. Шекспіра. Народився 15 травня 1859 р. у
Кам’яно-Костуватому (тепер — Миколаївська обл.).
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18 вересня
145 років тому (1875) у Санкт-Петербурзі помер Олександр

Афанасьєв-Чужбинський, український і російський письмен-
ник, історик, мовознавець, етнограф. Народився 11 березня
1816 р. в Ісківцях (тепер — Полтавська обл.).

19 вересня
85 років тому (1935) помер видатний учений українського

походження Костянтин Ціолковський. Народився в Калузі 5
вересня 1857 р.

65 років тому (1955) в Ужгороді помер Адальберт Ерделі, жи-
вописець, один з основоположників закарпатської школи обра-
зотворчого мистецтва.  Був (разом з І. Бокшаєм) організатором
першої виставки закарпатських художників (1921). Заснував
(1927) публічну школу малювання в Ужгороді. Став першим го-
ловою створеного за його ініціативою Товариства діячів образо-
творчих мистецтв на Підкарпатській Русі. Був першим дирек-
тором Ужгородського училиша ужиткового мистецтва. Наро-
дився 25 травня 1891 р. у  Зататті (тепер — Закарпатська обл.).

60 років тому (1960) народилася Оксана Забужко, українська
поетеса, перекладач, науковець.

20 вересня
125 років тому (1895) народився Дмитро Зеров, український

ботанік, академік АН УРСР. Вивчав флору сфагнових та печін-
кових мохів України та інших регіонів, розробив стратиграфію
та класифікацію боліт, уперше запропонував схему поділу голо-
цену на ранній, середній та пізній та подав характеристики клі-
мату та рослинності кожного з них. Помер 21 грудня 1971 р.

95 років тому (1925) у Києві помер Наум Скоморовський,
український скрипаль, педагог, диригент. Народився 21 вересня
1882 р. у Житомирі.

75 років тому (1945) у Чернігові народився Віталій Отро-
щенко, український археолог, дослідник степових культур доби
бронзи. Доктор історичних наук, завідувач відділом доби міді
і бронзи Інституту археології НАН України.

21 вересня
115 років тому (1905) у Фастові на Київщині помер винахід-
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ник електрозварювання Микола Бенардос. Народився в Бенар-
досівці (нині — Мостове Кіровоградської області) 8 липня 1842 р. 

22 вересня
185 років тому (1835) народився Олександр Потебня, укра-

їнський мовознавець, етнограф, засновник Харківської лінгві-
стичної школи, основоположник психологічного методу в
літературознавстві, чл.-кор. Петербурзької академії наук, го-
лова Харківського історико-філологічного товариства, дійсний
член Товариства любителів природознавства, антропології та
етнографії при Московському університеті. Автор багатьох
праць із загального мовознавства, фонетики, семантики, діа-
лектології, фольклору, етнографії — "О некоторых символах в
славянской народной поззии" (1860), "Язык и мысль" (1862), "О
связи некоторых представлений в языке" (1864), "О мифиче-
ском значений некоторых обрядов и поверий" (1865). Помер 29
жовтня 1891 р. (похований у Харкові). Ім’я О. Потебні носить
Інститут мовознавства АН України.

70 років тому (1950)  помер видатний фізик Олександр Дин-
ник. Народився в  сім’ї українських переселенців на Ставро-
піллі 31 січня 1876 р.

23 вересня
130 років тому (1890) народився Аркадій Казка, українсь-

кий поет. Репресований 1929, покінчив життя самогубством у
в’язниці.

120 років тому (1900) народився Володимир Кубійович, укра-
їнський географ, демограф, історик, картограф, громадський
діяч, дійсний член НТШ у Львові (з 1931). Організатор і голов-
ний редактор "Енциклопедії Українознавства", англомовних ви-
дань "Ukraine: A Concise Encyclopedia", "Encyclopedia of Ukraine".
Помер 2 листопада 1985 p. у Capселі (поблизу Парижа).

90 років тому (1930) народилась Олександра Ланченко, укра-
їнський мистецтвознавець. Автор праць "Народна кераміка
Наддніпрянщини" (1969), "Народна кераміка Середнього При-
дніпров’я" (1974) та ін. Окрім наукової діяльності,  працює в
царині художньої кераміки.

85 років тому (1935)  народилася Маргарита Ніколаєва —
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дворазова олімпійська чемпіонка з гімнастики, заслужений
майстер спорту. Померла 21 грудня 1993 року в  Одесі. 

24 вересня
210 років тому (1810) помер Никон Карпинський, анатом, хі-

рург, фізіолог. Один із перших українських лікарів, що здобув сту-
пінь доктора медицини і хірургії (у Страсбурзькому університеті,
Франція). Призначений першим професором фізіології Санкт-
Петербурзької Медико-хірургічної академії, де заснував наукову
анатомічну школу. Під його керівництвом підготовлена "Рhаr-
mасореа Rossica" — найкраща із фармакопей XVIII ст. Народився
в 1745 р. в с. Ленисівка Лубенського повіту Полтавської губ.

26 вересня
370 років тому (1650) Богдан Хмельницький відправив по-

сольство до семиградського князя Юрія II Ракоці з пропози-
цією утворити антипольську коаліцію (Україна, Семиграддя,
Крим, Молдавія, Валахія).

150 років тому (1870) народився Сергій Дядюша, військовий
діяч, генерал-майор царської армії. У 1917 р. перейшов на бік
Центральної Ради, активно включився у розбудову українсь-
кої армії. Генерал-поручник української армії. З листопада 1920
р. перебував у таборі інтернованих частин в м. Каліші. У 1921
р. призначений генерал-кватирмайстером Генерального штабу
Дієвої армії. Помер 23 травня 1933 р.

110 років тому (1910) в Севастополі народився Станіслав
Стржелецький, український археолог, дослідник античного
Херсонеса. Помер 6 грудня 1969 р.

80 років тому (1940) помер один з творців танка Т-34, го-
ловний конструктор Харківського паровозобудівного заводу
Михайло Кошкін. Народився 3 грудня 1898 р. 

70 років тому (1950) у Києві помер Дмитро Третьяков, укра-
їнський зоолог, гістолог і морфолог, академік АН УРСР, заслу-
жений діяч науки УРСР, директор організованого ним Зоо-
біологічного НДІ при Одеському університеті. У 1944—48 —
професор Київського університету і одночасно директор Ін-
ституту зоології АН УРСР. Народився 5 листопада 1878 р. в
Шуморовому Ярославської губ.

27 вересня
145 років тому (1875) в Севастополі народився Олександр
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Вербицький, український архітектор, педагог, почесний член
АБА СРСР. Архітектор управління Південно-Західної заліз-
ниці. Викладав в КБІ та КХІ (з 1919). Серед споруд: Державний
банк (1902—05), паперова фабрика в Малині (1906—07),
Київський залізничний вокзал (1928—30) та ін. Помер 9 лис-
топада 1958 р. в Києві.

35 років тому (1985) у Дітройті помер видатний перекладач
й громадський діяч української діаспори Богдан Лончина. На-
родився 2 січня 1917 р. в Галичині.

15 років тому (2005) у Києві помер Ігор Рибак, український
спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор у Мельбурні (1956) з
важкої атлетики у легкій (67,5 кілограма) вазі, чемпіон Європи
(1956) у напівсередній (75 кілограмів) вазі. Народився 21 бе-
резня 1934 року в Харкові.

29 вересня
175 років тому (1845) народився Іван Карпенко-Карий

(справжнє прізвище — Тобілевич), український драматург,
актор, режисер, громадський і театральний діяч, один із фун-
даторів українського професійного театру. Помер 15 вересня
1907 р. у Берліні, похований у с. Корлюгівці (тепер — Кірово-
градська обл.). У садибі драматурга 1956 р. відкрито заповід-
ник-музей "Хутір Надія".

90 років тому (1930) в Куоккалі (Фінляндія, тепер — Рєпіно, Ле-
нінградська обл., Росія) помер видатний живописець Ілля Рєпін.
Народився 5 серпня 1844 р. у Чугуєві (тепер — Харківська обл.).

25 років тому (1995) померла відомий український фізик Ан-
тоніна Прихотько, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ле-
нінської премії. Народилася 26 квітня 1904 р.

30 вересня
90 років тому (1930) з рук польської поліції загинув крайо-

вий командант УВО Юліан Головінський.
Вересень

265 років тому (1755) народився Станіслав Сташиць, поль-
ський природодослідник. Першим склав геологічну карту Пра-
вобережної України, описав геологію українських та
поль-ських Карпат. Помер 20 січня 1826 р.

70 років тому (1950) Провід ОУН на українських землях
видав пам’ятку для українців, якою викладалися директиви
щодо ставлення до боротьби за Українську державу.
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СоНЦЕМ ПРАВдИ до УКРАЇНИ
(до 95-річчя від дня народження Ярослава Розумного)

П’ятнадцятилітнім хлопцем Ярослав Ро-
зумний став свідком розмови більшовицьких
керівників, які змушували його батька, ста-
течного хлібороба з села Гончарівка на Терно-
пільщині, записатися до колгоспу. Коли на
відмову поставити підпис під заявою пред-
ставники влади загрозили Сибіром, Розум-
ний-старший, піднявши натруджені руки, з

гідністю відповів: "З ними я дам собі раду і на Сибірі…".
Однак тоді для їхньої родини Сибіром обійшлося, оскільки

через кілька днів гітлерівці напали на Радянський Союз, відтак
більшовикам довелося самим тікати в тому напрямку, а для
тисяч приречених на вивезення на схід галичан доля поверну-
лася в інший бік — відступаючи у 1944 році, німці забирали з
собою всіх чоловіків, яких могли рекрутувати до Червоної ар-
мії. Таким чином хлопець опинився в Німеччині, де не втрачав
жодної можливості для здобуття освіти – в гімназії, Українсь-
кій католицькій семінарії.

Коли здобув її, а це вже був 1950 рік, то стало зрозумілим, що
ніяких видів на повернення на батьківщину немає, тому й емі-
грував до Канади. А там його руки і розум не давали пропасти,
про що свідчить оригінальний підхід до розв’язання проблеми з
навчанням в Оттавському університеті: гроші на оплату зароб-
ляв у Торонто, а один день на тиждень слухав лекції, на які треба
було добиратися за 400 кілометрів. Щоб мати безкоштовний
проїзд від Торонто до Оттави, Ярослав Розумний влаштувався
продавцем бутербродів у потязі цього маршруту. Відбувши за-
няття повертався до Торонто — аж до наступного рейсу до сто-
лиці Канади. І так аж до захисту магістерської роботи "Одиниця
і громада у творчості Івана Франка".

Ознайомившись з нею, представники старшого покоління
української еміграції порадили талановитому досліднику про-
довжувати наукову діяльність у царині українознавства, аби у
вільному світі могла творитися правдива наука, яка поверта-
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лася б до рідної землі як сонце правди. Таким чином було під-
готовлено і захищено докторську дисертацію про "Лексикон
словеноруський", що відкривало шлях до поглиблення украї-
нознавчих студій у Канаді.

Вони ж не обмежувалися зверненням винятково до літера-
турознавчих уподобань, а й зачіпали проблеми ширшого ха-
рактеру, все те, чим жили українці на рідній землі. Скажімо,
коли комуністична пропаганда з осені 1972 року забіснувалася
з приводу роману Івана Білика "Меч Арея", Ярослав Розумний
уже тоді визначив її спрямованість як прояв великодержавного
російського шовінізму. Зокрема, в своїй статті "Паніка від
"Меча Арея" він наголошував: "Це ж ясно, що якби меч Арея
був переданий Іванові Грозному або Петрові І… чи навіть Лео-
нідові Брежнєву, то такої політичної возні напевно не було б.
Але передано його київському князеві, володареві старої Руси,
а це вже політика з посмаком "месіянізму", бо ж (ой лишенько!)
применшено ролю інших претендентів на "месіянізм".

І висновок Ярослав Розумний зробив тоді настільки дале-
коглядний, що й сьогодні він не втратив актуальності, коли
аналізуємо те, що відбувається в наших сусідів: "в СРСР при-
спішено тлумляться рештки національної самобутности укра-
їнської й інших націй, воднораз виставляючи на чоло російсь-
ку, та ще й безсоромно вибілюючи її історичні гріхи, бо тепер
для цього склалася і найвідповідніша міжнародна кон’юнктура.
Між західними державами і СРСР намічається майже повна і
політична, і економічна злагода, що й дає великодержавникам
у КПРС можливість покінчити в себе з політичними, культур-
ними та економічними аспіраціями національних республік".

Не тільки великий список власних праць, який фахівці оці-
нили "джерелом інтелектуальної радості", дає підстави стверд-
жувати про високий чин українознавчих пошуків професора
Ярослава Розумного, але і його багатогранна діяльність щодо
поширення дослідів про рідну землю та її народ і як багато-
літнього керівника славістичного відділу Манітобського уні-
верситету, в рамках якої окремо виділялася його українська
програма, і громадського провідника в діяльності різних нау-
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кових інституцій, що працювали в цьому напрямку, — УВАН
(очолював її в 1977—1980 роках) та НТШ в Канаді. 

Разом зі своєю дружиною Оксаною не залишався Ярослав
Розумний осторонь і таких важливих акцій нашої діаспори, як
організація різних конференцій, семінарів і симпозіумів, при-
свячених Україні. Зокрема він виступав співорганізатором
міжнародних наукових форумів в Альбертському (Канада) та
Іллінойському (США) університетах.  

Йому наша діаспора довірила в 1971 році організовувати
збірки коштів на розбудову українських студій у Гарвардському
університеті, на видання Енциклопедії українознавства, а з
1989 року він очолив Манітобський відділ прихильників На-
родного Руху України. 

А ще в його гостинній хаті у Вінніпезі заіскрилася ідея від-
родження Києво-Могилянської академії в столиці відродженої
Української держави, і професор Ярослав Розумний дуже ба-
гато зробив, аби цей навчальний заклад став, як кажуть, на
ноги, організовуючи фінансову підтримку із-за кордону. При-
наймні, коли її ректору Вячеславу Брюховецькому здавалося,
що всі обставини проти нього, то він звертався за підтримкою
саме до Ярослава Розумного. І він разом з дружиною Оксаною
справді "були серед тих небагатьох, які з самого початку, це-
глина за цеглиною, відбудовували КМА".

Його кредом завжди  — аж до смерті 13 грудня 2013 — зали-
шалося гасло: "Я буду допомагати Україні доки сил буде". Так,
думав і так діяв, бо був переконаний, що "на власні сили
Україну поки що полишати не можна. Особливо цього не може
робити діаспорний інтелігент".

Професор Ярослав Розумний не тільки так вважав — він
діяв у цьому напрямку. І словом, і ділом. І вірив, що його праця
буде корисна рідній землі завдяки тій правді про неї, яку він
відкривав перед світом. Тепер же вона вивчається і в Україні. 

Тож, очевидно, мав провидіння Іван Драч, коли ще 1985 року
напророчив майбутнє творчій спадщині Ярослава Розумного в
рідній Україні: "Хай тобі світить сонце у слові, а слово у сонці".

Так воно і сталося. І сьогодні рідна земля вшановує свого ви-
датного сина, який народився 6 вересня 1925 року на терно-
пільському Поділлі.
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ВІСІМ КАТАСТРоФІЧНИх ПЕРШоВЕРЕСНІВ
(до 80-річчя масових недоборів 

до перших класів українських шкіл) 
Коли вже з осені 1932 року стало зрозумілим, що через зрос-

лу дитячу смертність різко скоротиться прийом до перших кла-
сів українських шкіл, то на 1 квітня 1933 влада УСРР за пропо-
зицією нового наркома освіти Володимира Затонського при-
значила переоблік усіх дітей 1925 і 1926 років народження. Саме
з них, а також з усіх тих, хто з якихось причин не навчався в
школі, сподівалися сформувати повнокомплектні перші класи. 

Але поскільки пік Голодомору припав на травень—липень,
то весняні розрахунки виявилися нереальними: у деяких селах
уже нікому було вчитися: в Рожнівці Ічнянського району Чер-
нігівської області, наприклад,  "діточки померлі лежали в пи-
люці попід парканами у бур’янах, обліплені мухами".

Тож 1 вересня 1933 року справді  обернулося катастрофою.
Так, колишній директор однієї з неповносередніх шкіл на Пол-
тавщині Іванюк свідчив, що з 225 учнів на 1 вересня 1932 року
навесні 1933 прийшли на заняття тільки 109 дітей. 

У Петриківському районі Дніпропетровської області з 1737
першокласників 1932 року до другого класу перейшло тільки
911, з 1275 другокласників продовжили навчання в третьому
лише 749, а з 1126 третьокласників у четвертому — 759. Тобто,
тільки у 3-х классах початкової школи тільки одного району не
дорахувалися 1719 дітей. А що стосується першокласників 1933
в цьому районі, то їх,  1925 і 1926 років народження, виявилося
на 424 менше, ніж у попередньому, 1932, коли за парти вперше
сідали уродженці 1924 року. 

Аби приховати цю катастрофу, більшовицька влада вдалася
до широкомасштабних приписок наявності насамперед учнів
початкової школи, яка на той час була вже обов’язковою. Тому
в офіційному виданні "Освіта на Україні", де не значилися дані
за 1932 рік, картина зображувалася райдужною.  

Але приходив новий навчальний рік, а дітей під зростаючі
плани в школах, особливо сільських, не було. Про це вже промо-
висто  можуть засвідчити дані прийому до перших класів 1935—
36  навчального року. Скажімо, матеріали Оратівського району
теперішньої Вінницької області дають можливість побачити ре-
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альні втрат у початкових (п), неповносередніх (нс) і середніх (с)
школах, якщо звертати увагу, в першу чергу, не на загальну кіль-
кість прийнятих, а коли йдеться, скажімо, про першокласників,
то порівнювати дані про кількість народжених у 1927 році з циф-
рою 8-річних дітей, бо це саме вони мали вперше сісти за парти. 

Коли ж ідеться про другокласників (1926 р. н.), третьоклас-
ників (1925) і чотирикласників (1924), то цифра буде дещо не-
точною, бо із збережених архівних документів невідомо, скіль-
ки їх залишилося на другий рік у відповідних групах.

У той же час ця таблиця показує, попри неповні дані про на-
родження в окремих селах (*) чи їх відсутність (-), про дуже ве-
ликі втрати дітей. Так, у вересні 1935 року в Балабанівці до
перших класів початкової й неповносередньої шкіл прийшло
тільки 72 учні зі 172, народжених у 1927, у  Підвисочанській не-
повносередній — 36 із 105, а в Казимирівській початковій  зов-
сім не набрали першого класу, хоч вісім років перед тим тут
народилося 24 дитини і залишалися 2, 3 і 4 класи. Зрештою, від-
сів першокласників у цілому по району в середньому також
сягає половини від народжених.

1927 - 1к 1935 8р        1926-2к       1925-3 к       1924-4 к
Балабанівські п/нс 178 76 72 -/71 -/70 203/ 65
Бугаївська  п 37 27 25 55/31 - /35 -/25
В. Ростівська  нс - 45 40 75/49 - /47 79/43
Гоноратська п 42 39 27 34/23 - /26 - /32
Животівська нс 91 45 39 90/40 76/46 - /40
Зарудянська  нс 74 48 44 74/51 77/42 36*/40
Казимирівська п     24            - - 24/24 22/19 11*/13
Каленівська п 18* 29 25 22/28 - /18 16/10
Клюківська нс - 72 61 - /44 - /45 - /40
Лопатинська нс 39 37 36 38/36 26/33 - /29
Медівська нс 84 52 43 72/60 102/48 109/55
М. Ростівська п 43 26 22 72/22 71/23 - /18
Мервинська п - 30 25 44/37 45/33 20*/32
Нов. Животівська нс - 34 30 - /30 - /33 - /24
Оратівські п/нс 139 91 89 113/72 - /79 120/70
Оратівецька нс 43 20 17 39/20 - /20 42/18
Осичанська нс 84 27 26 89/26 122/36 - /30
Підвисочанська нс 105 41 36 108/38 93/68 - /48
Рожичанська п 59 15 12 55/20 61/12 - /19
Сабарівська п 70 54 50 68/34 - /30 - /32
Сологубівська нс 103 58 54 85/36 91/44 - /45
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Ст. Животівська нс 127 71 63 86/- - /67 - /67
Ступчанська п - 27 27 - - /20 -
Фронтівська нс - 45 42 87/48 87/43 77/44
Хмелівська п - 28 23 18 - /20 - /- /24
Чагівськан с 67 42 40 75/60 68/50 38*/49
Юшковецька нс 117 - - 96/35 119/45 104/31
Якимівська нс 44* 87 79 44/61 41/45 20*/43

Подібна картина спостерігалася і в школах сусіднього, Плис-
ківського району, де станом на 15 вересня 1935 року скрізь ка-
тастрофічно не вистачало першокласників, а в Долотецькій
початковій їх узагалі не набрали.  

Проблема некомплектності перших класів набула особливої
гостроти 1938 року: 434 сільські школи України не набрали
учнів до них, бо не виявилося необхідної кількості дітей 1930
року народження у відповідних населених пунктах, що могло
давати підставу для відкриття прийому за тодішніх умов. У 30
районах Чернігівської області в 99 початкових школах узагалі
не було перших класів у зв’язку з цим.

Картина з наповненням початкових класів у наступному, 1939
році яскраво ілюструється даними Переяславського району на
Київщині. Тут навіть у самому райцентрі три школи змогли зіб-
рати до першого класу тільки 102 учні з  народжених у 1931 році
210 дітей. А що стосується сіл, то в більшості з них — заледве
третину тих, хто мав би сісти тоді вперше за шкільну парту:

Нар. 1931 1кл 8-р. 2кл 3кл 4кл
Андруші нс 35 18 11 33 35 44
Бабачиха п 31 23 10 - 27 -
В. Каратуль нс 140 61 55 98 91 57
Виповзки нс 54 14 12 40 35 29
Віненці нс 72 29 25 28 41 33
Вовчків 60 36 32 36 41 56
Воскресінка 36 19 11 - 29 -
В’юнище нс 49 21 19 36 34 30
Гайшин 63 40 38 54 59 64
Гланишів нс 51 37 22 36 30 30
Городище п 35 11 10 23 - 17
Григорівка нс - 32 28 57 71 53
Дем’янці нс 85 35 30 56 60 66
Дениси нс 82 45 42 45 50 56
Дівички нс 48 52 45 72 51 72
Єрківці с 100 76 59 111 94 79
Зарубенці нс - 35 21 22 52 27
Засупоївка нс 48 38 28 35 32 32
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Карань нс 64 14 10 28 40 9
Ковалин нс 64 40 30 43          63 47         
Козинці нс 40 29 14 - 29 35
Козлів нс 126 38 31 42 43 36
Комарівка нс 51 24 22 36 36 35
Кулябівка нс 62 30 26 35 37 30
Лецьки нс 52 27 24 30 33 33
Мазіньки нс 33 35 33 39 46 39
М. Каратуль п - 30 20 32 - -
Панфіли нс 70 57 40 51 62 76
Переяслав-1 с 210 49 41 77 77 94
Переяслав-2 с 95 32 110 129 131
Переяслав-3 нс 29 29 35 56 29
Підварки нс 117 77 59 66 77 100
Підсінне п 36 22 20 22 37 49
Полого-Чобітьки п 230 9 7 18 21 16
Положаї п 37 2 2 27 27 22
Пологи-Вергуни нс 123 35 30 59 69 76
Пологи-Яненки нс188 22 22 14 20 17
Пологи-Яненки  нс - 54 27 67 40 54
Помоклі  с 179 68 59 99 114 97
Пристанційна нс - 37 35 36 42 40
Пристроми с 90 62 53 81 61 70
Сомкова  Долина нс 29 19 17 32 28 42
Соснова с 97 51 47 83 64 53
Стовпяги нс 46 31 28 58 31 45
Строкова нс 75 29 27 38 53 33
Студеники с 89 59 51 73 73 85
Ташань   нс 60 30 23 38 55 33
Трактомирів нс - 26 20 30 20 28
Харківці нс 26 28 24 36 29 31
Хоцьки с 109 61 54 81 81 75
Циблі нс 87 21 16 33 41 37
Шевченків хут п - 24 24 21 21 26

Як вижили народжені в 1932 році, тобто найменш зміцнілі
перед суворим життєвим випробуванням Голодомором, наочно
переконують матеріали з Баришівського району Київської області:   

Народж. Пішло до початкових класів у 1940 році
у 1932 р.      1кл     7р.   8р   9 і б.    2кл 3кл              4кл

Баришівка 46 26        0      23     3       46/35 75/34 85*/35
Бзів 40* 13        0      13     0       52/24 76/29 60/36
Борщів 16 5          0      4       1       24/3 33/14 28/15
Війтовці 108 19        7      10     2       151/56 148/59 60*/78
Власівка 27* 10        0      8       2       32/19 39/33 46/44
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Волошинівка 24* 14        0      13     1       41/20 39/38 46/20
Гостролуччя 76 57        0      51     6       107/77 121/73 114/64
Дернівка 38 13        0      13     0       28/23 34/26 42/34
Коржі 20* 7          2      5       0       12/12 23/20 27/20
Корніївка 40 9          0      7       2       53/29 64/52 66/35
Липняки 39 24        3      19     2       -/23 38/32 40/27
Лукаші 26* 28        0      27     1       64/38 84/40 68/38
Лук’янівка 41 15        1      10     4       50/17 55/32 61/31
Мала Стариця 17 9          2      7       0       23/20 27/19 26/11
Морозівка 44 20        0      17     3       49/34 75/44 77/35
Масківці 47 8          0      6       2       47/26 69/28 64/12
Паришків 51 23       2       16     5       63/35 61/29 73/49
Пасічна 20 13       0       12     1      16/15 -/18 -/33
Рудницьке 35 16       0 16     0      39/15 43/17 63/35
Селичівка 58 28       1       17     10    63/35 68/36 65/39
Селище 2* 20       0       15     5      61/40 58/35 54/29
Сизенків 21 13       0       12     1     18/17 32/29 23/14
Скопці 96* 35       0       29     6     118*/72    205/93          187/80
Сулимівка 24* 26       0       23     3     32*/35 22/ - 51/ -

І навіть у такому поліському районі Київщини, як Іван-
ківський, де, здавалося, багатства лісів і річок мали б зарадити
масовому Голодомору, школи прийняли в 1940 році також на-
багато менше першокласників:

Народ.            Пішло до початкових класів у 1940 році
у 1932 р.    1 8-р. 2   3 4      Разом

Білоберезька п 19* - 15 21 17       53
Блідчанська нс 23*тр. 24 15 58 45 53       180
Болотнянська п 14 - 16 10 12       32
Воропаївська п 13 - - 15 30 -          45
Ворошилівська п - 20 14 19 25 16       77
Доманівська нс - 11 1 17 23 19       70
Запрудська нс 40 44 38 29 44 38      155
Зимовицька п 8 11 8 8 - 9         28
Іванківська с 60 46 35 60 55 73      234
Карпилівська п 17 - 16 16 6        38
Ковалівська п 14 - 17 25 -        42
Коленцівська нс 50 30 13 50 28 26         134 
Красилівська рнс 62 19 11 25 33 29         106 
Леонівська нс 17* 22 8 16 25 12          75
Любидванська п 6 - 12 - 20          32
Макарівська нс 35 31 17 34 57 55          177 
Новомакалевицька п  25 10 4 21 14 17          62
Новосокільська нс37 10 2 10 20 18          58
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Обуховицька с 67 40 15 79 74 62         255 
Ораненська нс 22 21 9 25 27 38          111 
Орджонікідзевська п 9 9 1 9 16 14         48
Оцительська нс 33 10 3 30 35 35         110 
Пироговицька нс 27 5 3 18 24 28          28
Потоцька п 17 9 3 12 15 15          51
Приборська нс 43 27 20 37 57 55          176 
Руднетальська нс 26 9 4 17 34 17          77
Русаківська нс 38 16 5 29 37 39          121 
Русаківська п(дитбуд) - 34 21   31 35              33         123 
Станишівська нс 16* 24 10 60 39 58         181 
Старосоколівська п  17 9 5 14 15 20         58
Сукачівська нс 54 36 30 34 35 40         145 
Федорівська п - - 12 13 15         40
Феневицька с 78 40 20 43 70 60         213 
Хочівська п - - 11 17 -            28
Шпилівська нс 48 26 15 33 49 20        128 

Подібна ситуація виникла 1940 року і в колишньому Ірклі-
ївському районі Полтавської області, який входить тепер до
складу Чорнобаївського на Черкащині.

Отже, картина з наповненням перших класів сільських за-
гальноосвітніх шкіл України після 1933 року складається
майже скрізь однаковою — 30—40, а то й більше відсотків
дітей, народжених у 1924—1932 роках в УСРР, не сіли за парти.
Якщо врахувати, що за 1924—1932 роки на світ появилося
близько 10 мільйонів осіб (скажімо, тільки 1927 — 1.184,4 ти-
сячі, 1928 —1.139,3, 1929 — 1.080,0, 1930 — 1.023,0, 1931 — 975,3,
1932 — 782,0 — цей приріст відбувався головним чином за ра-
хунок села), то цілком вірогідним є втрата у 1932—1933 роках
щонайменше 3 мільйонів першокласників і майбутніх школя-
рів початкових класів. А якщо додати до цих жертв Голодомору
і тих, хто в 1933 належав до середнього і старшого шкільного
віку, то матимемо ще мінімум півмільйона жертв. 

Тому саме це дає підстави стверджувати, що в цілому міні-
мум 7 мільйонів населення УСРР стали жертвами Голодомору-
геноциду 1932— 1933 років.

Про народжених 1933 року — окрема розмова, бо то вже
дев’ятий катастрофічний першовересень, який по всій Україні
фактично не відбувся через війну на наших теренах.
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ЯК ГІТлЕРІВЦІ доПоМоГлИ УКРАЇНЦЯМ 
ПолЮбИТИ СТАлІНА

(до 75-річчя закінчення другої світової війни)
У вересні 1945 року на Далекому Сході припинилися бойові дії.

Свій підпис від імені СРСР про повну капітуляцію Японії поста-
вив генерал-українець Кузьма Дерев’янко, родом з Уманщини. Але
вже через півроку розпочинається холодна війна, за якою все ви-
разніше проступають обриси нової світової, що, без сумніву, не
могла обминути Україну. До речі, на неї сподівалися і вояки УПА,
і ті мільйони українців, які опинилися на Заході.

Відтак уже тоді розпочинається аналіз помилок, допущених
гітлерівським командуванням у війні проти СРСР. Скажімо, ні-
мецький генерал, відповідаючи на запитання прорадянського
американського  журналіста Лайонса щодо того, де Гітлер про-
грав війну, заперечив, що таким містом був Сталінград: "Ми
програли війну у вересні 1941 року в Києві, коли зірвали з дзві-
ниці Софійського собору синьо-жовтий прапор і замість нього
повісили свою червоно-чорну свастику".

Природно, що аналізом подій Другої світової зайнялися й
українські військовики, котрі перебували в еміграції. В 1950 році,
коли над обрієм по-справжньому нависла загроза Третьої сві-
тової війни з огляду на те, що СРСР уже випробував атомну
бомбу, один з бойових старшин Армії УНР генерал-хорунжий
Костянтин Смовський підготував і свій аналіз минулої воєнної
заверюхи, в якій детально розписав прорахунки гітлерівської
тоталітарної машини щодо окупованих територій і особливо
її ставлення до радянських військовополонених.

Генерал Смовський (21 травня 1894—8 бе-
резня 1960) народився 1894 року на Кубані, з
семи років мешкав на Полтавщині. Обравши
фах військового старшини, дослужився в роки
Першої світової війни до посади  командира
кінно-гірської гарматної батареї. На початку
1917 командував запасною гарматною бата-
реєю у Москві, де після Лютневої революції
включився до українізації російської армії.
Саме від Московського гарнізону був делега-
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том III Всеукраїнського військового з'їзду в Києві в жовтні 1917
року. 

Після проголошення УНР перейшов на викладацьку роботу в
Українську юнацьку військову школу, а з січня 1918 уже був у
лавах Гайдамацького коша Слобідської України військ, який
сформував Симон Петлюра, де створив і очолив гарматну ба-
тарею. Під час Гетьманату Павла Скоропадського перебував
на різних командних посадах саме в цих військових підрозділах.
Ним же було сформовано Чорноморський гарматний полк у
складі військ Директорії. Далі служив у 6-й Січовій дивізії Армії
УНР, командиром 1-го кінного імені М. Залізняка полку, т. в. о.
командира 1-ї бригади Окремої кінної дивізії Армії УНР, одно-
часно залишаючись  командиром згаданого вище полку. 

В еміграції вступив на службу до Війська Польського для про-
довження своєї служби за фахом, на випадок війни з СРСР. Брав
участь у німецько-польській війні 1939 року, був полонений нім-
цями. У січні 1940 року за сприяння Військового міністерства
УНР в еміграції був звільнений.

З початком гітлерівського нападу на СРСР, за його свідчен-
нями, "служив в українських формаціях, що підпорядковувались
Німеччині. Після переходу 1943 року значної частини українсь-
кої поліції до УПА, був ув'язнений у концентраційному таборі
Дахау. З березня 1945 року був приділений до штабу Української
національної армії. 8–9 травня 1945 року від імені командування
Української національної армії вів переговори з командувачами
американських та англійських військ про інтернування УНА на
контрольовані ними території".

Опинившись на еміграції у Західній Німеччині, був одним з
ініціаторів створення Спілки українських вояків. 1950 року емі-
грував до США. Активно діяв у ветеранських організаціях воя-
ків Армії УНР і в США, де очолював Союз українських ветеранів.
Екзильним урядом УНР Смовському присвоєно звання генерал-
хорунжого. Помер у Міннеаполісі (США).

Аналіз подій Другої світової війни, на думку генерала Смовсь-
кого, був важливим для американців, яких поневолені Москвою на-
роди бачили за своїх головних визволителів. Тому він так детально
і розписував прорахунки німецької окупаційної влади. А ще був пе-
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реконаний, що "чим пізніше вибухне війна проти С.С.Р., тим труд-
ніша вона буде для західного блоку, бо час сприяє п’ятій колоні, і
комуністична хороба все більше буде роз’їдати західні народи".

Очевидно, що мав рацію генерал Смовський у тому, що
Москва матиме можливість впливати на різні країни через си-
стему відпрацьованих ще царською Росією різних заходів. Як
свідчать факти, в цьому він не помилився, бо й понині, вже
через 30 років після розвалу СРСР, цей вплив відчувається в різ-
них куточках світу.

Генерал-хорунжий Костянтин СМоВСЬКИЙ
МоЇ ПРАКТИЧНІ ЗАУВАГИ З дРУГоЇ СВІТоВоЇ ВІЙНИ  
Помимо пацифістичних настроїв мас і урочистих запевнянь

усіх державних мужів, що вони не хочуть війни, видмо нової
війни все яснійше стає перед нами.

Уже минуло п’ять років, як закінчилася попередня війна, а пе-
регони  зброєнь набирають все більшого темпу. Сучасний пере-
гін зброєнь виглядає інакше, ніж раніш. Коли раніше ці перегони
виражалися, перш за все, збільшенням кількости дивізій, паро-
плавів, літаків… — тепер на диво відбувається частинно при рів-
ночасній їх редукції і зменшення чисельних станів. Очевидно,
помилявся б той, хто те часове явище брав би за доказ віддалення
від війни, а не зауважив би зброєнь теперішньої епохи, сто раз
важнійших, а власне зброєнь тих, що відбуваються в лаборато-
ріях і фабриках, а також на досвідчайших полігонах. 

Західні держави і Америка притримуються наразі доктрини,
яка каже, що в майбутній війні не будуть битися маси, а тільки
одиниці в машинах, а тому збройні сили в часі спокою можуть
бути невеликі без шкоди для воєнного поготівля. Але больше-
вики все ставлять на чолі зброєнь маси.  Тому стан чисельний
армії С.С.Р в часі спокою лишається надалі поважним чинни-
ком і не може зійти нижче певного мінімуму, який на заході
вже переступлено.  С.С.Р це зрозумів  на початку, а захід аж
тепер щойно починає розуміти.

Коли хочеться пізнати воєнний потенціал правдоподібних
противників, всі ті чинники треба проаналізувати. Може хтось
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сказати, нащо такі мозольні аналізи? Вистарчить скинути  кіль-
канадцять атомових бомб, або кілька тисяч  ракетних стрілянь,
або радіоактивних дощів і це швидко положить кінець дальшої
війни. Без сумніву, військова техніка сьогодні стоїть на порозі
нової доби, доби всесильних ґудзиків на пульті радіонаказу-
вача, над якими хилитиметься вояк, що керуватиме сам страш-
ною літучою армією роботів. Але, на мою думку, що це прав-
доподібно буде за кільканадцять років. Наразі ж техніка ще так
далеко не зайшла. Геній людський може в межи часі винайти і
випродукувати достатню охорону — контртехніку.

Наразі трудно сказати, чи війна була б довготривала, хоч
перед кожною з останніх війн експерти твердили, що та війна
не може бути довгою.  

Чим пізніше вибухне війна проти С.С.Р., тим трудніша вона
буде для західного блоку, бо час сприяє п’ятій колоні, і комуні-
стична хороба все більше буде роз’їдати західні народи.

А всі відосередкові супротиви большевики немилосердно
нищать во всіх окупованих ними державах.

Чи дійде до збройного конфлікту? Кінець збройних перего-
нів без війни був би можливим тільки тоді, коли комунізм опа-
нував би увесь світ дорогою внутрішніх переворотів, до чого
вони найбільше стремлять, або в разі зміни режиму в С.С.Р. і
зліквідування воюючого комінтерну. Одно і друге є неможливе,
а без досягнення взаємного довірря  резегнація дальших збро-
єнь на заваді була б одночасно підписанням для себе вироку
смерти. Таке напруження нервів не може тривати  безконечно
і мусить знайти вихід в постаті війни.

Працю цю написав я з думкою допомогти деякими скром-
ними практичними порадами американському командуванню.
Бо з дрібниць складається велике. А також, щоб остерегти
перед помилками, які були зроблені німцями в останню війну
і мали фатальний вплив на хід воєнних дій.  

Українське населення було дуже невдоволене світським ре-
жимом, і прихід німців в 1941 р. вітало з радістю, хлібом і сіллю
як визволителів з-під комуністичного ярма.    

Німці іще перед приходом своїм розкидали по фронті і до
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цивільного населення пропагандивні летучки, щоб  українці-
вояки червоної армії здавалися в полон, бо з німецьким вій-
ськом йде Уряд України і українська армія. І вояки часто під
загрозою смерти здобували ці летучки, хоронили, як реліквію
і сотнями тисяч почали переходити на бік німців. Але що за
страшне розчарування їх спіткало. Десятками тисяч полоне-
них зганяли на чистому полі, огороджували колючим дротом,
і ці нещасні під голим небом, під дощем, а потім і снігом  ви-
мирали з голоду і  ріжних пошестей. Під м. Умань здалось
120 000, і вони всі були розстріляні з важких кулеметів, а піз-
ніше німці  писали в пресі і говорили населенню, що ці трупи
були забитими в часі бою,  Під Києвом на бік німців перейшло
60 000 чоловік, під Харковом  також біля 60 000, і ці вояки були
виморені голодом. В Мінську, на Білорусі, було зібрано 40 000
полонених до фабрик, і коли почався голодний тиф, будинки
були облиті бензином і підпалені.

Але деяким полоненим удавалось втекти. Вони втікали в ліси
і з цього почалось творення партизанських відділів. Тилова
армія, а пізніше німецька адміністрація  почали грабувати і так
бідне населення. З колхозів і від населення забирали збіжжя,
корів, коней, свиней, дріб, а також полотно, килими власного
виробу. Все це автоколонами відправляли на залізничні стан-
ції, а далі — до Німеччини. Навіть забирали матерів від малих
дітей. Матір вивозили, а дітей лишали в селі, щоб село ними
опікувалося.

Населення почало втікати в ліси і долучатись до парти-
занських відділів, бо іншого виходу не було. Коли ж німці при-
їздили до села і не заставали там нікого, то село з усіх боків
запалювали. Почались арешти всіх свідомих українців і роз-
стріли їх по в’язницях. На північній Україні: Чернігівщина, Во-
линь, Полісся всі ліси були переповнені партизанськими
відділами національно-українськими, а також большевиць-
кими. Всі жиди, якщо пощастило урятуватися від смерті, пе-
ребували в цих останніх.  

Селяне на Чернігівщині говорили: "Сталін 25 років хотів, щоб
ми його полюбили, але це йому не вдавалося, але як прийшов Гіт-
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лер зі своєю жандармерією, то за один рік ми Сталіна полюбили". 
Мадьярська і румунська армії і їх адміністрація не відставали

в грабунках від німців. За малу провину карали населення негай-
ними розстрілами. Натомість італійська і словацька армії не гра-
бували і поводились з населенням добре, і воно їх за це шанувало.

При захопленню німцями нових і нових теренів на Сході Єв-
ропи почалася велика в хаотичному творенні адміністрації "на-
спіх" (цивільної влади). Військові коменданти, не маючи
жодного поняття про совіцькі відносини і підступність, при-
значали цивільну владу з 6 осіб і старосту в селі,чи бургомістра
в місті. Людей, вибраних принагідно, часто ворожих і навіть
часто попадали люди, які і у совітів займали провідні стано-
вища, отож для населення цілком чужих. Тому ці люди спритно
використовували наївність німців для своєї підривної роботи.
Вони старались ближче запізнатись з комендантом, запрошу-
вали його до себе додому, де влаштовували  йому прийняття з
випивкою, і тут при розмові оповідали про себе ріжні байки,
що, мовляв, були переслідувані світською владою і т. д.

Часто показувалася фотографія батька в мундирі царського
офіцера та зазначалось, що його розстріляно, як білого ворога.
Це для більшого доказу свого ніби протикомуністичного на-
ставлення. По німецьких комендатурах перекладниками були
в основному зондерфюрери (Sonderführer), їх набирали  з нім-
ців фольксдойчів (приналежних до німецького народу), що по-
ходили з Латвії та Естонії. По більшості вони самі або їхні
батьки  служили в російській армії, а також політичні переко-
нання їх по більшості були монархистичні, бо найбільше по-
ходило з баронів чи теж з великих землевласників з бувшого
Прибалтійського краю. 

Стане ясним, що всі ці перекладники вороже були настав-
лені до українців, які бажали свій край бачити самостійним, а,
крім того, у кожного з них була думка по виграній німцями
війні дістати маєток на Україні; навіть деякі заздалегідь виби-
рали місця свого будучого оселення, не криючи навіть цього
перед населенням. Отже, по приході німців місцева людність
часто бачила в адміністрації  тих же совіцьких людей, пред-
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ставників зненавидженої совіцької влади плюс авантурних
зайдів, і не дивно, що і не відчувала жадної зміни, але часто  й
ще гірше, тому що люди доброї волі з бувших репресованих чи
розкулачених і безумовних ворогів комунізму боялися сказати
щось проти цієї влади, де сиділи комуністи, в страху арешту і
розстрілу. Німці дуже похабно робили це за вказівками цих
старост чи бургомістрів, які в цей спосіб старались знищити
чужими руками весь свідомий елемент, ворожий  совітській
владі, але в цьому  випадку їх виставляли  перед німцями, як
комуністів.  Нерідкі були випадки, коли бувший репресований,
що повертався додому по кількарічній примусовій скитальщині з
Донбасу чи іншого терену по кількох днях був арештований нім-
цями по доносу старости чи бургомістра-комуніста, що це при-
йшов комуніст.  Німці в цьому випадку вірили тільки старості і
тільки передчасна втеча з рідного дому часто рятувала такого чо-
ловіка, а хто не встиг втекти, було розстріляно "як комуністів".

Поліційний апарат, сформований на новозайнятих теренах,
був часто в руках  цілком ворожих людей, бо в руках комуністів
(агентів Н.К.В.Д.) чи теж авантюристів, а тому цей орган адмі-
ністрації часто посталом для населення, яке вбачало в нім не
носія права, порядку і безпеки, але цілком протилежне. Не
ліпше виглядала  справа і з німецькою службою безпеки, така
званим "S.D.". Власне на теренах України і Білорусі в цій службі
було багато агентів Н.К.В.Д., які під німецькою маркою роз-
правлялися жорстоко  з місцевою українською чи білоруською
інтелігенцією. Прикладом може бути Київ, де S.D. розстріляло
українських патріотів Олену Телігу і її чоловіка, і цілий ряд ви-
значних українських патріотів. Всі ці  факти, безумовно, від’єм-
но впливали на людність і тому, уважаю, що в слідующій війні,
де Америка буде мати провідний голос, ці помилки не повинні
повторятись, а для того, на мій погляд, ще заздалегідь перед
війною мусять бути зроблені такі приготовляння:

1) Для організації адміністративного апарату на новозвіль-
нених теренах необхідно мати кадр відповідних людей, обізна-
них з життям тих теренів. Найліпше підходили б до цього люди
згуртовані біля національних Рад, які зараз знаходяться на
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еміграції і репрезентують окремі національні групи з-під со-
віцької займанщини.

2) Для армії мати приготований кадр перекладників, воло-
діючих мовами  Східної Європи. Найліпше з бувших Д.П., про-
живаючих на теренах, опікованих С.Ш.А., а також зі старої
еміграції в  С.Ш.А., володіючих рідною мовою. Думаю, що на-
віть якби між останніми попали б на ці становища, співчую-
чим комунізму, то це їх тільки б вилікувало від того, коли б
вони особисто зіткнулись з життям тих країн, де він царству-
вав. Не брати переводчиків з місцевих, бо большевики мають
цілі інститути для підготовки переводчиків, то яку велику
шкоду вони можуть робити.*

3) Мати вишколений поліційний кадр  на всі терени, а при-
наймні на становища шефів та помішників поліційних районів.
На ці становища треба брати людей за порадою національних
Рад і, безумовно, чесних і порядних людей.

4) При службі безпеки на становища перекладачів та допо-
мічного апарату брати людей добре знаючих мови східних те-
ренів Європи, а що саме головне — добре перевірених в
чесности, якщо це будуть люди  нові місцеві і із чужинців, бо
від добросовісного перекладу багато значить.

Хочу й ще додати деякі малі поради, які може,  на перший
погляд, говорять про дуже маловажні речі, але вони можуть
мати колосальний вплив на військові дії. Треба знати психоло-
гію народу і війська, а головне — терен і простори,  про які не
вільно забувати  при всіх поважних операціях. 

Вояк американський і англійський, це не те, що вояк росій-
ський. Вони виросли, виховані і вишколені, привикли до зов-
сім інших обставин і вигід, ніж вояк совітський. Німецькі воя-
ки, треба сказати, були дуже добрі і то німці не могли взяти
___________________

* Як приклад, яка може бути шкода від переводчиків з місцевої людности.
Після зайняття німцями Мінська до гестапо зголосилась дуже гарна молода
жінка, яка добре володіла німецькою мовою. Її зобачив Рейхкомісар Білорусі.
Пізніше вона зуміла завоювати його довірря і бувала на його приватному по-
мешканні. Одного разу підклала під його ліжко бомбу, яка розірвала його в
кавалки,  а сама втекла. Як пізніше слідство показало, вона була секретаркою
комуністичної партії Білорусі.
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Москви і Сталінграду, не для того, що вони були слабші від
противника. Це питання американському командуванню треба
взяти під увагу.  

Я добре знаю терени України, Польщі, Румунії і північної та
західної Росії. Знаю також психологію цих народів. Знаю, що
сьогодні американська техніка перевищує совітську. Але совіти
мають перевагу в кількості людського матеріялу. Америка має
такі середники, як атомова бомба, а може щось далеко страш-
ніше. Але така бомба ще не розв’язує справу. Така бомба ски-
нута на Нью-Йорк чи другий промисловий центр може мати
деморалізуючі наслідки. Але така бомба, кинута на Москву чи
Петроград, буде мати великий ефект, але й ще рішаючого мо-
менту не дасть. Бо головні промислові осередки це: Нижній Нов-
город, Тамбов, Калінін, Ярослав, Казань, Куйбишев, Магніто-
горськ, Челябінськ, Свердловськ,  Молотов, Тобольськ, Омськ і
багато інших. Треба прийняти під увагу величезні простори
Сибіру, Казахстану і Киргизстану, куди Совіти перенесли свій
військовий промисел. Всі вищеподані осередки це тільки цент-
ралі та їхні промислові філії, розкидані  в Сибірській тайзі  і ці
філії навіть не зазначені на військових картах і дуже добре за-
масковані в терені.

Сьогодні большевики мають в цих районах колосально-роз-
будовану військову індустрію. Я й ще в 1942 році довідався про це
від фахівців-інженерів, які розбудовували в тайгах Сибіру коло-
сальні підземні осередки. Думаю, що ця робота не стоїть на місці
і тепер. Ці роботи виконуються  в більшій частині нашими укра-
їнцями, засланими на Сибір. Потрібно взяти під увагу "лінію Ста-
ліна", яка розбудована  й ще до 1939 року понад кордонами
Румунії та Польщі  і яка, як мені відомо, розбудовується і модер-
нізовується. Вона проходить від Дністра  на Поділлю  через
Україну на Білорусь і аж до кордону Естонії шириною  в 50 км.  

Крім того, в Чернігівщині, Гомель, Мінськ, верхів’я Дніпра,
Прип’яті, Березини, Десни, Нареву, Налибоцька  пуща на Біло-
русії  і ліси на північ  аж до Петрограда. Почва тут болотиста,
доріг зовсім нема, за винятком вузеньких доріг від села  до села,
і тут  пересуватися панцирним одиницям дуже важко, хіба го-
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ловним шляхом Наполеона на Смоленськ. У цих місцях і було
головне гніздо большевицьких партизанів, і боротьба  з ними
в цих районах була  дуже тяжка.  

Понад кордоном Польщі й ще до 1939 року за  "лінією Ста-
ліна" в лісах Білорусі та Брянських була розбудована  ціла сітка
підземних бункерів, де були склади  зброї та живности. Ці бун-
кери дуже помислово побудовані,  і їх трудно відшукати з по-
верху ( з лету літака) в лісах і пролісках. Були випадки, що в
цих бункерах містилось по 40—50 партизанів, які вночі вила-
зили і  робили несподівані наскоки  на колони, штаби, адмі-
ністрацію, а також мінували   дороги часом на протязі 10 км.
Внаслідок цього вся позафронтова комунікація  і тилова зле у
німців функціонувала. Залізнодорожні катастрофи  відбува-
лися на кожному з 10 кілометрів, бо шлях залізничний  підмі-
новували не тільки вночі, але й удень.

Отже, залізнодорожні транспорти не могли добре викону-
вати свою функцію. Колони самоходів  рівно не могли нор-
мально виконувати своє призначення: довіз провіанту та оз-
броєння  до лінії фронту, бо на дорогах з’являлись  ріжні пере-
шкоди,які треба було поконувати і часто  пробиватись з боями.
Для того до транспортів для супроводу приділялись цілі сотні
з добрим озброєнням в автомати, а навіть панцерні вози і ар-
тилерію. Летовища на тилах нищились несподіваними наско-
ками партизанів, а, крім того, німці мали дуже небагато
транспортових летаків, щоб могли цею дорогою поповняти
довіз живности і узброєння.     

Незалежно від того, що 300 000 німецької піхоти та 200 000
поліції  охороняло комунікаційні шляхи по Україні та Білорусі,
кількість ця в порівнянні  з тими просторами була дуже мала і
не мала значення. А відтягування з передових  позицій війська
для охорони тилу мало, як ми бачили, дуже смутні наслідки. 

Базуючись на досвіді останньої війни, можна сказати, що го-
ловним способом боротьби з партизанкою і щоб вона не роз-
вивалась, є добре відношення війська і адміністрації побідника
до місцевого населення. Бо тоді населення не буде підтриму-
вати  партизанів, а без цього партизанка є неможливою, а на-
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селення  на відворот   буде допомагати в боротьбі з ними. Влас-
не те, чого не було при німцях. 

Як я вже вище вспоминав, утиски німців на цивільне населення
і грабежи спровадовали, що люди, хто тільки урятувався від ні-
мецьких колонізаторських експериментів, утікали "до лісу"і по-
повнювали партизанські відділи, бо иншого виходу  не мали. Ні-
чого дивного, що при такому відношенню німців до населення і
полонених вони, так би сказати, самі собі створили  цього ворога.  

Я уважаю, що потрібно мати при відділах армії великі шатра,
де б могли міститись  полонені, це зробить дуже добре вра-
жіння і викличе прихильність для армії. Безумовно, людяне
відношення  до полонених буде нестись, як радієва хвиля. Так
само, як рознеслась  вістка про  зле відношення до них німців
і від того часу  бої стали завзятіші, і вояки червоної  армії пе-
рестали здаватись в полон, уважаючи, що ліпше смерть зі
зброєю руках, ніж від голоду або розстрілу  чи тому подібне.

Полонених треба відразу розділяти по національности і пере-
водити з ними вишкіл певний, пропагандивний. Крім команд-
ного складу Н.К.В.Д., який треба виділяти до спеціальних
таборів, де ними мусить  зайнятись спеціальна  військова комісія.

Пропаганда на Україні мусить бути  в українських руках як
для населення, так і для війська і українських полонених. 

Велике вражіння і користь для пропаганди зробило б, як би
за армією було привезене якесь взуття і убрання, хоч дуже де-
шеве, для совіцького населення, бо воно таке бідне і обдерте,
що американці навіть уявити собі не можуть. Крім того, за-
вшивлене і повно ріжного робацтва. Як це було в роках, коли
прийшли німці на Україну і Білорусь.  Ліпшої пропаганди  для
американців  не треба було б.  Бо як большевики на весь світ не
вихваляють свій "рай" і достаток во всьому, населення живе в
страшній нужді і вигляд "щасливої України" за 25 років пану-
вання Совітів наповнив жахом серця всіх тих, що слідом за ні-
мецькою армією продерлись на Україну. 

Села Білорусі були в ліпшому стані, бо вони більше співчу-
вали комунізму, і тому їх менше знищили. Всі міста, містечка і
села в страшно антисанітарному стані. 
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У військо на постоях  в таких квартирах  буде заражатись
ріжними хоробами, тому американському командуванню по-
трібно це передбачити і може прийняти  мої скромні з прак-
тичного  боку завваги. Приготовити намети з пічками на зиму
для опалу дровами, де можна було б поміщатись і взимку, а не
розміщати  військо по селах та містечках, бо німці дуже жаліли,
що вони раніше так не приготувались, щоб військо можна було
б розміщати   поза населеними центрами.*

Другою річчю, яку необхідно передбачити, є що криниці  для
пиття можуть бути затроєні, як було в останню війну, часом
зовсім знищені.  Передбачаючи це, треба мати спеціальні
команди дезінфекторів для очищення води для пиття, а також
домів в селах та містах, якби там мало бути розміщено військо.
Також потрібно робити артизійські студні на постоях глиби-
ною 10—15 метрів, щоб мати добру воду для пиття.  

Велику ролю відіграють величезні теренові простори і атмо-
сферичні умови  літом та зимою, бо під час суворої зими ні-
мецька армія мала тисячі тяжко відморожених вояків, бо німці
і цього також не передбачали. Не треба забувати і про чорно-
земні  дороги України і страшну грязюку на них в часі осінніх
дощів і весняних розтопів, де лишилися тисячі німецьких са-
моходів та моторизованої артилерії.

Треба також мати більшу кількість батальйонів саперів з ве-
ликою кількістю механічних пилок для розчистки  доріг серед
лісів, так званих завалів,котрі можуть бути зроблені відсту-
паючою світською армією чи можливими партизанами. 

Німці в 1944 році при відступі зоставили коло 90% самохо-
__________________

* Після зайняття Києва німцями компанія польової жандармерії (150
людей) розмістилася в готелі на головній вулиці — Хрещатику. І коли увечері
засвітили світло,цілий будинок вилетів в повітря, а всі жандарми  згинули.
Большевики підмінували  всі урядові будинки. Деякі з них були зірвані, а в
останніх вдалося  відшукати  бомби. Отож, не вільно займати урядових бу-
динків доти, аж добре не будуть оглянуті саперами. Ліпше, коли заладить по-
треба,  звільнити дома, мешканці яких подобаються адміністрації, бо де
мешкають люди,  напевно, не буде заміновано. 

Й ще приклад: в Могильові на Білорусі німецьке військо в резерві розпо-
ложилось у військових кошарах, а вночі цілий блок пішов у повітря, і зги-
нуло  300 вояків. Як потім оказалось, і решта блоків була замінована.
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дових колон і моторизованої артилерії, бо партизани завалили
деревами всі дороги відступу, і військо німецьке малими гру-
пами  утікало напростець лісами. А ліси в північній Україні і
Білорусі  дуже великі, через них проходять вузенькі дороги, які
дуже легко завалити, рубаючи дерева з одного боку дороги і
другого, а дерево валиться на дорогу. Такі лісні завали дуже
часто були заміновані, що й ще додавало  втрату в людях і за-
тримку руху колон.

Треба також звернути увагу на заміновані поля. Большевики
найчастіше  це роблять на якісь 300 метрів   по обох боках зір-
ваних чи спалених мостів. Мости переважно дерев’яні, бо му-
рованих чи цементованих є дуже мало. Ці заміновані поля
робляться з ціллю не допустити до швидкої  їх поправи.

Тепер в часі спокою військо повинно  ознайомитися з під-
ступністю  ворога, з яким прийдеться воювати, а головне —
треба добре вивчати  усім старшинам і підстаршинам  терен,
на якому буде відбуватися військове ділання, а також простори,
що відіграють таку велику  ролю, і про них  не вільно забувати
при всіх важливих операціях.

Теоретичне студіювання терену на карті — це, як правило для
кожного  військового, але й ще необхідне практичне студіювання
цих теренів. Для ознайомлення американських вояків з таким
практичним пізнанням теренів Сходу, можна знайти бувших
старшин  з Д.П., які добре з цими теренами ознайомлені, і вони
можуть робити виклади про ріжні теренові сторони.  

6.22.1950 р.
Мінніаполіс. Мінн.*

________________
*Копії документів з фонду генерала Костянтина Смовського в архіві Мін-

несотського університету (США)  передала професор Галина Миронюк, яка
тривалий час там працювала.      
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1 жовтня
355 років тому (1665) Петра Дорошенка обрано гетьманом

України.
100 років тому (1920) генерал Врангель затвердив постанови

Українського з’їзду Криму, власноручно написавши: "Принять
к исполнению".

3 жовтня
105 років тому (1915) народився Вільям Гавриляк, багато-

річний мер канадського міста Едмонтон. Помер 7 листопада
1975 р.

85 років тому (1935) помер Микола Василенко, український
громадсько-державний діяч, педагог, історик держави і права,
дійсний член і президент ВУАН; член Центральної Ради, голова
Ради Міністрів, міністр закордонних справ і народної освіти
Української Держави. Народився у 1866 р.

10 років тому (2010) помер Віталій Романенко  — олімпій-
ський чемпіон зі стендової стрільби у вправі "олень, що біжить"
в Мельбурні 1956 року. Неодноразовий чемпіон світу, Європи та
СРСР в особистих і командних змаганнях.  Заслужений майстер
спорту, заслужений тренер УРСР. Народився 13 липня 1926 року
в селі Русанів (Броварський район Київської області).

4 жовтня
110 років тому (1910) в Самарі народився Сергій Тресвятсь-

кий, видатний український матеріалознавець. Помер 11 липня
1985 р.

90 років тому (1930) померла Олена Пчілка, українська пись-
менниця, драматург, перекладачка, критик, етнограф, фолькло-
ристка, журналістка, видавець, педагог, редактор. Народилася 29
вересня 1849 р. у Гадячі (тепер — Полтавська обл.).

5 жовтня
90 років тому (1930) в Узині (нині — Київська обл.) наро-

дився Павло Попович, льотчик-космонавт, двічі Герой Ра-
дянського Союзу, громадський діяч, голова українського
товариства «Славутич» у Москві. Помер 2009 р.

6 жовтня
130 років тому (1890) народилася Олена Курило, українсь-
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кий мовознавець, педагог. Авторка "Початкової граматики
української мови". Розробила програму для збирання етногра-
фічного матеріалу, розглядала проблеми нормалізації укра-
їнської літературної мови. Після арешту (1938) перебувала на
засланні у Казахстані. З 1946 її подальша доля невідома.

125 років тому (1895) в Одесі народилася Ольга Кривцова-
Гракова, український археолог, дослідниця бронзової доби
України. Авторка систематизованої класифікації пам’яток і ма-
теріалів бронзової доби СРСР. Померла 19 лютого 1970 р.

110 років тому (1910) у  Барвінковому (нині — Харківська
обл.) народився Іван Денисенко (псевдонім — І. Денис), укра-
їнський живописець-монументаліст, графік, скульптор. Виїхав
до Аргентини (1950), потім до США (1963). Створив монумен-
тальні розписи та іконостаси у містах Да Ріоха (Аргентина),
Дітройт, Сіракузи (США). У творчому доробку — картини іс-
торичної тематики "Богдан Хмельницький під Львовом", "Тарас
Бульба", "Хрещення України", цикли "Спомин Батьківщини",
"Сни про рідний край", портрети.

105 років тому (1915) у Києві народився Ігор Свєшніков,
український історик і археолог, дослідник багатьох культур
України — від доби каменю до Київської Русі. Автор понад 180
наукових публікацій, доктор історичних наук.

45 років тому (1975) футболісти київського "Динамо" у пов-
торному поєдинку переграли володаря Кубка чемпіонів — зна-
мениту мюнхенську "Баварію" з рахунком 2:0 (перший матч —
1:0) і здобули Суперкубок УЄФА. 

35 років тому (1985) Глава Української греко-католицької
церкви Мирослав-Іван Любачівський відвідав з пастирським
візитом українські поселення в Югославії.

7 жовтня
110 років тому (1910) у Санкт-Петербурзі загинув видатний

авіатор і український патріот Левко Мацієвич. Народився в
Олександрівці на нинішній Кіровоградщині 13 січня 1877 р.

85 років тому (1935) народився Віктор Задорожний, укра-
їнський художник, педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.
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Працює в царині тематичного живопису. Уклав посібник
"Уроки образотворчого мистецтва у 1—3 класах" (1973, у спів-
авторстві).

9 жовтня
100 років тому (1920) помер Дмитро Овсянико-Куликовсь-

кий, український мовознавець, літературознавець, історик
культури, почесний член Петербурзької АН. Народився 4 лю-
того 1853 р. у Каховці.

85 років тому (1935) народився Іван Вихованець, українсь-
кий мовознавець. Чл.-кор. НАН України (з 1992). Розробляє
питання синтаксису та морфології української мови.

55 років тому (1965) Конгрес українців Канади ухвалив рі-
шення про відрядження до Польщі комісії Міжнародного Чер-
воного Хреста для обстеження виселених у результаті акції
"Вісла" на німецькі землі українців.

10 жовтня
195 років тому (1825) в Санкт-Петербурзі помер Дмитро

Бортнянський, український і російський композитор, дири-
гент. У 1769—1779 pp. вдосконалював свою музичну освіту в
Італії, де були поставлені його перші опери. В 1779 р. при-
значений капель мейстером, а в 1796 р. — директором вокаль-
ної музики та керуючим Придворної співочої капели. Створив
ряд клавірних сонат, ансамблів та романсів. Написав понад 100
церковних творів. Народивсяв 1751 р. у Глухові (нині — Сум-
ська обл.).

95 років тому (1925) член РКП (б) Володимир Гадзинський
звернувся до московського комітету більшовицької партії з
протестом щодо наміру закрити Український клуб імені Тараса
Шевченка.

12 жовтня
155 років тому (1865) у Києві народився Володимир Кістя-

ківський, відомий фізико-хімік. Помер 19 жовтня 1952 р.
95 років тому (1925) у Харбіні помер відомий діяч українсь-

кого національного руху на Далекому Сході Іван Гордієнко. На-
родився в Балті, що в нинішній Одеській області, 30 березня
1874 р.
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75 років тому (1945) у Празі помер Дмитро Антонович, укра-
їнський театрознавець, мистецтвознавець, громадсько-полі-
тичний діяч. Вивчав історію італійського мистецтва та його
зв’язки з Україною. Автор монографій "Триста років українсь-
кого театру: 1618—1919", "Шевченко як маляр". Був одним із за-
сновників Центральної Ради, товаришем голови УЦР,
генеральним секретарем (міністром) морських справ УНР. На-
родився 14 листопада 1877 р. у Києві.

13 жовтня
105 років тому (1915) народився Андрій Євенко, українсь-

кий актор, диктор, заслужений артист УРСР. Помер 30 грудня
1991 р.

14 жовтня
80 років тому (1940) народився Олександр Сердюк, укра-

їнський актор, народний артист України. Грав у драматичних
театрах України, Прибалтики. Зіграв чимало кінематографіч-
них ролей (фільми "Вавилон XX", "Гетьманські клейноди", "Ле-
генда про княгиню Ольгу", "Роксолана" та ін. Син Олександра
Сердюка.

15 жовтня
245 років тому (1775) заходами австрійської цісарівни Марії

Терези засновано Королівську греко-католицьку семінарію при
церві Св. Варвари у Відні.

160 років тому (1860) народилася Софія Тобілевич, укра-
їнська актриса, письменниця, перекладачка, фольклористка.
1880—1883 — співала в хорі М. Лисенка. Увійшла до трупи
М. Старицького як хористка та актриса. Збирала пісні, при-
казки та прислів’я, перекази, які систематизував і видав Ч. Ней-
ман у 8 томах збірника Антропологічної комісії Краківської
академії наук "Zbior wiadomosci do antropologii krajowej". Пере-
клала українською мовою "Весілля Фігаро" П. Бомарше, "В ли-
пневу ніч" Б. Горчинського, "Зачароване коло" Л. Риделя, твори
О. Ожинського, Г. Сенкевича. Померла 7 жовтня 1953 р. у Києві.

115 років тому (1905) народився Анатолій Бабко, відомий
хімік-аналітик, завідувач кафедри в Київському університеті.
Помер 7 січня 1968 р.

203



16 жовтня
90 років тому (1930) колегія Наркомату освіти УСРР ухва-

лила рішення про надання підтримки Північно-Кавказькому
крайовому відділу освіти в справі практичного здійснення
українізації.

85 років тому (1935) помер Олександр Фомін, російський та
український ботанік, академік ВУАН. Розробив перше бота-
нічне районування території УРСР. Народився у Єрмолівці
(нині — Саратовська обл., Росія) 14 травня 1869 р.

18 жовтня
360 років тому (1660) гетьман Ю. Хмельницький уклав з

Польщею Слободищенський трактат, за яким три воєводст-
ва — Київське, Чернігівське й Брацлавське — одержували ав-
тономію у складі Речі Посполитої.

150 років тому (1870) народився Володимир Різниченко, ук-
раїнський геолог, академік ВУАН. Досліджував Середню Азію
та Казахстан, описав понад 150 льодовиків Алтаю та Тянь-
Шаню, а також Середнє Придніпров’я. Організував комісію з
вивчення четвертинних відкладів України. Помер 1 квітня 1932 р.

75 років тому (1945) народився Василіус Матушевас  — гра-
вець  харківського "Локомотива", олімпійський чемпіон  Олім-
піади в Мехіко (1968) в складі збірної СРСР.

35 років тому (1985) Папа Римський Іван-Павло ІІ номінував
Блаженнішого Мирослава-Івана Любачівського членом Конгре-
гації для східних церков і членом Секретаріату для невіруючих.

19 жовтня
95 років тому (1925) Наркомат освіти РСФРР розпорядився

скласти й втілити в життя плани переведення українських шкіл
на рідну мову.

65 років тому (1955) в Каліфорнії помер видатний кіноактор
українського походження Іван Годяк.

21 жовтня
355 років тому (1665) було укладено Московські статті — дого-

вірні умови між московським урядом і лівобережною козацькою
старшиною на чолі з гетьманом І. Брюховецьким. Обмеження ад-
міністративно-територіальної автономії. Царські воєводи з вій-
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ськом одержали право стояти у Києві, Чернігові, Переяславі, Ка-
неві, Ніжині, Полтаві, Новгороді-Сіверському, Кременчузі, Кодаку.

110 років тому (1910) народилась Поліна Куманченко, укра-
їнська актриса, народна артистка СРСР, лауреат Державної премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1971). Померла 2 лютого 1992 р. у Києві.

22 жовтня
140 років тому (1880) народився Віктор Протопопов, укра-

їнський психіатр та фізіолог, академік АН УРСР. Поклав поча-
ток вивченню вищої нервової діяльності тварин в умовах
їхнього природного перебування. Розробив принципи охо-
ронного лікування і застосував на практиці лікування сном.
Сформулював оригінальні концепції патогенезу та запропону-
вав способи лікування шизофренії та маніакально-депре сив-
ного психозу. Помер 29 листопада 1957 р. 

115 років тому (1905) харківськими професорами на чолі з
Юхимом Зубашевим було засновано Томський технологічний
інститут — перший вищий технічний навчальний заклад Си-
біру.

85 років тому (1935) народився Борис Олійник, український
поет, громадський діяч. Лауреат Державної премії УРСР ім.
Г. Г. Шевченка (1983). Деякі поезії Б. Олійника стали популяр-
ними піснями — "Мати сіяла сон", "Мелодія»", "Пісня про
матір". Народний депутат України кількох скликань.

65 років тому (1955) Володимир Кедровський призначений
керівником української редакції «Голосу Америки».

25 жовтня
160 років тому (1860) у Ніжині (тепер — Чернігівська обл.)

народився Микола Самокиш (Самокиша), український живо-
писець, графік, академік Петербурзької академії мистецтв, заслу-
жений діяч мистецтв РРФСР, лауреат Державної премії СРСР.
Серед творів у галузі батального та історичного живопису —
"В’їзд Богдана Хмельницького у Київ", "Бій під Жовтими Вода-
ми", "Похід запорожців на Крим" та ін. Спільно з С. Васильківсь-
ким створив альбоми "З української старовини" (1900), "Мотиви
українського орнаменту" (1912). Долучався до розписів будинку
Полтавського земства. Помер 18 січня 1944 р. у Сімферополі.
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140 років тому (1880) народився Микола Максимів, вій-
ськовий діяч, контр-адмірал царської армії. В українському вій-
ськово-морському флоті з весни 1918 р., був міністром
морських справ Української Держави.

80 років тому (1940) в Данильчому на Прикарпатті наро-
дився Ярослав Яцків, відомий астроном сучасності, довголітній
директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ.

26 жовтня
85 років тому (1935) у Горлівці (тепер — Донецька обл.) на-

родився Леонід Мацкевой, український археолог, дослідник
кам’яної доби України, доктор історичних наук.

50 років тому (1970) у Києві помер Іван Скляр, український
бандурист, композитор. Керував самодіяльними ансамблями
бандуристів. Працював над вдосконаленням бандури та інших
українських народних інструментів (цимбалів, сопілок та ін.),
за це його називали "українським Страдіваріусом". Автор
книги "Київсько-харківська бандура" (К., 1971). Народився 6
березня 1906 р. у Миргороді.

27 жовтня
275 років тому (1745) у Глухові народився Максим Бере-

зовський, український композитор і співак, один із творців
українського хорового стилю в духовній музиці. Навчався в
Глухівській школі, в Київській духовній академії, де почав пи-
сати власні твори, а також у Придворній співочій капелі в
Санкт-Петербурзі. В 1758—1760 pp. виступав як співак-соліст
у спектаклях італійської оперної трупи та в придворній капелі
м. Оранієнбаума. Жив у Італії (1765—1774), член Болонського
філармонічного товариства (1771). В 1773 р. написав і поста-
вив у театрі "Сан-Себастьяно" в Ліворно (Італія) першу в істо-
рії української музики оперу — "Лемофонт". Із творів (12
концертів, повний цикл богослужбових піснєспівів та ін.) збе-
реглися лише деякі. Написав також оперу "Іфігенія", ряд ду-
ховних творів, найвідомішими з яких є духовний концерт "Не
отвержи мене в годину старості", "Вірую", "Отче наш" та інші,
внутрішня побудова яких пов’язана з українською народною
піснею і традицією київського церковного співу. Пережив ду-
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шевну кризу і покінчив життя самогубством 2 квітня 1777 р. у
Санкт-Петербурзі (однією з причин смерті вважаються неви-
конані обіцянки фаворита Катерини II князя Г. Потьомкіна за-
снувати музичну академію в Кременчуці, в якій він мав стати
директором). 

135 років тому (1885) народився Нестор Махно, українсь-
кий політичний та військовий діяч. Анархіст. Воював з ні-
мецькими та гетьманськими військами у 1918 р. Мав нетривалу
угоду з Директорією про спільні дії проти білогвардійців. У
1920 р. разом з більшовиками воював проти денікінців, згодом
виступив проти більшовиків. Зазнав поразки. Змушений був
емігрувати. Помер 1934 р. в Парижі.

115 років тому (1905) народилася Тамара Мороз-Стрілець,
українська письменниця, літературознавець. Дружина Г. Ко-
синки. Після його реабілітації присвятила своє життя розшуку
і публікації творчої спадщини письменника. Видала кн. "Голос
пам’яті" (1989), до якої увійшли спогади про М. Рильського, П.
Тичину, Є. Плужника, Т. Осьмачку, М. Заньковецьку та ін. По-
мерла 2 січня 1994 р. у Києві.

28 жовтня
135 років тому (1885) народився Віктор Барвінський, укра-

їнський історик, архівіст. Загинув у таборах ГУЛАГ-у 1940 р. 
125 років тому (1895) у Харкові народився Михайло (Майк)

Йогансен, український письменник, перекладач, журналіст,
критик. Був одним із засновників пригодницького жанру в лі-
тературі, еволюціонував від авантюрних сюжетів до першопо-
чатків "химерної прози". Помер 27 жовтня 1937 р. у Києві.

90 років тому (1930) народився Геннадій Макарчук, укра-
їнський режисер, театрознавець, педагог, кандидат мистецтво-
знавства. Працював в театрах Харкова, Києва, Львова. Автор
п’єс, театрознавчих статей.

29 жовтня
140 років тому (1880) в Ромнах на нинішній Сумщині наро-

дився Абрам Йоффе, засновник і керівник Ленінградського фі-
зико-технічного інституту. Помер 14 жовтня 1960 р.

90 років тому (1930) у Дніпропетровську народилася Ірина

207



Ковальова, український археолог, дослідниця степових куль-
тур доби неоліту і бронзи. Доктор історичних наук.

85 років тому (1935) помер Михайло Іванов, український
вчений в галузі тваринництва, академік ВАСГНІЛ. У 1925 р. ор-
ганізував Зоотехнічну та племінну станції в Асканія-Нова
(нині — Український НДІ тваринництва степових районів "Ас-
канія-Нова"), де здійснював роботи з акліматизації диких ко-
питних та домашніх сільськогосподарських тварин, створив
декілька нових гібридних порід коней. Народився в Ялті 2
жовтня 1871 р.

30 жовтня
195 років тому (1825) народився Дмитро Безперчий, укра-

їнський живописець. Працював у Ніжинській гімназії, на-
вчальних закладах Харкова. Твори: "Сватання на Гончарівці",
"З поля", пейзажі України, Криму. Помер 30 вересня 1913 р. у
Харкові. 

Жовтень
400 років тому (1620) помер Леонтій Карпович, ректор Ві-

ленської братської школи, єпископ Володимирський і Бере-
стейський, проповідник, письменник. Народився на початку
1580-х.
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бо дЕРЖАВНИЦЬКоЇ дУМКИ ЩЕ НЕ бУло
(до 400-річчя відновлення православної митрополії в Києві)

Серед тих гучних козацьких походів, які принесли йому єв-
ропейську славу й визнання, належить згадати й участь то-
дішньої нашої  збройної сили в польсько-московських війнах,
де роль української вольниці була особливо значимою. І
йдеться не тільки про те, що саме наше козацтво посадило на
московський трон Лжедмитрія І, потім привело до стін "біло-
кам’яної"  Лжедмитрія ІІ, зрештою, допомогло полякам оволо-
діти цією столицею в 1611 році. 

Усім у пам’ятку й похід гетьмана Петра Сагайдачного вліт-
ку—восени 1618 року, коли наше козацтво в черговий раз при-
йшло на допомогу обраному ще 1610 року на царський трон
королевичу Владиславу, який виявився неспроможним само-
стійно справитися з Москвою. Двадцять тисяч козаків під про-
водом Сагайдачного тріумфуюче перейшли через усю Москов-
щину, взявши в облогу її "білокам’яну" столицю.

У ніч на 1(11) жовтня, тобто перед святом Покрови,  розпо-
чався вирішальний штурм Китай-города, який ще залишався в
руках захисників. Спочатку козаки виламали Острожні ворота
і почали дубовими колодами вибивати Арбатські, але раптово,
як наголошується в тогочасних свідченнях,  Сагайдачний дав
відбій. Він наказав припинити облогу й відступити. 

Що трапилося? Чому козацький вождь, який ще кілька днів
тому запевняв польську владу в тому, що перемога не за го-
рами, раптом, у найвідповідальніший момент штурму, коли
вже падає до ніг, зупинився? 

Виявляється, несподівано для атакуючих козаків з лав за-
хисників під церковні дзвони викидають уже перевірений і
припасений на крайній випадок козир, який виявиться най-
більш дієвим елементом тодішньої гібридної війни: "Чого
воюєте проти єдиновірних православних?".

Чи й справді таке могло статися з Сагайдачним? Відомий
учений Михайло Максимович ось що писав з цього приводу:
"Оттого, я думаю, что осада Москвы была ему не по мысли
…Его казацкое сердце могло смутиться от той мысли, что он
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начал крушить единоверную ему русскую столицу, для того,
чтобы отдать ее в руки иноверца… И может быть, такое раз-
думье пришло к нему в тот самый час, когда Москва звоном ко-
локолов своих позвала православный народ к заутрене на
праздник Покрова, и руки осаждавших ее козаков невольно
поднялись на крестное знаменье…".

Цілком можливо, що московська церква з метою психоло-
гічно-морального впливу на козаків, які наступали, організу-
вала хресний хід,* як це вже було в липні 1618 року під час
штурму військом Сагайдачного міста Єлець. Отже, як і тоді,
коли гетьман піддався агітації тамтешніх священиків мос-
ковської церкви припинити штурм, так і тепер він знімає бло-
каду Москви. Хоч потім продовжить бойові дії проти
московських збройних сил поза межами міста. Скажімо, з ве-
ликим завзяттям пробуватиме оволодіти Калугою, Серпухо-
вим, що швидко схилить царську владу до переговорів.

У результаті підписання Деулінського перемир’я Польща от-
римала білоруські й українські землі, які до того були під вла-
дою Москви — Смоленську, Чернігівську та Новгород- Сівер-
ську. Польський король офіційно зберіг за собою право пре-
тендувати на московський престол. 

Фактор спільної релігії не тільки врятував від козацького
штурму  восени 1618 року Москву, а й підказав її керівництву
ідею, яким чином можна  опанувати цією українською зброй-
ною силою, що вже дозріває до того, аби піднятися за націо-
нальне звільнення рідного народу й відродження власної
державності. А цього в "білокам’яній" з огляду на концепцію ІІІ
Риму, зрозуміло, допустити не могли, бо ж постійно мріяли про
те, щоб бути реальними самодержцями "всея Руси". 

І невдовзі після цього станеться подія, яка назавжди ві-
діб’ється на долі України: в лютому1620 року до Москви раптом 
_____________________

* Як можна переконатися з останніх подій, подібні хресні ходи для впливу
на вирішення важливих політичних питань керівництво цієї православної
церкви організовує й нині. Зокрема, віруючі УПЦ МП прийшли хресним
ходом до Верховної Ради України, аби не допустити ухвали рішення щодо
статусу релігійних громад, керівні центри яких перебувають на території дер-
жави-агресора.
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прибуло посольство від того самого Сагайдачного, який ще зовсім
недавно керував облогою "білокам’яної".  Щоправда, озлоблений
на козаків за недавній штурм Москви цар не прийняв цього по-
сольства, посилаючись на піст, коли він, мовляв, нікого не при-
ймає. Ухвалено було допустити українське посольство тільки до
думних бояр: "И бояре черкасом дадут руки, а дав руки, говорити
им речь Одинец с товарищи: пришли есте к великому государю
нашему к царю и великому князю Михаилу Федоровичю, всеа
Русии самодержцу, от гетмана Петра Саадашного и то всево Вой-
ска Запорозского с листом и с послугою, с крымски языки".

Тож 26 лютого козацькі посли на чолі з Петром Одинцем
мали аудієнцію в думних дяків Посольського приказу Мос-
ковської держави, на якій від імені всього Війська Запорозь-
кого оголосили, що "прислали их все Запорожское Войско,
гетман Саадачной с товарыщи, бити челом государю, объявляя
свою службу, что оне все хотят ему, великому государю, слу-
жить головами своими попрежнему, как оне служили прежним
российским государем, и в их государских повелениях были, и
на недругов их ходили, и крымские улусы громили, а ныне они
по тому ж служат великому государю. Ходили из Запорог на
крымские улусы, а было их с 500 человек".  

Тобто, проситимуть козацькі посланці тепер царя взяти їх
на вічну службу. З цим у Москві погоджувалися: "И мы, вели-
кий государь, тебя, гетмана Петра, и все войско за то похва-
ляем, что вы нынешние государские милости себе поискали, и
службу свою к нам, великому государю, оказуете, и вперед нам
службу свою и раденье хотите оказовати…". 

У той же час не задовольнилися в Москві поясненням, що
козаки ходили її штурмувати для того, аби польський король за
це краще ставився до православних, а сам цар міг побачити ви-
году від спілки з великою силою українського воїнства. Таким
чином, вказана дипломатична місія для українського козацтва
не увінчалася успіхом. Послам видали "легке царське жалу-
вання — 300 карбованців грошей" для всього товариства, але
ніякої підтримки з боку єдиновірного православного царя іні-
ціативі Сагайдачного тоді не було заявлено.  
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Більше того, вже тоді дали чітко зрозуміти, що виплата
царського жалування, на яке зазіхало козацтво, залежатиме від
його поведінки у виконанні тих чи інших доручень московсь-
кого уряду: "А вперед вас в нашем жалованье забвенных не
учиним, смотря по вашей службе. И ты б, гетман Петр, и все
Запорожское Войско наше жалованье приняли. А на крымские
улусы ныне вас не посылаем, потому что крымской Джани Бек-
Гирей царь на наши великие государства сам и царевичи, и
князи, и мурзы  не ходят и людям нашим шкоты никоторые не
чинят".

Крім того, дісталося на горіхи путивльським воєводам, які
пропустили козацьких посланців до Москви: прикордонним
державцям царя було строго наказано, аби "впредь таких ве-
ликих дел без указу не дерзать…порухи делам не чинить… так
не глупить…из опасения великой опалы".

Але в той же час напрошується питання: з чиєї намови учо-
рашні вороги Москви захотіли раптом вірно служити право-
славному цареві? Оберігаючи ось таким чином Москву, чи й
справді Сагайдачний вбачав у ній природну і надійну со-
юзницю нашого народу в боротьбі з полонізацією й окатоли-
ченням, як висловлювався дореволюційний дослідник Іван
Каманін. Чи, може, вирогідніше висловився Дмитро Явор-
ницький: "Він не бажав повного приниження Москви, аби зав-
дяки цьому не вивищувалася остаточно Польща, від якої
чекати жодних благ для України не доводилося".

Чи й справді прилучився тоді до реалізації цього плану єру-
салимський патріарх Феофан, якого вже в березні 1620 року на
кордоні України зустріли козаки на чолі з Сагайдачним, й, за
повідомленням Густинського літопису, супроводжували до
Києва, де "обточиша его стражбою, яки пчелы матицу свою"? 

Зрештою, чому той Петро Сагайдачний, що вславився своїми
походами на Москву, Крим і Туреччину, стає на коліна перед на-
званим східним патріархом і просить його таємно висвятити
Йова Борецького на київського православного митрополита,
який тоді заявляв, що українців пов’язує з москвинами "одна віра,
одно Богослуження, одне походження, язик і обичай". До речі, до
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співслужіння йому Феофан висвячує ще й 6 владик, зокрема,
межигірського ігумена Ісайю Копинського — на перемишль-
ського єпископа, а Мелетія Смотрицького — на полоцького ар-
хієпископа. Наголошуємо, що діється це таємно, оскільки влада
Речі Посполитої, яка все ще сподівалася за допомогою унії аси-
мілювати українців, підтримувала греко-католиків. 

Однак цілком резонно виникає питання: чому, маючи вже
такий потужний військовий потенціал, з яким рахувалися не
тільки у Варшаві й Москві, а й у Європі й Туреччині, козацтво
не ставить питання про заснування власної церкви? 

Адже напередодні Хотинської битви козацтво мало під
зброєю 41 900 козаків: полк Якова Бородавки — 3000 вояків,
Петра Сагайдачного — 2200, Івана Зишкаря — 2000, Богдана
Конші — 1600, Тимоша Федоровича — 4000, Мусія Писаренка —
2500, Федора Білобородька — 3200, Данила Довганя — 3000,
Адама Підгорського — 3700, Сидора Семаковича — 3500, Ва-
силя Лучковича —  4100, Яцька Гордієнка — 2900, Семена
Чечуги — 3400, Войтеха Вусатого — 2800.

Воістину, навіть не зажевріла тоді в козацького гетьмана дер-
жавницька думка просити висвятити свого, українського пат-
ріарха в Києві, в справи якого не могли б втручатися ні моск-
вини, ні поляки. 

Зате Петро Сагайдачний погоджується за порадою Феофана
присягнути, що ніколи не буде воювати проти Москви, роз-
каюючись за свій недавній похід і просячи в того відпущення
за це гріхів. Феофан, як засвідчують тогочасні джерела, "с обли-
тым от слез лицом" запевняв українського гетьмана, що в тому
поході немає ніякого гріха і його, зрештою, легко загладити вій-
ною проти невірних, тобто підштовхував козаків виступити
проти Туреччини, яка вже готувала величезну армію під Хотин.
Крім того, патріарх підмовив гетьмана, аби той написав листа
до недавно настановленого там патріарха і його сина — царя
Михайла Романова, розсипаючись перед ними похвалами.

Одержавши від Сагайдачного гарні подарунки, Феофан
звільняє всіх козаків від "смертельного гріха", бо ходили на
Москву, й, закликавши до вічної дружби з нею, відбуває з
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Києва, що, за Густинським літописом, "дуже тяжким ляментом
і плачем серця всіх наповнив".

Маючи збройну підтримку козацтва, Митрополит Борецький,
який прибув до Києва зі Львова вже відвертим москвофілом,
тепер очолює антиунійний рух, відтак не прислухається до про-
позиції греко-католицького митрополита Вельяміна Рутського
щодо створення спільного українського патріархату в Києві. В
Україні розпочинається війна "Русі з Руссю", яка буде супровод-
жуватися не тільки релігійною полемікою, а й освячуватися
кров’ю прихильників тієї чи іншої конфесії. Уніати вперто боро-
нитимуться проти спроби поляків навернути їх на римокатоли-
цизм, а православний митрополит Борецький проситиме москов-
ського царя Михайла Федоровича взяти Україну під свою опіку. 

При цьому в листах православних до Москви згадувати-
меться і про нібито спільне походження двох народів. Зреш-
тою, Йов Борецький, Ісая Копинський, Захарія Копистянський
визнавали за московськими князями, а потім і царями право
на Київ й українські землі. За свідченням К. Харламповича,
митрополит Борецький "частіше, ніж хтось інший, нагадував
цареві о його історичних правах на Київ". 

Подібне або й ще більше колінопреклоніння проявляли й
інші владики, розраховуючи на "милостиню" з Москви. Так, 4
грудня 1622 року перемишльський православний владика Ко-
пистянський писав до Москви, "всесвятейшему и всеблажен-
нейшему кир Филарету, милостию божиею преосвященному
патриарху Великой и Малой Росии и до последних Великого
океяну": "Не имамы бо никакомо прибежища и пристанища,
разве господа бога и благочестиваго, и православнаго царя
московскаго всеа Руссии самодержца".

За гроші з Москви він був готовий до кінця життя вірно слу-
жити їй: "Молю вашу святительскую милость, яко да схода-
тайствуете святым вашим ходатайством милостину и помило-
вание. Аз винен буду всегда, вся дни жизни моея, за право-
славного царя  и за вашу святительскую милость господа бога
безпрестани просити".

Цим, до речі, не обмежувалися просьби перемишльського
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владики. Його посланець мав також усно передати про те, щоб
прийняв цар 150 монахів української православної церкви на
вічне поселення на Московщині: "Поволят де ли отцу нашему
архиепископу Исаию со всею братьею  от гонений к себе быть". 

На це в Москві погоджувалися. Наприклад, 26 червня 1628
року московський цар Михайло Федорович і патріарх Филарет
дозволили монахам Печерського монастиря "приезжати им в
наше Московское государство и к нам к Москве времянем для
монастырского строенья и для милостыни в 5-й и 6-й год…А
корму им давати в дорогу до Москвы: архимадриту по осьми
денег, а священником и старцом большим — по 5-ти денег че-
ловеку на день, а достальным старцом — по 4 деньги человеку
на день, а слугам их — по 3 деньги человеку на день".

З тих часів Москва бере під свій контроль і здоров’я київсь-
кого  митрополита. Скажімо, 1630 року відряджають лікаря
Гаврилка з Путивля до хворого Йова Борецького в Київ. А той
не тільки намагається скористатися різними преференціями
для себе особисто, а й влаштовує на вигідну московську службу
своїх родичів. Наприклад, 9 серпня 1630 року, як повідомляв у
листі до царя тамтешній воєвода, прислав Борецький до Пу-
тивля "на твое государево имя  сына своего Ондрея Боретцкого
да племянника своего Павла".

Така залежність київського митрополита дозволяє Москві
вже тоді брати під свій контроль друковані книги в Україні. Так,
12 грудня 1630 року з Путивля за царським указом переси-
лаються до Москви для перегляду книги з українських друка-
рень. Тепер там фактично будуть вирішувати долю українсь-
кого книгодрукування.

Цілий комплекс ретельно спланованої акції щодо взяття під
контроль українського духовенства, що має великий вплив на
козацтво, з часом дає Москві можливість наполегливо втілю-
вати в життя ідею підпорядкування останнього православному
цареві. 15 серпня 1632 року митрополит Копинський, висту-
паючи на козацькій раді в Черняхівській діброві, заявив: "и он
де духовный их чин, говаривали им, что де оне поедут на твое
государево имя".
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Уже через два місяці цю тезу повторює гетьман Андрій Ді-
денко, який зібрав у Корсуні раду в жовтні 1632 року, про яку
ми чомусь на згадуємо на кшталт Переяславської 1654 року: "И
собралося черкас в Корсуне з гетманом с Ондрюшком Деден-
ком з 2000 человек, а были из городов лутчие люди: от Белые
Церкви полковник Дацко, а с Чегрина полковник Тараско, ис
Корсуни полковник Миско Пивоваренков, из Переясловля
полковник Олихвер, из Лубен полковник Лавринко, ис Черкас
войсковой судья Яцына, из Жолнина же войсковой судья Гиря,
ис Киева сотник Кизим и изо всех городов. И приговорили в
раде, что им от крестьянские (християнської. — В. С.) веры не
отступить; будет на них ляхи наступят, а их мочи не будет и им
бить челом государю и великому князю Михаилу Федоровичю
всеа Русии, чтоб государ их пожаловал, велел принять под свою
государскую руку, а они, белорусцы и черкасы, учнут за свою
веру стоять по Днепр".

Ці "лутчие люди", як бачимо, не лише готові перейти на
царську службу — вони вже готові до того, аби православна
віра поширювалася тільки до Дніпра. Знову ж таки, підказу-
вали в цьому плані ті ж православні владики: "Да и киевской
митрополит Исаия им, черкасом, о том говорил, чтоб они от
крестьянские веры не отступали, а он, митрополит, за  них,
"учнет бить челом и писать ко государю царю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю  всеа Русии  и к отцу ево государеву
к великому государю святейшему патриарху Филарету Ники-
тичю московскому  и всеа Русии, чтобы они, государи, их, бе-
лорусцов и черкас, пожаловали велели принять под свою
государеву руку; и по ево де прошенью государь и святейший
государь патриарх их пожалуют, под свою государскую руку
примут и веры их не дадут нарушить. Потому в раде и приго-
ворили, что бить государю челом". 

Українське ж духовенство через посильних монахів намага-
лося чимдуж повідомити про це царя, небезпідставно споді-
ваючись на добру платню за таку послугу. З цього приводу
Пантелеймон Куліш, зокрема, тонко підмітить, що "монахи
перші возвістили стремління малоросів до нового центру рус-
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ского світу". Саме вони, на глибоке переконання цього автора,
надавали в Україні "православно русское направление".

Греко-католиків, до речі, православні не пустили на ту Кор-
сунську раду жодного, "чтоб они про их думу не ведали". За ве-
ликим рахунком, аби не знали, що та рада дала добро на
переселення українського населення до Московщини, що обез-
кровлюватиме Україну. Вже з 1633 року спостерігається тен-
денція до переходу окремими козацькими родинами під владу
московського царя, яким позитивно сприймається цей висна-
жуючий нашу націю процес.

Це не могло бути порівняним до втечі нашого селянства чи
городян на межу Дикого поля чи в пониззя Дніпра, коли ви-
творювалося українське козацтво. Тоді втікачі ставали віль-
ними людьми. Тепер же перехід під владу московського царя
означав повне підпорядкування йому з наступною асиміляцією
українських біженців, тобто остаточною втратою їх для рідного
народу. 

Чи розуміли наставлені за ініціативою Петра Сагайдачного
владики відновленої Київської православної митрополії, що
вони задля задоволення своїх амбіцій, які вимірюються кіль-
кістю одержаних у Москві соболів, ведуть свою паству в па-
стку, з якої буде неможливо вибратися? 

Це в Москві добре розуміли, як можна використати укра-
їнське духовенство, що  закликатиме свою паству кидати рідну
землю і йти на чужину працювати на єдиновірного православ-
ного. Заохочується тоді царським самодержавством, до речі, і
торгівля з нашими землями: в 1635 році в Брянську розпочи-
нають відбудовувати гостиний двір для українських купців. На
місці спаленого будується такий же і в Сівську.

Це призведе до того, що вже буквально за два роки відтік
українців за межі власного посідання набагато збільшиться:
взимку 1635 року з Черкас хотіли переселитися в Путивль 300
козацьких родин, у вересні 1636 — 32 особи в Оскол…

Особливо цей процес набуде бурхливого розвитку після по-
разок козацько-селянських повстань у другій половині 1630-х
років. Документи 1638 року, наприклад, стверджують про ба-
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жання роменських черкас перейти спочатку одинаками, потім
десятками, зрештою сотнями.

Того ж таки року просяться під руку православного єдино-
вірного царя монахи Густинського монастиря, біженці з га-
дяцького городища, а 11 червня 1638 прийшли до Білгорода
4000 українців, прохаючи переселити їх "в Красний город на
Корочю". 

У 1638 році зростає потік запорозького козацтва і в пониззя
Дону: "А запорозских черкас у них в Азове и на Дону з 10.000
человек; и ныне к ним в Азов запорозские черкасы идут без-
престанно многие люди. А  русских  де людей из государевых
украинных городов к ним в Азов и на Дон не прибыло ни-
сколько…".

Та коли частина запорожців спробувала відособитися від
донців, то це закінчилося для них плачевно: "...в филипов пост
тех запорожских черкас атаман Матьяш учал было бунтовать,
и Войска было слушать не учали, и учали у них прошать города
в Азове особного и наряду, и хотел было он владеть и жить
особно. И они де, атаманы и казаки, поговоря между себя, за то
того черкаского атамана Матьяша убили поленьем до смерти и
вкинули в Дон. И после де того запорожские черкасы им во
всем послушны по-прежнему; а будет де они вперед похотять
владеть собою, и им де Войском молчать не будут, и с ними
управятца".

Отже, стало зрозумілим, що запорозька вольниця, що по-
клала початок донському козацтву, вже неспроможна впливати
на його верхівку, котра повністю підпорядкувалася московсь-
кому цареві. А це означало, що й ті запорожці, які прийдуть на
Дон, уже також будуть втраченими для українства. Зокрема, це
стосувалося тих українців, котрих грамотою Посольського
приказу Московської держави від 25 травня 1646 року доруча-
лося білгородському воєводі Федору Хилкову забезпечити
грішми й відправити на Дон: "… и ты б тех черкас, Тимошку
Пушкаря с товарыщи 50 человек, принял и отпустил бы еси их
на Дон, а нашего жалованья дал им по 2 рубли человеку из бе-
логородцких доходов. А будет доходов нет, и ты б им дал свои
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деньги или, где заняв, да им дал, а те деньги тебе, или у ково
займешь, отдадут на Москве". 

Подібне майбутнє чекало й на тих, котрі переходили на
царську службу вже після того, як побували на Дону. До таких
належали Григорій Семенюк і  Мартьяненко з чотирма коза-
ками, котрі перед цим "служили четыре года в Озове", а в ли-
стопаді 1640 року прибули до Валуйок. 

Навіть улітку 1649 року, коли Україна була на грані найви-
щого здвигу ("усе, що живе, піднялося в козацтво"), московсь-
кий цар  розіслав своїм прикордонним воєводам грамоти,
якими санкціонував приймати всіх українців, які захочуть пе-
реселитися під його опіку, у тому числі й на Дон: "И которые
похотят итти на Дон… отпускать их и давать им прохожие гра-
моты, а в прохожих памятях писать, что те черкасы отпущены
на Дон по твоему государеву указу, и воеводы в городех про-
пускали на Дон без задержанья".

У Москві, як і раніше, як бачимо, намагалися відтягнути
живу силу з України, зміцнюючи нею ті свої форпости, які вже
були створені в її інтересах на межі Дикого поля і в пониззі
Дону насамперед українським козацтвом. Це замість дієвої
збройної допомоги в період національної революції в середині
ХVІІ століття. 

У першій половині ХVІІ століття в Україні нагромадилася
величезна кількість революційної енергії, однак не зринуло в
козацькому середовищі ще державницької думки. Зокрема, не
усвідомила тодішня наша еліта необхідність  заснування Укра-
їнського патріархату Вселенського православ’я, який би став
тверезим дорадником власної збройної сили, що завоювавши
авторитет у широких народних масах, цілком природно взяла
на себе місію політичного проводу над ними. 

А нагода для цього була доброю: Київський уніатський мит-
рополит Вельямін Рутський якраз пропонував заснувати Укра-
їнський Патріархат у Києві, який об’єднає всіх українських
християн. У відповідь козаки не тільки розправляються з уніа-
тами в Києві, вони й утопили гетьмана Грицька Чорного, коли
запідозрили його в прихильності до унії.
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У поєднанні духовного й збройного потенціалу України міг
би вже тоді викристалізуватися той політичний провід поне-
воленого народу, який чітко визначив би для нього шлях бо-
ротьби за власну незалежну державність. На жаль, військовий
талант Петра Сагайдачного в царині державного будівництва
рідного народу так далеко не засягав, відтак уже тоді було за-
кладено прецедент переяславської присяги єдиновірному мос-
ковському цареві, що вилилася у велику трагедію, яка боляче
відлунюється нам і  сьогодні.

ЗА РАхУНоК УКРАЇНСЬКИх ІНТЕРЕСІВ
(до 100-річчя польсько-московського порозуміння)

Після розгрому більшовицької армії Тухачевського під Вар-
шавою, коли з Криму якраз розпочався похід білогвардійського
генерала Врангеля на Москву, більшовицькому режимові там
загрожувала повна катастрофа. Коли б польські й українські
війська продовжили наступ, то цілком розбили б більшовицьку
армію. Але польські політики під впливом пропозицій Леніна
про переговори з територіальними поступками, зажадали не-
гайного миру з Москвою.

Наприкінці серпня 1920 року МЗС УНР звернулося до міні-
стра закордонних справ Речі Посполитої зі спеціальним ли-
стом, у якому наполягало на "своїй безпосередній співучасті" в
переговорах Уряду Польщі з Урядом Радянської Росії про "за-
ключення перемир’я та миру... щоби не допустити до яких-не-
будь перепон в ході зазначених переговорів". При цьому
висловлювалося сподівання, що "всі принципові та справед-
ливі інтереси молодої Української держави, які являються для
неї питаннями життєвої ваги, будуть Урядом Речі Посполитої
Польської і Вашою Ексцеленцією взяті під розвагу". 

Водночас польського міністра було попереджено, що уряд Ле-
ніна "задумує вжити маневра, який спрямований проти націо-
нальної української самостійності та її державного строю як
Української Народньої Республіки, і впровадити як співучасника
в переговорах про перемир’я та мир з Урядом Речі Посполитої
Польської також більшовицьку окупаційну владу, яка подає себе
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за соціалістичну совітську Українську Республіку з її резиденцією
в Харкові і румунським емігрантом X. Раковським на чолі". 

З огляду на це міністерство закордонних справ УНР зверну-
лося до польських колег "з уклінним проханням, з покликан-
ням на політичну конвенцію, заключену 21 квітня 1920 року
між Річчю Посполитою Польською і Українською Народньою
Республікою, не признати в ніякій формі співучасті представ-
ництва Української Соціалістичної Совітської Республіки в пе-
реговорах Уряду Речі Посполитої Польської з Правительством
Совітської Росії в Мінську про перемир’я та мир". 

Проте в інструкції польській делегації в Ризі Рада оборони
Речі Посполитої 11 вересня 1920 року записала сьомим пунктом:
"У кінечному підсумку при редакції договору про перемир’я і
прелімінарний мир делегація може прийняти формулювання,
що засвідчило б визнання радянських держав Росії та України, а
саме: "Російська Радянська Федеративна Соціалістична Респуб-
ліка і Українська Радянська Соціалістична Республіка".

До складу польської делегації, яка вирушала до Мінська на
переговори з більшовиками, мав увійти і представник від армії
УНР полковник Ткачук. За день до виїзду міністр закордонних
справ УНР А. Лівицький повідомив його, що «поляки згод-
жуються прийняти нашого делегата на наступних умовах: 1) як
технічного референта без права голосу і 2) представник має
бути у цивільному одязі".

У відповідь на це полковник Ткачук заявив: "Я вимагаю від
польського Міністерства закордонних справ зовсім другого до
мене відношення, а іменно: 1) Представник від Української Армії
повинен бути правомочним членом в складі делегації з правом
голосу, 2) бути в тих же умовах, як і польські офіцери-делегати,
і в своїй уніформі, 3) мати уповноваження від свого Уряду і не
ховатись у цивільному одязі, як то пропонували поляки".

Коли ж полковник Ткачук, прибувши до польського Міні-
стерства закордонних справ, то повторив Сапезі умови, на яких
він погоджується їхати до Мінська. Зрештою, зважаючи на тверду
позицію полковника, Сапега погодився: "Ну що ж, їдьте". Однак
в останній момент поляки затримали українського полковника,
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пославшись на необхідність уточнити деякі деталі. Тож він писав
у доповідній від 30 серпня 1920 року: "Наслідком такого щирого
відношення до нас поляків я залишився у Варшаві".

Водночас Голова Директорії та Головний Отаман військ УНР
Симон Петлюра все ще сподівався переконати поляків у не-
обхідності підтримки України, що засвідчує його лист до керів-
ника Польської держави від 8 листопада 1920 року. В ньому
червоною ниткою проходить оте класичне Шевченкове: "Подай
же руку козакові...". Головний отаман сердечно дякує за вітання і
високу оцінку бойових дій української армії. Та його хвилює те,
як складеться доля цієї армії після укладення  Ризького трактату.
Головним чином тому, що немає набоїв до рушниць у потрібній
кількості. І перше, з чим хотів би Петлюра звернутися до Піл-
судського, це справа про набої, аби поляки передали їх армії УНР.
По-друге, він просить не чинити перешкод у справі транспорту-
вання через Польщу закуплених у Німеччині боєприпасів. 

Після ознайомлення з проектом Ризького договору, "цим ви-
твором дипломатичної мудрості", як пише Петлюра, для нього
стало очевидним, що залишається один і що "Україні при-
йдеться провадити дуже ризиковану боротьбу на очах у Єв-
ропи, яка в позі Пілата буде дивитися "на схід". 

Кажу про самотність української армії, зазначає Петлюра, бо
"Врангеля не беру на sеrіо, гадаючи, що він довго не втрима-
ється, а Перемикін як реальна сила є непевна, нестала". Разом
з тим він намагається переконати Пілсудського, що "ніколи ще
не були такими сприятливими обставини боротьби з більшо-
виками, бо настрій українського населення і рівноважно-дер-
жавний, і активний. Ідуть люди на мобілізацію, годують армію,
допомагають їй, бо хочуть ладу, спокою, порядку".

В інтересах Польщі й України Петлюра просить Пілсудсь-
кого сприяти тому, щоб українське запілля було спокійним і
організованим. А воно таким може бути тоді, коли польські
військові відділи не руйнуватимуть тієї праці, тих зусиль, які
втілює в життя уряд УНР. Коли ж вони безоплатно забирають
хліб, цукор, реквізують у селян збіжжя, худобу, обеззброюють
українські жандармські пости і взагалі поводяться так, що ідея
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польсько-українського порозуміння нівелюється, посилюється
дезорганізація і дезорієнтація української людності. Лише при-
пинення сваволі польських військових частин на Волині може
заспокоїти невдоволення населення окупаційною владою.

В ім’я державних інтересів і майбутнього Польщі й України
Петлюра  просить налагоджувати приязні відносини, бо силою
ніхто не візьме України, а жити з нею дружно, справді по-бра-
терськи можна, лише шануючи її національно-державні права.
Але цього не робить польська сторона. Взяти хоча б укладену
угоду про взаємні розрахунки: свої обов'язки Україна й надалі
виконуватиме — і то чесно, але силою примусити її до цього,
користуючись нинішнім становищем, неможливо.

Однак поляки не відгукнулися на заклик про допомогу. На
засіданні Ради народних міністрів УНР 18 листопада 1920 року
Голова Директорії і Головний отаман, повідомивши про стано-
вище на фронті, зазначив, що за браком набоїв може настати
момент, коли армія буде позбавлена можливості вести свою ге-
роїчну боротьбу з ворогом. Але і в такій трагічній ситуації по-
зиція Петлюри чітка: армію необхідно зберегти, щоб при
першій можливості знову розпочати боротьбу за визволення
Батьківщини. З приводу цього Раді народних міністрів нале-
жить вирішити питання відносно можливого переходу армії і
уряду УНР за кордон і між іншим з’ясувати ставлення Уряду
Речі Посполитої Польської до цього питання.

Узявши на себе місію розтлумачити вищим урядовцям УНР
причини того, що сталося, Петлюра 23 листопада 1920 року на-
писав спеціального листа, в якому наголошував: "Армія, роз-
стрілявши набої, одступила, щоб зберегти свою єдність, а в
майбутньому боєздатність.

Щоб заховати її в такому стані й надалі, потрібно: 
а) щоб армія не була відділена від Головного отамана й Уряду.

Контакт постійний між ними Соndіtіо sіnе quа non майбутньої
сили армії і запорука того, що до неї не прилипне провокація і
дезорієнтація. Коли треба додержати певних формальних
вимог, вони будуть додержані в спосіб конспірації еtс.; 

б) українська армія не повинна змішуватися з російськими ча-
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стинами. Час інтернування повинен бути використаний для ор-
ганізації армії. Окремі тактичні одиниці (дивізії, бригади, курені,
батареї) не розпорошуються. При козаках їх старшини. Можли-
вість культурно-освітньої праці. Видання спеціальної газети для
інтернованих. Кінематограф, театр. Школи для неграмотних.
Курси для козаків-підхорунжих за родами зброї, санітарії, вете-
ринарних фельдшерів, ковалів еtс. Курси для старшин: скорочені
Генштабу, повторні для молодих старшин з козаків, інтендант-
ських урядовців, гарматчиків, кулеметчиків і інших технічних
спеціальностей, для польової жандармерії. Для курсів належні
приладдя. Юнацька школа окремо. Внутрішнє життя таборів ав-
тономне. Польська влада схороняє позір інтернування; 

в) санітарна допомога. В додаток до українських санітарних
установ, які мають обслуговувати інтернованих, необхідна допо-
мога Польського Червоного Хреста, Американського Хреста й
інших установ в формі 1) улаштування купелів, дезінфекційних
приладів, також дезінфекційних (білизни); 2) улаштування кап-
тин-крамниць (підрозділи по забезпеченню армії. — В. С.) та інше;

г) харчування інтернованих козаків і старшин в додаток до
пайка повинно бути організовано так, аби люди не загубили
своєї фізичної форми та здоров'я і в майбутньому були фізично
боєздатні. Задача нашого Уряду, аби а) зговоритись з Поль-
ським Урядом в справі додаткового харчування за нормами
польського жовніра або б) зробити позичку на цю справу і
власними силами організувати купівлю харчових продуктів
для годівлі інтернованих;

д) переговори з французькими колами в справі інструкторів
для нашої армії і переозброєння цілої нашої армії. Докладні і
спеціальні вказівки в цій справі одержати від мене. 

е) кінський запас нашої кавалерії, артилерії тощо. Збереження
його при наших людях на спеціальних умовах, вироблених Урядом; 

є) учот всієї зброї з метою дальшого використання її і повер-
нення до нашого розпорядження. Певна кількість зброї для муш-
три і курсових вправ та навчань повинна бути дана в таборі;

ж) вільний переїзд для старшого командного складу по Поль-
щі, а в разі потреби за кордон — за паспортами нашого Уряду.
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з) для Уряду і Урядовців. Перебування в Тарнові, Ржешові,
Новому Сончі. Можливість внутрішньої урядової праці для
підготовки до повернення на Вкраїну".

На жаль, поляки обіцяного не виконали, одразу ж обез-
зброївши частини армії УНР та інтернувавши їх. З тяжким сер-
цем сприйняв Петлюра повідомлення про наслідки ризької
змови більшовиків з поляками. Фактично це був четвертий
поділ України між Польщею і Росією.

Один з відомих українських діячів доби визвольних змагань
1917—1921 років Тиміш Олесіюк згадував про розмову членів
польської делегації, яка в жовтні 1920 року поверталася додому
після переговорів у Ризі. Скажімо, професор Е. Ромер наголо-
шував, що відтепер, мовляв, на громадянах воскреслої Речі По-
сполитої лежить обов'язок не лише не повторювати колишніх
помилок і хиб, але й правильно встановити розвоєві напрямки
для майбутності польського народу й держави. Поляки мусять
добре усвідомити своє географічне і політичне становище в
світі та власний потенціал і питому вагу серед інших народів.
При цьому підкреслювалося, що колишні концепції велико-
просторової федеративної державності з експансією на схід
нині мусять вважатися цілком нереальними й небезпечними,
оскільки там замість колишньої турецько-татарської потуги
постала нова — російська — і було б небезпечним для Польщі
наражатися з нею на конфлікти через підтримування проти-
російських іредент — як української, так і білоруської.

Зрештою, на думку Ромера, "обидва ці племінні комплекси
ще не вийшли поза стадію первісного самоозначення", бо до-
свід останнього союзного польсько-українського походу на
Київ, мовляв, показав, що поза невеликою жменькою петлю-
рівських ентузіастів не виявилося в Україні нікого, хто повів
би "русинсько-хохлацькі маси" на боротьбу проти московських
більшовиків за Українську самостійну державу.

Ромер коротко й легковажно, згадував Т. Олесіюк, розпра-
вився з наддніпрянськими українцями та їхньою національно-
політичною вартістю, й твердження його тут не були
оригінальними і не виявляли якогось глибшого знання й розу-
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міння. Зрештою, він цю проблему ставив поза рамки безпосе-
редніх польських національно-державних інтересів.

Зовсім інше виявилося, коли він став говорити про українську
проблему на новопридбаних Польщею західних українських зем-
лях, зокрема в Галичині. Тепер у його мові з’явилися пристрасно-
ворожі тони стосовно українських національно-політичних
аспірацій як нібито посягань на історичні права польського на-
роду на цих землях. Ромерова ерудиція тут здавалася безмежною
і непереборною, а спостережливість щодо слабких місць супро-
тивного українського суспільства – просто дивовижною... На цих
теренах українські народні маси Ромер уважав занадто примі-
тивними і національно пасивними. Його лише непокоїла га-
лицька інтелігенція, котра очолювала народні маси. Вона є й буде
головною перешкодою до абсорбування Польщею русинської
людності, як він постійно виражався. А тому, розкривав свої
плани Ромер, проти української інтелігенції мусить бути здій-
снена безоглядна послідовна боротьба всіма способами, яких є
немало...  Ні, запевняв Ромер, українці, як східні, так і західні, не
є якась поважна сила, з якою реальний польський політик мусив
би рахуватися. За добре продуманої послідовної національної по-
літики, мовляв, "від українців у Речі Посполитій за пару десятків
літ не зостанеться й сліду... Для цього поляки мусять позбутися
своїх колишніх романтично-месіанських мрій і, закачавши ру-
кави, приступити до твердої праці над скріпленням свого етніч-
ного ядра, над побудуванням своєї новітньої національної,
економічної й державної структури". 

Польські політичні еліти не могли собі усвідомити, що відрод-
ження в цей період Української Народної Республіки та її само-
стійне існування повертало споконвічні загальнолюдські права
не тільки українському, але й десяткам інших народів. Вони зло-
чинно байдуже відмахнулися від слів провідника українського
національно-визвольного руху Симона Петлюри, звернених і до
них тоді: "Всі держави, утворені після 1917 року на території був-
шої Росії, не мають шансів на тривке існування і будуть завжди
під загрозою, поки на півдні бувшої імперії не організується і в
силу не увійде незалежна держава українського народу. Тільки
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вона одна, як найсильніша численністю свого населення, матері-
альними ресурсами і мілітарною стійкістю, може бути базою, під-
ставою більш-менш незахисного життя державних новотворів, з
бувшої Росії організованих. Тільки повстання і зміцнення цієї
держави може фактично вирішити долю Росії і призвести до
остаточного та безповоротного поділу її".

Так, у Польщі до цих застережень не прислухалися. Завдавши
УНР удару в спину, Польща допомогла московським більшовикам
повалити Українську державу та закріпилася сама на значній укра-
їнській етнічній території — в Лемківщині, Надсянні, Холмщині,
Підляшші, Берестейщині, Волині та Галичині. Але цим самим пол-
ьські провідні кола не передбачили загрози з боку перефарбова-
ного в червоний колір російського імперіалізму і пішли на розвал
УНР — тієї держави, яка охороняла їх від цієї загрози. І це в той
час, коли більшовизм міг бути розгромлений зусиллями обох на-
родів, або хоча б за умови нейтральності поляків стосовно України. 

длЯ ПІдТРИМКИ АлЬМА-МАТЕР
(до 45-річчя створення Товариства прихильників 
Українського Вільного Університету в Мюнхені)

Справжніми вихованцями будь-якого навчального закладу
можна вважати тих, хто не тільки прославляє свою Альма-
матер видатними досягненнями в науці, освіті й культурі, а й
повсячас пам’ятає про свій вічний обов’язок перед нею. Особ-
ливо ж це стосується тих українських студентів, які після Укра-
їнської національної революції, опинившись на чужині, мали
там можливість студіювати в університеті, де виклади велися
рідною мовою. Бо так постановила наша діаспора, складаючи в
міжвоєнний період свій затруджений гріш на Український
Вільний Університет, аби навіть у часи бездержавності готу-
вати власну національну еліту.

Коли ж після Другої світової війни УВУ змушений був пере-
їхати з Праги до Мюнхена, а згодом значна частина його вихо-
ванців перебралися за океан, то матеріальна база університету
піддупала. І тоді один із студентів — Іван Буртик, у липні 1949
року організував у Мюнхені "Фестиваль УВУ" для збірки коштів
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на підтримку рідної Альма-матер. Зібрані тоді 360 нових ні-
мецьких марок були важливими післявоєнного руху на підт-
римку власне української освіти на чужині. Цей почин знайшов
відгук у всіх країнах, куди переселилися вихованці й викладачі
УВУ. Зокрема, набув він поширення і за океаном, де творилися
товариства випускників і прихильників українського універси-
тету. 

І наприкінці 1960-х років, коли на теренах США вже було зор-
ганізовано 11 товариств, що опікувалися діяльністю УВУ, виникла
ідея об’єднати їх в централю, яка координувала б усю збіркову ро-
боту. Вирішили зробити це на базі Товариства прихильників УВУ,
яке існувало в околиці Нью-Йорка —Пассейку під керівництвом
уже згаданого невтомного Івана Буртика, якому й  доручили взяти
на себе керівництво основного тягару щодо забезпечення діяль-
ності цього університету. Після детальних обмірковувань і узгод-
ження необхідних процедур з 20 жовтня 1975 року в США була
зареєстрована Фундація Українського Вільного Університету. 

На її заклик відгукнулося чимало жертводавців, зокрема,
серед них такі  визначні меценати, як Стефан й Емілія Воля-
ники, Теодор і Софія Швабінські, Марія й Ілля Андрусяки, Га-
лина і Володимир Балабани, Володимир і Марія Бакальці,
Дмитро Бобеляк і Теодор Вітвицький. Необхідно назвати і под-
ружжя Бойчуків, які пожертвували 220 тисяч американських
доларів на конто Фундації УВУ.

Вони та інші достойники внесли на розвиток української
освіти за кордоном кошти, які виділялися не лише на навчаль-
ний процес в УВУ, а й на розвиток наукових досліджень, ви-
дання потрібних для українства книг. Завдяки жертводавцям
Фундація УВУ має можливість регулярно організовувати кон-
курси на кращу українознавчу книгу.

Протягом цих років Управа Фундація завжди перебувала в
руках авторитетних в діаспорі українців. Після першого пре-
зидента Івана Буртика, її очолювали Петро Гой, Володимир
Стойко, Теодор Воляник, а останніми роками відомий гро-
мадський діяч Аскольд Лозинський. 
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2 листопада
205 років тому (1815) помер Тимофій Смеловський (Смі-

лівський), лікар, ботанік, фармацевт. Академік Петербурзь-
кої академії наук. Перший професор фармації і академік
Медико-хірургічної академії. Переклав з німецької "Філосо-
фію ботаніки" К. Ліннея. Ім’ям Смеловського названий рід
рослин сімейства хрестоцвітих. Народився 1769 р. на Київ-
щині.

115 років тому (1905) у Севастополі народився Євген Вей-
марн, український археолог, дослідник історії і культури се-
редньовічного Криму. Помер 1990 р.

3 листопада
135 років тому (1885) у Сучаві (тепер — Румунія) по-

мер Микола Устинович, український письменник, громадсь-
кий діяч, священик. Був організатором "Собору руських уче-
них" (1848, Львів). Обстоював єднання галицьких і наддні-
прянських українців. З 1861 — посол до крайового сейму.
Народився 7 грудня 1811р. у Миколаєві (тепер — Львівська
обл.).

110 років тому (1910) в Харкові народився Віктор Довби-
щенко, український режисер, педагог, заслужений артист УРСР
(з 1946). Працював в українських театрах Харкова, Донецька,
Одеси, Луганська. Очолював Київський театр юного глядача
(1947—52). Помер 24 вересня 1953 р.

75 років тому (1945) організаційні збори щодо створення
Української учительської спілки, що покликана була об’єднати
педагогів усіх рівнів, відбулися в таборі переміщених осіб в
Аугсбурзі. Вони прийняли запропонований ініціативною гру-
пою статут і обрали керівні органи. 

4 листопада
125 років тому (1895) на Львівщині народився Василь Ку-

чабський (псевдоніми Вука, Яструб, Бой), український вій-
ськовий діяч, історик, дійсний член Наукового товариства ім.
Т. Шевченка (1938). У 1909 р. разом із І. Чмолою і Ф. Черником
організував таємний гурток "Мазепинський мілітарний курс".
Належав до "Пласту", був активним учасником січово-стрі-
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лецького руху в Галичині. Автор праць "Січові стрільці. Во-
єнно-історичний нарис" (1937), "Українська дипломатія і дер-
жави Антанти в 1919 р." (1931) та ін. Розстріляний органами
НКВС у Львові у 1945 р.

100 років тому (1920) у Владивостоці помер один із за-
сновників українського національного руху на Далекому
Сході, видавець і редактор газети "Українець на Зеленому
Клині" Дмитро Боровик. Народився на Херсонщині 26 жовт-
ня 1876 р.

85 років тому (1935) у Києві народилася Надія Кравченко,
український археолог, дослідниця давньослов’янських пам’я-
ток Середнього Подніпров’я, засновниця археологічної
школи при університеті ім. М. П. Драгоманова. Померла 22
грудня 2001 р.

75 років тому (1945) в таборі інтернованих українців в Аугс-
бурзі (Німеччина) відбулися Установчі збори Спілки українсь-
ких митців і майстрів народного мистецтва. В затвердженому
статуті передбачалося  широку діяльність Спілки в справі за-
доволення професійних інтересів митців, об’єднання їх у твор-
чих проектах і розгортання виставково-видавничої та до-
моробно-мистецької справи. Головою Спілки було обрано
проф. І. Паливоду.

70 років тому (1950) народився Федір Лащонов,  українсь-
кий волейболіст, олімпійський чемпіон (1980).

6 листопада
165 років тому (1855) народився Дмитро Яворницький,

український історик, археолог, етнограф, фольклорист і пись-
менник, академік АН УРСР (з 1929), дослідник історії Запо-
розької Січі, автор більше ніж 200 наукових праць. Помер у
1940 р.

7 листопада
120 років тому (1900) у Львові народився Маркіян Смішко,

український археолог, дослідник історії та культури давніх
слов’ян та їхніх сусідів на теренах Західної України. Помер у
1981 р.

80 років тому (1940) засновано Комітет українців Канади.
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8 листопада
135 років тому (1885) народився Африкан Криштофович,

український геолог та палеоботанік, академік АН УРСР. До-
сліджував палеозойські, мезозойські та кайнозойські відк-
лади України, а також Росії, Північного Китаю, Кореї та Япо-
нії, показав зв’язки між палеофлорами. Помер 8 листопада
1953 р.

9 листопада
135 років тому (1885) у Венславах на Полтавщині народився

Нестор Городовенко, великий пропагандист української пісні в
світі. Помер 21 серпня 1964 р. в Канаді.

10 листопада
50 років тому (1970) помер видатний важкоатлет Іван Фір-

цак, який вважався найсильнішою людиною ХХ століття. На-
родився 29 липня 1899 р. на Закарпатті.

11 листопада
80 років тому (1940) у Жмеринці Вінницької області наро-

дився Ігор Скрипник, відомий розв’язанням багатьох важли-
вих математичних задач, академік  НАНУ.

75 років тому (1945) в Аугсбурзі (Німеччина) померла Ольга
Косач-Кривинюк, українська письменниця, перекладачка,
донька Олени Пчілки. Написала мемуарні нариси про родину
Косачів (не опубліковані), "Повість, що стала драмою" (про
дружбу Лесі Українки з О. Кобилянською), "З дитячих років
Лесі Українки", "Як Леся Українка зложила курс "Стародавньої
історії східних народів". Уклала хронологію життя і творчості
Лесі Українки. Народилася 26 травня 1877 р. у Новоград-Во-
линському (тепер — Житомирська обл.).

12 листопада
215 років тому (1805) народився Дмитро Старицький, укра-

їнський театральний діяч. Керував у Полтаві театральним гурт-
ком, надавав допомогу в організації вистав чернігівського
"Товариства кохаючих рідну мову". Написав п’єсу "Послідній
кошовий запорозький". Помер після 1871 р.

195 років тому (1825) в Маліївці на Полтавщині народився
Михайло Ващенко-Захарченко, видатний математик, профе-
сор Київського університету.
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110 років тому (1905) народився Іван Крушельницький,
український письменник, мистецтвознавець, графік. 1932 пе-
реїхав з батьком Антіном Крушельницьким в Радянську
Україну, брав активну участь у громадському житті. Помер 17
грудня 1934 р. у Києві.

13 листопада
145 років тому (1870) народився Станіслав Дністрянський,

український правознавець, громадсько-політичний діяч, пуб-
ліцист, автор проекту Конституції Західноукраїнської Народ-
ної Республіки, один із засновників Українського Вільного
Університету (УВУ) та його ректор. Помер у 1935 р.

110 років тому (1905) в с. Дюксин на Рівненщині народився
Ніл Хасевич, член ОУН і УПА. Як художник проявив себе у ма-
лярстві, гобелені, графіці. За 1933—44 pp. створив понад 30 екс-
лібрісів. Загинув у березні 1952 р. в Цуманському лісі (Рівнен-
щина).

90 років тому (1925) в Харкові народилась Людмила Ми-
ляєва, український мистецтвознавець, доктор мистецтвознав-
ства, академік УАМ, заслужений діяч мистецтв України. Автор
праць з історії українського образотворчого мистецтва —
"К. О. Трутовський" (1955), "Стінопис Потелича" (1969) та ін. 

14 листопада
105 років тому (1910) народився Михайло Старчевський

(Старр), депутат канадського парламенту, перший серед укра-
їнців міністр праці цієї країни. Помер 2000 р.

15 листопада
80 років тому (1935) у Запоріжжі народився Віктор Пили-

пенко, один з найвидатніших сучасних українських механі-
ків.

16 листопада
130 років тому (1885) у Катеринославі народився Осип Пет-

рушенко, відомий діяч українського національного руху на Да-
лекому Сході. У 1945 р. заарештований більшовицькими
спецслужбами в Харбіні й ув’язнений у концтаборі.

110 років тому (1905) народився Микола Семененко, укра-
їнський геолог, академік НАНУ. Першозасновник Інституту
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геохімії та фізики мінералів НАНУ. Створив єдину класифіка-
цію метаморфічних гірських порід, заклав теоретичні підва-
лини сучасного вчення про метаморфізм рухливих зон,
розробив геохімічну киснево-водневу модель Землі, вніс знач-
ний вклад у геохронологію та теорію історії земної кори.
Уперше склав структурні плани та розрізи рудних покладів
Кривбасу. Помер 25 серпня 1996 р.

17 листопада
160 років тому (1855) народився Дмитро Меншов, військо-

вий діяч, генерал-лейтенант царської армії. У 1917 перейшов
на службу до української армії, призначений Гарматним ота-
маном, членом Генерального військового штабу. Загинув 29
грудня 1917 р. від рук більшовиків.

110 років тому (1905) у Ручках (нині — Полтавська обл.) на-
родився Михайло Жовтобрюх, український мовознавець,
автор праць з історії української літературної мови, фонетики,
соціолінгвістики. Помер 16 грудня 1995 р. у Києві.

45 років тому (1970) в Івано-Франківську розпочався судо-
вий процес над активним учасником дисидентського руху Ва-
лентином Морозом, що спричинило хвилю протесту як в Ук-
раїні, так і за кордоном. У петиційній кампанії на захист В. Мо-
роза брали участь В. Романюк, В. Чорновіл, І. Дзюба, Б. Анто-
ненко-Давидович, З. Франко, М. Коцюбинська, Г. Чубай та ін.

18 листопада
115 років тому (1900) у Києві народився Георгій Кістяківсь-

кий, видатний фізико-хімік, один з творців першої в світі атом-
ної бомби. У 50-х роках ХХ століття був помічником Прези-
дента США з наукових питань, віце-президентом Національ-
ної академії наук США. Помер 7 грудня 1982 року.

90 років тому (1925) у Чехо-Словаччині створено Легію
українських націоналістів.

80 років тому (1935) у Варшаві розпочався судовий процес
над членами ОУН з приводу вбивства міністра внутрішніх
справ Польщі  Б. Пєрацького. Завершився 13 січня 1936 р. за-
судженням до смертної кари С. Бандери, М. Лебедя і М. Кар-
пинця.
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19 листопада
145 років тому (1875) народилася Катря Гриневичева, укра-

їнська письменниця, діяльна учасниця жіночого руху в Га-
личині. Редагувала дитячий журнал "Дзвінок" (1910—1912).
Авторка історичних повістей "Шоломи в сонці", "Шестикри-
лень". Померла 25 грудня 1947 р. у Берхтесгадені (Австрія).

100 років тому (1920) народився Анатолій Пламеницький,
український живописець, народний художник УРСР. Помер 10
вересня 1982 р.

20 листопада
75 років тому (1945) в Аугсбурзі відбулося установчі збори

Української селянської спілки, добровільного об’єднання на
грунті професійних інтересів українців, що опинилися на За-
ході внаслідок Другої світової війни. Своїми головними за-
вданнями Спілка ставила: 1) виявити й взяти на облік укра-
їнських селян, незалежно від місця їхнього народження, освіти
й віровизнання, та залучити їх до Спілки; 2) організовано об-
слуговувати членів Спілки щодо праці по змозі за фахом і за-
хищати їхні інтереси перед працедавцями; 3) підвищувати
фаховий, загально-освітній і національно-громадський рівень
членів Спілки та їх родин; 4) обслуговувати членів Спілки в
справі організації власних та орендованих сільських госпо-
дарств; 5) здійснювати правовий захист членів Спілки та дбати
за покращання їхніх матеріально-побутових умов. Першим го-
ловою УСС було обрано Петра Сала, його заступником — Анд-
рія Гриня, секретарем — Івана Лисянського. 

20 років тому (2000) у Москві помер видатний вчений у га-
лузі конструювання атомних реакторів Микола Долежаль, двічі
Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської й Державних
премій СРСР. Народився 27 жовтня 1899 р. в Омельнику ни-
нішньої  Запорізької області.

21 листопада
145 років тому (1875) народився Олександр Греків, військо-

вий діяч, генерал-майор царської армії. У 1917 р. активно вклю-
чився в процес українізації російських військ. З січня 1918 р. —
начальник штабу Київського військового округу. З березня
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1918 — військовий міністр УНР. За Гетьманату був заарешто-
ваний, за Директорії — головнокомандувач українського Пів-
денного фронту. З січня 1919 — військовий міністр УНР. У
1920 — виїхав до Австрії, очолював Українське військове това-
риство. У серпні 1948 заарештований органами НКВС у Відні,
засланий до Сибіру на 10 років. Невдовзі після звільнення, 2
грудня 1958 p., помер.

90 років тому (1930) у с. Новоекономічному (тепер — До-
нецька обл.) народилася Олександра Гудкова, український ар-
хеолог, історик, дослідниця історії та археології степів
Причорномор’я. 

22 листопада
45 років тому (1975) помер піонер нейрохірургії  в Україні

Іван Іщенко, чл.- кор. АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР,
генерал-майор медичної служби. В 1943—54 pp. — головний хі-
рург Київського військового округу. Народився 4 липня 1891 р.
в Києві.

23 листопада
160 років тому (1860) у с. Гавронці (тепер — Полтавська обл.)

народилась Марія Башкирцева, український живописець. По-
мерла 31 жовтня 1884 р. у Парижі.

135 років тому (1885) народився Віктор Дроботько, укра-
їнський мікробіолог, академік АН УРСР. Досліджував розпов-
сюдження у природі бактеріофагів, розробив методики їхнього
виділення. Помер 10 вересня 1966 р.

130 років тому (1890) у Ромнах (нині — Полтавська обл.) на-
родився Олександр Тахтай, український археолог, дослідник
давніх культур Донеччини і Криму. Під час німецької окупації
зберіг чимало античних пам’яток. Помер 25 липня 1963 р.

100 років тому (1920) бостонська газета "e Christian Scien-
ce Monitor" закликала Уряд США визнати Україну незалежною
державою.

24 листопада
45 років тому (1975) у Ленінграді помер Лаврентій Яро-

шенко, український і російський співак (бас). Народний артист
РРФСР (1956). Соліст Харківського театру опери і балету, Ан-
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самблю пісні і танцю Радянської Армії, Ленінградського театру
опери і балету. Народився 23 серпня 1909 р. у Харкові.

26 листопада
115 років тому (1905) помер видатний український філософ

Володимир Лесевич. Народився 27 січня 1837 р. в Денисівці на
нинішній Полтавщині.

95 років тому (1925) народився Опанас Заливаха, українсь-
кий живописець. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка.
Серед творів — "Полтавчанка", "Дзвонар", "Червона калина",
"Українська мадонна", "Портрет Василя Стуса", "Портрет Та-
раса Шевченка", "Козака несуть" та ін.

80 років тому (1940) Головою Українського Центрального
Комітету в Кракові Володимиром Кубійовичем було затверд-
жено Статут Комісії допомоги українському студентству
(КоДУС). 

27 листопада
85 років тому (1935) народився Юрій Титов  — олімпійський

чемпіон  мельбурнської Олімпіади (1956) у складі збірної СРСР.
80 років тому (1940) народився Богдан Козак, український

актор, режисер, народний артист УРСР.
60 років тому (1960) народилася українська державна і по-

літична діячка Юлія Тимошенко, Прем’єр-міністр України в
2005 і з 2007 до 2010 року.

28 листопада
50 років тому (1970) померла Алла Горська, українська ху-

дожниця й громадсько-політична діячка. Народилась 18 ве-
ресня 1929 р.

30 листопада
130 років тому (1890) народився Григорій Гринько, укра-

їнський державний освітній діяч, педагог. Організатор і теоре-
тик системи народної освіти в Україні в 20—30-х роках. Був
прихильником навчання рідною мовою. Репресований. Помер
15 квітня 1938 р.

120 років тому (1900) народився Іван Громик, видатний укра-
їнський селекціонер, що прославився своїми науковими здо-
бутками на рідній землі й за океаном.
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90 років тому (1930) колегія Наркомату освіти Казахської ав-
тономної радянської республіки схвалила план заходів щодо
подальшого розгортання роботи з обслуговування українсь-
кого населення.

листопад
315 років тому (1705) козацьким військом гетьмана І. Ма-

зепи було звільнено Замостя.
листопад—грудень

780 років тому (1240) Київ був захоплений ордами хана
Батия.
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ЗАлИШАЮЧИ РІдНУ ЗЕМлЮ З ПАМ’ЯТТЮ ПРо ГЕРоЇВ
(до 100-річчя переходу Уряду УНР в екзилю)

Двадцятого листопада 1920 року був трагічним днем для
українських державників — зраджені своїми союзниками по-
ляками, вони покидали рідну землю, покладаючись на милість
останніх. А ті холоднокровно й цинічно роззброювали укра-
їнське військо над Збручем, утішаючись тим, що російські біль-
шовики пообіцяли їм більше територій, ніж Петлюра у Варшав-
ському договорі. 

Проте поляки не могли заборонити українцям узяти з собою
у вигнання власну історичну пам’ять про звитягу національно-
визвольної боротьби за відродження й утвердження своєї дер-
жавності. Особливо ж той героїчний чин, який високо пронес-
ли всі ці роки наші військовики. Тож Головний Отаман військ
УНР Симон Петлюра, який з травня 1917 року очолив Укра-
їнський Військовий Генеральний Комітет, що постійно був в
авангарді боротьби за українську справу, наказує підготувати
відповідні документи, аби вшанувати тих звитяжців, котрі пер-
шими вийшли на герць з ворогами України.

Так, саме "та невеличка купка людей, яка перша заклала той
краєугольний камінь, на якому виріс і вибуяв величний храм
нашої державної окремішности, нашої непереможної досі волі
до незалежного, вільного життя", здійснила в 1917 році велику
працю. Бо й справді, "тільки із заснуванням в Києві при Цент-
ральній Раді Військового Осередка — Українського Військо-
вого Генерального Комітету і організації ним Української армії —
всі змагання нашого народу до волі національної і соціальної
обняли реальні форми і перейшли в життя". Тим паче, що
"вперше в стінах Генерального Комітету як центрі організова-
ної збройної сили вільного народу були засіяні здорові, міцні
зерна єдиного залогу нашої незалежности — негайного фор-
мування власної національної армії". 

Так, "цей маленький гурток людей, ентузіастів здавалось би
нездійснимої ідеї — почав свою працю на фронті і в запіллю б.
російської армії. І з крутістю голуба, і з хитрістью змія і, на-
решті, з мечем або рушницею в руці завжди під національним
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прапором робили своє, зразу зовсім непомітне діло ці люде…".
Це вони були творцями всіх наших перемог, здобуваючи їх

не тільки на фронтах українізацією  російської армії, а й тво-
ренням осередків українства в місцях компактного розселення
нашої нації в тилу, де могли диктувати свою волю місцевій
владі — аж до вивішування синьо-жовтих прапорів, як це мало
місце в тому числі і в Москві, де над Кремлем з липня по ли-
стопад 1917 року гордо розвівалося наше знамено. 

Тож, аби "відзначити і закріпить в пам’яті нащадків ім’я цих
перших каменярів, що почали лупать міцну скалу невідомости
серед свого суспільства і армії, розбивати кам’яний мур пе-
кельної зненависти до нашої ідеї московського чорносотенно-
большевицького імперіалізму, а також вшанувати тяжку, на-
пружену і важливу працю цих піонерів нашого національно-
політичного і військового відродження по організації, керу-
ванню і командуванню військовими силами України в перший
період нашої визвольної боротьби", 20 листопада 1920 року,
тобто в річницю ІІІ Універсалу Центральної Ради, пропонувалося
встановити положення про відзначення членів Українського Вій-
ськового Генерального Комітету, а окремим наказом нагородити
його членів, у тому числі й полеглих у боях з більшовиками. 

Очевидно, цей наказ про відзначення не поширювався на
тих, хто зрадив ідеалам української національної революції й
опинився в таборі більшовиків — Володимира Винниченка,
Михайла Іваніва, Михайла Полоза, Євгена Нероновича, а
також Миколу Міхновського, котрий "добровільно вийшов зі
складу УВГК".

Н А К А З
Війську Української Народньої Республіки

20 листопаду 1920 року.   Ч. …
Надзвичайно тяжким, тернистим і майже подвижничим

шляхом йшло і досі йде відродження нашої нації. Море крові і
гори трупів залишились позаді нас за цю святу для кожного з
щирих синів нашого народу мрію-ідею, ідею жити вільним на
своїй землі, бути хазяїном в своїй власній хаті.
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Весняним святом для всіх поневолених націй Росії був 1917
рік… Рожева, прекрасна, як сон таємнича мрія про волю, що ві-
ками переховувалась в умах і серцях пригноблених лютими во-
рогами предків наших і нас, і в душах її кращих синів — нарешті,
здійснилась і стала непереможним фактом сьогоднішнього дня.
Велику працю взяла на свої плечі та невеличка купка людей, яка
перша заклала той краєугольний камінь, на якому виріс і вибуяв
величний храм нашої державної окремішности, нашої непере-
можної досі волі до незалежного, вільного життя. 

Тільки із заснуванням в Києві при Центральній Раді Вій-
ськового Осередка — Українського Військового Генерального
Комітету і організації ним Української армії — всі змагання на-
шого народу до волі національної і соціальної обняли реальні
форми і перейшли в життя. Вперше в стінах Генерального Ко-
мітету як центрі організованої збройної сили вільного народу
були засіяні здорові, міцні зерна єдиного залогу нашої неза-
лежности — негайного формування власної національної армії. 

Невеличкий гурток військових людей-патріотів вмісті з най-
кращими провідниками нашого народу одразу ж збагнув всю вагу
свого завдання, всю могутню силу єдиного реального фактора
всякого державного існування і будівництва, своєчасно зрозу-
мівши самий дійсний аргумент проти численних ворогів наших —
се організацію збройної сили народу. І от, не дивлячись на всі під-
водні і надводні каміння, ріфи і скелі, не дивлячись на сотні явних
і таємних ворогів – цей маленький гурток людей, ентузіастів зда-
валось би нездійснимої ідеї – почав свою працю на фронті і в за-
піллю б. російської армії. І з крутістю голуба, і з хитрістью змія і,
нарешті, з мечем або рушницею в руці завжди під національним
прапором робили своє, зразу зовсім непомітне діло ці люде… 

Здавалось би, що купка мрійників-фантастів також швидко
розсіється, як зібралась, злякавшись своєї тяжкої і "дерзно-
венно" нечуваної праці, але "безумство сміливих" стало не
тільки не нездійснимою фантазією, "безумство храбрих" лица-
рів-фантастів дало українському народові і записало в його іс-
торію такі світлі сторінки, як 10 липня, 7 листопада 1917 року
і 15 січня 1918 року. Як всякі піонери кожної справи, так і цей
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авангард наших борців за рідну справу і край — члени Укра-
їнського Військового Генерального Комітету багато вже не до-
раховують в своїх рядах товаришів по попередній праці: одні з
них загинули смертю хоробрих у боях з ворогом, віддавши за
свою ідею найдорожче, що мали — життя, другі загубились в
бурхливих хвилях складної сучасної політичної заверюхи…

Отже, щоб відзначити і закріпить в пам’яті нащадків ім’я цих
перших каменярів, що почали лупать міцну скалу невідомости
серед свого суспільства і армії, розбивати кам’яний мур пе-
кельної зненависти до нашої ідеї московського чорносотенно-
большевицького імперіалізму, а також вшанувати тяжку,
напружену і важливу працю цих піонерів нашого національно-
політичного і військового відродження по організації, керу-
ванню і командуванню військовими силами України в перший
період нашої визвольної боротьби, в сей знаменитий день укра-
їнської історії — 4-ї річниці ІІІ Універсалу Центральної Ради,
який з’явився скутком блискучої перемоги над ворожим мос-
ковським військом в серці нашої землі, причому керував всіма
бойовими операціями Українського війська Український  Вій-
ськовий Генеральний Комітет, давши перший бій і першу
збройну відсіч московській навалі, закріпивши таким чином
кров’ю своє право на вільне істнування — установлюється слі-
дуюче положення про відзначення членів Українського Вій-
ськового Генерального Комітету:

ПОЛОЖЕНННЯ
про відзначення членів Українського 
Військового Генерального Комітету 

§ 1.
Члени У.В.Г.К. обрані на І-му Військовому З’їзді в Київі в

травні 1917 року, а також члени, які поповнили склад цього
Комітету на 2-му Всеукраїнському Військовому З’їзді, як піо-
нери, перші організатори і активні борці першого бою з Моск-
вою проти з’єднаних сил Київської Військової Округи і
викликаних московським командуванням в Київ з фронту в
жовтні 1917 року з блискучою перемогою Українського вій-
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ська, яке керувалось членами Українського Військового Гене-
рального Комітету, остаточним результатом чого було ІІІ
УНІВЕРСАЛ Української Центальної Ради і оголошення Укра-
їнської Народньої Республіки — одержують орден "Визво-
лення" І-го ступіня.

§ 2.
Виборні члени У.В.Г.К. носять в урочистих випадках дер-

жавного і приватного життя бинду національних кольорів
(особога зразку) з метальовою відзнакою.

§ 3.
При щоденному зодягу всі члени У.В.Г.К. носять особливу

метальову відзнаку на лівому боці грудей.
§ 4.

Голова Президії У.В.Г.К. на всіх урочистих військових цере-
моніях, парадах і ин. Урядових святах зустрічається військо-
вою пошаною, а в присутности Голови Республіки проголо-
шується лише "Слава" присутньому голові президії.

§ 5.
Ніхто і ніколи не може арештувати члена У.В.Г.К., робити

трус у нього, а також у помешканні, крім випадку вчинка явно
карного з боку члена У.В.Г.К.

§ 6.
Ті члени У.В.Г.К., які одержали орден "Визволення", з’яв-

ляються першими членами-лицарями ради ордена "Визво-
лення" і приймають участь у всіх засіданнях Ради, де б вона не
відбувалась в місці мешкання члена У.В.Г.К.

§ 7.
Члени У.В.Г.К., які зрадили українському народові або ідеї

його самостійности, перейшли до ворогів Республіки Укра-
їнської, або заплямували своє чесне ім’я ганебними вчинка-
ми — позбавляються права на вищезазначені відзначення.

§ 8.
Право на відзначення по цьому положенню того чи іншого

члена У.В.Г.К. остаточно з’ясовується і вирішується всіма чле-
нами, які зараз присутні в армії У.Н.Р., або знаходяться в інших
інституціях У.Н.Р.
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§ 9.
При поступовому звільненні території У.Н.Р. і прибуванню

членів У.В.Г.К. справа про відзначення таких членів кожний раз
розглядається і остаточно вирішується на підставі § 7 цього по-
ложення загальним зібранням членів в кількости не менш як 6.

§ 10.
Питання про відзначення кооптованих членів У.В.Г.К. згідно

цього положення, а також в якому обсягу і на підставі § 7 цього
положення після розгляду поводження кооптованого члена з
1917 року — розв’язується кожний раз Радою членів У.В.Г.К.
кількістю не менше як 6.

ОПИС ВІДЗНАЧЕНЬ ЧЛЕНІВ У.В.Г.К.
І. Відзнака на груди 

Відзначіння є метальове, срібне або бронзове і складається з
золотого старовинного гербу українського з білою смужкою по
берегах і трохи поширеного в верхній частині. Посередині
гербу стилізований Св. Архистратиг Михаїл, у якого в правій
руці меч, а в лівій — піднятий до гори малий старовинний герб
України, крила у архистр. не симетричні. В ногах у архистр.
змій темнозеленої емалі. Постамент, на якому стоїть архистр. –
неправильний ромб з трьохкутним розрізом посередині вгорі.
На постаменті старовинним українським шрифтом напис:
У.В.Г.К., внизу на ромбі дата — 1917. Постамент чорної емалі,
береги зелені. Пояс у архистратига темнозелений з українсь-
ким орнаментом, крила чорно-срібно-золоті, фарби в пере-
мішку по ділянках. Над головою архистратига стилізований
німб жовто-зелено-цінамонової фарби, вперемішку; зверху
німба однокутний дашок з орнаментом. На звороті відзначіння
старовинно-українським шрифтом напис: "ЗА ВОЛЮ І СЛАВУ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ".

Розмір відзнаки: вздовж посередині від краю до краю 6 с/м,
розмах крил — 4,5 с/м, широкість ромба — 3 с/м, довжина
ромба — 2,5 с/м.

ІІ. Відзнака на правім рукаві 
Нарукавна бинда жовто-блакитного кольору з червоною зуб-
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чатою крайкою по берегу червоного кольору. Коло метальової
відзнаки український орнамент в фарбах, як на малюнкові. В
цинамоновім трьохкутнику бинди біля відзначення срібні Рим-
ські цифри — І, ІІ. Метальова відзнака на бинді срібна або
бронзова і уявляє з себе: чотирьохкутний щит, долішні береги
якого закругляються. Од верхніх кутів росходяться срібні про-
міння, од долішнього берега щита теж йде проміння срібне, не-
симетричне верхньому. У долині щита постамент срібний,
емальовий з чорним по горішньому берегу орнаментом. В
верхньому лівому куті щита герб галицький, золотий на чер-
воному тлі. В правому куті щита – старовинний герб українсь-
кий. На постаменті молодий гайдамака тримає герб українсь-
кий. Посередині щита напис: У.В.Г.К. береги щита жовті, тло
цинамонове, емальове. Під терном і верхнім сяйвом терновий
вінок в дві віті, чорний метальовий з зеленими листями.

Широкість бинди — 5 с/м., коло метальового відзначення
трохи поширина до 6 с/м. Розмір метальового щита: довжина 6
с/м., широкість у горі 3,8 с/м, долі — 3,3 с/м. Довжина кожного
проміння — 3 с/м. Велика вісь овального постаменту — 2,5 с/м.,
мала вісь — 1,2 с/м.

ГОЛОВНИЙ ОТАМАН ВІЙСЬК У.Н.Р.
В. о. Військового Міністра,
Генерального штабу генерал-поручник 

Н А К А З
Війську Української Народньої Республіки

20 листопаду 1920 р.   Ч. …
В пам’ятливий сьогоднішній день в історії нашого відрод-

ження — 4-ї річниці проголошення Української Народньої Рес-
публіки ІІІ-м Універсалом Центральної Ради, який з’явився
скутком блискучої перемоги Українського війська над моска-
лями під керуванням членів Українського Військового Гене-
рального Комітету, на підставі "Положення" про відзначіння
членів Українського Військового Генерального Комітету —
нижчепоіменовані члени У.В.Г.К. нагороджуються Орденом
"Визволення" І-го ступіня і правом ношення обох відзначень:
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Голова Президії У.В.Г.К.   Симон ПЕТЛЮРА
Член  У.В.Г.К.    генерал-хор. Олександер ПИЛЬКЕВИЧ
-"- У.В.Г.К.   полковник Віктор ПАВЛЕНКО
-"- У.В.Г.К.    матрос Степан ПИСЬМЕННИЙ
-"- У.В.Г.К.    хорунжий Арсен ЧЕРНЯВСЬКИЙ
-"- У.В.Г.К.   поручник Микола ЛЕВИЦЬКИЙ
-"- У.В.Г.К.      -"- Володимир КЕДРОВСЬКИЙ
-"- У.В.Г.К.   підполк. Григорій ЛИСЕНКО
-"- У.В.Г.К.    сотник Дмитро ГАПОНІВ-НЕСТЕРЕНКО.

ЗАБИТІ В БОЯХ З БОЛЬШЕВИКАМИ 
ЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

- -"-  військ. Лікар Іван ЛУЦЕНКО
- -"-  хорунжий  Федір СЕЛЕЦЬКИЙ
- -"-  Іван КАРПЕНКО
- -"-  Петро КРАМАРЕНКО.

ГОЛОВНИЙ ОТАМАН військ УНР 
В. О. Військового міністра,
Генерального Штабу генерал-поручник. 

З ПАСТИРСЬКоЮ І дИПлоМАТИЧНоЮ МІСІЄЮ
(до 100-річчя поїздки Митрополита 

Андрея Шептицького за океан)
Залишення Урядом УНР державної терито-

рії в листопаді 1920 року боляче відгукнулося
в свідомості всіх українців. Серед таких не-
відрадних обставин Митрополит Української
греко-католицької церкви Андрей Шептиць-
кий вирішив долучитися до порятунку бодай
окрайця української землі, як виражався, до-
биваючись від Заходу визнання Західно-Укра-
їнської Народної Республіки. З цією метою він

вирішив відвідати європейські столиці й Ватикан, аби спробу-
вати донести свої міркування з цього приводу.

Апостольський візитатор до УНР о. І. Дженоккі в листі до ві-
домого ватиканського достойника Бенедетті від 27 листопада
1920 року зазначав: "Монсеньор Шептицький повинен був сьо-
годні рано виїхати до Риму. Я бачився з ним вчора шостий чи сьо-
мий раз. На інтимній розмові з ним я мав змогу побачити, що то
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за свята душа. Він не має іншого провідного мотиву, як любов
Христа… У великих речах він ясно бачить добро. Він підчине-
ний як дитина, не обстоює надто своєї думки, але терпеливий і
сильний, як мученик. Прошу старатися мати з ним довгі розмови,
питати його про все, бо від нього можна багато навчитися".

Французький історик і публіцист Маврицій Перно, який 1921
року познайомився з Митрополитом у Римі, згадував у 1939
році: "Митрополит тоді в Римі захищав справу українців, що їх
варшавський уряд трактував жорстоко. Я й тепер яскраво бачу
цю велику постать енергійного й люб’язного велетня; велична
статура, правильне обличчя, русява хвиляста борода. Він звер-
нувся до мене бездоганною французькою мовою. Шептицький
мав широкі проєкти, релігійні й політичні.  Один проєкт це
був — з’єднання Церков, другий — пацифікація Східньої Ев-
ропи. Львівський архієпископ мусив ще раз побачити, як мос-
ковити зайняли його гарне місто, правдоподібно, сплюндроване.
Ми не знаємо долі Шептицького, але нам легко уявити собі, яка
сумна була його душа християнина патріота". 

Водночас у Митрополита не зникала ідея їхати в українській
справі і до США. Його український патріотизм насамперед штов-
хав у таку далеку дорогу. Бо він був таким архиєреєм, який, за
словами о. Петра Понятишина, "умів знаменито зв’язувати любов
і службу Богові з любов’ю і службою своєму народові". Бо в хри-
стиянській релігії "любити свій народ і допо- магати йому в його
слушних змаганнях до кращої долі є обо- в’язком сумління, себто
обов’язком моральним, бо ж сам Господь Бог вписав цю любов
глибоко в людські серця, бо її освятив і ублагороднив своїм при-
кладом Cпаситель людського роду Ісус Христос...".

Доручаючи всі справи Святого Юра на о. митрата Олек-
сандра Бачинського як свого правного глава церкви вирушив
до Риму, де затримався на три місяці. За цей час тричі був у
Папи, схиляючи його до підтримки української справи. Потім
перебував у Франції, Швейцарії, Бельгії, Голландії та Англії
п’ять місяців. А 1 серпня 1921 року на кораблі "Корсика"  при-
був до Канади, причаливши в Квебеку.   

Природно, що візит за океан Митрополит присвячував і
проблемам своєї церкви в Новому світі. У листі до о. Олек-
сандра Пристая від 1 листопада 1920 року зі Львова Шептиць-
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кий писав, зокрема, "переживаєте в Америці тяжкі часи. Коби
Бог змилосердився над нами. В тих днях їду до Риму, може
удасться що зробити і для Ам. Укр. Церкви, хоч зі всього, що
мені з А(мерики) пишуть, видко, що й справа яка нелегко піде".

Аж на чотири тижні затримався на сході Канади: Монреаль,
Оттава, Торонто, Гамільтон, Сен Дженс, потім Вінніпег. Метою
цієї поїздки було, за словами самого Митрополита Шептиць-
кого, збирання датків на допомогу потребуючим галицьким си-
ротам, яких було понад 20.000. Кореспондентові газети "Три-
б’юн" він заявив: "Бажаю лише переконати українців Канади й
канадійців про велику потребу помочі для Галичини, головно
для сиріт. Коли це не зробиться якнайскоріше, то багатьом си-
ротам прийде в поміч хіба смерть". Переводив він цю збірку не
серед українців, і так уже обтяжених різними датками, а зде-
більшого серед англійців і французів. 

З Канади Владика переїхав до США, де не тільки здійснював
пастирські візити до греко-католицьких парафій, а й не забував
про долю західноукраїнських земель, тому він ще перед від’їздом
до Європи вирішив за будь-яку ціну прихилити американський
уряд до цієї справи. Прибувши до американської столиці, Мит-
рополит одразу ж з’явився до Української дипломатичної місії,
оскільки, за його словами, йому "приємно опинитися на клап-
тику української землі, яким можна уважати територію Укра-
їнської Дипломатичної Місії". А ще приємніше, додав він, зуст-
ріти тут молодих людей, що не забули української мови. Звер-
таючись до секретаря місії Юлії Дичко, Митрополит сказав, що
йому важко повірити в те, що молода дівчина, уроджена вже в
Америці, могла так добре розмовляти українською мовою.

Коли йому погратулювали, що він, перенісши важку недугу в
Чикаго, одразу ж приїхав до американської столиці, аби заступи-
тися за український народ, Митрополит, усміхаючись лагідно,
промовив слова, що глибоко запали тоді в пам’ять присутнім: 

— Як довго служать мені сили, я уважаю своїм обов’язком
помагати нашому народові і Церкві. Коли б сталося таке, що
Рада амбасадорів віддала б Галичину Польщі, я почував би за
собою вину...

Його голубі очі з м’яким виразом, згадував Богдан Пелехович,
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"дивилися на нас тепло і приязно. Тон його голосу, кожний рух і
загалом поведінка вказували, що Його особистість могла знизи-
тися до рівня співбесідників, чим Він зразу роззброїв нас і осмі-
лив. Ми забули, що розмовляємо з високим достойником, і нам
здавалося, що з нами є близький і добре знайомий приятель".

Тодішній керівник Української дипломатичної місії Лука Ми-
шуга згадував про цей приїзд Шептицького ось так: "Десь в пер-
шій половині листопада приходжу о 8 годині рано до офісу,
відчиняю двері й бачу якусь велику постать, що сидить в кріслі
й розмовляє з тут родженою панною Юлією Дичко, яка сповняла
обов’язки секретарки. Особа обертається, і я здивований питаю:
"Та як це сталося, що Ексцеленція у Вашингтоні та ще так рано?".
На те Митрополит відповів з усміхом: "За день залишаю Аме-
рику і вертаю до Европи. Хіба ж можна було від’їхати, не відві-
давши перед від’їздом представництва нашого уряду?".

До тих слів, по привіті додав Митрополит ще таке: "Як я уже
в Вашингтоні й в нашім представництві, так може я міг би тут
вам до чогось придатись і помогти нашій справі. Я хотів би зло-
жити ще одну візиту президентові і подякувати за гостинність,
якої зазнав у цій країні, а як можливо, то дістатись ще до сек-
ретаря стейту, хоч знаю, що це дуже трудно, бо не можу зали-
шатись і ждати, а мушу ще сьогодні від’їхати". 

Президент Гардінг у той день перебував поза столицею, не-
легко було домовитися і про зустріч з державним секретарем,
оскільки виїхав у свій штат знайомий сенатор Фрілінггайзен.
Адвокат Богдан Пелехович, котрий мав знайомство з друзями
помічника державного секретаря США, згадував, що Лука Ми-
шуга попросив його одного листопадового ранку організувати
аудієнцію для Митрополита, котрий прибув до столиці. Це ви-
давалося неймовірним, оскільки державний секретар приймав
лише акредитованих у Вашингтоні послів. Однак саме завдяки
знайомствам вдалося домовитися про десятихвилинну зустріч
для Митрополита після обіду наступного дня — за рахунок
скорочення розмови держсекретаря з одним із послів.

Одразу ж постало питання: з чим іти до державного секре-
таря США? Адже за десять хвилин політичної дискусії прове-
сти не вдасться. За участю Митрополита підготували короткий
офіційний меморіал про важке становище українського народу
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під польською владою, який вирішено вручити цьому високому
американському достойнику.

Прибувши на призначену годину до Державного департаменту,
українці насамперед зустрілися з помічником державного секре-
таря США, який одразу ж представив заступника шефа протоколу.
Відтак очікувана присутність цього урядовця на аудієнції означала,
що Державний департамент трактує Митрополита як диплома-
тичного представника і вказувала на пошану і повагу, з якими по-
ставилися тут до глави Української греко-католицької церкви.

Ця обставина стала ще очевиднішою, коли вслід за держав-
ним секретарем до вітальні увійшли три аташе. Зрештою, сам
церемоніал представлення учасників зустрічі в апартаментах
державного секретаря США вказував на те, що Шептицького
справді тут трактують поважно: коли зайшов держсекретар і всі
підвелися з місць, то заступник шефа протоколу проголосив:

—  Пан Чарльз Еванс Гюз, державний секретар, і Його Екс-
целенція Архиєпископ Андрей, граф Шептицький.

Як згадував адвокат Пелехович, Митрополит підійшов по-
ближче до Гюза, і вони потиснули один одному руку. Всі заува-
жили одразу, що хоч вродливий, з плеканою бородою Гюз був
високого росту, Митрополит виявився ще вищим на цілу го-
лову.* Це також одразу спостеріг і Гюз, котрий, натякаючи на
високу постать Митрополита, пожартував:

— У моєму оточенні рідко коли мені доводиться при приві-
танні гостей підносити голову вгору.
_______________

* Лука Мишуга писав про цей епізод зустрічі: "Дві визначні постаті — ро-
стом, становищем та інтелектом — стали одна проти одної і вп’яли в себе очі.
Митрополит подякував за американську гостинність і просив передати подяку
президентові Гардінгові. Потім згадав за ціль своєї подорожі, збірку на укра-
їнські воєнні сироти та про їх трагічне положення в окупації Західньої України
Польщею. Вкінці просив інтервеніювати хоч в справі переслідування Укра-
їнської церкви і українського священства, зазначуючи, що доля Галичини ще не
вирішена альянтами. Секретар стейту пильно слухав, подякував Митрополи-
тові за візиту та інформації, а беручи меморіял, заявив, що його докладно пе-
регляне. Прощаючись з митрополитом, усміхнувся і зробив кілька кроків,
супроводжуючи його. За той час уже заля була заповнена різними достойни-
ками, що ждали на свою чергу. Всі вони пильно приглядалися Митрополитові,
а дехто  почав навіть розпитувати нас, що це за особа та яка ціль авдієнції".
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Ці слова викликали щиру посмішку Митрополита, відтак
створили теплу атмосферу для ділової розмови. Розпочавши з
того, що він приїхав до Америки для збору коштів на сиротинці
та інші харитативні цілі, Шептицький продовжив, що в нього
є ще справи, які особливо лежать йому на серці і про які він до-
кладніше написав у меморіалі, який вручає в двох примірни-
ках. Далі Митрополит просив державного секретаря, аби той
не просто ознайомився з цим документом, а уважно його вив-
чив до відкриття сесії Ради Амбасадорів, що має розпочати
свою роботу в березні 1923 року. Держсекретар Гюз уважно ви-
слухавши Шептицького, пообіцяв це зробити й побажав йому
приємного побуту в США і щасливого повернення додому. 

Залишаючи офіс керівника зовнішньо-політичного відом-
ства США, Митрополит Андрей усе ж таки мав моральне право
свідчити перед Всевишнім, що він зробив, що міг, аби засту-
питися за рідний народ. Більше, наголошував о. Петро Поня-
тишин, зробити тоді ніхто не був в силі. А у великих змаганнях
навіть невдача є славною...

23 листопада 1921 року Митрополит був на аудієнції в Бі-
лому домі. Склавши привітання Президенту США Гардингу з
приводу скликання конференції щодо обмежень озброєння,
Шептицький висловив сподівання на її успіх, що принесе "по-
лекшу для всіх народів, а між ними й українського".

Після цього візиту Митрополит мав розмову з міністром
торгівлі Гербертом Гувером, якому подякував за допомогу Аме-
рики українському населенню в Галичині і звернув увагу на по-
треби і нужду голодуючого українського населення. Того ж дня
він наніс візит і до державного департаменту США, де залишив
меморіал.

А 16 січня 1922 року Митрополита Андрея вшановувала
міська рада Нью-Арка, іменуючи його своїм почесним грома-
дянином. Виступаючи, один з американців побажав, аби за цим
прикладом пішли й інші міста в США і "так само відзначать так
многозаслуженого для свого народу князя церкви".

Використовуючи свій побут в Америці, митрополит Шеп-
тицький не проґавив нагоди відвідати й поселення наших еміг-
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рантів у Південній Америці, яких доля була також незавидна. Ще
в 1920 р. о. ігумен М. Шкірпан, ЧСВВ і о. Рафаїл Криницький,
ЧСВВ., звернулися до латинського єпископа в Куритибі з про-
ханням назначити окремого генерального вікарія та дозволити
відбути з’їзд українського духовенства для нарад над справами
нашої Церкви. Латинський єпископ написав листа в цій справі
до Риму, де якраз перебував митрополит Шептицький.  

Тож у лютому 1921 року Священна Конгрегація для Східної
Церкви доручила йому перевести канонічну візитацію наших
церков у Бразилії і Аргентині. Відтак 22 березня 1922 року мит-
рополит приїхав до Ріо де Жанейро, відтак до Сан Пауло, де
відвідав також монастир отців Бенедиктинців. 

На початку квітня цього ж року він був уже в Куритибі, де
маса народу оваційно привітала його на станції. З привітами
виступили: бразильський єпископ Куритиби й проф. Петро
Карманський, тоді представник галицького уряду в Бразилії. З
Куритиби Владика поїхав до колоній Марцеліна й Ґважувіра, а
звідти — до Прудентополя, головного осідку василіян, де його
знову оваційно привітали. 

На другий день Великодних Свят він відвідав церкву в Еспе-
рансі, потім колонії Маркондес, Марешаль, Маллям, містечко До-
різон, в якому, під його проводом, відбулися наради українського
бразильського духовенства. Дальшими зупинками митрополита
в поїздці по Бразилії були колонії: Порто Уніов, Антоніо Кандідо,
Жанґада, Нова Галичина, Круз Маша-до, Антоніо Олінто, Іра-
сема, Вера Ґварані й Іраті. 31 травня 1922 р. митрополит Шеп-
тицький вернувся до Куритиби, відбув наради з єпископом
Брагою, а 3 червня від'їхав до Аргентини. Після триденної місії в
Апостолес, він візитував колонії: Азара, Тунес і Трес Капонес.

Аж через три роки повернувся на Святоюрську гору Вели-
кий Митрополит — на тривалий час затримала ще й польська
влада, для якої він був небажаним в українському Львові й уза-
галі на українських землях. Однак він добився повернення до
рідної землі, до своєї пастви, з якою залишався до кінця життя.

252



"длЯ ВТРИМАННЯ СВоЇх ЧлЕНІВ У СТАНІ ПоГоТІВлЯ"
(до 75-річчя створення Союзу українських ветеранів  на чужині)

Ті вояки Армії УНР, котрі в листопаді 1920 року залишили
рідну землю, об’єдналися на чужині в різні ветеранські органі-
зації. Коли ж після Другої світової до них додалися тисячі й ти-
сячі новоприбулих українських військовиків з різних армій, то
в західних зонах окупації Німеччини й Австрії виникла ідея
об’єднати всіх в одну ветеранську організацію. 

З цією метою 16 листопада 1945 року в західнонімецькому місті
Новий Ульм було засновано Союз українських ветеранів, який
узяв на себе місію "заховання та плекання традиції укр. війська,
виховання бувших вояків в дусі військовім і громадськім та вза-
ємній допомозі". Йшлося також про "втримання своїх членів у
стані поготівля, доповнення військових та політичних знань, ма-
теріяльної допомоги членам та військовим інвалідам".

Головна управа СУВ, котра перебазувалася згодом до укра-
їнського табору в Ляйпгаймі (околиця Авгсбурга), обиралася з’їз-
дом делегатів від усіх відділів, які реєструвалися при українських
таборах ДП. З 1945 по 1950 рік її очолював генерал Костянтин
Смовський. Згідно з матеріалами його архіву, в Німеччині було
засновано 39 відділів — 27 в американській зоні, 10 — англійській
і 2 — французькій. Усі вони нараховували понад 6.000 членів. У
зонах окупації Австрії було утворено лише 5 відділів СУВ, на-
вколо яких гуртувалося 1.500 колишніх вояків.

Крім того, ветеранські організації українських вояків на по-
чаток 1950 року існували в Бельгії (1.200 членів), Франції
(2.000), Англії (3.000), Канаді (650), Австралії (450), Аргентині
(300), Туреччині (300), Бразилії (150) і Новій Зеландії (50). 

В основному вони були вояками Армії УНР, польської та Чер-
воної — по 20 відсотків. Кожний десятий був з УПА, 15 відсотків
воювали в УГА, 10 — в німецькій, 3 — чеській і 2 румунській.

Згідно з Статутом СУВ, його члени поза ветеранськими гро-
мадами могли брати участь у діяльності різних політичних і
громадських організаціях, але за своїми переконаннями серед
них не повинно було бути комуністів.

Зрештою, такими вони й були, як і противниками росій-
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ського великодержавного шовінізму, який пролазив в усі шпа-
ринки зарубіжжя, зовсім нехтуючи присутність українства. З
цього приводу генерал Олександр Удовиченко, котрий пред-
ставляв українське вояцтво у Франції, в листі до Костянтина
Смовського зазначав: "На численних комбатанських конгре-
сах — французьких і міжнародних, в яких я приймав участь,
завжди поставало одне і теж питання: де Україна, що вона хоче,
дайте нам літературу, інформуйте про ваш національний рух".

Тож ветеранам Армії УНР, як наголошував далі Удовиченко,
доводилося нашвидкуруч готувати інформації й поширювати
їх. Однак це, звичайно, треба було замінити на планомірну, ши-
роко закроєну пропагандистську роботу. І коли згаданий гене-
рал випустив ще в 1937 році французькою мовою книгу "Війна
за незалежність України", то відомі французькі військовики,
політики й дипломати, ознайомившись з нею, заявили, що
тепер вони уявляють, що таке український рух, у яких умовах
він розвивався і яких жертв зазнав.

Звичайно, багато важило й те, що передмову до книжки
українського генерала написав колишній командуючий со-
юзними військами в Греції Андріо.

Справді, нам не треба було переконувати себе про ті жертви,
яких ми зазнали. Нам необхідно було чужинців переконувати в
тому, що ми зробили, яких це жертв нам коштувало. Але головне
в цій справі полягало в тому, щоб довести чужинцям, що ми не
авантюристи й не бандити, як це представляла нас російська еміг-
рація, а борці за природні права, які належать кожній нації. 

І вона давала свої результати: зрештою, французький уряд
визнав українську національність, відтак наших ветеранів уже
не записували росіянами, як це було спочатку.

Таким чином, на тих вояків, які згуртувалися в повоєнний час
за кордоном, лягала відповідальність за наповнення інформа-
ційного простору правдою про нашу національно-визвольну бо-
ротьбу. Це треба було робити за допомогою військової літера-
тури, в першу чергу. Відтак постала ідея видавати спеціалізова-
ний часопис, де б висвітлювалися проблеми революційної бо-
ротьби українського народу. Пізніше вона втілилася у видання
"Вістів комбатанта" та альманаху "За державність".
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2 грудня
130 років тому (1890) народився Олександр Шумський,

український політичний і державний діяч, член Центральної
Ради, народний комісар освіти УСРР. Помер у 1946 р.

110 років тому (1910) народився Василь Вовк, український
майстер декоративного розпису. Вчився в класі народних май-
стрів у рідних Петриківцях. Автор складних сюжетних компо-
зицій (панно "Весняний потоп", витинанки "Ваза з квіткою і
птахами", "Барсети" та ін.). Помер у травні 1947 р.

85 років тому (1935) у Ленінграді помер гравер Антон (Антін)
Васютинський, академік Петербурзької Академії мистецтв. Автор
ескізів і штемпелів: аверсу золотих і срібних загальнодер жавних
російських портретних монет масового випуску 1895—1915 pp.,
перших золотих монет радянської Росії — червінців 1923 та 1925
pp. Автор ордена Червоної Зірки (1924), ордена Леніна (1930). На-
родився 29 січня 1858 р. у Кам’янець-Подільському.

4 грудня
95 років тому (1925) помер Василь Еллан-Блакитний, укра-

їнський письменник, громадський діяч, один із організаторів і
керівників спілки "Гарт". Народився 12 січня 1894 р. у Козлі
(тепер — смт Михайло-Коцюбинське Чернігівської обл.).

5 грудня
150 років тому (1870) у Києві народився Стефан Аббакумов,

український та російський диригент, композитор, педагог. Під
час навчання в Петербурзькій консерваторії (закінчив 1898) ди-
ригував спектаклями українського драматичного гуртка
(1897—1898). Зачинатель заочної музичної освіти на теренах
Російської імперії. З 1913 р. мешкав у Києві, диригував симфо-
нічними концертами. Автор романсів, хорів, скрипкових п’єс,
симфонічних творів. Помер в 1919 р. у Києві.

135 років тому (1885) народився Микола Погрібняк, укра-
їнський живописець. Вчився в Миргородській художньо-про-
мисловій школі. Викладав в Дніпропетровському художньому
училищі. Помер 30 травня 1960 р.

6 грудня
105 років тому (1915) народився Степан Залеський, укра-
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їнський актор, режисер. Помер 31 жовтня 1970 р. у Мельбурні
(Австралія).

75 років тому (1945) помер Павло Юшкевич, український та
російський філософ, публіцист, перекладач філософської літе-
ратури. Народився в Одесі у 1873 р.

7 грудня
120 років тому (1900) народилась Катерина Білокур, українська

народна художниця. Самотужки опанувала художню грамоту й
малярський фах. Автор значної кількості творів, в яких відбито
своєрідне й неповторне сприйнятгя оточуючого світу ("Цар
колос",  "На черкаській землі" та ін.), написаних протягом життя в
рідній Богданівці на Київщині. Померла 10 червня 1961 р.

8 грудня
75 років тому (1945) народилась Лідія Яремчук, українська

актриса, заслужена артистка УРСР, лауреат Державної премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 

9 грудня
115 років тому (1905) в Перемишлі (нині — на території

Польщі) народилась Стефанія Ребус-Бранецька, український гра-
фік, заслужений художник УРСР. Навчалась в Львівській худож-
ній школі у О. Новаківського (1926—29), Львівському політех-
нічному інституті (1928—30). Займалась педагогічною діяльністю
(1930—50). Серед творів — "Народні танці" (1937), "Архітектурні
мотиви" (1937—38), триптих "Легенда про троїсту музику" (1967)
та ін. Померла 22 квітня 1985 р. у Львові.

115 років тому (1905) у Томашполі на Вінниччині народився
Ісаак Зальцман, організатор машинобудівної промисловості,
генерал-майор інженерно-танкової служби. Після закінчення
Одеського індустріального інституту (1933) працював на Кі-
ровському заводі в Ленінграді, де пройшов шлях від рядового
інженера до директора (1938). Під час Другої світової війни
очолював танкові заводи в Челябінську, Нижньому Тагілі та
Свердловську. В 1942—43 pp. — нарком танкової промислово-
сті СРСР. Герой Соціалістичної Праці (1941), лауреат Держав-
ної премії СРСР (1946). Помер у Ленінграді 17 липня 1988 p.,
де і похований.
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95 років тому (1925) у Хомчині Косівського повіту наро-
дився Василь Романюк, український православний релігійий
діяч, богослов. Учасник національно-визвольних змагань. У
1944 р. радянським режимом засуджений до 10 років ув’яз-
нення. На Всеукраїнському Православному Соборі 21 жовтня
1993 р. обраний Патріархом (інтронізований 24 жовтня у Со-
фіївському соборі). Раптово помер 14 липня 1995 р. Похований
біля брами Св. Софії у Києві.

10 грудня
200 років тому (1820) народився Олександр Бахматюк (Бах-

мацький, Бахмінський), український майстер художньої кера-
міки. Автор декоративних орнаментальних та сюжетних
розписів на керамічних виробах.

105 років тому (1915) народився Анатолій Добролежа, укра-
їнський художник кіно, театру, телебачення. Лауреат Державної
премії УРСР ім. Т. Шевченка. 

90 років тому (1930) помер Сергій Навашин, український бо-
танік та цитолог, академік ВУАН. Професор та зав. кафедри
Київського університету (1894—1915). Відкрив подвійне заплід-
нювання у покритонасінних (1898) та халазогамію в однопо-
крівних рослин (1895). Заклав підґрунтя вчення про каріологію
та її таксономічне значення. Народився 14 грудня 1857 р.

11 грудня
130 років тому (1890) народився Микола Матіїв-Мельник

(справжнє прізвище — Мельник), український письменник, пе-
рекладач, педагог. Воював в Українській Галицькій Армії. У
своїй прозі змалював трагізм долі та героїчну боротьбу укра-
їнських січових стрільців. Помер 28 листопада 1947 р. у  Нью-
Гейвені (США).

55 років тому (1965) помер один з перших вітчизняних
авіаконструкторів Степан Гризодубов. Народився 13 липня
1884 р.

12 грудня
130 років тому (1890) народився Андрій Мельник, голова

Проводу ОУН з 1938 року.
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120 років тому (1900) помер Олександр Кониський, укра-
їнський письменник, педагог, журналіст, літературний критик,
громадсько-політичний діяч, організатор народних шкіл, один
із фундаторів Наукового товариства імені Шевченка у Львові.
Вів активну просвітницьку діяльність, організовував недільні
та вечірні школи, громадські бібліотеки. Обстоював ідею укра-
їнської національної школи. Є автором підручників для почат-
кової грамоти ("Українські прописи", "Граматика або Перша
читанка задля початку вчення", "Арихметика або Щотниця"),
біографічних досліджень про І. Срезневського, М. Костома-
рова, М. Максимовича. 10 років досліджував біографію Т. Шев-
ченка, створивши двотомну працю "Тарас Шевченко —
Грушівський. Хроніка його життя", що вийшла українською і
російською мовами. Автор гімну "Боже великий, єдиний, нам
Україну храни". Народився 18 серпня 1836 р. на х. Переходівці
(тепер — Чернігівська обл.).

80 років тому (1940) народився Григорій Крисс, перший ра-
дянський олімпійський чемпіон з фехтування на шпагах, при-
зер трьох Олімпіад.

13 грудня
80 років тому (1940) начальником управління НКВС по

Львівській області затверджено обвинувальний вирок у справі
59 членів оунівського підпілля.

14 грудня
180 років тому (1840) у с. Клішинці (тепер — Черкаська обл.)

народився Михайло Старицький, український письменник, те-
атральний і культурно-громадський діяч. Брав участь у роботі
Південно-Західного відділення Російського географічного то-
вариства та Київського літературно-артистичного товариства.
Найвідоміші твори — "Не судилось", "Талан", "Маруся Богу-
славка", "Оборона Буші", "За двома зайцями". Помер 27 квітня
1904 р. у Києві.

170 років тому (1850) на Херсонщині народився Микола
Кузнєцов, український живописець. Член товариства пере-
движників, Товариства південноросійських художників. Жив і
працював в Одесі (1897—1920), опісля — пішов на еміграцію.
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Серед творів — "На заробітки", "Мировий посередник", порт-
рети І. Мечникова, Ф. Шаляпіна, П. Чайковського та ін. Помер
2 березня 1929 р. в Сараєво.

95 років тому (1925) Український відділ Наркомату освіти
РСФРР просив направити 35 учителів-українців для шкіл І сту-
пеня Сибіру.

80 років тому (1940) у Польщі помер Віктор Зелінський, вій-
ськовий діяч, генерал-лейтенант царської армії.  Брав участь у
створенні 1-ї української стрілецької дивізії "синьожупанни-
ків" у 1918 р. та в антигетьманському повстанні, згодом був на-
правлений Директорією на дипломатичну службу. Брав ак-
тивну участь у діяльності українських військових товариств у
Польщі. Народився 13 грудня 1864 р.

20 років тому (2000) помер Глава Української греко-като-
лицької церкви Мирослав-Іван (Любачівський).

15 грудня
135 років тому (1885) в Олексіївці Бахмутського повіту на

Катеринославщині народився Павло Гладкий, відомий діяч
українського національного руху на Далекому Сході. Рік смерті
невідомий.

85 років тому (1935) народився Анатолій Мамонтов, укра-
їнський художник кіно, заслужений діяч мистецтв УРСР. Пра-
цював над фільмами "Джерело для спраглих", "Білий птах з
чорною ознакою", "Вавилон XX" та ін.

15—16 грудня
75 років тому (1945) в Аугсбурзі (Німеччина) відбув-

ся установчий з’їзд Об’єднання українських жінок (ОУЖ),
на який прибули 47 представників  організованого українсь-
кого жіноцтва з американської, англійської та французької
зон окупації. Крім того, прибули делегати від українок Фран-
ції та Австрії. Головне завдання форуму — допомогти жі-
ноцтву в національному вихованні українських дітей на
чужині. 

16 грудня
125 років тому (1895) у Вільно (тепер — Литва) народився

Семен Миляєв, графік, художник-оформлювач. Працював над
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плакатами, книжковою графікою, оформив ряд музейних екс-
позицій (музеї Т. Шевченка у Каневі, Києві, Канаді), І. Франка
в Канаді. Помер 16 грудня 1961 р. в Києві.

18 грудня
130  років тому (1890) помер видатний російський письмен-

ник Григорій Данилевський. Народився 26 квітня 1829 р. на
Харківщині.

19 грудня
190 років тому (1830) народився Данило Мордовець (Мор-

довцев), український письменник, публіцист, історик. Похо-
див з давнього козацького роду. Один із перших перекладачів
творів М. Гоголя, організатор Шевченківських вечорів у Пе-
тербурзі (1880—1904). Перший голова благодійного товари-
ства для видання загальнокорисних і дешевих книг (1898).
Помер 23 червня 1905 р. у Кисловодську, похований у Ростові-
на-Дону.

135 років тому (1885) у Львові в збірнику пісень "Кобзар"
вперше надруковано текст Павла Чубинського "Ще не вмерла
Україна" з нотами о. Михайла Вербицького.

110 років тому (1910) на Всеросійському земському з’їзді в
Москві ухвалено запровадити в народних школах "материнську
мову", що сприяло відродженню української.

90 років тому (1930) в Узині на Київщині народився Павло
Попович, котрий першим серед українців побував у космосі,
здійснивши 12—15 серпня 1962 року разом з Андріяном Ніко-
лаєвим перший груповий політ на навколоземній орбіті. Помер
у Ялті 2009 р.

20 грудня
165 років тому (1855) у Москві народився Олексій Гіляров,

професор філософії Київського університету, академік ВУАН,
представник філософії панпсихізму в Україні.

21 грудня
230 років тому (1790) народився Євграф Ковалевський,
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український гірничий інженер та геолог, почесний член Пе-
тербурзької АН. Проводив геологічні дослідження Донбасу,
уперше висвітлив геологію цього басейну в цілому. Помер 30
березня 1867 р.

100 років тому (1920) народилась Євгенія Лопушинська,
архітектор-реставратор, лауреат Державної премії УРСР з ар-
хітектури. Реставрувала будинок настоятеля Троїцької над-
брамної церкви та церкви Феодосія Печерського Києво-Пе-
черської лаври, ханський палац у Бахчисараї, мечеть  в Фео-
досії, фортецю в Меджибожі, церкву Йоана Предтечі в Керчі.
Автор проекту реконструкції, згідно з яким було здійснено
відбудову Золотих воріт у Києві. Померла 6 лютого 1996 р. у
Києві.

23 грудня
95 років тому (1925) у родині українських емігрантів з Ізюма,

що на нинішній Харківщині, народився П’єр Береговуа (Петро
Береговий), прем’єр-міністр Франції в 1991—1992 рр. Помер 1
травня 1993 р.

24 грудня
115 років тому (1905) у Лодзі (Польща) народився Микола

Холостенко, український археолог. Зробив великий внесок у
дослідження історії архітектури та методологію реконструкції
давньоруських фортифікаційних культових та житлових спо-
руд. Помер 1978 р.

110 років тому (1910) народилася Валентина Маркіна, укра-
їнський історик, педагог. Померла у 1990 р.

25 грудня
125 років тому (1895) в Березні (нині — Чернігівська обл.)

народився Григорій Верьовка, український хоровий диригент,
композитор, педагог, громадський діяч, народний артист
УРСР (1961). Лауреат Державної премії СРСР (1948). Органі-
затор, художній керівник і головний диригент українського
народного хору (1943—1964). В 1948—1952 — голова Прав-
ління Спілки композиторів УРСР. Працював у галузі масової
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хорової пісні, обробляв українські народні пісні (в 1971—1980
pp. вийшло зібрання його творів у 6-ти томах). Багато його тво-
рів вважаються народними ("Ой, як стало зелено", "Ой, чого ти,
земле, молодіти стала" та ін.). Помер 21 жовтня 1964 р. у Києві.

115 років тому (1905) в Катеринославі народився Петро
Ширшов, учасник багатьох експедицій в Північний Льодови-
тий океан, Герой Радянського Союзу. Помер 1953 р. 

26 грудня
100 років тому (1920) колишній посол Фінляндії в Україні

Герман Гуммерус, обіймаючи вже посаду посла своєї країни в
Італії,  застерігав західних політиків: "І як колись знов скине
Україна чуже ярмо, то вона певно пригадає собі, котрі-то на-
роди і держави в тяжкий для неї час були їй приязні, а котрі во-
рожими".

29 грудня
50 років тому (1970)  в Олександрії народився Григорій Мі-

сютін  — український гімнаст, чемпіон Олімпійських ігор Бар-
селони (1992).

31 грудня
90 років тому (1930) у Празі було засноване Українське пе-

дагогічне товариство.
70 років тому (1950) народилася Любов Голота, українська

поетеса.
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П’ЯТЬ НоЖІВ У СПИНУ УКРАЇНСЬКІЙ дЕРЖАВНоСТІ
(до 340-річчя від дня смерті Івана Сірка)

Уважний аналіз дозволеного в радянські
часи про українське козацтво дає підставу
стверджувати, що серед тих ватажків дні-
провської вольниці, які популяризувалися,
одним з найбільш помітних був багаторазо-
вий кошовий отаман Запорозької Січі в дру-
гій половині ХVІІ століття Іван Сірко. Він
іменувався "славним лицарем українського
козацтва", який найбільш відзначився в бит-

вах з ординськими грабіжниками. 
Ця концепція перейшла і в незалежну Україну, відтак і нині

продовжують лунати панегірики на адресу цього козацького ва-
тажка. Але при цьому якось обминається питання про те, що цей
кошовий отаман Запорозької Січі завдав непоправної шкоди
устремлінням нашого народу утвердити власну державність, яку
відродив Богдан Хмельницький в середині ХVІІ століття. І з іс-
торичного погляду ця шкода набагато переважає значення ні-
бито "55 виграних битв і жодної прижиттєвої поразки".

Почнімо з такої вікопомної події в історії українського народу,
як перемога під Конотопом влітку 1659 року. Тоді за підтримки
кримського хана гетьман Іван Виговський розгромив армію мос-
ковського царя Олексія Михайловича, що давало підставу спо-
діватися на утвердження Української держави в найближчому
майбутньому. Та саме Іван Сірко зробив усе залежне від нього,
аби цього не сталося. Адже це він як кошовий отаман, вико-
нуючи прохання московських воєвод, пішов із запорожцями
воювати в Крим, щоб відтягнути кримськотатарське військо від
Конотопа в найбільш важливий момент битви.

Щоправда, звістка про погромницький похід Сірка на Крим
проти мирного населення надійшла до хана тоді, коли він після
перемоги вже  збирався йти на Москву, де, за словами росій-
ського історика Сергія Соловйова було оголошено триденний
траур у зв’язку з поразкою під Конотопом. Зрозуміло, дізнав-
шись про те, що українські козаки бешкетують на півострові,
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де залишилися жінки, діти й літні люди, хан розвернув крим-
ськотатарське військо й пішов рятувати свою землю. Але, по-
вертаючись до Крим, в помсту за набіг запорожців, спалив
Полтавщину, що викликало обурення в населення й козацтва
й, зрештою, призвело до відставки Івана Виговського й по-
глиблення широкомасштабної Руїни.

За допомогою запорожців під владу царя згодом потрапляють
і окремі правобережні міста. Зокрема, про це кошовий Іван Сірко
доповідав як  "нижайшій раб и верной подданой" в листі до Олек-
сія Михайловича 13 (23) березня  1664 року:   "В той же, великий
государь царь, грамоте написано, чтоб я над изменниками Чер-
касы (правобережними козаками, що не  присягали московсь-
кому царю. — В. С.); и я с войском Запорожским, оборотясь
из-под Тягина, города Турецкого, пришол под городы Черка-
ские... чрез нас, Ивана Сирка, к вашему царскому величеству при-
вращена есть вся Малая Росия, над Богом и за Богом будучие
городы, а именно Бряславской полк, Кальницкой, Могилев, Раш-
ков, Уманской повет, до самого ж Днепра от Днестра...".

Потрапивши в повну залежність від Москви, Іван Сірко не
тільки здобував для неї українські міста, але й просив царя,
щоб той присилав своїх ратників до них "для их обороны, а
особно для городов крепких, посылайте, ваше царское пре-
светлое величество, ратных руских людей в Бряслав, в Умань, в
Кальник и в иные надобные городы...".

Після втечі гетьмана Павла Тетері з Правобережної України
в 1665 році старшим себе проголосив, як відомо, медведівсь-
кий сотник Опара. Однак татари його заарештували, а булаву
передали полковнику Дорошенку. Звичайно, такий поворот
подій зовсім не влаштовував Москву, оскільки Петро Доро-
шенко був налаштований на самостійницький розвиток Укра-
їни. Він, зокрема, 10 січня 1668 року в листі до царського посла
Василя Тяпкіна   чітко висловив свою державницьку позицію,
наводячи безліч фактів узурпації Москвою влади в Україні. 

Тим часом Петру Дорошенку, який з червня 1668 був визна-
ний гетьманом усієї України, вдалося до кінця того року звіль-
нити майже все Лівобережжя від московських військ. Але тоді,
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коли вже здавалося, що в Україні ситуація стабілізується, знову
дав про себе знати кошовий Сірко: він повів до Чигирина но-
вого претендента на гетьманську булаву. З огляду на це Петро
Дорошенко, не встигнувши закріпити влади на Лівобережжі,
змушений був повертатися до своєї столиці, залишивши за-
мість себе на Лівобережжі незначні відділи війська на чолі з
чернігівським полковником Дем’яном Многогрішним, котрий
водночас став і  наказним гетьманом лівобережним. Скори-
ставшись з того, що Петро Дорошенко попрямував з основ-
ними силами до Чигирина, на Лівобережжі знову з'явився з
московським військом царський воєвода Ромодановський і
почав там наводити свої порядки, руйнуючи міста й замки. 

До своєрідних ножів Сірка у спину українській державності
треба віднести і його акції на боці Речі Посполитої проти Петра
Дорошенка, коли той намагався укласти вигідний для України
договір. 

А ще необхідно згадати і про ті антиукраїнські акції Сірка в
Криму, коли він знищував українське населення півострова, яке
вже там народилося,  за небажання перебиратися на батьків-
щину предків. Це призвело до масового побусурманення укра-
їнців Криму з огляду на загрозу розправи з боку запорожців. 

Ось чому, згадуючи про цю постать в історії України, треба
тверезо оцінювати його дії –— чи працював Іван Сірко на
утвердження її державності?
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1160 років тому (860) князь Аскольд прийняв християнство.
1065 років тому (955) княгиня Ольга прийняла христи-

янство під час поїздки до Константинополя.
1030 років тому (990) розпочалося спорудження в Києві на

замовлення князя Володимира Святославовича храму Богоро-
диці. На її утримання князь дав десяту частину своїх прибутків,
тому церква отримала ше одну назву — Десятинна.

1005 років тому (1015) було укладено на Русі перший юри-
дичний кодекс — "Правду Ярославову", 18 статей якого регу-
лювали відносини між князем, дружиною та іншими
верствами населення.

бл. 970 років тому (бл. 1050) народився Алімпій (Аліпій, Олім-
пій) Печерський, маляр, прославлений як святий. Навчався у ві-
зантійських майстрів. З іменем майстра пов’язують участь у
роботі над мозаїчним оздобленням Михайлівського Золотовер-
хого собору в Києві, а також відомий образ "Богоматір Велика
Панагия" ("Ярославська Оранта"). Життєпис маляра збережений
у "Києво-Печерському патерику". Помер 17 серпня 1114 р.

бл. 990 років тому (1030-ті) у Чернігові було збудовано за
часів князя Мстислава Володимировича Спаський собор.

бл. 960 років тому (1060-ті) у Чернігові було засновано за часів
князя Святослава Ярославича Єлецький Успенський монастир.

950 років тому (1070) перша літописна згадка про засну-
вання князем Всеволодом Ярославичем Києво-Видубицького
монастиря і початок спорудження у ньому Михайлівської
церкви. Завершено 1088 р.

925 років тому (1095) помер Агапіт Печерський, один із пер-
ших печерських ченців, лікар, засновник першої в Київській
Русі лікарні (в Печерському монастирі). Молитвою і зіллям він
безкоштовно зціляв хворих на різні хвороби. Києво-Печерсь-
кий патерик повідомляє, що він зцілив помираючого князя Во-
лодимира Мономаха. 

920 років тому (1100) вперше згадано у Іпатіївському літо-
писі місто Острог.

920 років тому (1100) відбулось вторгнення половців на
Русь, розорення земель Київщини, Переяславщини.
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905 років тому (1115) завершено спорудження церкви Спаса
на Берестові на замовлення князя Володимира Мономаха. Роз-
почато 1113 р.

900 років тому (1120) Федором Угринцем у Києві розпочато
переписування Євангелія для Новгородського Юріївського мо-
настиря (Юріївське Євангеліє). Завершено 1128 р.

900 років тому (1120) розпочато спорудження Борисог-
лібського собору в Чернігові на замовлення князя Давида Свя-
тославича. Завершено 1123 р.

895 років тому (1125)  дружиною переяславського князя
Ярополка Володимировича розгромлено половців на Сулі.

бл. 880 років тому (близько 1140) чернігівськими князями
Ольговичами засновано Києво-Кирилівський монастир і спо-
руджено Кирилівську церкву.

860 років тому (1160) завершено спорудження Успенського
собору у Володимир-Волинському на замовлення князя Мсти-
слава Ізяславича. Розпочато 1156 р.

830 років тому (1190) споруджено церкву св. Василія в
Овручі на замовлення київського князя Рюрика Ростиславича.

бл. 820 років тому (бл. 1200) у Галичі споруджено церкву св.
Пантелеймона.

815 років тому (1205) в бою під Завихостовом загинув га-
лицько-волинський князь Роман Мстиславович.

770 років тому (1250) відбулось укладення князем Данилом
Романовичем антиординського союзу з володимиро-суздаль-
ським князем Андрієм Ярославовичем.

690 років тому (1330) останній галицько-волинський князь
Юрій ІІ Болеслав уклав договір з німецьким орденом хресто-
носців, залучаючи до розбудови міст німецьких колоністів.

680 років тому (1340) відбувся похід польського короля Ка-
зимира III на Львів. Початок боротьби за галицько-волинські
землі між Литвою і Польщею.

660 років тому (1360) розпочато будівництво у Львові ла-
тинського кафедрального костьолу.

650 років тому (1370) завершено будівництво у Львові Вір-
менського собору.
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605 років тому (1415) Великим князем литовським Вітовтом
утворено окрему Київську митрополію на чолі з вихідцем із
Болгарії Григорієм Цамблаком. 580 років тому (1420) вона за-
вершила свою діяльність.

570 років тому (1450) в Олиці на Волині споруджено Петро-
павлівський костьол — пам’ятку пізньоготичного стилю.

бл. 570 років тому (бл. 1450) народився Юрій Котермак
(Дрогобич), діяч Відродження, український вчений, гуманіст,
поет, доктор медицини і філософії, ректор Болонського уні-
верситету, професор астрономії та медицини Краківського уні-
верситету. Помер у 1494 р.

560 років тому (1460) народився князь Костянтин Острозь-
кий, один з найвидатніших українських полководців, гетьман
Великого князівства Литовського. Помер 1533 р.

520 років тому (1500) кримською ордою  розорено Київську,
Волинську, Холмську і Белзьку землі.

515 років тому (1505) в Рогатині народилася Настя Лісовська
(Роксолана), дружина султана Сулеймана І. Відігравала значну
роль в політичному житті Туреччини. Померла у 1561 р.

495 років тому (1525) Франциском Скориною у Вільно ви-
дано "Апостол".

480 років тому (1540) відновлено православну єпископію у
Львові. Львівським єпископом поставлено Макарія Тучапського.

475 років тому (1545) українські козаки здобули турецьку
фортецю Очаків.

470 років тому (1550) у Львові споруджено Онуфріївську
церкву.

470 років тому (1550) народився Севастян Кленович (Кльо-
нович), український польськомовний культурний діяч, репре-
зентатор ідей громадянського гуманізму в Україні. Помер між
1602—1608 pp.

450 років тому (1570) у Заблудові видано Іваном Федоровим
Псалтир із Часословом.

450 років тому (1570) білоруським шляхтичем Василем Тя-
пинським видано Євангеліє, перекладене "простою" — укра-
їнсько-білоруською літературною — мовою.
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445 років тому (бл. 1575) народився Мелетій Смотрицький,
український письменник, мовознавець, ректор Київської
братської школи, архієпископ Полоцький, Вітебський і Мсти-
славський, автор "Граматіки славенския правилноє синтагма".
Помер у 1633 р.

445 років тому (1575) засновано єзуїтський колегіум у Яро-
славі.

440 років тому (1580) в Острозі Іваном Федоровим роз-
почато видання "Острозької Біблії", першого повного видання
Біблії церковнослов’янською мовою — надруковано "Книгу Но-
вого Завіту" (Псалтир і Новий Завіт).

440 років тому (1580) в Кам’янці споруджено Петропав-
лівську церкву.

435 років тому (1585) у Львові засновано Успенське право-
славне братство — громадсько-політичну організацію укра-
їнського населення, що відстоювала їхні національно-релігійні
права, опікувалася розвитком освіти та книгодрукування.

430 років тому (1590) у Варшаві відбулось ухвалення поль-
ським сеймом "Порядку щодо козаків та України", за яким
реєстрове козацтво мало стати замкненою верствою, підпо-
рядкованою коронному гетьману та призначеному ним коман-
диру.

425 років тому (1595) народився Богдан Хмельницький,
український державний і політичний діяч, полководець, дип-
ломат, фундатор української козацької держави, гетьман
України (1648—57). Помер у 1657 р.

425 років тому (1595) у Львові споруджено костьол бене-
диктинок з келіями (архітектор Павло Римлянин).

420 років тому (1600) народився Інокентій Гізель, українсь-
кий письменник-полеміст, церковний і громадський діяч, рек-
тор Києво-Могилянської Академії, архімандрит Києво- Печер-
ської Лаври (1656—1683), редактор "Синопсиса, или Краткого
собрания от различных літописець о началі славяно-росій-
ського народа" (1671). Помер у 1683 р.

420 років тому (1600) народився Джованні Батіста Джізеліні
(Гізлені), італійський архітектор, декоратор, музикант. Працю-
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вав у Львові. Виконав проект барокової пам’ятки — костьолу
кармеліток босих (1642—44). Член академії св. Луки в Римі (з
1656). Помер 1672 р.

420 років тому (1600) почато і 380 років тому (1630) завер-
шено спорудження костьолу бернардинів у Львові. Архітек-
тори — П. Римлянин, А. Прихильний, А. Бемер.

420 років тому (1600) народився Микола Петрахнович (Мо-
роховський), український живописець. Працював в майстерні
Ф. Сеньковича у Львові. Створив іконостас церкви у Великих
Грабовичах, ікону Божої Матері для Успенської церкви у Львові
та ін. Помер після 1666 р. у Львові.

бл. 420 років тому (1600) у Франції народився Гійом Левасер
де Боплан, військовий інженер-архітектор, картограф. У 1630—
47 pp. жив в Україні. Під його керівництвом було споруджено
фортеці у Барі, Бродах, Кодаку, замки у Бродах, Барі, Підгірцях
та ін. Створив історико-географічну працю "Опис України"
(1650), яка містить багато відомостей про природу, клімат
України, побут та звичаї українського народу, низку геогра-
фічних карт України. Помер у 1673 р.

415 років тому (1605) розпочато написання "Перестороги"
— пам’ятки полемічної публіцистики, спрямованої проти унії
та ієрархів, відступників від православної перкви. Завершено
1606 р.

410 років тому (1610) завершено будівництво Петропав-
лівського костьолу у Луцьку (архітектор Якопо Бріано). Роз-
почато 1606 р.

410 років тому (1610) розпочато і 380 років тому (1630) за-
вершено спорудження костьолу єзуїтів у Львові. Архітектор —
Якопо Бріано.

410 років тому (1610) Віленською братською друкарнею ви-
дано полемічний твір Мелетія Смотрицького "Тренос".

бл. 410 років тому (1610) помер Павло Щасливий, українсь-
кий будівничий. Родом з Італії. Працював у Львові (був цехмі-
стром цеху будівничих), у Жовкві. Серед будівель, зведених
майстром — синагога "Золота роза", школа єзуїтів, житлові бу-
динки у Львові, замок у Жовкві та ін. Рік народження невідомий.
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405 років тому (1615) шляхтянка Гальшка Гулевичівна-Лозка
подарувала Київському братству свій "двір з пляцем" на Подолі
для братського училищного монастиря. Початок діяльності
Братської школи.

405 років тому (1615) в Гуменному на Закарпатті відкрито
єзуїтський колегіум.

405 років тому (1615) у Києві засновано братство і школу
при ньому, яка започаткувала Києво-Могилянську колегію-
академію — перший вищий православний навчальний заклад
в Україні.

405 років тому (1615) помер Іван Вишенський, письменник,
культурний і громадський діяч, автор полемічних творів. На-
родився у 1588 р.

400 років тому (1620) народився Лазар Баранович, укра-
їнський мислитель, церковний, літературний та політичний
діяч, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський, рек-
тор Києво-Могилянської Академії. В 1657, 1659—61, 1670—85
pp. управляв Київською митрополичою кафедрою, був фак-
тично першою духовною особою в Гетьманшині. Помер 11 ве-
ресня 1693 р. у Чернігові.

400 років тому (1620) за підтримки запорозького козацтва
було відновлено православну ієрархію на українських та біло-
руських землях, висвячено Єрусалимським патріархом Феофа-
ном митрополита Йова Борецького та єпископів Мелетія
Смотрицького, Ісайю Копинського, Єзекиїла Курцевича, Іса а-
кія Борисковича та Паїсія Іполитовича.

395 років тому (1625) в Полтаві народилась Маруся Чурай,
українська співачка, авторка пісень "За світ встали козаченьки",
"Віють вітри, віють буйні", "В кінці греблі шумлять верби", "Ой
не ходи, Грицю". Про Марусю Чурай створено близько 50 тво-
рів різних жанрів. 

395 років тому (1625) у Києві розпочала діяльність друкарня
Тимофія Вербицького, де видано Часослов, Псалтир, Буквар.
Завершила діяльність 1628 р.

390 років тому (1630) відбулось повстання козаків та селян
під проводом Тараса Федоровича (Трясила).
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390 років тому (1630) в Києві народився Микола Ділецький,
український музичний теоретик, композитор і педагог, який
здійснив величезний вплив на розвиток музичної культури
Росії. Під впливом М. Ділецького (який з кінця 1670-х років
жив і працював у Москві) в Росії склалась композиторська
школа майстрів багатоголосного церковного співу. Помер 23
жовтня бл. 1680 р. у Москві.

385 років тому (1635) споруджено замки у Збаражі та Бродах.
385 років тому (1635) київським друкарем Тимофієм Вер-

бицьким видано Требник у друкарні, відкритій у Кимполунзі
Петром Могилою на прохання волоського господаря Матвія
Бесараба.

385 років тому (1635) друкарнею Києво-Печерської Лаври
видано "Патерикон" Сильвестра Косова польською мовою.

380 років тому (1640) розпочато і 360 років тому (1650) за-
вершено укладання київськими вченими Єпифанієм Слави-
нецьким і Арсенієм Сатановським латино-слов’янського і
слов’яно-латинського словників.

380 років тому (1640) діячем Києво-Могилянської колегії Со-
фронієм Почаським організовано на прохання молдавського гос-
подаря Василя Лупу школу у Яссах на зразок київської (діяла до
1656 p.).

370 років тому (1650) народився Филофей Ліщинський (у
схимі Феодор), митрополит Тобольський і Сибірський, місіо-
 нер, просвітник. Помер 31 травня 1727 р.

365 років тому (1655) розпочато спорудження Миколаївсь-
кого собору в Ніжині. Завершено 1659 р.

360 років тому (1660) засновано Введенський жіночий мо-
настир у Ніжині.

бл. 360 років тому (бл. 1660) народився Юрій Шимонович
(Юрій-Елевтерій Шимонович-Семигоновский), маляр, гравер.
Працював у Жовкві, Львові. Помер 1711 р.

350 років тому (1670) миргородським полковником П. Апо-
столом засновано Михайлівський монастир у Сорочинцях.

345 років тому (1675) — у Чудовому монастирі помер ви-
датний просвітитель ХVІІ століття Єпіфаній Славинецький,
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котрий першим з випускників Київської братської школи на
запрошення царя Олексія Михайловича прибув до Москви
здійснювати просвітницьку місію серед москвинів.

340 років тому (1680) помер кошовий Війська Запорозького
низового Іван Сірко.

340 років тому (1680) споруджено Миколаївський собор Ба-
туринського Крупського монастиря на кошти генерального
судді І. Домонтовича.

340 років тому (1680) народився Йоган Готфрид Шедель, ар-
хітектор, уродженець Вандзбеку (поблизу Гамбурга).  Збудував
дзвіницю Києво-Печерської Лаври (1731—45), будинок Києво-
Могилянської академії (1732—40), очолював будівельні роботи
по надбудові дзвіниць Софійського собору, реконструкції мит-
рополичого палацу та зведенню огорожі з "Брамою Заборовсь-
кого" та ін. Помер 10 лютого 1752 р.

335 років тому (1685) польським урядом відновлено ко-
зацький устрій на Правобережній Україні (полки: Богуславсь-
кий, Брацлавський, Фастівський, Корсунський).

бл. 335 років тому (бл. 1685) у Богуславі (тепер — Київська
обл.) народився Алімпій Галик, український маляр і гравер. Ке-
рівник Лаврської малярні (1724—55). Брав участь у розписах
Успенського собору (1724—31), Троїцької  надбрамної церкви
(1742—?). Писав образи для церкви та фортеці св. Єлизавети
(1754), "страсні" ікони для Кирилівського монастиря у Києві.
Його підпис стоїть під деякими з малюнків і шкіців в "куж-
бушках" Києво-Лаврської майстерні. Помер 1763 р. у Києві.

330 років тому (1690) народився Веніамин Фальковський,
ієромонах, начальник друкарні Києво-Печерської Лаври. 1720
у сані ієродиякона був направлений до Александро-Невської
Лаври, де згодом висвячений на ієромонаха. Певний час у Сток-
гольмі служив священиком російської посольської церкви. З
1729 — знову в Києво-Печерській Лаврі (був соборним стар-
цем, керував друкарнею). Помер 9 травня 1712 р. у Києві.

330 років тому (1690) розпочато спорудження Миколаївсь-
кого собору в Києві на кошти гетьмана Івана Мазепи. Завер-
шено 1696 р. Архітектор — І. Старцев.

330 років тому (1690) розпочато спорудження Богоявленсь-
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кої церкви Києво-Братського монастиря на кошти гетьмана
Івана Мазепи. Завершено 1693 р.

325 років тому (1695) у с. Гвоздів (тепер — Київська обл.) на-
родився Степан Ковнір, український будівничий. У стилістиці
українського бароко звів т. зв. Ковнірівський корпус й дзвіниці
на Дальніх і Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври, дзві-
ницю Києво-Братського монастиря, Троїцьку церкву Кита-
ївської пустині, церкву Антонія та Феодосія у Василькові.
Помер 1786 р. у Києві.

325 років тому (1695) почато і 315 років тому (1700) завер-
шено спорудження Вознесенського собору в Переяславі на за-
мовлення гетьмана Івана Мазепи.

315 років тому (1705) відбувся похід 40-тисячної козацької
армії І. Мазепи в Галичину. Звільнено Львів від поляків.

315 років тому (1705) Феофаном Прокоповичем написано
драму "Володимир", в якій прославлявся гетьман Іван Мазепа.
Пізніше переприсвячена Петру І.

315 років тому (1705) друкарнею Києво-Печерського мона-
стиря видано останнє, 4-те видання  "Четы-Міней" Димитрія
Ростовського (Туптала). 

310 років тому (1710) в Україні народився Іван Степановсь-
кий, український лютнист. Музичну освіту здобув у Німеччині.
Служив лютнистом при дворі курфюрста Фрідріха Августа II в
Дрездені, потім при дворі польського короля Августа III у Вар-
шаві. З 1746 р. служив придворним музикантом в Петербурзі.
Дата смерті невідома.

310 років тому (1710) помер Михайло Андрелла, православ-
ний письменник-полеміст Закарпаття. Народився 1637 р.

305 років тому (1715) помер святитель Йоан Максимович,
письменник, церковний і культурно-освітній діяч, проповідник,
митрополит Сибірський і Тобольський. Народився бл. 1651 р.

300 років тому (1720) у Замості відбувся собор Уніатської
церкви.

290 років тому (1730) — помер кошовий Війська Запорозь-
кого низового Кость Гордієнко.

290 років тому (1730) почато і 270 років тому (1740) завер-
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шено спорудження єзуїтського колегіуму в Кремінці. Архітек-
тор — П. Гижицький.

285 років тому (1735) народився Дмитро Левицький, укра-
їнський живописець (майстер портретного жанру), академік.
Помер 16 квітня 1822 р. у Санкт-Петербурзі.

285 років тому 1735) розпочато спорудження церкви Ми-
коли Козацького в Путивлі. Завершено 1737 р.

275 років тому (1745) розпочато спорудження собору св.
Юра у Львові. Архітектор — Б. Меретин.

270 років тому (1750) народився Петро Ярославський, архі-
тектор. В творчому доробку — проекти планування Харкова
та інших міст губернії, палац у Старому Мерчику, церкви на
Харківщині та Сумщині — у Бабаях, Пархомівці, Охтирці,
Сумах; низка будівель у Харкові. Помер після 1810 р.

265 років тому (1755) православну єпископську кафедру в
Могильові (Білорусь) посідає культурно-освітній і церковний
діяч Георгій Кониський. Завершив правління 1795 р.

260 років тому (1760) споруджено надбрамну церкву Кири-
лівського монастиря у Києві. Архітектор — І. Григорович-
Барський.

260 років тому (1760) споруджено Миколаївську церкву в
Новгород-Сіверську — пам’ятку української дерев’яної архі-
тектури.

255 років тому (1765) народився Олександр (в чернецтві —
Антоній) Тарасевич, художник, гравер. Керував Лаврською
друкарнею. 

255 років тому (1765) народився Павло Сохацький, пись-
менник, перекладач, видавець, професор, надвірний радник.
Помер 30 березня 1809 р.

255 років тому (1765) споруджено Преображенську церкву в
Глухові.

250 років тому (1770) було засновано Олександрівськ (нині —
Запоріжжя).

250 років тому (1770) завершено спорудження Успенського
кафедрального собору в Полтаві на кошти місцевої козацької
старшини. Розпочато 1749 р.

245 років тому (1775) народився Василь Сокальський, началь-
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ник січових церков, останній архімандрит Запорожжя. Закінчив
повний курс Києво-Могилянської академії. Був настоятелем січо-
вої Покровської церкви (з 1762). На Січ був направлений з Києво-
Межигірського монастиря (оскільки Січ вважалась парафією
"Межигірського Спаса"). Помер 15 квітня 1790 р.

245 років тому (1775) завершено спорудження Набережно-
Микільської церкви в Києві. Архітектор — І. Григорович-
Барський.

235 років тому (1785) на Волині народився Антон Андрже-
йовський, український природознавець. Був першим професо-
ром зоології Київського університету (1834—38). Вивчав флору
та фауну України, склав гербарій з 10 тис. видів рослин. Опи-
сав та систематизував значну кількість видів викопних молюс-
ків та амфібій. Помер 24 грудня 1868 р.

225 років тому (1795) народився Микола Арендаренко укра-
їнський історик і етнограф. Автор "Записок про Полтавську гу-
бернію" в трьох частинах — першого комплексного досліджен-
ня про цей край. Помер 1867 р.

215 років тому (1805) в Тополевому на Чернігівщині наро-
дився Платон Борисполець, живописець. Твори: "Артилерій -
ський парк", "Дівчина з пташкою", "Морський краєвид", "Вид
Риму" (не збереглися), "Проповідь апостола Андрія скіфам" (бл.
1847, Андріївська церква в Києві). Помер 26 липня 1880 р. у
Санкт-Петербурзі.

210 років тому (1810) в Кременчуці народився Микола Бонч-
Бруєвич, український архітектор. У творчому доробку — бу-
динок кадетського корпусу в Полтаві, дві церкви та цивільні
споруди в маєтках Миклашевського в Стародубському повіті
(нині — Брянська обл., Росія).

210 років тому (1810) у Кременчуці народився Євграф Крен-
довський, український живописець. Твори: "Сопілкарі", "Укра-
їнка", "Подруги". Помер після 1853 р.

200 років тому (1820) помер один з найвидатніших пред-
ставників української козацької старшини, перший бойовий
генерал-фельдмаршал російської армії Іван Гудович. Наро-
дився 1741 р.
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200 років тому (1820) в Коропі на Чернігівщині народився
Гаврило Васько, український живописець. Автор серії портре-
тів історичних діячів України для музею В. Тарновського в Чер-
нігові (не збереглися). Помер у 1865 р.

195 років тому (1825) народився Василь Білозерський,  укра-
їнський громадський та літературний діяч, журналіст, редак-
тор журналу "Основа", який друкувався і виходив у
Санкт-Петербурзі. Автор "Записки" (пояснення до статуту Ки-
рило-Мефодіївського братства), багатьох статей, присвячених
вивченню української мови, історії України, також розробив
проект створення в Україні ремісничих шкіл для юнаків. Помер
4 березня 1899 р.

190 років тому (1830) у Заславському повіті Волинської гу-
бернії народився Станіслав Таборовський, скрипаль, компози-
тор і педагог. Був одним з перших скрипалів України, які
завоювали європейське визнання. Помер в 1890 р. у Санкт-Пе-
тербурзі.

185 років тому (1835) народився Олексій Алчевський, родо-
начальник родини діячів української культури, промисловець,
банкір, меценат. Брав участь у заснуванні металургійних під-
приємств, зокрема Донецько-Юріївського заводу. Помер 1901 р.

180 років тому (1840) народилась Марія Раєвська-Іванова,
художниця, педагог. Перша жінка в Росії, якій було присвоєно
звання художника. Організатор у Харкові приватної рисуваль-
ної школи, на базі якої пізніше було створено міську школу ри-
сування і живопису, а згодом — училище. Померла в грудні
1912 р. у Ромнах (тепер — Сумська обл.).

180 років тому (1840) народився Ярема Отришко, українсь-
кий живописець. Малював ікони та розписував церкви в Ром-
нах та навколишніх селях. Помер 1919 р.

175 років тому (1845) народився Йосип Мочутковський, укра-
їнський лікар-бактеріолог. Здійснив вдруге у світі дослід самоза-
раження зворотним тифом (1876). Автор праць з бальнеології,
невропатології та туберкульозу. Помер 5 червня 1903 р.

170 років тому (1850) помер винахідник рамкового вулика
Петро Прокопович. Народився 1775 р. 
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170 років тому (1850) народилася Софія Ковалевська, ви-
датний математик українського походження, професор Сток-
гольмського університету. Померла 1891 р.

170 років тому (1850) у Семіні (Чехія) народився Вікентій
Хвойка, український науковець, один з основоположників
української археології. Відкривач трипільської, зарубинецької
і черняхівської культур, а також ряду відомих пам’яток давнь-
оруської доби у Києві та ін. містах і селах України, палеолітич-
них стоянок тощо. Помер у 1914 р.

140 років тому (1880) у Феодосії живописцем-мариністом
І. Айвазовським засновано картинну галерею, яку разом із
своїми творами майстер заповів місту (сьогодні — Феодосій-
ська картинна галерея ім. І. К. Айвазовського).

135 років тому (1885) на Тернопільщині народився Степан
Балей, український і польський психолог. Доктор філософії та
медицини (1911). Дійсний член НТШ. Член Польської АН.
Автор перших у Галичині підручників з психології українською
мовою: "Нарис психології", "Нарис логіки", праці з питань ди-
тячої та соціальної психології. Активно досліджував психоло-
гію творчості Т. Шевченка, Ю. Словацького, С. Жеромського.
Помер у 1952 р.

135 років тому (1885) у с. Полтавка (тепер —Дніпропет-
ровська обл.) народився Аркадій Добровольський, археолог і
краєзнавець, який досліджував трипільську культуру, пам’ятки
ранніх слов’ян і Київської Русі. Помер 1956 р.

135 років тому (1885) в Одесі засновано Практичний техноло-
гічний інститут (сьогодні — Одеський політехнічний інститут).

135 років тому (1885) помер Йосип Міхневич, український
філософ-шеллінгіанець. Народився у 1809 р. на Волині.

130 років тому (1890) народився Дмитро Бузько, українсь-
кий письменник. Розстріляний 14 листопада 1937 р.

125 років тому (1895) народився Юліан Шпол (Михайло
Яловий), письменник, редактор, перший президент ВАПЛІТЕ,
публіцист. Розстріляний 3 листопада 1937 р.

120 років тому (1900) народився Марко Новосельський,
український скульптор. Створив пам’ятники Е. Блакитному та
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М. Коцюбинському в Харкові (не збереглися), погруддя  А. Тес-
ленка в Лохвиці, портрет О. Копиленка. Помер 1937 р.

110 років тому (1910) в канадській провінції Онтаріо засно-
вано Українське запомогове товариство імені Св. Михаїла.

100 років тому (1920) у Києві зорганізовано хорову капелу
"Думка" (нині — академічна заслужена).

100 років тому (1920) організовано Сімферопольський ху-
дожній музей.

100 років тому (1920) організовано Сумський художній
музей.

100 років тому (1920) помер Григорій Алчевський, українсь-
кий співак, композитор, піаніст, педагог-вокаліст. Автор обро-
бок багатьох українських і російських народних пісень та
кількох навчальних посібників. Твори: симфонія, симфоніч на
картина "Альоша Попович", романси на твори Т. Шевченка, І.
Франка, Д. Українки. Народився в 1886 р. у Харкові.

95 років тому (1925) Північно-Кавказький крайком РКП (б)
ухвалив рішення про коренізацію серед українців. 

95 років тому (1925) у Празі створено Український інститут
громадознавства (фундатор — М. Шаповал).

90 років тому (1930) рада народної освіти Північно-Кав-
казького краю ухвалила постанову про організацію курсів учи-
телів українських шкіл.

90 років тому (1930) у Варшаві засновано Український нау-
ковий інститут, першим директором якого став О. Лотоцький.

90 років тому (1930) у Бердянську на основі художньої ко-
лекції художника та педагога І. Бродського, переданої в дар
місту, створено Бердянский художній музей (тепер — ім. І. І.
Бродського).

75 років тому (1945) у Фюрті (Західна Німеччина) виникло
літературне об’єднання "МУР" (Мистецький український рух).
Голова — У. Самчук. Серед засновників і членів — І. Багряний,
С. Гординський, В. Домонтович, Ю. Косач, Ю. Клен, Ю. Шерех.
У 1949 р. "МУР" припинив існування внаслідок виїзду більшо-
сті його членів до інших країн.

65 років тому (1955) помер Микола Воскресенський, укра-
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їнський біолог та еколог, рентгенолог, один з піонерів дослід-
ження впливу радіоактивного випромінювання на живі орга-
нізми. За радянських часів був репресований. Народився у
1879 р.

55 років тому (1965) в  Сіднеї (Австралія) засновано Нау-
кове товариство ім. Т. Шевченка. 

40 років тому (1980) подружжя українських емігрантів Те-
тяна й Омелян Антоновичі заснували у Вашингтоні (США) бла-
годійний фонд свого імені.

25 років тому (1995) в Єревані створено Федерацію україн-
ців Вірменії "Україна".

20 років тому (2000) в Софії засновано  Болгарсько-укра-
їнську фундацію  "Мати-Україна".

10 років тому (2010) у Тбіліській публічній школі №41 імені
М. Грушевського відкрився кабінет-музей Лесі Українки, в
якому зібрані експонати та фотоматеріали, що розповідають
про життя і творчість славетної українки.
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