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ПОПЕРЕДНЄ СЛОВО

Історія пробудження української національної свідомости й виз
вольного руху в Україні є однобічною. В ній досліджені й занотова
ні рухи па «верхах»: «Кирило-Методгівці», «Стара Громада», взагалі 
«громади», театр, «Руп», «Туп» і т. і. Це інтелектуальні верхи з не
великим числом діючих осіб. їх  діяльність проходила поверх ніби 
нерухомих великих мас закованого в летаргію народу? Одначе, про
будження свідомости й визвольних рухів йшло також в самих масах 
народу. Там діяли свої, так скажемо9 низові сили. І цей низовий, не 
менше важливий, як той верховий, рух не знайшов собі місця в пи
саній історії. Можливо, що вже й не знайде, бо все, що було до ве
ликих подій 1917—20 років, проминуло, а ті літописці, що могли за
писати те, що залишилось незаписаним і безіменним, відійшли вже 
у вічність. Лише такі великі здвиги й рухи, як Українська Націо
нальна Маніфестація в Києві 19 березня (1 квітня) 1917 p., яка зато
пила Київ стома тисячами українського народу з усіх кінців Укра
їни, свідчать про те, що ці здвиги не вибухли з інертної «породи», 
а були підготовленнг живими силами.

В моїх споминах я звертаю головну увагу на ті низові> ґрунтові 
рухи, в яких я особисто брав іактивну участь, а від того вважав над
звичайно важливим належну організацію живих мас народу в рево
люційній будові української державности. В цім напрямі проходила 
моя діяльність, в тісному зв'язку з ґрунтом народу.

М. І. М.

Війна тяглася. Спочатку російські війська потисли австрійців і 
таким чином зайняли Галичину й Буковину. Відкрилися стосунки 
з братами — західниками, але стосунки досить сумні, над окупова
ними українськими землями поставлено петербурзьким урядом графа 
Бобринського — ворога українців. Всі наші культурні установи були 
зліквідовані. Залишились лише кооперативні центри, і я  пригадую 
листи «Сільського Господара» до нашого Київського Союзбанку з за
мовленням збіжжя і т. ін., іписаіні смішною, ніби московською, мо
вою. Українська мова була заборонена й діловодство мало вестися 
московською мовою. Стали з'являтися провідні українські особи з
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Галичини, депортовані генерал-губернатором. Пригадую проф. Коцю
бу, інші імена забув.

Тим часом німці наступали все дальше й дальше в глиб Білорусі, 
занявши перед тим Польщу. Південне крило їх перлося в східні землі 
України межами Білорусі, і Київ відчував загрозу наступу. Деякі 
установи були евакуйовані на Схід. Та хоча ввесь російський фронт 
тріщав, головна команда російська переживала переполох — зміня
лися головнокомандувачі, аж доки сам Микола II не взяв на себе 
головної команди, — революцією якось -не пахло. Аж раптом, як тоді 
казали «в один прекрасний день», «вдарили» телеграми з Петербур
гу: Микола П абдикував на користь свого сипа, Алексея. Почалася 
революція.

По вулицях Київа пішли маршом війська, в повному порядку, з 
полковниками й генералами, прикрашеними червоними стрічками. Над 
походом майоріли червоні прапори. Всі військові були негайно при
ведені до присяги тимчасовому урядові, на чолі з  Державною Думою. 
Нікому і в голову не приходило, що ця мирна й «безкровна» револю
ція обернеться в те страшне пекло, яке ще й досі не пережите.

Дальші події всім відомі. Організовано Українську Центральну 
Раду (покищо — зародок її); генеральний секретаріят {українські мі
ністерства). Почалися українські маніфестації й  конгреси та з'їзди. 
Все це вже описано* і я юпинятися на цьому не буду. Пригадаю лише 
мої враження з деяких подій. На/пр., на Національному Конґресі ви
ступав представник Чорноморської Військової фльоти — івродливий 
силач в уніформі матроса. Він заявляв, повний віри в себе і в те, що 
говорив: «Чорноморська фльота — тепер українська фльота. Вся вона 
до послуг Центральної Ради, українського уряду!» На Військовому 
З'їзді, який репрезентував понад мільйон українських вояків на ро
сійському фронті, були подібні надхненні й рішучі заяви. І вірилося, 
що дійсно воскресла Україна і вже ніщо цього воскресіння не за
хмарить.

Вся революція йшла під гаслом «соціллізму». Це було цілком ло
гічне й натуральне гасло, як в Росії, так і в Україні. Політична рево
люція мала бути разом з тим і соціяльною революцією. Поняття со- 
ціялізму включало в себе й національну ідею. Політичне визволення 
було б малим осягненням, скорше — навіть неможливим, без еоці- 
яльного визволення, бо -соціяльне визволення означало: передачу вла
ди в руки народові, передачу національних дібр: землі, індустрії, тор
гівлі, фінансів, які до цього були в монопольному4 посіданні пануючих 
кляс (на українських землях — в руках чужинців: москалів, жидів, 
поляків і ін.); передачу керування освітою, судівництвом, адміністра
цією і т. п. від пануючих верств до рук народу. В Україні це гасло 
соціяльної революції означало повну українізацію  всіх відносин, як 
охарактеризував це пок. Микита Шаповал в такій дефініції: «Укра
їнізація це значить: українська держава, українська в ній влада, 
українська земля належить українцям, український хліб, сало, залі
зо, нафта, вугілля, цукор, ріки й моря — все, що с на українській 
землі, належить українцям і їх владі».
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Це гасло було близьким і зрозумілим народним масам; абстракт
них політичних гасел маси ще не могли зрозуміти, вони їм малощо 
давали. Я спинився над цим, щоб пояснити — чому всі українські 
партії під час цієї великої революції називали себе «соціалістични
ми», з додатком свого відтінку: соціялісти-революціонери (головно 
селянський провід і маси), соціял-демократи (робітництво), соціялісти- 
федералісти (учительство й міська інтелігенція), соціял і сти-самостій- 
ники (націоналісти). Без гасла соціялізму неможливо було тоді здобути 
симпатикіїв чи послідовників.

Події йшли скорим темпом. Остаточно зорганізувалася Централь
на Рада, до складу якої я був вибраний київським губерніяльним 
(іпровіїнціяльним) з ’їздом. Комісаром, на місце москаля Суковкіна, 
був призначений до Київа від петербурського уряду, на бажання 
українського уряду, Олександер Саліковський, а головним комісаром 
на Галичину й Буковину, на місце Бобринського — Дмитро Дорошен
ко. Останній кликав мене до Галичини десь там комісарувати, а Салі
ковський просив взятися за організацію української влади в частині 
Київщини, з якою я був тісно зв’язаний. Останнє для мене було най
більш відповідним, бо я тримався Києва, не відривався від Централь
но! Ради, а праця — українізація влади була мені дуже до серця.

Я взяв собі свою Радомислыцину. Це досить великий простір — 
коло десяти волостей з 4-ма містами та поверх 400 сіл і присілків. В 
програму входило: перевибори і переназначения органів та уповно
важених влади, українізація шкіл та всього державного й громадсь
кого персоналу. Уже на перших кроках моєї праці впало меиі на плечі 
ще більше обов’язків: на загальних виборчих зборах управи народно
го господарства на Радомислыцину, на яких було поверх 600 душ ви
борців, мене одноголосним рішенням примушено прийняти обов’язки 
голови цієї управи. Я прийняв, бо це давало мені більше змоги прочи
стити адміністрацію і всі апарати від московського елементу та вір
них Москві «малоросів». До цих останніх належав попередній голова 
управи (земства) К. Григорович-Барський, нащадок колишніх свідо
мих українців, але сам найлютіший ворог «мазепинства». Це він завж
ди заявляв, що не допустить жадного «мазепинства» на своїй терито
рії. Він же заявив був протест до Київського Земства (народня упра
ва революції) за його рішення (аґрономного відділу) видати мою пра
цю в українській мові «Господарювання на пісках». На підставі, го
ловно, цього 'протесту проти «мазепинської» мови, моя праця не була 
видана. Отже я мав надзвичайну приємність викинути його з його 
гнізда в народній управі, не зважаючи на його сльози. Дійсно, він з 
плачем просив мене залишити його в управі на якусь ділянку; мов
ляв — я ж  був тут роки, збудував цей палац управи і т. ін. Моя від
повідь була коротка: «Мазепинці вивернулись!» Другий був русифі
катор — мировий посередник А. Акулов. Той у свій час полював на 
українські фірмові написи {«вивіски») на кооперативах, яікі я заводив 
під час організації кооператив. Він присилав поліцію, і вона знімала 
ті написи. З (місцевими виборними представниками в селянському са
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моврядуванні він поводився, як поганий пан з кріпаками; наказував 
їм надягати на себе ознаки влади (старшини — ланцют з гербом, ста
рости — той же герб без ланцюга (жетон) і стояти іперед ним струнко 
годинами, часом цілий день, під час його урядових допитів. Цього я 
зсадив з «посади і віддав (на його 'просьбу — дати йому якусь працю) 
до праці тим бувшим старшинам і старостам, у відділ реквізиції збіж
жя в панських маєтках.

Але я забіг наперед. Вертаюся до початків моєї праці в Радомисль- 
щині.

Комісаром Радомислыцини став Григорій Карбовський (пізніше по
мічник київського комісара), його ж  обрано також головою міської 
ради (він роджений в Радомислі), комендантом призначено Олександ
ра Мизерніцькоіго; він же став і комендантом чи отаманом Вільного 
Козацтва. Отже це була адміністративна й військова влада. До на
родної управи були вибрані члени — директор гімназії Білецький, ще 
два гімназіяльні учителі, два представники селянства. Білецький став 
на чолі відділу освіти, інші відділи: народнього здоров’я, шляхів, аґро- 
номічний, телефонної сітки і т. д., перебрали інші члени управи. Од
ним з них був Михайло Марченко, колишній учитель, що відсидів 
в свій час кару в Лук’янівеьхій тюрмі, за таємний учительський союз.* 
Це був надзвичайно діяльний чоловік і непремиримий до «старого» 
(московського) ладу. Тут я відрізняю його від інших, бо ті «інші» бу
ли покликані до праці, як виконавці, Марченко ж  був огнем револю
ції, організатором нової влади й нового життя.

Для консолідації всієї діяльности ми створили свою, так би мови
ти, верховну владу — революційний комітет, в складі: Карбовський, 
Мизерніцький, Марченко і я. Я був головою. Отже, всі наші акції бу
ли наперед пляновані, спільно переводилися і т іл ь н о  критикувалися. 
Праці овсе збільшувалося, збільшувалися й труднощі та перешкоди. 
Дуже скоро (бо події летіли, а не йшли) було створено Харчову упра
ву, Земельну управу і Земельний суд. Це все, розуміється за пляна- 
ми центрального уряду в Києві. В апарат цих установ ми включили 
всіх наявних своїх революційних товаришів ? взагалі ті українські 
елементи, яким ми вірили. Організатори влади, на чолі з Марченком 
увесь час були в подорожах від села до села. Сам Марченко майже 
ніколи не спав десь в хаті — спав на возі, холи переїздив з одного 
місця до другого, від одного зібрання до іншого. Я також в ті часи 
спав дуже мало. Я постійно був між Київ ом, а Радомислем. Сполу
чення було добре, бо до Київа було лише 3 години їзди автом; теле
фон зв’язував мене з ним стало. В Радомислі я бував — між одною 
з управ і своєю хатою; телефон не змовкав — сітка його охоплювала 
всі простори Радомислыцини, і він був нашими вухами й очима, а 
навіть і руками, бо він допомагав нам налагоджувати працю на міс

* Цей учительський союз був організований Мизерніцьким і Миколою 
Залізняком в 1908 р. Скоро був викритий жандармерією. 28 учителів були 
засуджені і відсиділи кару в Лук’янівській тюрмі в Києві — 18 місяців.



ДЕЩ О З А  Р О К И  1917 Т А  1918 89

цях. Кожний день відбувалися наради. В Києві стало стежила за по
діями моя -наречена, Ганна Боровицька. Вона (працювала наїлочатку 
в відділі Червоного Хреста, де ще залишалися «зубри» московської 
влади, .пізніше в українському міністерстві земельних спраїв. Я був 
завжди поінформований про рухи «зубрів» (які мережили свої пля- 
ни), хоч це й не була велика група, але впливова й реітрезентаційна 
для ширших їхніх кіл.

Для усунення всякої розбіжності, яка є смертельною в революцій
ній діяльності, наш комітет настоював, щоб я .прийняв головство та
кож у харчовій управі і в земельній. Фактично діяльність всіх трьох 
управ проводилась їхніми виборними органами (я також був вибра
ний), але під моїм проводом, після спільно вироблених і погоджених 
плянів. Апарат управи народного господарства працював звиклим 
шляхом, бо там новим була лише українізація; майже ввесь персонал
— центральний і розсіяний по території був український. Але все ж 
ми мали прикру несподіванку: персонал центрального апарату, на чо
лі з бухгальтером Павловським проголосив страйк проти . . .  україні
зації. Мотив — «нам тяжко призвичаїтися до української мови», хо
чемо вернутися до російської. На пару днів праця була загальмована, 
але врешті страйкарі примушені були (без репресій) погодитися з 
українською мовою.

Праця в Харчовій управі була нова (про Земельну потім). Мала два 
головних завдання: постачати збіжжя до центру — для потреб вій
ська, міст, а в той же час постачати населенню такі вироби індустрії, як 
тканини, шкіру, гас, цукор і т. ін. На обох іполюсах був великий не
достаток цих предметів постачання. З центру не приходило жадних 
матеріялів на одежу, головно ж  треба було шкіри на взуття. Трохи 
його діставалося, але не досить. Ми взяли на облік шкіряні заводи, 
навіть переписали всі залишки крамів по крамницях, щоб якось ре
гулювати розподіл. Але все те мало помагало. Селяни ж, не дістаючи 
того, чого їм потрібно, не хотіли давати збіжжя за гроші, а не за 
крам, бо за гроші малощо можна було купити. Натискали ми на Київ, 
але безуспішно.

Зі збіжжям ми справлялися в той спосіб, що реквізували, розумі
ється за плату, запаси зерна у панських маєтках, залишаючи лише 
потрібну на насіння кількість. Опору в цьому ми не зустрічали.

Праця Земельної управи також була нова, революційна. Завдан
ням її було регулювати земельні відносини серед самого селянства, а 
головно відносиші між селянством, а поміщиками. Київська влада 
опізнювалася з  новим законодавством, а тому земельна політика не 
була ще легалізована. Селянство ж  не хотіло очікувати на те, що вий
де від влади, і скрізь по Україні почалися селянські рухи до ліквідації 
панських посіл остей. Як відомо, майже скрізь селяни захоплювали 
маєтки хаотично, в багатьох випадках нищили будови, вирубували 
сади, навіть калічили худобу. Між самими селянами та поміж селами, 
які сперечалися за те, до якого села належав пан, а тому і його земля, 
доходило до гострих конфліктів.
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Ми поставили своїм завданням зберегти спокій та майно від ни
щення. За основу ми взяли декрет Петербурзького уряду, вироблений 
головою С оціл лісгів-Револкщі он єрів, В. Чернов им: земля має перейти 
до рук трудящих селян (хліборобів). Всі конфлікти з поміщиками ми 
старалися розв’язувати в цьому напрямі поступово. До земельного су
ду при управі (я буїв головою) приходили скарги від селян і сіл, і від 
поміщиків, або їх управителів. Як зразок нашого розв’язання таких 
оправ, я візьму оправу маєтків кн. К. Горчакова в Коростишові (100 
км. від Киїова): 30.000 гектарів, з яких дві третини великого лісу. Са
му садибу з будинками ми тимчасово залишили в руках Горчакова 
(звичайно ми залишали кожному поміщикові коло ЗО гектарів з бу
динками, як максимальну трудову норму) ,в лісі відновили право «сер
вітутів» для селян, самі підприємства в лісі (розроблення дерева) про
довжує, али свою діяльність, але лише короткий час; мало те перейти 
під заряд київського міністерства земельних справ, але події пішли 
скорше, як міністерство зорганізувало свою діяльність. Поле перей
шло в руки селянства нероздільно, як кооперативне підприємство. 
Жадних ексцесів не було. Я вважаю, що в цьому випадку розв’язан
ня справи було ідеальне. Особисто я мусів бути дуже безстороннім у 
цьому випадку. Як я вже згадував, я бував під час вакацій на «прак
тиці» в  цьому маєткові і там була в ■сов-ій час наша підпільна станиця. По- 
затим я бував милим гостей в домі п. Хоміцького, головного бухгаль- 
тера маєтків, що мав двох гарних дівчат.. .* І от тепер, в земельнім 
суді п. Хоміцький виступав з руки кн. Горчакова, а я, голова суду, не 
показував найменшої уваги до нього. Взагалі, в розв’язанні цих аграр
них справ я  зустрівся з деякими своїми приятелями, які колись сим
патизували нашій революційній діяльності, але які тепер, в загрозі 
втрати своїх маєтків, опинилися (по ворожій стороні. Ми, одначе, му- 
сіли не вважати на жадні особисті відносини, а .йти своїм революційно- 
національшш шляхом. Прикрим, напр., прикладом був конфлікт з 
Юлією Єремієвою, поміщицею з с. Борщева. Ця старша панна була на
родницею. Свій маєток розпродала по доступній ціні сусідам селянам. 
Сама залишила ще коло 100 гектарів зразкового господарства, щоб 
давати приклад селянам культурної господарки. Вчилась вона навіть 
у Німеччині раціональної аґрикультури. Тепер же селяни завзялися 
забрати в неї в-се. Вона звернулася до Києва, а відтам доручили мені 
полагодити справу. Я виїздив до Борщева особисто, і на зібранні сіль
ської громади, з участю Єремієвої, добився того, що громада погоди
лася залишити їй ЗО гектарів з будинками, а решту перебрати до гро
мади. Це було згідно з нашим принципом, але Сремієва була дуже не- 
задоволена, оскаржила мене до Києва (безуспішно, бо там нічого не 
могли зробити) і надалі залишилася ворожою до мене.

* Наші таємні гуртки в роках перед революцією прикривали себе від 
очей царської жандармерії аматорськими театральними виступами, моло
дечими забавами і всяким іншим романтичним камуфляжем.
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Земельна справа в Україні була одною з найважніших. Ми ула
штовували наради і з ’їзди, щоб вислуховувати бажання самого селян
ства щодо загальної земельної реформи і щоб інформувати його про 
наші пляни. Багато резолюцій, 'прийнятих на зборах і редаґованих 
мною, було надруковано в «Народній Волі» — «офіціозі» нашого київ
ського1 уряду. Без хвальби треба сказати, що це були єдині продумані 
й реально обґрунтовані резолюції.

Наші земельні заходи вносили -спокій і задоволення в народні 
маси. Час від часу серед них проявлялася та чи інша анархістична 
течія .(під впливом численних агітацій та місцевих демагогів, які до
бирались до влади). Щоб тримати населення в курсі нашої діяльності 
й урядових заходів, ми видавали малий тижневик «Наша газета», 
і я  помічав, що коли назрівали заворушення, наші звідомлення в га
зеті про рішення земельного суду і взагалі про нашу земельну полі
тику, заворушливі настрої затихали.

Часом в цій земельно-реформаційній діяльності я зустрічав колізії. 
Так, відомий пізніше, уже їв совєтській дійсності, Ол. Шумський (лі
вий с.-р<), був тоді організатором в генеральному секретаріяті (міністер
стві) земельних справ. На одному з наших з ’їздів він виступав з сво
їми плянами. Я вияснював свій погляд на доцільність, комбінацій при
ватного господарювання з кооперативним, а що до колективного го
сподарства пригадав українське прислів’я «гуртаве-чортове». Це дуже 
збентежило Шумського, і він потім дорікав мені за відстушіення від 
«соціялістичної» лінії.

Дуже скоро по Україні пронеслося -стихійне захоплення селян
ством поміщицьких земель і садиб, з пожежами, руйнуваннями, ви
ру б люв ашшм садків, боїв між суперечними селами і т. ін Це було 
наслідком млявости нашого центрального уряду, зокрема — земель
ного відділу. Напр., цукроварні попали в цілком невідпо®їдальні ру
ки. Майно їх грабувалося й розтягувалося. Від машин забирали певні 
частини (напр., те, що було з міді) для перероблення їх на річи, які 
не мали вартості (напр., на виріб запальничок до цигарок), а цим 
ціла цукроварня засуджувалась на бездіяльність.

Без хвальби маю тепер засвідчити, що в Радомисльщижі не було 
такого анархістичного безладдя завдяки нашій дбайливо переведеній 
діяльності.

Хочу тут зауважити, що одного разу пропонували мені «портфель» 
генерального секретаря (міністра) земельних справ. Але тому, що я 
був у постійному контакті з центральним урядом, як із земельним мі
ністерством спеціяльно, то я знав, в якому безнадійному стані пере
буває ця галузь національного господарства й політики. Анархістич- 
•ні захоплення робітниками й селянами цукроварень і продукційних 
маєтків припинили їх працю; устаткування руйнувалося й розкрада
лося. Не було влади, яка могла б припинити цю анархію й плюндру
вання, не було грошей, щоб оплачувати будьяку працю (уряд ще й 
досі чекав на гроші з Петербургу й не наважувався друкувати своїх 
власних), не було відповідних людей, щоб організувати адміністру
вання й керування. Наша Радомисльщина була справді винятком
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і зразком організованості! й порядку. І тому до мене й звернулися 
в час розпачу. Говорили зі мною про це Микола Ковал еівський, Хри
стофор Барановський, О. Салікосзський та інші. Я ухилявся від «ви
сокої», але безнадійної позиції під іпретекстом, що я не вважаю себе 
відповідним до такої позиції в центральному уряді — моє завдання 
підрядне: вести відповідальну працю на вужчому тер єні.

Що до центрального уряду і його «компетентності» та зрозуміння 
революційного моменту, то мій досвід був такий:

З  весною, після вибуху революції (1917 р.) представники селянства 
з різних кінців моєї «республіки» (самовиниклої автономії) з'явилися 
до мене (нашої революційної чвірки) з проектами використання запа
сів картоплі при ґуральнях. Картопля, в більшості мерзла в загатах, 
почне розтавати й псуватися. Тому треба пустити в рух ґуральні для 
виробу спирту: селянство матиме працю, картопля буде продукційно 
вжита, вироблений с/пирт -піде у власність держави. Я негайно виїхав 
до Києва з такою пропозицією. Треба було одвідати міністра фінансів, 
також міністрів внутрішних справ, харчових і постачання і т. ін. Один 
казав, що не можна порушити старої (російської) постанови про за
борону виробу алькоголю іпід час війни, другий казав, що треба зро
бити анкету через усі ировінціяльні народні управи — гоже нашій 
республіці виробляти спирт і т. п. Здається я  говорив з Ткаченком, 
Поршом, Коліухом та ін. З великим трудом я переконав міністра фі- 
наоів (бо ґуральні були під фіскальним міністерством) написати до
зволи на пущення в рух ґуралень (п’ять їх було). Міністер наказав 
начальникові департаменту написати відповідні папери. Той не вмів 
по-українському — диктував машині стці іпо-московському (вона та
кож не знала мови). Коли ж  вона написала продиктоване, дала пе
рекладати хлопцю з Галичини, що був офіційним українізатором па
перів. Нарешті, протягом півдня, папери були виготовленні україн
ською мовою. Міністер підписав (здається Коліух). і я  скоренько по
вернувся й переслав ті папери до ттромад з ґуральнями. Почався рух, 
і радість запанувала в тих селах. Але пройшло лише з тиждень часу, 
як від тих громад прибули гінці з обурливим повідомленням, що до 
ґуралень приїхали акцизні (фіскальні) урядники «старого» (москов
ського) режиму9 припинили виробництво, позапечатували ґуральні і 
поробили протоколи на громадські власті за порушення закону, щоб 
притягнути їх до відповідальності. Вже пройшло 45 років з того 
часу,* а мене все ще не покидає обурення! Я зараз же полетів до 
Києва. Зустрічаю тих же Ткаченків, Поршів, Коліухів та інших. 
Питаю — що сталося? .. «А те, —- кажуть, — що „Казьониая палата” 
(головне акцизне гніздо російського уряду) опротестувала розпоря
дження нашоїго міністра і послала своїх урядовців припинити пору
шення існуючого закону». А що ж  ви? — питаю. Та «палата» чужих 
урядників старша за наш уряд? .. «То все так, — кажуть, — але 
закон залишається не відкликаним. . .  Мусимо його притримуватися».

* Писано це в 1962 р.
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Даремно було говорити й тратити день часу. Мусів вернутися й 
повідомити селянських провідників про дурноту нашого центрального 
уряду. Тяжко було- дивитися в  вічі розумним селянам, вірним 'СВОЇЙ 
українській владі, а тепер так безглуздо спроневір©ким. Бо ж  вся їхня 
цраця коло відшкодування й достави картоплі, іпраця в ґуральні — 
пропала дарма: ніхто їм за неї не заплатить. Вони — розумні й ощад
ні господарі — мають дивитися, ж  будуть гнити великі купи тієї 
картоплі, яка могла дати їм і урядові такі потрібні гроші . . .  Вони 
мають принижено -коритися якимсь нікчемним російським урядникам 
у своїй власній державі.

Добре, що мене й моїх товаришів селяни все ще шанували і вірили 
нам, чекаючи на щось краще (яке ніколи не прийшло).

Але з  тих ґуральнях стояли ще великі запаси спирту, викуреного 
ще до війни. Він був опечатаний ще старим урядом і чекав на нові 
обставини. Знову, таки незабаром (бо час і події летіли), приїздять 
до мене представники тих же сіл, де стояли ґуральні й при них запа
си спирту. Кажуть вони: «Починають приходити до сіл фронтовики 
(йшов розвал армії), -приносять з собою зброю, кулемети й навіть легкі 
гармати. Вони крутяться коло нашого спирту, і може прийти час, що 
візьмуть його атакою. Ми тримаємо вже день і ніч сторожу, бо то є 
наше державне й громадське добро. Йде Великдень — люди хотіли б 
випити на свято. Нехай уряд дасть нам дозвіл розпродати спирт на 
всі околиці села. Гроші передамо до уряду, а собі залишемо лише на 
школи та шпиталі. іКоли цього уряд не зробить, так, як ке 'зробив з 
картоплею, то ми беремо владу в свої руки. Інакше ґуральні розіб’ють 
фронтовики — наші, а в більшості чужі. Будуть воювати між собою, 
нароблять пожежі, лиха і т. д.»

Так говорили представники з кожної місцевости і говорили ро
зумно й доцільно. Дали вони нам два тижні часу, щоб ми дістали 
урядовий дозвіл. І знову я у Києві обхожу міністрів за міністрами,
і скрізь натикаюсь на повну отуиілість, повне нерозуміння ситуації . . .  
«Як так продавати спирт?» «А що скаже „культурний світ?” . . .  Знову 
ті самі: Ткаченко, Порш, Ков алев ський, Христюк і інші. Вирішив я 
апелювати до самого В. Винниченка, який був прем’єром і якого я 
вважав тоді за більш здібного державного «мужа». До обіда стратив 
час на міністрів, а вже десь коло 3-ої години з ’явився в палаці пре
м’єра (пізніше там перебував гетьман Скоропадський).

Зустрів мене один з .Чикаленкових синів (забув хржцене ім’я), осо
бистий секретар Винниченка. Каже мені, що прем’єра бачити не мож
на, бо це позаурядові години. Кажу йому: забуваєте, що ми в ході 
революції, під нами земля горить; забудьте ваші «урядові» години, 
кажіть прем’єрові, що я  мушу його бачити в наглій справі* . . .  Але 
нічого не помагає: Чикаленно вперся, як осел. Кажу йому, що буду 
стріляти в стелю, як не викличе Винниченка. «То я зараз покличу 
охорону» —■ відповідає. Кажу йому: вам місце в духовній консисторії,

* Здається, що Винниченко в той час писав свою п’єсу «Панна Шту
карка».
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а не в апараті революційного уряду, іще пару не дуже лагідних ком
пліментів і виходжу. Розуміється, що в стелю стріляти я не збирався, 
а пішов до київського комісара Салжшського, який (може єдиний) 
маав досвід в адміністрації і  з яким можна було говорити. Розказав 
йому все, він пожурився разом зо мною над дитячим віком нашого 
уряду, пообіцяв на другий день поговорити з Винниченком і ще з 
деким, і я  пюїхзав до свого «народу». За пару днів «народ» прибув за 
відповіддю. Перед цим ще ми обговорили оправу в нашій «чвірці» 
і вирішили дати свободу громадській владі на місцях — розпоряди
тися з запасами спирту так, як вони вирішать за краще. (В цьому разі 
вони не обіцяли передачі урядові грошей за спирт, а мали їх тримати, 
як громаський капітал).

Ми їм сказали, яку відповідь дістали від уряду, й воїни роз’їха
лися.

Наступила гарна, мальовнича весна. Наближався Великдень. їду 
якось кіньми (на цей раз) від станції Ірша, повертаючи с я з Києва, і 
бачу, як напротив мене їде віз за возом з малими цистернями, більше 
возів. Спиняю одну підводу й питаю: «А це, — каже, усьміхаючись, 
запитаний горожанин Української Народної Республіки, — „дістали 
трохи спирту в Мигалках”. Чи все в порядку там? — .питаю. „Все доб
ре, — каже, — роздали на всі села”».

Десь уже після Великодня з'являється до мене молодий галиць
кий старшина. Салютує, як належиться справному старшині галиць
кого хову7 і каже, що його послано з Києва, з загоном війська, яке 
він залишив на 'Станції Ірша, щоб дістати від нас і перевезти до Києва 
один мільйон карбованців, які одержано за спирт в Мигалках. Спо
чатку я  був здивований, але потім напав на мене сміх. Я пригадав, 
що Саліковський просив мене написати коротко на папері про справу 
з спиртом, і я написав, натякнувши, між іншим, що коли уряд не 
дозволить зробити так, як пропонують сільські .представники, то на 
одних Мигалках, де було 1.000.000 відер спирту, уряд згубить не мен
ше мільйона карбованців. І от, уряд тоді нічого не зробив, а тепер 
прислав військо за тим мільйоном. Це була безглузда й дика експе
диція. Я відіслав того старшину, сказавши, що село Мигалки само 
розпорядилося своїм спиртом і що наша місцева влада з тим нічого 
не має спільного. Він повернувся сам (загін стояв в Ірші) до Києва 
і дістав наказ взяти з боєм Мигалки і забрати гроші. Він так і зробив. 
Кілька днів велася облога, бо селяни зробили свій фронт, а в кінці 
кінців «урядове» військо перемогло: залізну касу з грошима забрали 
до Києва, а самих найкращих громадян заарештували й посадили в 
тюрму, де вони пробули аж до німецько-гетьманського перевороту. 
Це була одна з безглуздих акцій центрального уряду, де панувала 
свого роду отаманія. Напр., до Радомисля було прислано нового ко
менданта ґарнізону (попередньо був полковник французького роду)
— молодого горобчика в старо-козацькому контуші. Він не визнавав, 
жадних властей опріч себе і вносив великий хаос в місцеву адміні
страцію. В той же час його ґарнізон був йому цілком чужий, і що 
думав той ґарнізон (тайно збольшевичений) цей комендант не знав.
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Воєнним міністром був Жуковський, від якого залежало виховання 
подібних комендантів і дисцжілінування. Одначе, кожний робив, що 
хотів. Іншим прикладом може -служити такий «малий» інцидент. 
Якось я заїхав до міністерства внутрішніх справ. Моє авто стояло 
перед будинком. Чекаючи на свою чергу в «авдієнції», я чую таку 
розмову: «Біжи й реквізуй для мене оте авто, що перед будинком», — 
говорить один осібняк з антуражу міністра до другого, — «мені кон
че пригодиться це авто». Коли б я не обізвався, то був би попращався
з автом, бо такі безглузді «реквізиції» були звичайним явищем. .Одно
го разу з ’явився до нашої «республіки» інший відпоручник воєнного 
міністерства — якийсь молодий безпардонний осібняк з уповнова
женням забирати всі авта, які він знайде. І от він почав забирати 
(невідомо куди) авта, які обслуговували нашу адміністрацію й уста
нови. Прийшлося телеґрафувати до уряду, щоб відкликали цього 
особняка. Виявилося, ніби йому було доручено збирати авта, що були 
по дорогах покинутих військами (такі ушкоджені авта валялися де- 
не-де на великих шляхах).

(Далі буде)
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(Продовж ення)

На нашій відповідальності були вдави й ж інки вояків, що ще не 
повернулися з фронту. їм виплачувалась щ е за російського уряду 
невелика пенсія, але тому, що їх було велике число, то на це треба 
булзо великих грошей щомісяця. Наш же уряд все відволікав справу 
випуску своїх власних українських грошей — чекали на гроші з Пе
тербургу ((пізніше я те саме надибав на Кубані, де український уряд 
не друкував своїх грошей, а діставав в обмін на пшеницю паперові 
гроші Доських козаків, які їм коштували лише як  папір і друк). Отже 
дуже скоро не стало чим виплачувати тим ж інкам вояків пенсії. По
чалися заворушення. Мої інтервенції до уряду мали все ту саму від
повідь: почекати пару днів — гроші вж е в дорозі з Петербургу. На
решті, коли я  сидів у своєму кабінеті в народній управі вж е по уря
дових годинах (увесь персонал кінчав працю в 3-й годині; це була 
давня традиція урядової оіраці — з 9-ї до 3-ї), всі канцелярії були по
рожні, прибіг до мене (на другий поверх) дверник і каже: «солдатки 
йдуть!» І не вспів він вийти за двері, як  до мене почав вливатися ці
лий шумливий потік жінок.

«Давайте нам гроші! Доки ми будемо чекати!»
К аж у їм — ще уряд не прислав. «Неправда! Нам казав військовий 

начальник, що вам уж е прислали!»
Це говорила одна, а другі 'підхоплювали. Я сидів на підвіконнику, 

проти сонця і переглядав папери, коли ці жінки влилися. Перед вік
ном стояв мій великий стіл. Бачу — кілька ж інок беруться до стола, 
очевидно з наміром його перекинути. Я тоді скочив з підвіконника й 
спинив їхній намір. К аж у їм: зараз опитаю телефоном військового на
чальника, що він вам казав. Це жінок охолодило, воші призналися, 
що той начальник їм такого не говорив. Тоді каж у їм: напишу теле
граму до Києва, до уряду, а щоб ви повірили, віднесете на телеграф 
самі. Телефоном зв’язатися після урядових годин було вж е немож
ливо. Ж інки  стихли й казали мені, щоб я саїм послав телеграму, як 
хочу, але вони прийдуть знов за два тижні (буде ярмарок), і коли не 
буде грошей, то розвалять нашу управу.

Знову 'інтервенція до уряду, знову ті ж  самі обіцянки. Нарешті 
підходить дата, яку дали жінки на полагодження справи. Від уряду 
дістаю повідомлення, що державний банк має вж е -гроші. Треба ви
слати урядників, щоб їх дістати. Робимо зарядження: з місцевої дер
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жавної скарбниці (казначейства) висилаємо двох урядників з вели
кими ремінними міхами і з озброєною вартою. Прибувають в призна
чений день до Києва, їдуть банку і . . .  наткаються на кордон війська, 
який охороняє доступ до банку і стримує велику силу народу, що до
бивається до банку за своїми ощадженнями. Наша експедиція по обі
цяні гроші вертається назад з порожніми міхами.

В ж е не було часу на жадне здобуття будь-яких засобів на задо
волення пенсіонерок. Треба було сподіватися їх  обіцяного наступу на 
наші установи. І от, з великим соромом і почуттям самоприниження 
мусіли ми поставити охорону нашого ґарнізону навколо наших уста
нов, щоб оборонити їх від жіночої атаки. Дійсно, атака була добре 
організована: поверх 700 жінок з ’їхалося до міста і цією великою ма
сою воїни повели наступ на нашу управу й державну скарбницю. До 
крови не дійшло, але військова охорона мусіла відпихати холодною 
зброєю розлючених (і справедливо!) жінок, покриваючи ганьбою наш 
рідний український уряд.

Після цього ми не могли вж е довше очікувати на відповідну акцію 
київського уряду. На засіданні своєї «чвірки» ми вирішили друку
вати свої власні гроші. Я пригадав, що в час царату військові ча
стини «на маневрах оплачували свої рахунки так званими «контрмар- 
ками», які потім обмінювалися у виділах державної скарбниці на го
тівку. В нашому відділі скарбниці був «кредит» від центрального 
державного банку на один мільйон карбованців, як  раз на виплачен- 
ня пенсій ж інкам і сиротам вояків. Кредит був, але грошевих знаків 
не було. Ми зробили угоду з управителем скарбниці (здається звався 
Краковецький), що під той кредит ми випустимо наші контр-марки, 
які скарбниця буде приймати на рахунок ощадження до того часу, 
доки не прийдуть з Києва державні гроші. Щоб надрукувати наші 
контрмарки ми взяли під свою руку друкарню Заїзного на час, доки 
не надрукували 1,000.000 карбованців 5, 10 і 25 карб, від імени нашої 
Управи Народного Господарства. Наші карбованці вийшли дуже гар
но в різних кольорах. Підписані члени Управи і з її печаттю. Другий 
підпис і печать були від районових (волосних) управ, які фактично 
доручали контрмарки пенсіонеркам. Ми зробили обов’язкову поста
нову нашого Революційного Комітету (як об’єднання властей), щоб усі 
торговельні підприємства приймали від пенсіонерок (лише) ці контр
марки нарівні з грішми. На контрмарках було надруковано, що їх 
приймає державна скарбниця в депозит до обміну на урядові гроші. 
Скликали ми представників всіх районових управ, і передали їм від
повідні суми наших контрмарок. На диво все пішло дуже добре. На
ші гроші приймали за повну їх  вартість, пенсіонерки були вдоволені, 
а наш київський міні стер фінансів (здається Юрчик) особисто хвалив 
мене за добре розв’язання проблеми.

Скоро московські війська зайняли Київ і далі — нашу Радомисль- 
щину (від 25 січня до 15 лютого). Коли ми повернулися назад, уж е з 
союзниками німцями, і я знову зайняв мій кабінет, я не знайшов у 
своїх ш ухлядах тих контрмарок, які я залишив собі на пам’ятку —
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хтось їх  забрав. Скоро після того наш уряд таки випустив свої кар
бованці (так звані «срулики», бо на них був і жидівський напис), на
ша місцева державна скарбниця дістала мільйон карбованців на той 
пенсійний кредит, і всі наші контрмарки були викуплені. Залиш и
лися воші в архівах скарбниці, а що сталося з тими архівами, невідо
мо. У всякім разі ніде в споминах чи описах подій за той час наші 
контрмарки — перші українські гроші не згадуються.

Та коли у нас ця грошова криза і головно криза допомоги жінкам, 
вдовам, дітям та сиротам вояків, була розв’язана без заворушень і 
погромів, то в інших частинах України прокотилися ці жіночі бунти 
і багато установ було погромлено жіночими повстанцями. Історія про 
це промовчала, бо більші й тяж чі події затінили собою ці менші.

Пов’язана з браком грошей була й справа утримання нашого «ав
тономного» війська — міліції та Вільного Козацтва, на чолі яких 
стояв Олександер Мизерніцький. Йото завданням було утримувати 
порядок на всій території й пригашувати вибухи большевизму, бо 
скрізь було повно прихованих його аґентів. Коли ж  в лютому 1918 р. 
московська навала була відбита й ми повернулися на свою територію, 
Мизерніцький мав ще більше на своїх плечах: треба було також  охо
роняти жидівське населення вад можливої помсти українського гро
мадянства за підтримку жидами московських наїздників. Грошей же 
на утримання міліції не було жодних. Тоді Мизерніцький, перебува
ючи ввесь час у  «походах» по території, зробив заходи з своєї власної 
ініціятиви без нашого («чвірки») відома. Він скликав жидівських пред
ставників міста Коростишева і пояснив, що місто матиме охорону ли
ше тоді, коли його міліція дістане свою .платню; в разі незаплати мі
ліція розійдеться і тому за безпеку міста він не може взяти відпові- 
дально-сти. Ж иди радо погодилися зложити гроші, в формі позички, 
і утримання міліції було забезпечене. Місто дістало охорону, і все 
пройшло добре. Одначе, коли загальний спокій в краю ніби закріпив
ся, жиди оскаржили Мизерніцького до Центральної Ради через своїх 
жидівських послів. Справу можна було залагодити просто: повернути 
з державної скарбниці жидам їх «позичку», або зарахувати в їх по
даток (якого вони ніколи нашому урядові не платили). Та наші пар- 
ляментарні провідники любили бавитися в парламентаризм. Коли 
Мизерніцький подав свій звіт урядові, один з міністрів (забув хто са
ме) сказав йому: «Оподаткування чи позичка річ добра, але інтерпе
ляція в парламенті — це вж е інша річ». Мизерніцький залишився 
без урядового захисту, і невідомо, що могло з  того вийти, але трапив
ся «переворот», Центральна Рада припинила свої функції і з «інтер
пеляції» залишився лише спомин. В час інтерпеляції Мизерніцький 
уже був обраний членом Українських Установчих Зборів.

Повертаюся до перших виборів так  званих органів самоврядування
— управ народного господарства: волосних і міських, провінціяльних 
(губерніяльних) та окружних. За  ними переводилися загальним та
ємним голосування вибори до Всеросійських Установчих Зборів, які 
мали виробити конституцію Росії і вирішити долю народів, які вхо-
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дили в її склад. Українські провідники надавали великого значення 
цим Зборам, як  засобові уоамостійнення України. Тому участь наша 
була на 100%. Вибори робилися за списками -партій чи спеціяльних 
угрупувань. Партія подавала до реєстрації свій список, в якому було 
певне число кандидатів від 1-го нумера до останнього в порядкові 
кваліфікації кандидатів. Самі списки у виборчому бюрі позначались 
порядковим числом. Наш список соціялістичних партій, селянської 
спілки і споріднених груп мав число перше. Загальне голосування 
(коло мільйона голосів) дало нашому спискові 95% вибраних послів
— числом 28. Був вибраним і я, що був в горішніх рядах на спискові. 
В Російських Установчих Зборах ми мали репрезентувати Україну з 
метою вилучення її з конституції Росії, як  її частини, в самостійну 
республіку в новому союзі з усіма іншими республіками народів ко
лишньої Російської імперії на основі добровільного міжнародного 
«зговору». Як відомо, ці Установчі Збори в перший їх день відкриття 
були замкнуті збройною інвазією большевиков, які вж е встигли тоді 
захопити владу в Петербурзі. Участь України в цих Зборах була 
актом в легальному процесі перетворення Російської імперії в сво- 
бідні держави її народів. Та той леґальний процес був перерваний 
большевицьким переворотом, і Україна мала вж е проголошувати 
свою самостійність революційним способом. Наша Центральна Рада 
була першим організуючим парляментом, але конституцію України 
мало виробити Українське Установче Зібрання, і для цього були пе
реведені загальні вибори по Україні. В деяких частинах, через мос
ковську навалу, цих виборів не вдалося перевести. Одначе, в більшо
сті, в тому і на Київщині вдалося. У цих виборах уперше була втра
чена індеалістична невинність наших центральних політиків. Канди
дати на послів вибиралися в округах, а потім представники тих округ 
мали подати списки вибраних на передвиборчій конференції в Києві 
для вироблення загального списка. Коли ж  зібралася конференція і 
«кияни», що були зв’язані з масами народу лише теоретично, побачи
ли, що їх (чи не всіх їх) немає на списках кандидатів, використали 
своє становище, як  члени центрального комітету, й проголосили від 
його імени, що окружні списки кандидатів уневажнюються, а канди
дати будуть вибиратися на самій конференції. Це викликало велике 
обурення й замішання, але центровики проводили свою лінію. Треба 
зауважити, що ці «центровики» були другорядними; чільні провідни
ки, як М. Грушевський, В. Винниченко й ін. були в кожному окруж
ному спискові. Вийшов якийсь, не дуже добрий і бридкий, компроміс. 
Та все ж  від нас увійшов Олександер Мизерніцький («Санько», як  ми 
його звали) і був у свій час вибраний. Та й наше Установче Зібрання 
вмерло скоро після народження, завдяки катастрофічним подіям.

Вернуся тепер до Центральної Ради. На початках вона була лише 
тимчасовим організаційним тілом. Примістилася з  Педагогічному Му
зеї. До Києва був покликаний проф. М. Грушевський, як  її голова. 
Пригадую його прибуття. Я стояв в «лобі» нашого парляменту з кіль
кома старшинами. Відчиняються вхідні двері і входить Грушевський.
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Всі зразу пізнали його: сива борода, о к у л я р и ... Але не встиг ніхто 
з нас схаменутися, як він промовив: «Моє ім’я Грушевський. Де тут 
Центральна Рада?» Це він приїхав з Симбірська, де був інтернований 
ще царським урядом.

Були переведені доповняльні вибори до Ради, і вона стала функ
ціонувати в двох формах: «Мала» Рада, як  підготовчий і направля
ючий комітет, і «Велика» Рада — пленум. Я був вибраний від К иїв
ської округи, і брав участь в «Великій» Раді. Її діяльність описана 
вже в інших споминах. Я згадаю лише деякі моменти. Найбільш ж ва
ві засідання були ті, в яких обговорювалися стосунки нашого уряду 
з російським «Тимчасовим» урядом Керенського. Цей останній дуже 
спирався проти надання Україні ширшої автономії (покищо йшла роз
мова лише про автономію).

До Петербурґу виїж дж ала наша делеґація на чолі з В. Винничен- 
ком. Дуже тяжко було нашим делеґатам добитися чогось ліпшого від 
Петербурґу, не маючи за собою сильної військової сили, і вони при
возили «вузькі» права. Пригадую звіт В. Вишшченка. Він старався 
дати повну картину ситуації, але каші гарячі голови не хотіли слу
хати того: кричали й свистали, чув навіть від недалекого сусіда по
гану лайку. Все ж  більшість приймала звідомлення і мирилася з тим, 
що було.

Після упадку Керенського, коли ще большевики були слабосилі 
і Росія леж ала в маразмі, а ми в Києві (може лише я) певні були, що 
ми маємо вж е свою досрггь упорядковану державу, а коло нас куп
чаться представники інших національностей («Рада національностей» 
була скликана в Києві), я вважав, що буде (на часі створення загаль
ного уряду для центральної Росії з представників різних національ
ностей на той час, доки сам московський інарід не створить свого уря
ду. Це мало б забезпечити нас від всяких несподіванок від того «ро
сійського хаосу». Увесь Південь, себто: Україна, Донщина (з козаць
ким військом) і Кубань та К авказ трималися в цей час добре і уявля
ли «силу» в порівнянні з московським маразмом. Так думав я, і навіть 
виступив в Центральній Раді поза згодою центрального комітету, 
який виставляв промовців, з арґументованою пропозицією створення 
такого уряду для колишньої Росії. Та я був досить сконфужений, ко
ли моя промова залишилася «голосом вопіющого (в пустелі». Я не ка
ж у тепер, що моя думка могла мати якісь реальні наслідки, лише 
згадую її. Але й тепер ще думаю, що то був такий момент у процесі 
російського розпаду, коли большевики ще вилізали з пелюшок, а 
Керенський у жіночій спідниці втікав з Петербургу, що коли б Укра
їна, Дін, Кубань та К авказ взялися були за руки і виставили свою 
військову силу, то може б большевики 'й не пішли б дальше пелюшок. 
Та кожний думав про свос і «південного» Наполеона не з ’явилося.

Другим бурхливим моментом в Центральній Раді (малих «бурь» 
було багато: в «парляментарній» боротьбі уряди змінялися дуже ча
сто) був Берестейський мир. Вже до Берестя виїхала наша делеґація 
на мирові переговори з центральними державами (Німеччина, Австрія,
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Туреччина, Болгарія) і з РСФСР, а в Раді кипіло: головно соціял-де- 
моїкрати (есдеки), на чолі з  Б. Мартосом, воювали проти миру з тими 
державами, як  автократичними. Берестейський трактат чи краще 
сказати — трактати дуже пошкодили Україні в час розгрому Німеч
чини союзниками, бо вони стали розглядати Україну, як  ворожу сто
рону, яка допомогла Німеччині провіянтами продовжити війну. Але 
ця шкода була лише в оиінії, а не в реальному житті. Ті самі союзни
ки не змогли б нічим допомогти Україні в її опорі центральним дер
жавам. Україна була б окупована німецькими військами і з нею по
водились би, як з завойованою країною. А берестейський мир був 
першим міжнароднім признанням України, як  держави, дарма, що 
союзники (Франція, Брітанія і ін.) анулювали ті берестейські тракта
ти. Ж иття й історія пішли за цей час далеко вперед і в інших на
прямах, і Берестейське визнання України і всі берестейські угоди 
увійшли в історію, як невмирущі її документи. Тим часом союзники, 
як показали пізніші події, пішли цілком на сторону «великої й неді
лимої» Росії і дали їй нагоду подолати Україну. Берестейський мир 
ми могли використати значно ліпше, як  те було зроблено, але про 
це далі.

Пригадую ще один з епізодів нашого революційного керування 
«автономною» Р адомисльщтиною (пізніше вона була поділена на дві 
евликі округи — Вадомиську та Чорнобильську, від верхів'їв річки Те
терева до річки Прип’яті).

Я згадував уж е про справу пані Єремієвої з селянами в с. Борщо
ві. Отже, я  виїхав туди з моїм секретарем кіньми. День ми провели в 
полагодженні відносин (земельних) селян з Єреміевою і закінчили ту 
оправу десь коло 12-ї год. ночі. Наш транспорт — фурґон (чи бричка) 
і пара добрих коней з кучером був уж е готовий до виїзду, а ми ще 
були в залі громадської управи оточені громадою, як  раптом громада 
стала розступатися, а поміж її ряди вливатися нові з грізними облич
чями люди. Перед вів чоловік без ноги, на милиці. Він підняв свою 
милицю проти мене і люто заявив: «Не поїдеш, доки не віддаш мені 
ноги!»

Це був один з колишніх фронтовиків, інвалід, за ним — натовп ін
ших фронтовиків: калік, слабих і здорових. К аж у йому: «Твоєї ноги 
я не відбивав, відбив її Микола Другий! Вія тебе післав на війну за 
чужі справи!. . .  Наш уряд прийшов до влади, щоб більше не було 
таких Микол!» Не можу пригадати, які дальше аргументи я  вживав,
бо тяж ко було утихомирити цього провідника і його натовпу. При
гадую, що мій секретар (студент Київського університету) присів так 
низько на лаві за столом коло мене, що я  ледве його бачив. Диску
сія тягнулася добру годину, як  не більше. Скарги вилилися врешті 
в те, що пенсії не платиться ні інвалідам, ні вдовам та сиротам, не
має медичної допомоги, шпиталі не працюють і т. ін. Мені все таки 
пощастило переконати їх, що це все умови війни, революції й роз
руху, а головне, що наш  уряд прийде їм на поміч. Тоді вони почали 
розходитися і дали мені й секретареві змогу сісти до воза. Але, коли
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ми вж е готові були рушити, двоє з натовпу кинулися до коней. Я ж  
крикнув кучерові «Гони!» і коні зразу рвану лися, відкинувши напа
сників на боки. Так під ранок ми повернулися до міста. Все це було 
в той час, коли ще наш уряд боявся випустити свої гроші. Тому пен
сії не платилися, шпиталі (лікарні) не працювали, або працювали з 
якимсь одним «фершалом», ліків не було. В той час ніхто податків 
не платив, та й система оподаткування не була налагоджена. Селян
ство вичікувало шкіл, шпиталів . . .  На «державні кошти».

Я виїздив на села, де мене колись любили і щ е й досі шанували, 
умовляти селянство, щоб платило податки, як  було перед тим, щоб 
постачало збіж ж я до розпорядження уряду — д ля  міст, для в ійська. ..  
Селянство було дуж е огірчене, я  не пізнавав своїх приятелів, до того 
вони були перейняті ворожим обуренням. «Ми не маємо нічого — гасу, 
ременю, цвяхів і т. д. і т. д. Будемо тримати свій хліб для себе, сві
тити «лучиною» та лоєм, ходити в личаках» . . .  Така була мені відпо
відь. Ніколи не приходила мені в голову думка, що це саме селянство 
зазнає щ е найстрашнішої біди, найстрашнішого визиску.

Не минуло й року нашого «самоврядування», як  почався москов
ський наступ з Курська на Харківщину. Про наші республіканські 
воєнні сили я не мав уявлення. Бачив, як  в почекальнях воєнного -мі
ністра завжди товпилися полковники й генерали в російських уні
формах, очевидно зголошуючись до служби в українській армії; знав 
що маси — сотні тисяч — українців-солдат повернулося до своїх сіл, 
в більшості з і зброєю . . .  Вояки були скрізь — темно-руді шинелі, -сірі 
шапки, також  козацькі папахи й запорозькі шлики. Лише пізніше я 
довідався, що ці солдати-українці в більшості ставали перешкодою в 
обороні України. Так, коли комісар нашого уряду на Харківщині (зда
ється Тимошенко) їхав спішно поїздом до Києва через Полтаву, в 
Полтаві його потяг зупинили українці-вояки і перевели допит куди 
й чого він їде. Коли він пояснив, що він відпоручник уряду і їде до 
Києва за поміччю, щоб спинити моїсковську навалу, йому сказали: 
«Отже, не поїдете! То йдуть до нас наші брати, яких на фронті та 
сама воша їла, що й нас!» Лише з великими труднощами та з втра
тою часу йому пощастило прорватися до Києва.

Фактично наші сили були дуже малі. Та про це вж е багато писа
ли. Московські війська наближалися до Києва. В Центральній Раді 
було неспокійно. Говорилося про потребу негайної мобілізації, де ли
ше можна. Це все здебільшого в кулуарах, в біжучих нарадах. При
гадую молодого студента Володимира Шульгина, як  він збирав свій 
студентський курінь до виступу під Крути. Ніхто тоді не усвідомлю
вав собі всієї трагічної безнадійности такого виступу, бо ще не було 
віч-на-віч зустрічі з масовим большавицьким звіром.

Вибухи місцевих повстань, інспірованих большевиками, придушу
валися покищо досить успішно, і хоч вони все збільшувалися, звіря
чого обличчя справжніх московських орд ще не показувалося. Так, 
коли я, повертаючись автом з Радомислыцини до Києва в товаристві 
одного старшини з фронту та урядника міністерства постачання, по-
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пав в болыпевицьку засідку на околиці Киева, на Брест-Литовському 
ш ляху коло Політехніки і опинився в полоні, то мені й моїм товари- 
шав вдалося легко з того полону вийти. Ми думали, що то застава 
наша {бо зовнішних відзнак не вживалося), і коли нас питали куди 
їдемо: я  сказав — до Центральної Ради, військовик — до українсько
го штабу, урядник — до свого містерства. «Добре», — нам сказали і 
завели нас на повір’я Політехніки. Там поставили колонас «червоно- 
армійця», що стеріг, і зникли.

Зрозумівши нашу фатальну помилку, ми почали думати, як  її на
правити. Тримали нас в якійсь столярській майстерні. Вартовий був 
такий хлопчина, що можна було одному з нас навіть вийти на двір 
і іпіти далі, не повернувшись. Але решта нас все таки зіставилась би 
в полоні, як  і наше авто. Але ми мали завжди в запасі другу серію 
«документів» — від «Совета солдацьких, робітничих і селянських де
путатів» — на той випадок, наколи б попали в руки большевиків (ми 
з тією метою мали свої «совєти», які були фактично проти-больше- 
вицькі). Отже, т е л я  деякого часу вичікування на свою долю (добре, 
що той час був) ми змінили свої документи — українські поховали за 
халявами чобіт, а «совєтські» поклали до кишень і покликали варто
вого, щоб він дав знати овоему начальству, що ми хочемо його ба
чити. Він гукнув на іншого червоноармійця, і скоро до нас з ’явився 
«комісар» — інтеліґентний і ввічливий чоловік, років тридцяти. Він 
сам запитав: «Чого ви тут?» — «Запитайте того, хто нас сюди завер
нув з дороги?» — я відповів йому з «дружньою» усмішкою. «А хто ви 
є?» — Ми .показали свої «благонадійні» папери: «їдемо в справах по
стачання робітникам на наших підприємствах харчових продуктів» 
і т. ін. Він зараз ж е дав наказ вартовому провести нас з автом за во
рота Політехніки і далі за «фронт». Так і сталося.

Та треба тут згадати, що лише ми від’їхали трохи в напрямку мі
ста, як  на нас налетіли два «чорношличники» — козаки хоч куди, в 
смушевих шапках з чорними шликами. «Стій!» замахали шаблями. 
К аж у до них: лише оце вибралися ми з большевицької застави, а тут 
ви нас зупиняєте! — «А де большевики?» — «В Політехніці». — «А що 
вони хочуть?» — «Розігнати Центральну Раду». — «То й ми хочемо!»
— крикнули і полетіли кіньми, як вихор, очевидно не прилучатися до 
большевиків, лише вибити їх із застави.

Після цих епізодів ми звернули з головної дороги й приховали 
авто в одній асфальтовій фабриці, а самі пішли пішки на свої адреси.


