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БОЙОВИЙ ПРАПОР ТРЕТЬОЇ ЗАЛІЗНОЇ
СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ

АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

У середині червня 1919 р. внаслідок реорганізації Дієвої армії УНР 
2-га дивізія, якою командував полковник Олександр Удовиченко, була пере-
йменована на 3-тю Стрілецьку дивізію1. За “високу боєздатність і витрива-
лість, за надзвичайне лицарство”, проявлені в кінці липня того ж року в боях 
із “червоними” під Вапняркою, отримала назву “Залізна”2. Восени дивізія 
вела успішні бойові дії проти Добровольчої армії. Однак була значно зне-
кровлена епідемією тифу, а під час Зимового походу в кінці грудня 1919 р. 
зазнала тяжких втрат від денікінців, тому на початку січня 1920 р. з її решток 
було сформовано 3-й окремий кінний полк3. 

20 березня 1920 р. наказом Військового міністра УНР за № 119 Олексан-
дру Удовиченкові доручено з об’єднаних 4-ої та Окремої стрілецьких бригад 
сформувати 2-гу Стрілецьку дивізію і призначено її командиром4. А наказом 
Головної управи війська УНР ч. 35 від 29 травня 1920 р., оголошеним у ди-
візіях 9 червня, до її складу передано “3-ій сводний кінний полк, який скла-
дався з кадрів 3-ої Залізної дивізії”, тому вона дістає назву “3-ої Залізної 
стрілецької дивізії”5. Брала участь разом із польським військом у війні з 
Червоною армією. Після підписання Ризького мирного договору перейшла 
21 листопада 1920 р. річку Збруч і була інтернована поляками та розміщена 
в основному в таборі у Каліші. Остаточно у серпні 1924 р. табори ліквідова-
но, а дивізію було розформовано. 

Дивізія мала власний прапор, який тепер зберігається у фондах На-
ціонального військово-історичного музею України6. Він становить собою 

1 Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. – Ню Йорк, 1971. – [Т. І]: Матеріяли до іс-
торії Війська Української Народньої Республіки. Рік 1919. – С. 50.

2 Там само. – С. 165.
3 Доценко О. Зимовий похід: (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920). – Варшава, 1932.  – С. ХХХІV, 

30, 46–47.
4 Українсько-московська війна 1920 року в документах. – Варшава, 1933. – Ч. 1: 

Оперативні документи Штабу Армії Української Народньої Республіки. – С. 3; Удови-
ченко О. Третя Залізна дивізія. – Ню Йорк, 1982. – Т. ІІ: Матеріяли до історії Війська 
Української Народньої Республіки. Рік 1920. – С. 41.

5 Українсько-московська війна 1920 року... – Ч. 1. – С. 31; Удовиченко О. Третя За-
лізна дивізія. – Т. ІІ. – С. 48; Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 2537. – Оп. 2. – Спр. 93. – Арк. 4.

6 Національний військово-історичний музей України. – ОФ. № 3996.
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прямокутне шовкове полотнище червоного кольору (у давніших описах колір 
трактується як “малиновий”. – А. Г.), розміром 90 на 125 см (іл. 1–2). На од-
ній стороні у центрі нашито контурний хрест із золотого позументу, на зво-
роті – текст у три рядки “3. ЗАЛ. СТР. ДИВІЗІЯ / У.Н.Р. / ЗА ВИЗВОЛЕННЯ 
УКРАЇНИ”, а в крижі від древка нашиті дві смуги блакитного (верхня) та 
жовтого кольорів, поверх яких – Тризуб. Текст і Тризуб виконані з такого ж 
нашитого золотого позументу. По периметру з трьох сторін прапор обшитий 
золотою бахромою. 

Таке композиційне рішення мало свої передумови. Ще на початку 1918 р. 
Військовою радою було затверджено зразок полкової хоругви, яка мала мати 
малинове полотнище з золотою облямівкою, по кутах – герби, а на зворотній 
стороні – малюнок святого, залежно від назви полку7. Тексти написів на 
хоругві доручено розробити науковому відділу Генерального штабу. Однак 
подальші політичні зміни не дали реалізувати ці проєкти. 16 липня 1918 р. 
гетьман Павло Скоропадський затвердив малюнок нового військового пра-
пора Української Держави, оголошений наказом по морському відомству від 
18 липня за ч. 192/44: біле полотнище з рівним синім хрестом з облямівками, 
а в крижі – блакитна та жовта горизонтальні смуги, в центрі яких міститься 
золотий Тризуб8. Цей прапор залишився без змін і після відновлення УНР. 
Наказом військам Дієвої армії УНР ч. 323 від 30 липня 1919 р. для зазна-
чення місця розташування штабів, управлінь і військових частин запрова-
джено стяги єдиного зразка для штабів Дієвої армії, груп, дивізій, полків, 
сотень, куренів9. Так, для штабів піших дивізій стяг мав блакитне полотнище 
розміром 40 на 60 дюймів з чорними цифрами і літерами.

Микола Битинський у своїй статті 1932 р. стверджував, що останній Уряд 
УНР робив спроби усталення типових дивізійних прапорів, які мали “мали-
нові стягові полотнища, обшиті золотою бахромою з жовто-блакитним на-
кутником та золотим тризубом у верхнього краю полотнища при держаку”10. 
На полотнище наносилися золоті написи: з одного боку – “У.Н.Р.” і назва 
дивізії; з другого – “За визволення України”, а древко прапора прикрашалося 
стрічками. У статті Битинський давав і свій малюнок типового дивізійного 
стяга (іл. 3) та додавав, що “такі прапори мали 3. Залізна дивізія з жовто-
блакитними стрічками і 6. Січова дивізія з малиновими стрічками”. Але, як 
видно з прапора 3-ої дивізії, криж (“накутник”) у нього блакитно-жовтий, з 
верхньою блакитною смугою. В іншій пізнішій статті Битинський чомусь уже 
твердив, що в цих прапорах “накутник” був блакитним11. Варто додати, що 
Микола Битинський у 1921–1923 рр. обіймав посаду начальника Культурно-
освітнього відділу 6-ої Січової стрілецької дивізії й табору інтернованих у 

7 Військово-науковий вістник Генерального Штабу У. Н. Р. – К., 1918. – Ч. 1. – С. 53.
8 Див. детальніше про це: Гречило А. Українська територіальна геральдика. – Львів, 

2010. – С. 109.
9 Наказ командування Армії УНР про запровадження у військах прапорів єдиного 

зразка (1919 р.) / Вступ. сл., публ. док. М. Ковальчука // Військово-історичний альманах. – 
2006. – Ч. 1 (12). – С. 145–153.

10 Битинський М. Військові відзнаки Української Національної Армії // Гуртуймося. – 
Прага, 1932. – Ч. ІХ. – Травень. – С. 51–53.

11 Його ж. Українські військові прапори й корогви // Вісті. – Мюнхен, 1963. – 
Ч. 111. – С. 94.
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Щипйорні й мав можливість наочно ознайомитися принаймні з її стягом. Але 
в залишеному ним малюнку-реконструкції, а також у нотатках з описом, 
складених 1952 р., є розбіжності, які до того ж суперечать фотографіям з 
урочистості посвячення прапора 1920 р. в Бердичеві12. На жаль, порівняти 
всі ці дані з оригінальною пам’яткою немає можливості, оскільки вона збе-
рігалася генералом Марком Безручком і після його смерті пропала.

Якщо для прапора 6-ої дивізії відома і грамота про дарування, підписана 
Головним Отаманом Симоном Петлюрою 22 квітня 1920 р., і є фото та відо-
мості про урочисте вручення, яке відбулося на початку травня (ймовірно 5-го), 
то даних про запровадження прапора для 3-ої Залізної дивізії наразі виявити 
не вдалося. Ярослав Тинченко вважає, що цей прапор виготовили влітку 
1920 р.13. Натомість один із “залізних” старшин Леонід Романюк у промові 
під час офіційного відкриття Українського національного музею в Лос-Андже-
лесі 15 жовтня 1955 р. твердив: “Сьогодні ми передаємо наш прапор, прапор 
3-ої Залізної Стрілецької Дивізії на переховання до Українського Національ-
ного Музею. Передаємо прапор, що в бурі, негоді й вогні революції розгор-
нувся в нашій далекій Україні в р. 1919, замаявши гордо понад українським 
військом, відродженим по сторіччях поневолення”14. Романюк служив ще в 
1-му Українському корпусі, в Осадному корпусі, у 3-ій Залізній стрілецькій 
дивізії і закінчив кампанію у ранзі сотника. Хоча в його промові є й художні 
перебільшення про те, що саме цей прапор супроводжував дивізію ще від 
подій, які відбувалися в травні–червні 1919 р., однак цілком імовірно, що 
прапор було запроваджено десь у серпні чи пізніше того ж року – після отри-
мання почесної назви “Залізна”, яка була вишита на полотнищі. Тоді можна 
припустити, що саме цей прапор став взірцем і для стяга 6-ої стрілецької 
дивізії, наданого грамотою Головного Отамана 22 квітня 1920 р.

Відоме фото, на якому фігурує і прапор 3-ої Залізної дивізії під час від-
значення Шевченківського свята 1921 р. у таборі інтернованих у Каліші 
(іл. 4)15. На території Польщі стяг постійно зберігався у командира дивізії 
генерал-хорунжого Олександра Удовиченка. Після ліквідації табору в Каліші 
і формальної демобілізації він разом із групою старшин і козаків виїхав до 
Франції. 

Поляки забороняли вивезення з табору дивізійного стяга і намагалися 
його відібрати. Так, Олександр Семмо згадував про зустріч на залізничній 
станції Каліша у серпні 1924 р. з генералом Миколою Удовиченком, який 
разом із братом Олександром та їхніми дружинами виїздив потягом до Гдині, 
а потім пароплавом – до Франції. Микола Іванович розповів, що поляки не 
хотіли випустити прапор з табору, тому його дружина обмотала стяг довкола 
талії й таким чином дивізійну святиню вдалося вивезти та зберегти16. Але при 
виїзді з Данціга (Гданська) трапився конфлікт уже з польськими митниками, 

12 Гречило А. До історії прапорів підрозділів Армії Української Народної Республіки 
(1919–1920 рр.) // Collectsion. – К., 2018. – № 10. – С. 5–6. 

13 Тинченко Я. Армии Украины 1917–1920 годов. – М., 2002. – С. 121.
14 Промова сотн. Л. Романюка // На слідах. – Онтаріо (Каліфорнія), 1955. – Ч. 4. – 

С. 20.
15 Фото опубліковане у вид.: Гуртуймося. – Прага, 1937. – Ч. 2–3. – С. 14.
16 Семмо О. Хроніка. – Вінніпеґ, 1987. – С. 271.
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які хотіли відібрати стяг. Як згадував пізніше про цей епізод Олександр Удо-
виченко, то мало не дійшло до кровопролиття, але оскільки українці вчини-
ли опір, то поляки не відважилися забрати прапор17.

У Франції дивізійна реліквія надалі залишалася в Олександра Удови-
ченка. Після відкриття у травні 1925 р. в Празі Музею визвольної боротьби 
України генерал мав намір передати пам’ятку туди. У листі від 21 березня 
1926 р. він писав до Микити Шаповала: “До музею в першу чергу надішлю 
дорогий для мене стяг 3-ої Залізної дивізії, а як буду мати вільні гроші, то 
приготовлю альбом з фотографіями з нашого перебування в армії”18. Однак 
цього не сталося через подальші події, зокрема й через вбивство в Парижі 
25 травня 1926 р. Симона Петлюри. Удовиченко в одному з листів зазначав: 
“Цей прапор я тримав у себе, лише вперше виніс його на домовину замор-
дованого Отамана. Пізнійше, коли ми спромоглись влаштувати свою церкву, 
цей стяг я поставив в церкві19, з тим, що відкривали його на 22 січня, 25 трав-
ня, св. Покрови, в день пам’яти 35920, для відданя почести померлим 
Залізним”21. Прапор разом із бунчуком командира 3-ої Залізної дивізії ви-
користовувався під час різних заходів. Так, 1936 р. вони експонувалися на 
виставці пам’яті Головного Отамана в Бібліотеці імені Симона Петлюри 
(іл. 5)22. 27 травня 1939 р. ці символи встановлено біля портрета Петлюри на 
урочистих зборах, присвячених вшануванню його пам’яті, організованих 
Генеральною радою Союзу українських еміграційних організацій у Франції 
та Товариством бувших вояків Армії УНР у Франції23.

Зрештою Удовиченко вирішив передати стяг до Української бібліотеки 
імені Симона Петлюри. Але 14 червня 1940 р. німецькі війська зайняли Па-
риж. Німці почали активно цікавитися бібліотекою та зібраними в ній архів-
ними і музейними фондами, про що її директор Іван Рудичів інформував 
Удовиченка, хоча й самим генералом зацікавилося гестапо. 22 жовтня всі 
двері бібліотеки опечатано таємною військовою поліцією, залишивши лише 
одну кімнату, в якій мешкав Рудичів, котрого запевнили, що бібліотечні 
збірки будуть переправлені до Києва24. Запечатаною виявилася й меморіальна 

17 Див. у додатку документ № 4.
18 ЦДАВО України. – Ф. 3563. – Оп. 1. – Спр. 206. – Арк. 16 зв. 
19 Для потреб вірних у червні 1926 р. було передано в безкоштовне користування 

храм св. Дениса на бульварі Бланкі. Перша літургія в ньому і панахида по С. Петлюрі 
відбулися 4 липня. А 10 липня 1926 р. тут засновано парафію УАПЦ в Парижі.

20 21 листопада – день пам’яті Героїв Базару.
21 Див. додаток № 4: Лист О. Удовиченка до М. Садовського від 1 січня 1959 р.  
22 Фото з виставки опубліковане у вид.: Гуртуймося. – Прага, 1936. – Ч. І–ІІ. – Вклей-

ка між с. 31–32.
23 Роковини смерти святої пам’яти С. Петлюри в Парижі // Тризуб. – Париж, 1939. – 

Ч. 21. – 4 червня. – С. 3.
24 Палієнко М. “Був вірний Петлюрі, є і залишаюся...”: (Діяльність Івана Рудичева 

на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) // Студії з 
архівної справи та документознавства. – К., 2005. – Т. 13. – С. 195; Матросов Я. Біогра-
фія Івана Опанасовича Рудичіва – політика, публіциста, творця Української бібліотеки-
музею імені С. Петлюри в Парижі // Українська біографістика. – К., 2013. – Вип. 10. – 
С. 231. Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в 
Парижі як місце національної пам’яті: (До 140-річчя від дня народження Симона Пет-
люри та 90-річчя відкриття бібліотеки) // Архіви України. – К., 2019. – Вип. 2. – С. 16.
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музейна кімната, в якій були всі меблі, закуплені в готелі, де мешкав Симон 
Петлюра перед смертю, інші пам’ятки, а також стяг і бунчук 3-ої Залізної 
дивізії. Але одні з дверей до цієї кімнати були заставлені шафою, тому німці 
їх не помітили й не опломбували. Удовиченко з Рудичевим домовилися ви-
красти дивізійний стяг, замінивши його дублікатом. Дружина Удовиченка 
разом із іншими українськими жінками пошили копію прапора. Генерал 
згадував про ці події: “Врешті підроблений стяг був готовий, і за згодою 
п. Рудичева, ми мусіли пересунути шафу, відкрити двері і зробити те, що 
надумали, поміняти стяг. Ранком я з фальшивим стягом пішов до бібліотеки, 
щоб уночі перевести цю прикру операцію, але при вході на дворі я побачив 
десятки скриньок, двері бібліотеки були відкриті, а в бібліотеці метушилися 
робітники, що складали книжки в скриньки, а серед них двох німецьких 
старшин. Розгублений, зденервований І. Рудичів, побачивши мене, підійшов 
до мене і сказав, що запізно і що німці вивозять бібліотеку”25. Дивізійний 
прапор уже був акуратно складений і запакований. “Побачивши бойовий стяг, 
як у домовині, – згадував Удовиченко – я звернувся до німецького старшини 
сказавши: «Це є бойовий стяг, під яким вмерло тисячі українських вояків у 
боротьбі за Україну. Він був лише на сховищі в музеї. Прошу віддати мені 
цей стяг, бо він належить тим, хто доручив мені переховувати його – стар-
шинам і козакам»”. Однак німецький офіцер відповів, що немає потреби 
хвилюватися, бо вся збірка буде перевезена в Україну, він не може порушити 
отриманий наказ, а тому порадив звернутися до коменданта Парижа. Таким 
чином 20–21 січня 1941 р. всі збірки з бібліотеки, разом із прапором дивізії, 
були вивезені німцями. Олександр Удовиченко подав прохання до німецько-
го коменданта, в якому виклав історію прапора й закінчив такими словами: 
“Стяг має історичне значення для українських вояків, під ним впало на полі 
бою тисячі українських вояків, і його доручено мені зберігати. Жадним тро-
феєм він для німецької армії не може бути. Ви знаєте, що загрожує воякові, 
якщо він не захищає свого стягу до останньої краплини крови. Я звертаюся 
до вас, до вашої військової чести, джентельменства, з проханням повернути 
мені цей стяг”. Через кілька тижнів Удовиченка викликали до штабу комен-
данта Парижа, де до нього вийшов німецький полковник з пакунком і сказав: 
“Ви український генерал? Ви просили повернути ваш штандарт? Ми розу-
міємо вас, і на ваше прохання командуючий військами м. Парижу наказав 
повернути вам штандарт. Ось він – розгорніть і подивіться”. Так уже вдруге 
вдалося врятувати дивізійний прапор.

Стяг залишився у генерала Удовиченка й використовувався під час най-
важливіших подій. Наприклад, 26 вересня 1943 р. в Парижі відбувалося 
українське свято. В колишній каплиці шпиталю “Шаріте”, в якому помер 
25 травня 1926 р. Симон Петлюра, переданій тепер Українській греко-
католицькій церкві, було встановлено пам’ятні мармурові таблиці про цю 
подію, а біля них – розгорнуто малиновий дивізійний прапор26.

25 Тут і далі див.: Удовиченко О. Лист до редакції “На Слідах” // На слідах. – Онтаріо 
(Каліфорнія), 1955. – Ч. 3. – С. 12.

26 Українське свято в Парижі // Український вісник. – Берлін, 1943. – № 21. – 17 жов-
тня. – С. 2.
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727

Бойовий прапор Третьої Залізної стрілецької дивізії Армії УНР

Події Другої світової війни та перших повоєнних років стали справжнім 
погромом для українських історичних та культурних збірок, так дбайливо 
формованих еміграцією в європейських країнах. Конфісковані німцями фон-
ди Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі були перевезені 
до Берліна, потім – у місто Ратибор у Сілезії, де зрештою стали радянськими 
“трофеями”, і частина матеріалів потрапила спочатку до Білорусі, а нещо-
давно була знайдена у Москві. Не менш трагічна й доля збірок Музею ви-
звольної боротьби України в Празі, частина з яких була знищена, а решта – 
частково вивезена до СРСР та розпорошена між різними архівами та музея-
ми України і Росії. Тому Олександр Удовиченко вирішив передати дивізійний 
прапор на збереження до якогось українського музею за океан. Він розглядав 
можливість передачі стяга до Музею українського війська в Торонто, але не 
мав інформації про забезпечення цієї установи власною будівлею та можли-
вості збереження експонатів. Тому, порадившись із колишніми старшинами 
3-ої Залізної дивізії, зробив свій вибір на користь Українського національ-
ного музею в Каліфорнії, про створення якого як “понадпартійного” заде-
кларував наміри ще в квітні 1954 р. Каленик Лисюк, котрий ще до війни 
активно допомагав багатьом українським установам і музеям у Європі27. В 
містечку Онтаріо для цього музею було придбано окремий будинок, а також 
обладнано на випадок війни спеціальне сховище для експонатів у горах. До 
того ж декілька українських старшин якраз виїжджали до Сполучених шта-
тів. Генерал Удовиченко передав стяг полковником Олександром Данилен-
ком, який 26 серпня 1955 р. відпливав з Гавра до Нью-Йорка. На зроблених 
під час передачі світлинах добре видно, що прапор мав дуже обшарпаний 
вигляд: червоно-малинова шовкова тканина збутвіла, розійшлася і частково 
звисала клаптями, а частково була втрачена, відкриваючи підкладку-дубляж 
(іл. 6)28. На фото 20-літньої давності з виставки у бібліотеці стяг був ще у 
цілком задовільному стані, а сам генерал згодом пояснював такі зміни не-
дбалим ставленням людей, які оглядали пам’ятку під час її зберігання у 
церкві, оскільки доступ до прапора не був обмежений і кожен бажаючий міг 
підійти та зняти захисне покривало для огляду.

Отримавши пошкоджений стяг, Каленик Лисюк вирішив провести його 
швидку “реновацію”, в результаті чого рештки червоно-малинового шовку 
були зрізані з обох сторін, на підкладку нашито нову тканину і зверху при-
кріплено блакитно-жовтий криж із Тризубом та наново пришито старі торо-
ки (бахрому) і виконані з галуна написи та хрест29. 

А вже 15 жовтня 1955 р. у Лос-Анджелесі відбулося урочисте відкриття 
Українського національного музею. У ньому особлива роль відводилася саме 
дивізійному прапору: “Вкінці несуть малиновий бойовий стяг із тризубом 
третьої Стрілецької Дивізії, оркестра грає марш. Полковник Деркач має ко-
ротку промову при передачі прапору, а за ним бере слово поручник Романюк, 

27 Лисюк К. Шляхом світлої традиції: (Дещо про Празький Музей і перспективи 
Каліфорнійського) // На слідах. – Онтаріо (Каліфорнія), 1955. – Ч. 1. – С. 31.

28 Архів ОУН в Українській інформаційній службі, Лондон. – Ф. 30. – Оп. 3. – 
Од. зб. 39. – Од. обл. 3, 4.

29 Там само. – Од. обл. 2.
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як учасник боїв у визвольних змаганнях під цим прапором”30. Полковник 
Михайло Деркач як найстарший за рангом серед присутніх “залізних” стар-
шин, передаючи стяг на “переховання” до музею, зазначив: “Хай ця наша 
бойова реліквія, що вкрила себе невмирущою славою під час боротьби про-
ти червоних і білих московських наїздників, перебуває в Музеї на почесному 
місці, як пригадка нескінченої боротьби та дороговказ для молодих україн-
ських ґенерацій аж до часу, коли він знову замає понад головами бойових 
українських визвольних когорт, що йтимуть на Київ”31. У своїй промові Ка-
леник Лисюк також підкреслив, що серед матеріалів музею “є речі великої 
історичної цінности, як бойовий прапор 3-ої Стрілецької Дивізії”32. Дивізій-
ний стяг став одним із головніших експонатів нового музею (іл. 7).

Влітку 1958 р. відбулося об’єднання музею в Онтаріо з Українським на-
ціональним музеєм у Чикаго, а майно та більшість експонатів у серпні пере-
везено до Чикаго33. Частина цінніших матеріалів і дублікати книжок 
залишилися на збереженні Каленика Лисюка в Каліфорнії – їх планувалося 
використати при створенні відділу музею в Лос-Анджелесі.

До Олександра Удовиченка в Париж ще раніше надходили тривожні по-
відомлення про невдалу реставрацію прапора, а тепер виник цілий скандал, 
оскільки ветерани Армії УНР у США почали протестувати проти передачі 
стяга до музею в Чикаго, який перебував “в руках гетьманців”. Лисюк від-
повів на листа генерала, що прапор не передавав, а залишив у себе.

На початку грудня 1958 р. до Лос-Анджелеса приїхав у справах з Порт-
ленда Семен Нечай, який також був колишнім старшиною Армії УНР. В 
одному з листів він пізніше згадував, що йому припало “свого часу скрито 
перевезти прапор з Праги в Чехо-Словаччині до Парижу, і тим […] врятува-
ти його від захоплення совітською Московщиною в часі після другої Світової 
Війни”34. Мова йшла про прапор 3-ої Залізної дивізії, хоча про його перемі-
щення до Праги і потім із Праги в Париж наразі не вдалося знайти жодних 
інших відомостей. У Лос-Анджелесі Нечай зустрівся з Олександром Рішаєм, 
який раніше працював у музеї в Онтаріо, і той розповів йому про перипетії 
з “реставрацією” стяга. Разом із іншим колишнім старшиною, майором Гри-
горієм Маслівцем, Нечай склав про це акт. А наступного дня вони обоє від-
відали Каленика Лисюка в Онтаріо, де оглянули прапор, зафіксували його 
вигляд та записали пояснення. Лисюк спершу сказав, що рештки старого 
матеріалу було знищено, а потім поміняв свої свідчення і твердив, що всі 
обрізки було складено в коробку і передано до музею в Чикаго, про що також 
занотовано в акті. Обидва акти склали у шести примірниках кожен: для му-
зею УВАН у Нью-Йорку, для Українського воєнно-історичного інституту 
(УВІІ, в актах названого як “Українське військово-історичне товариство в 

30 Офіційне відкриття Українського Національного Музею // На слідах. – Онтаріо 
(Каліфорнія), 1955. – Ч. 4. – С. 15–16.

31 Промова полк. Деркача // Там само. – С. 19.
32 Промова Каленика Лисюка, директора Українського Національного Музею // Там 

само. – С. 25.
33 Злука музеїв // Музейні вісті. – Чікаґо, 1959. – Ч. 1. – С. 27.
34 Лист С. Нечая до І. Толочного від 28 березня 1960 р. (Вiйськово-історичний музей 

i архiв Української вільної академії наук у Канаді. – Т. 2. – Файл 2/22). 
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Торонто”)35, для генерала Олександра Удовиченка, а ще три – для учасників 
цих опитувань. 

Нечай відправив обидва акти та листа Миколі Битинському 21 січня 
1959 р. з проханням передати акти до архіву УВІІ в Торонто, а також наді-
слати йому адресу генерала Удовиченка, для якого також призначено при-
мірники актів. Відповів йому голова УВІІ генерал Михайло Садовський, який 
підтримував контакти з Удовиченком, аж 1 червня 1960 р. Така “оператив-
ність” трохи роздратувала Нечая, котрий за цих півтора року активно займав-
ся питанням дивізійного прапора, знайшов адресу Олександра Удовиченка і 
переслав йому акти, а також обговорював справу з “залізними” ветеранами з 
Нью-Йорка. Загалом усі сходилися на думці, що прапор треба забрати від 
Каленика Лисюка, однак розбіжності були щодо того, куди його віддати на 
збереження. “Залізні” старшини виступили проти передачі прапора в Чикаго, 
бо вважали, що цей музей “не дуже цінить все, що походить від УНР, бо ніби 
він в руках гетьманців, а зараз увійшли бандеровці”, а тому наполягали на 
передачі пам’ятки до консисторії Української православної церкви США в 
Баунд-Бруку, де архієпископ Мстислав Скрипник якраз займався розбудовою 
церковно-меморіального комплексу, до складу якого мали входити музей, 
архів і бібліотека. Нечай разом із Маслівцем вважали, що українська громада 
в Канаді є більш потужною і менше піддається асиміляційним впливам, а 
тому найкраще стяг віддати на збереження до Вінніпеґу до митрополії Укра-
їнської православної церкви Канади, і навіть вже намагалися отримати по-
передню згоду митрополита Іларіона Огієнка. Натомість генерал Садовський 
пропонував віддати прапор у Торонто до збірки Музею українського війська, 
який функціонував при УВІІ. Всі ці пропозиції надсилалися в Париж до 
Олександра Удовиченка, який мав прийняти остаточне рішення.

У серпні 1960 р. генерал Удовиченко нарешті визначив полковника Дер-
кача та сотника Романюка уповноваженими отримати прапор від Каленика 
Лисюка. Ці уповноважені зволікали понад місяць і аж у кінці вересня за-
брали дивізійний стяг та передали на тимчасове збереження до церковної 
каси. 16 жовтня у Лос-Анджелесі відбулася нарада “залізних” – колишніх 
старшин 3-ої дивізії, які розглянули варіанти передачі стяга до Баунд-Брука, 
Вінніпеґа й Торонто. Більшістю голосів вони рекомендували віддати прапор 
до військового музею УВІІ в Торонто. Ці рекомендації було надіслано на 
погодження до Олександра Удовиченка. Однак через різні думки та супе-
речки вирішення питання знову затяглося, і лише влітку 1961 р. прапор було 
передано, але не в Канаду, а до Баунд-Брука під опіку архієпископа Мсти-
слава. Там пам’ятка зберігалася понад 30 років. 

У 1992 р. патріарх Української автокефальної православної церкви 
Мстислав Скрипник вирішив повернути стяг 3-ої Залізної стрілецької дивізії 
Армії УНР в Україну36. 24 серпня під час відзначення першої річниці Неза-
лежності на Софійському майдані в урочистій обстановці він вручив цей 
прапор 1-му полку новоствореної Національної гвардії України. У 1996 р. 

35 УВІІ утримував Музей українського війська й флоту УНР.
36 Патріарх Мстислав виїхав до Києва // Народна воля. – Скрентон, 1992. – Ч. 33. – 

27 серпня. – С. 1.
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командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Ігор Вальків 
передав прапор до Центрального музею Збройних сил України на вічне збе-
рігання. У музеї, перейменованому 2010 р. в Національний військово-
історичний музей України, стяг виставлявся в постійній експозиції. Було 
проведено реставраційні роботи, в ході яких прапор очищено від забруднень, 
а також демонтовано криж, який очищено від залишків клею, відновлено й 
укріплено його тканину. Після реставрації прапор експонувався 2004 р. на 
виставці “Перша світова війна. Пам’ять про нації” в Німецькому історично-
му музеї у Берліні як свідок національно-визвольної боротьби за незалеж-
ність внаслідок подій Першої світової війни. Стяг також був серед 
експонатів виставок “Українське коло: до сторіччя визвольних змагань 
(1917–1921 рр.)”, проведених у Києві (2018 р.) та Нью-Йорку (2019 р.).

У 2017 р. було виготовлено репліку бойового прапора 3-ої Залізної ди-
візії, з якою того ж року (іл. 8) і наступного військовослужбовці Збройних 
Сил України відкривали парад на Хрещатику на честь Дня Незалежності 
України. 

Наразі в історії цієї пам’ятки ще залишається досить багато нез’ясованих 
питань. Можна надіятися, що глибші дослідження дозволять встановити 
точну дату виготовлення та запровадження прапора, детальніше простежити 
шлях його переміщення, зʼясувати інші деталі (наприклад, як виглядав і чи 
зберігся фальшивий прапор, виготовлений у січні 1941 р.). Певні неприємні 
обставини з “реновацією” стяга 1955 р. і наступними конфліктами віддзер-
калюють досить складні стосунки в середовищі тогочасної української емі-
грації, де вирішення простих справ перетворювалося на політизовану 
проблему, внаслідок чого прийняття термінових рішень розтягувалося на 
роки. Треба зазначити, що всі особи, причетні до цих подій, все ж діяли щиро 
і з найкращих спонукань, всі намагалися зберегти пам’ятку і вірили, що рано 
чи пізно вона повернеться в Україну – і генерал Олександр Удовиченко, який 
зберіг прапор, незважаючи на важкі умови та ризикуючи власним життям, і 
Каленик Лисюк, який розумів цінність реліквії, але в силу свого поняття на-
магався її “поправити”, і Семен Нечай, Григорій Маслівець чи генерал Ми-
хайло Садовський, які також прагнули, щоб цінний історичний артефакт не 
було втрачено.

* * *
У публікації наводимо кілька документів, які зберігаються у фондах 

Вiйськово-історичного музею i архiву Української вільної академії наук у 
Канаді (Вінніпеґ), у збірці Українського воєнно-історичного інституту, том 2, 
файл 2/22, паґінація сторінок відсутня. Це акти про “переробку” прапора 3-ої 
Залізної дивізії, складені 1958 р., а також листування в цій справі з 1959–
1960 рр. Ці матеріали дають досить багато інформації про історію самого 
прапора та події навколо нього. Тексти документів подано майже без змін, 
без зазначення авторських правок (виправлень чи викреслень), із корегуван-
ням лише пунктуації та явних хибодруків. У квадратних дужках проставле-
но пропущені літери. Всі документи машинописні, дописані від руки тексти 
подано курсивом. 
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ДОКУМЕНТИ

№ 1
3 грудня 1958 р., Лос-Анджелес. – Акт про переробку
прапора 3-ої Залізної Стрілецької Дивізії Армії УНР 

АКТ
3-го грудня 1958 року, в Лос Анджелес, Олександер Рішай, що був працював в 

Українському Національному Музеї в Онтаріо, коло Лос Анджелес, в присутності 
Григорія Маслівця й Семена Нечая розповів таке про прапор 3-ої Залізної Стрілець-
кої Дивізії Армії Української Народньої Республіки, який переховується в названому 
Музеї:

Перед офіційним відкриттям Музею, на розпорядження пана Каленика Лисюка 
прапор було перероблено, бо він в своєму дійсному стані “виглядав негарно”. Ку-
плено було новий малинового кольору матеріял, який і нашито було зверху на по-
лотно, що є в середині прапора як його основа, а ориґінальне полиняле й подерте 
полотнище було з того полотна знято й знищено. Тризуб з прапора було відпорото 
й нашито знову на нове полотнище прапора. Працю цю виконала пані Пікулик, яка 
жила того часу в Онтаріо.

Ол. Рішай
Маслівець
С. Нечай
Акт цей складено в шістьох примірниках:
1. Для Музею УВАН в Нью Йорку,
2. Для Українського Військово-Історичного Товариства в Торонто, Канада.
3. Для б. командира 3-ої Зал. Стр. Дивізії  ґен. шт. Ґен.-пор. Олександра Удови-

ченка,
4. Для актів Олександра Рішая,
5. Для актів Григорія Маслівця,
6. Для актів Семена Нечая.
Машинопис.

№ 2
4 грудня 1958 р., Онтаріо (Каліфорнія, США). – Акт про переробку 

прапора 3-ої Залізної Стрілецької Дивізії Армії УНР 
АКТ

4-го грудня 1958 року Григорій Маслівець і Семен Нечай відвідали пана Кале-
ника Лисюка в Онтаріо, біля Лос Анджелес, і при тій нагоді мали можливість огля-
дати прапор 3-ої Залізної Стрілецької Дивізії Армії Української Народньої Республі-
ки, що зараз переховується у п. К. Лисюка. Ці оглядини прапора виявили, що на 
полотно, яке являється основою прапора, нашито з обох боків новий малинового 
кольору матеріял, на який зверху й пришито знову відпороті від прапора золотого 
кольору знаки й написи. Старі золотого кольору торочки /бахрома/ теж знову на-
вколо прапора пришито. Зверху нового матеріялу пришито теж ориґінальну малу 
частину прапора, на тому ж місці, як і було, – блакитно-жовтий квадрат з золотим 
на ньому тризубом. Нове малинове полотнище прапора було п. Лисюком, на про-
хання пп. Маслівця й Нечая, в одному місці розпорото. При тому було зауважено, 
що полотно-основа прапора тепер покрито тільки новим матеріялом, а старого 
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зверхнього матеріялу прапора зовсім нема ні на одній його стороні. На запитання, 
де зараз є той старий матеріял, п. Лисюк відповів, що його майже не було, були 
тільки рештки, і що прапор до Музею в Онтаріо так і було передано – з невеликими 
рештками старого матеріялу, який обсипався. Тому було й знято ті рештки старого 
матеріялу та зроблено нове полотнище. На запитання, де є ті рештки старого мате-
ріялу, п. Лисюк відповів, що їх було знищено, а потім, – після здивовання цим під-
писаних відвідувачів, – п. Лисюк сказав, що рештки полотнища прапора було по-
кладено до коробки й передано до Музею в Чікаґо, з яким недавно Музей в Онтаріо 
злився.

Маслівець
С. Нечай
Акт цей складено в шістьох примірниках:
1. Для Музею УВАН в Нью Йорку,
2. Для Українського Військово-Історичного Товариства в Торонто, Канада,
3. Для б. командира 3-ої Зал. Стр. Дивізії  ґен. шт. Ґен.-пор. Олександра Удови-

ченка,
4. Для актів голови управи музею в Онтаріо,
5. Для актів Григорія Маслівця,
6. Для актів Семена Нечая.
Машинопис.

№ 3
21 січня 1959 р., Портленд. – Лист Семена Нечая до Миколи Битинського 

Пopтланд, Ореґон, 21 січня 1959
До ВШПана Майора М. Битинського
Торонто, Канада

Дорогий Пане Майоре,
В грудні місяці я був у Лос-Анджелес, де мені прийшлось стрітися з п. Олексан-

дром Рішаєм, який оповів мені, що він вмістив в “Українських Вістях” /під псевдо-
німом Немирич, в числі за 20 листопада 1958 року/, статтю про український музей в 
Онтаріо, біля Лос-Анджелесу. В тій статті була теж згадка про прапор нашої 3-ої ди-
візії, якого ґен. О. Удовиченко передав з Парижа на переховання до музею в Онтаріо. 
Коли Ви знайдете те число “Українських Вістей” і прочитаєте згадану статтю, то 
зрозумієте, чому я з майором Г. Маслівцем, який живе в Лос-Анджелесі і якого я теж 
там бачив, вирішили задокументувати для історії стан, в якому прапор знаходився.

3-го грудня було записано заяву п. С. Рішая /це прикладений до цього листа Акт 
з 3-го грудня/, а 4-го грудня я з майором Маслівцем відвідали п. Каленика Лисюка 
в Онтаріо під Лос-Анджелесом і оглянули у нього прапор. Після оглядин прапору 
ми склали другий Акт, датований 4 грудня, і теж прикладений до цього листа. Оби-
два ці Акти прошу Вас взяти до архивів Воєнно-Історичного Товариства.

Один з примірників обох Актів призначено для ґен. О. Удовиченка. Прошу Вас 
не відмовити в надісланні мені його адреси у Франції.

Ми передбачали з майором Маслівцем, що коло прапору тепер може виникнути 
дискусія в нашій пресі. В кожному разі нам показував п. К. Лисюк запитання до 
нього з Франції, в якому від нього /п. К. Лисюка/ вимагалось пояснень в тій справі. 
Наші Акти з 3-го й 4-го грудня можуть бути помічними, як свідчення свого роду 
комісії, яка оглядала прапор і записала свої констатовання.
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Мені здається, що голос в справі прапора належиться забрати ґен. Удовичен-
кові і військовим організаціям. Можливо, що треба буде і опублікувати прикладені 
тут Акти. Але, на мою думку, це можна зробити тільки після узгіднення справи з 
ґен. Удовиченком способом, який він знайде за кращий.

З привітом 
Нечай
Машинопис; з нотаткою М. Садовського про отримання: 22/ІХ.59 МС.

№ 4
1 січня 1959 р., Париж. – З листа Олександра Удовиченка

до Михайла Садовського 
Високодостойний і дорогий Пане Генерале М. САДОВСЬКИЙ
[...]
Була у мене одна пекуча оправа, а саме зі стягом 3 Залізної дивізії, про яку 

певно Ви знаєте. Цей стяг хтіли забрати поляки, коли я виїздив з Данцігу до Франції. 
Поляки, митня сторожа, під загрозою атаки вояків, яка привелаб до кровоп[ро]ліття, 
не відважилась затримати стяг. Тут не обійшлос[ь] без провокації з боку нашого 
чекіста Ч.

У Франції цей прапор я тримав у себе, лише вперше винес його на домовину 
з[а]мордованого Отамана. Пізнійше, коли ми спромоглись влаштувати свою церкву, 
цей стяг я поставив в церкві, з тим що відкривано його на 22 січня, 25 травня, св. По-
крови, в день памяти 359, для відданя почести померлим Залізним. Але в церкві 
кожний хто цікавився стягом, знимав покришку, розглядав, неуважно закривав, але 
стяг був остільки знищений, що шматки з його шовк[ов]ої обкладини залишал[и]сь 
на підлозі. Наші люди, навіть вояки, не були виховані в розумінню цінности стягу, 
під яким складали голови бойці. Я рішив передати стяг до музею імени Отамана, 
бібліотеки. В ньому сьог[о]дня небіжчик І. Рудичів забезпечив спокійне місце.

Але прийшли німці. Конфіскували, запечатали бібліотеку і музей. Отже стяг 
опинився в руках німців, які запевняли, що все це буде відправлено де столиці Украї-
ни Киіва. Рішив викрасти стяг. Підготовив дублікат, знайшли незапечатану дверь і 
наранок хтіли перевести цю операцію, але коли я прийшов до бібліотеки, то робіт-
ники під доглядом німецького старшини укладали бібліотеку в скриньки. Рудичів 
метався по кімнатах, лише переляканим голосом сказав – запізно. Німецький стар-
шина категорічно відмов[ив]ся віддати мені стяг.

Бібліотеку і музей за пару днів було спустошено, вивезено. Я звернувся до ко-
манд. військами парижського району листовно, де писав, що стяг це істор. цінность 
нашої Армії, для німців не може бути трофеєю, що за здачу штандарта винні ка-
раються смертью, звертаюсь до дже[нт]льменства нім. вояка, прошу повернути стяг. 
За пару днів мене викликали до штабу, повернули стяг. 

Отже в друге пощастило врятувати стяг. Я забачав, що тримати стяг у Франції 
небезпечно, а тут урочиста заява, що в Америці відкрився музей – Лисюка.

Власний будинок, бетонова схованка та інше. Я порадився зі своїми старшина-
ми і передав стяг до нового і здається першого музею.

Правда, я думав про передачу стяга до Вашого музею в Канаді, але для мене 
неясне було, чи Ваш музей забезпечений будинком, де все зберегається, а тут нагода, 
кілька старшин переіздило до Америки і переслав стяг.

Я знав п. Лисюка вже давно, як мецената, що збірав цінности і допомогав грішь-
ми музею в Празі, тому довірився йому.
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Урочисте приняття стягу до музею, парад та інше все це було добре організова-
но, але пізнійше довідався, що п. Лисюк рішив обновити стяг і обновив так, що від 
старини нічого не залишилось, споров шматочки шовку і покрив новим шовком, 
словом, стяг вийшов ніби новий. Додумався. Тепер пришла вістка, що музей Лисюка 
зєднався з музеєм в Чікаго, який в руках гетьманців. Старшини в Америці запротес-
тували про передачу стяг[у] в Чікаго. Я не знаю, що то за музей в Чікаго, і з огляду 
на протест старшин, написав п. Лисюку, щоб стягу не передавав до Чікаго. П. Лисюк 
відповів, що стяг і деякі істор. цінности залишає у себе. Словом каша, неразбериха. 
Як-що музеї обєднались, то здається все мусило бути в Чікаго, а кому ж належать ті 
найбільше цінні речі, в тому числі і стяг, що залишив у себе п. Лисюк. Виходить так, 
що це є власні[с]ть п. Лисюка, бо ж Рада музею в Онтаріо перестала існувати.

Це все так заплутано, і мені здалека тяжко розібратись, де правда, де зло.
Мені тепер дорікають /полк. Філанович/ ще я зробив помилку, а треба булоб 

стяг передати у Ваш музей. Я хтів зробити як найкраще, а ви[й]шло невдало.
Отже у мене думка взяти стяг у Лисюка і передати Вам, лише у мене є побою-

вання, як довго може існувати Ваш музей?
Буду радий за Вашу пораду, бо мені дають багато порад, але всі вони нереальні, 

не вирішають болючого для мене питання.
Ще раз вітаю Вас, Вп. родину, п. майора Битинського, п. Ліповецького, всіх.
Відданий, завжди до Ваших послуг
О. Удовиченко 
Машинопис; з нотаткою М. Садовського про отримання: 20/І.59 МС.

№ 5
17 листопада 1959 р., Париж. – З листа Олександра Удовиченка

до Михайла Садовського 
Дорогий друже Пане Генрале М. Садовський
[…]
Тепер на ріжні теми. З рік тому я передав прапор 3 дивізії на сховання до музею 

п. Лисюка в Америці. Він зробив першу дурницю, а саме здер малинову покришку, 
яка від часу була подерта, і поставив нову, і тим самим прапор втратив свій вигляд, 
та, як він каже, “обновив” прапор. Тепер свій музей він зєднав з музеєм в Чикаго, 
який ніби не дуже цінить все що походить від УНР, бо ніби він в руках гетьманців, 
а зараз увійшли бандеровці. Мені з Парижа тяжко розібратись, що і як. Залізні стар-
шини запротестували проти передачи прапору до музею в Чикаго, тому п. Лисюк 
стримався передати його до Чикаго, таким чином прапор залишився в приватних 
руках п. Лисюка. Пишуть мені, що треба той бідолашний прапор забрати від п. Ли-
сюка, якого обвинувачують в ріжних гріхах, навіть спекуляціях з музеєм.

В свій час, я хтів, думав, прапор передати до Вашого музею, але сього не ста-
лось збігом обставин, а до того мені доказували, що вразі, даруйте, якби Вас не 
стало невідомо, яка його доля постигне.

Хоч в Америці зараз утворено кілько музеїв /Дацько, при церкві еп. Мстислава, 
Чикаго/, але всі вони в руках осіб так мовити приватних, тому залізні старшини 
пропонують передати прапор до Канади, де укр. еміграція найсильніша, найбільш 
організована, де і православна церква стоїть високо, авторитетна.

Пропонують, щоб прапор передати під охорону прав. церкви в Канаді – поста-
вити в собор. Як-що обминають прапора у Вашому музею, то тільки з тих причин, 
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що його чекає в майбутньому. Отже я заплутався поміж трьох сосон, бож не знаю, 
що робити?

Констисторія прав. церкви в Канаді /от. Савчук/ принципово погодився, але 
треба ще звернутись до митрополита Огієнко безпосередне.

Повторюю, що я не можу розібратись з Франції, як і що, але думка про спрова-
дження прапору до Канади мені дуже подобається.

Прошу висловити Вашу думку?
[…]
Ваш О. Удовиченко
17.ХІ.59
Париж
Машинопис; з нотаткою М. Садовського про отримання: 24/ХІ.59 МС.

№ 6
1 червня 1960 р., Торонто. – Копія листа Михайла Садовського

до Семена Нечая
Копія для майора Маслівця.
1.6.60

Вископоважаний Пане Інженере,
Оце недавно майор Битинський передав до Інституту Вашого листа з 21 січня 

1959 року, в справі прапору 3-ої Залізної стрілецької дивізії та два акти, Вами і ма-
йором Маслівцем підписані.

Прикро було їх читати... Розплодилося за останній час тих “Музеїв” аж за бага-
то. Взялися за цю справу люди нефахові, а ті, що мріють збогатитися на цьому “ін-
тересі”. Це ж впрост не до подумання, щоб так: знищити історичну памятку, дорогу 
не тільки для участників визвольних змагань, а й для майбутніх поколінь і для ук-
раїнської воєнної історії.

Припускаємо, що ген. Удовиченко вже про цей факт повідомлений, але не за-
йвим буде переслати йому обидва Ваші акти, з відповідними коментаріями. Для 
цього долучаємо тут його адресу: […]

Натурально, що належалоб відібрати від п. Лисюка цю  історичну дорогу па-
мятку, хоч би її в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. Але це залежить тільки від 
ген. Удовиченка, як командира тої дивізії, до якої прапор належав і був ним пере-
сланий Лисюкові, людині мало кому знаній, до того – цивільній.

Як відомо, заснований ним музей проіснував недовго і ним же був зліквідова-
ний. Він ніби то свій музей зєднав з музейом у Чикаґо, але все майно передав він 
туди – невідомо. Де знаходиться, хоч і покалічений іґнорантами прапор 3-ої дивізії, – 
також невідомо. Маємо на думці звернутися до музею в Чикаґо в справі передачи до 
нашого музею зірваних решток ориґінального матеріялу зі згаданого прапора.

Як то добре, що Ви і майор Маслівець приняли близько до серця варварський 
вчинок і слушно зареаґували на це, спорядивши акти, які безперечно будуть цінним 
матеріялом для воєнного історика і разом з тим – пересторогою для тих легковірних 
людей, які й досі посідають історичні памятки і хотіли зберегти їх для українського 
народу. Честь і Хвала Вам обом...

М. Садовський, Голова
В. Завадська, Адміністратор
Машинопис; з нотаткою М. Садовського: /Нечай/.
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№ 7
15 червня 1960 р., Торонто. – Копія листа Михайла Садовського

до Олександра Удовиченка
Дня 18.VІ.1960 вислано копії до:
М. Деркач, Г. Маслівець, С. Нечай
15.6.60

Високоповажаний і дорогий Пане Генерале,
Даруйте, що з таким запізненням відповідаємо по суті на два Baші листи, в 

справі прапору 3-ої Залізної Стрілецької Дивізії. Повірте, що це не легковажність чи 
яка інша неґативна причина. Ми мали таку силу листування в справі прапору з стар-
шинами нашого війська, що перебувають в Америці, тим більше, що все це набрало 
великої гостроти, – що не було змоги щось конкретного й вирішального Вам відпо-
вісти.

Сьогодні прийшли ми до висновку, що можемо Вам написати про наше настав-
лення в цій справі, що базується на думці значної кількости наших старшин в Кана-
ді і США.

Наш музей є власністю не поодиноких осіб, орґанізацій чи партій, а належить 
Українській Нації, і коли Україна приверне свою незалежну Державність, то Музей 
українського війська в Канаді має бути перевезений до столиці України – Києва.

Музей українського Війська є одинокий, який зібрав, переховує і показує на 
прилюдних виставках, перше в Европі, тепер в Канаді, /досі відбулося 39 виставок/ 
найдорожчі скарби крівавої епопеї Визвольної Боротьби України. Серед експонатів 
знаходяться наразі 15 прапорів, серед яких є 3 бойових Армії УНР, один УПА і один 
морський. Наше старшинство вважає, що одиноким місцем, гідним Вашого дивізій-
ного прапора, був би Музей Українського Війська в Канаді.

Ми дуже тішимося і вдячні Вам, що незалежно від нашої думки Ви вирішили, 
після відібрання прапора від Лисюка, передати його нашому Музейові.

Тепер, що до Ваших побоювань: чи довго може існувати наш Музей? – Так 
довго, аж буде змога перевезти його в Україну, коли вона звільниться від ворожої 
окупації. На цей час перебування на чужині музей буде під опікою спеціально в цій 
цілі покликаного й леґалізованого Державною владою Канади Товариства.

З правдивою пошаною, подякою і щирим вояцьким привітом
М. Садовський
Голова
В. Завадська
Адміністратор
Машинопис; з нотаткою М. Садовського: /Удовиченко/.

№ 8
21 червня 1960 р., Лос-Анджелес. – Лист Семена Нечая

до Михайла Садовського 
Лос-Анджелес, 21 червня 1960

Дорогий Михайло Вікенть[є]вичу,
Недавно я Вам писав про прапор. Та мушу ще сідати за одного листа. Стало 

мені відомим, що старшини в Лос Анджелес – який десяток – будуть на своєму зі-
бранні “вирішати долю прапору”. Правда, це Олександер Іванович до того привів 
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своєю нерішучістю і мовчанкою в справі прапору протягом півтора року. Але як там 
воно не є, а,  на мою скромну думку, стає та справа не на здоровий ґрунт.

Коли старшинам дано вирішувати справу, вони питаються думки своїх ґенера-
лів. Це добре. От зараз мені відомо, що з Лос Анджелесу запитано тим чи іншим 
старшиною думку у таких ґенералів: Загродського, Вашу, Вишнівського і Крата. 
Ґенеральська думка мусить мати свою вагу. Її добре мати. Тільки як це все робиться, 
що думку у ґенералів питається випадковий гурт старшин, що опинився тут, де 
траґедія прапору 3-ої дивізії розігралася. Чому цю ґенеральську думку не організо-
вано по-за запрошенням старшин, і чому цю думку не організував і не організовує 
хтось, хто для ґенералів самих мав би бути українським авторитетом.

Я до Вас пишу оцього листа, як було і з попереднім, як до мого особистого 
приятеля. Я в таких самих добрих, приятельських відносинах з Олександром Івано-
вичем, і отакі думки щодо прапору і ґенеральської думки про неї я зараз пишу і до 
Олександра Івановича. Я йому висловлюю мою думку, що це ненормально, що зараз 
робиться. Що це він би мав організувати думку ґенералів, і коли треба вже радитись 
з старшинами, то для них, на їхні наради, вже мала б бути готова ґенеральська дум-
ка їм для відома. Я навіть пишу більше Олександру Івановичу. Я йому пишу, що він 
зі славою водив свою дивізію в боях і не радився ні з ким, приймаючи свої відпо-
відальні рішення, бо був командиром, на якому та відповідальність лежала. Хай він 
і тепер відповідає за свій прапор і робить свої відповідальні рішення, а не перекидає 
цю відповідальність на старшин, які не приготовлені для важливих рішень, які не 
мають відповідного розгляду і розуміння, чого в Канаді або Ню-Йорку прапорові 
мати надалі місце постійного перебування краще. Руководяться отакими міркуван-
нями: Ню-Йорк – це великий осередок. А головніше, що там у Церкві Мстислав, 
свій же “брат”, можна сказать, а Канада – це ж “село” і т. д. Не всі коштовні речі 
виносяться на великий базар. Для винятково дорогих предметів є спеціяльні малень-
кі базарчики, які іноді розположені “на селі”, а не в “Ню-Йорку”. Єванґелія Ганни 
Ярославовни, на якій присягали на вірність королі Франції, вступаючи на трон, 
переховується у Франції не у французькому Ню-Йорку, Парижі, а на французькому 
“селі” – в Реймському соборі.

Я уже писав Вам про ті заходи, які я зробив з Маслівцем – саме в Канаді, в на-
шій Канадійській Церкві. Олександр Іванович довго стримувався і нарешті тільки в 
своєму листі до мен[е] з кінця травня місяця, отже кілька тижнів тому, погодився з 
тим, що Канадійське “село” було б для прапору найкращим місцем не тільки з по-
гляду мотивів за те, а й з огляду на самі наші українські теперішні відносини, я ду-
маю. Отже Олександр Іванович уже сам за Канаду, тільки, як мені здається, він хоче, 
певно, щоб відповідальність за прапор лежала не на ньому, і тому звертається скрізь 
з пропозицією “вирішити”.

Ви, Михайло Вікентьєвичу, сам у Канаді живете. Чи не здається Вам, що для 
прапору краще місце, за теперішніх обставин і з огляду на наше українське майбут-
нє, як його можна тепер бачити, – саме в Канаді, де він ще більше поглибить ту 
українізаційну працю серед канадійських українців, яка гарно розвивається. Але 
розвивається, і можна думати, що буде далі розвиватися, тоді як в ЗДА наші люди 
не тільки призначені на денаціоналізацію, а й фактично напевно денаціоналізуються. 
Навіть німці не витримують в цьому американському котлі і зникають. В Портланді, 
в штаті Ореґон, при мені на одній німецькій церкві замазували останній слід, що це 
була колись, тільки 70 літ тому заснована ново-прибулими до Америки німцями, 
німецька кірха. Замазували на тій церкві саме по німецькому зроблений напис, що 
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це німецька церква. Тепер це звичайна, як скрізь бачите, американська церква, єван-
гельська чи що, з англійськими написами, з англійською богослужбовою мовою.

Якщо Ви прихиляєтесь до думки про приміщення прапору в Канаді, то може 
Ви могли б і від себе підсилити в тій думці Олександра Івановича. Він хоч і зрозумів, 
що так краще, але пише мені, що з Ню-Йорку де-хто із старшин пише до нього, і 
кажуть йому, що прапорові краще бути в Ню-Йорку. Але в кожному разі ґенерали 
мали б усі бути з собою в контакті /і згоді/, щоб не було у старшин того вражіння, 
що якби це не вони ґенералів тягнули до думання за долю прапору, то вони так би й 
ловили далі спокійно собі рибу...

Старшини почали листуватись з ґенералами при помочі летунських листів у 
справі прапору. Що за гарячка одразу після так довгої сплячки? Оце тому й я Вам 
посилаю цього листа летунською поштою, але не для того, щоб Вас у чомусь на-
глити, а щоб уже наздігнати час, бо може на ті летунські листи і Ви відповідаєте 
скоро. Тоді краще мати більше думок для відповідей.

Сердечно Вас вітаю і Ольгу Тимофієвну
С. Нечай
Машинопис; з нотаткою М. Садовського про отримання: 23/VI.60 МС.

№ 9
17 жовтня 1960 р., Лос-Анджелес. – Лист Григорія Маслівця

до Михайла Садовського 
17 жовтня 1960. Лос Анжелес.

Високоповажаний Пане Ґенерале!
В справі прапору 3-ої дивізії нарешті можно вже говорити про результати. Отже: 

довго ця справа тягнулася завдяки зволіканням ґенер. Удовиченка. Аж десь у серпні 
бр. від нього прийшло уповноваження прапор від Лисюка перебрати, а Лисюкові від 
нього ж – прапор передати. А потім почали зволікати ті, що ґенерал їм доручив 
прапор перебрати. Зволікали більш місяця і аж кінцем вересня таки зібрались і по-
їхали. Прапор перебрали і привезли його сюди. Почалося зволікання зі скликанням 
наради “залізних”, яким ґенерал доручив опреділити місце, куди прапор буде при-
міщений. На місцевому терені оказалось тих “залізних” /колишн. старшин 3 дивіз./ 
7 осіб:

1. Полк. Деркач,
2. сот. Романюк,
3. « Якубенко,
4. « Старовійт,
5. поруч. Гулевич,
6. з неясним ранґом – Мірощенко, наш священ.
7. і отой самий Каленик Лисюк.
Нарада відбулася вчора /16 жовтня/, на нараду прийшло 4 перших, а священик 

Мірощенко передав Деркачеві своє побажання – прапор примістити в Консісторії 
Укр. Правосл. Церкви, Баунд Брук /архиєп. Мстислав/. Мене полковник покликав 
додатково на нараду, без права голосу /не “залізний” бач!/. Установлено було три 
можливости і між ними треба було вибрати. –

1. Консіст. Укр. Правосл. Церкви в США,
2.  « « « « « Канаді,
3. Воєнно Історич. Інститут в Торонті.
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У обговорюванні я забрав слово і пояснив – чому не США взагалі, а Канада, та 
“за” і “проти” Вінніпеґ чи Торонто. Вирішено голосованням було: Торонто. Вирі-
шення це пошлють Деркач з Романюком, уповноважені ґен. Удовиченка, – Ґенера-
лові для затвердження. Я їх просив копію протоколу послати Вам, щоб Ви листом 
від себе вплинули на те затвердження, бо з досвіду вже знаю, що Ґенерал в Парижі 
“крепко” і довго думає та міняє свої рішення. Щойно по отриманні від нього згоди 
будуть наші “залізні” думати над способом – як той прапор перенести з нашої цер-
ковної каси /там він є уложений/ до Торонта. Маю на думці запропонувати їм тоді, 
що той прапор відвезу до Вас я, якщо мені дадуть гроші на подорож. Чи на те по-
годяться? – вгадати досить тяжко. Погодилися б і коли я поїхав за свій кошт, я так і 
зробив би, але ж ... я вже 4-ий рік тут безробітним, а тому долярів не маю.

Привітання Вашим!
З пошаною
Маслівець
Машинопис; з нотаткою М. Садовського про отримання: 19/Х.60 МС.

№ 10
19 жовтня 1960 р., Торонто. – Копія листа Михайла Садовського

до Григорія Маслівця 
19.10.60

До ВШПана Майора Гр. Маслівця,
Члена Дирекції Укр. Воєн. Інституту

Високоповажаний Пане Майоре,
Нарешті справа з прапором 3 Залізної Стр. Дивізії вирішена і то так, як воно 

повинно бути. Отже, прапор Українського Війська знайдеться у військовій інститу-
ції, разом з іншими прапорами, а не серед церковних хоругов.

З приємністю констатуємо, що до цього рішення спричинилися Ви, пане Майо-
ре, в чому є Ваша велика заслуга.

Тому, в імені Інституту складаємо Вам подяку, як людині, яка не втратила висо-
кого почуття ідеї українського Державного Війська.

Що до перевезення прапора до Торонта, сумніваємося, щоби “залізні” могли 
асиґнувати так велику суму на уплату подорожи до Канади. Наш інститут також не 
в стані покрити кошти перевозки. Тому нам приходить на думку, щоби прапор пере-
слати почтою, забезпечивши  його певною сумою. Звичайно, нам хотілосяб гостити 
Вас у себе, але самі бачите, як стоїть справа.

За Вашою порадою, звернемося негайно до ґен. Удовиченка з проханням не 
зволікати з затвердженням Вашої постанови.

З правдивою пошаною й вояцьким привітом
М. Садовський
Голова
В. Завадська
Адміністратор
Машинопис. Нотатка М. Садовського вгорі аркуша: Запитано про заходи “Залізних” у 

справі стягу. 22/ІІІ. 61 МС; та внизу аркуша: Акція передачи стягу закінчилася. Стяг знахо-
диться в Церкві Баум Брук під опікою арх. Мстислава 27.7.61.

* * *
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Андрій Гречило (Львів). Бойовий прапор Третьої Залізної стрілецької диві-
зії армії Української Народної Республіки

У статті розглядається історія бойового прапора одного з найкращих підрозділів 
Армії Української Народної Республіки – Третьої Залізної стрілецької дивізії. Досі 
ще не вдалося точно встановити час запровадження цього символу. Ймовірно, що 
його почали використовувати ще влітку 1919 р. Після того, як восени 1920 р. части-
ни цієї дивізії перейшли річку Збруч, вони були інтерновані поляками й розміщені 
у таборі в м. Каліш. Після ліквідації табору прапор залишився у командира дивізії 
генерала Олександра Удовиченка, який 1924 р. виїжджає до Франції. Там прапор 
використовувався під час різних пам’ятних і урочистих заходів української громади 
і ветеранських організацій. Під час Другої світової війни німці конфіскували прапор 
разом з іншими українськими культурними пам’ятками в Парижі. Але завдяки на-
полегливості генерала Удовиченка стяг вдалося повернути. Після війни його було 
передано 1955 р. спочатку до Українського національного музею в Каліфорнії, а 
1961 р. – до консисторії Української православної церкви США в Баунд-Бруку під 
опіку архієпископа Мстислава Скрипника. У 1992 р. він, уже як патріарх Української 
автокефальної православної церкви, повернув прапор в Україну і вручив його 
1-му полку Національної гвардії. З 1996 р. дивізійний прапор передано на постійне 
зберігання в музей. Було проведено його реставрацію. Історична реліквія експону-
валася на різних виставках в Україні, Німеччині, США.

Ключові слова: прапор, Третя Залізна стрілецька дивізія, Українська Народна 
Республіка, Олександр Удовиченко.

Andrii Grechylo (Lviv). Military Colors of the Third Iron Rifle Division of the Army 
of the Ukrainian People’s Republic

The paper considers the historical path of the battle flag of the Third Iron Rifle Divi-
sion, one of the best military units in the Ukrainian People’s Republic. It has not been 
possible to determine the exact time of introduction of this symbol yet. It is possible that 
it began to be used in the summer of 1919. In the autumn of the next year the units of this 
division crossed the Zbruch River and they were interned by the Poles and placed in a 
camp in the town of Kalisz. After elimination of the camp, this flag remained with the 
division commander, General Oleksandr Udovychenko, who left for France in 1924. The 
flag was used there during various memorable and solemn events of the Ukrainian com-
munity and veterans’ organizations. During World War II the Germans confiscated this 
flag along with other Ukrainian cultural relics in Paris. But the flag was returned due to 
the persistence of General Udovychenko. After the war it was transferred in 1955, first to 
the Ukrainian National Museum in California, and then, in 1961, to the consistory of the 
Ukrainian Orthodox Church in Bound Brook, NJ, where it came under the care of Arch-
bishop Mstyslav Skrypnyk. In 1992, being the patriarch of the Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church, he returned the flag to Ukraine and presented it to the 1st Regiment of 
the National Guard. Since 1996 this historical flag has been transferred to a museum for 
permanent storage and was restored. It has been exhibited at various exhibitions in 
Ukraine, Germany, and the USA.

Keywords: military colors, Third Iron Rifle Division, Ukrainian People’s Republic, 
Oleksandr Udovychenko.




