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О Б ’Є Д Н А Н Н Я  б у в ш и х  В О Я К І В  У К Р А Ї Н Ц І В  У В Е Л И К І Й  Б Р И Т А Н І Ї

Р ІК  38  1996  Ч. 1 -4 (126-1 ЗО)

Майор д-р Святомир М. ФОСТУН

ВІН ПРИСВЯТИВ СЕБЕ ВЕЛИКІЙ ІДЕЇ
«Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров’ю. Нашої теж само. Кров’ю чужою і своєю. 

Ворожою і рідною. Кров закінчує глибокі процеси національних емоцій, усвідомлень, організаційної 
праці, ідеологічної творчосте, всього того, що нація і свідомо, й ірраціонально використовує для 
ствердження свого права на державне життя», -  такі слова написав сл. пам. Симон Петлюра незадовго 
до своєї смерти, і його кров пролилася 70 років тому на бруківці затишної паризької вулиці від 
пострілів більшовицького агента Шварцбардта. Від ворожої руки загинув один з творців Української 
держави на початку XX століття, голова цієї держави й Головний Отаман.

З вибухом революції у Російській імперії Симон Петлюра прибув до Києва і негайно розпочав 
політичну діяльність. Його видно було всюди: на з ’їздах, у комітетах, на засіданнях. У скорому часі 
виявилося, що Петлюра присвячує найбільшу увагу військовій справі. Згодом він повністю віддається 
утворенню молодої Української держави. Здійснюючи ідею української державносте, Симон Петлюра 
залишився вірний тій ідеї до кінця свого життя.

Наполегливо працюючи над творенням української армії, Петлюра докладав усіх зусиль, щоб від
новити традицію українського війська, проводив посилену українізацію військових частин. Українська 
держава творилась у незвичайно трудних і тривожних обставинах. На неї відразу насувалися більшо
вицькі війська. Захопивши Київ, більшовицький командир Муравйов видав свій «Наказ ч. 15», у якому 
оголосив, що «совєтську владу ми несемо з далекої Півночі на вістрях своїх багнетів, і там, де ми її 
встановлюємо, цілковито її підтримуємо силою цих багнетів».

Після приходу німців в Україну Петлюра склав усі свої обов’язки і перейшов на статус приватної 
людини. Коли ж була повалена гетьманська влада в Україні, Симон Петлюра став членом Директорії 
та Головним Отаманом української армії.

У тривожній ситуації наступного дня, після урочистого проголошення 22 січня 1919 року Акту 
соборносте Української держави, розпочав свої наради Трудовий Конгрес. Більшовицькі війська знову 
наступали на Київ, і в кінці січня Директорія та вся державна адміністрація мусіли евакуюватися зі 
столиці та переїхали до Вінниці. В тому часі війська Антанти десантувалися в Одесі, й Директорія 
розпочала переговори з Антантою, від якої сподівалася підтримки у війні з більшовиками. Одначе ви
явилося, що Антанта робила головну політичну і воєнну ставку на білогвардійців і хотіла відновити 
Російську імперію.

Сімнадцятого червня 1919 року французький міністер закордонних справ Пішон, виступаючи у 
французькому парляменті, заявив, що Антанта виступає за відбудову «єдиної федеративної Росії». В 
кінці того ж  місяця державний секретар СШ А Лансінґ зробив заяву, що мирова конференція не по
годиться на самостійність України, і що українці повинні знайти порозуміння та співпрацю з Колчаком.

«Лансінґ виявив сліпу віру в Колчака й Денікіна, -  писав у своїх споминах А. Марґолін, -  він 
категорично наполягав, щоб український уряд визнав Колчака верховним правителем і вождем усіх 
протибільшовицьких армій. «Я знаю, -  говорив Лансінґ, -  тільки про єдиний російський народ, а 
єдиний шлях відродження Росії -  це Федерація на взірець Сполучених Штатів Америки» (А. Марголин. 
Украйна и политика Антанти, стор. 162).
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Десант Антанти більшовики успішно використали у своїй пропаганді проти українського уряду, 
підбурюючи народні маси проти Директорії. Та й у самій Директорії постала криза. Члени Директорії 
один за одним почали виїжджати за кордон. Першим виїхав Володимир Винниченко, за ним Микола 
Шаповал, а Володимир Чехівський відійшов від державної праці. Виїхав за кордон і професор Михайло 
Грушевський.

Але не виїхав і не відійшов зі свого поста одинокий Симон Петлюра. 11 лютого 1919 року його 
обрано головою Директорії, тобто Головою Української держави. Йому довелось очолювати цю 
державу в неймовірно важких умовинах. Українська армія була в кризі. Бракувало постачання, меди
каментів, ширилися пошесні хвороби. Анархія і політичний та соціяльний розклад щораз то дужче 
ширилися в державі та глибоко деморалізували народні маси.

Прихід Української Галицької Армії на землі Великої України зміцнив становище українських 
військ у війні з більшовиками. Об’єднана українська армія нараховувала 12 дивізій свідомого вояцтва, 
але їй гостро бракувало зброї, амуніції, харчів, воєнного спорядження і медикаментів. Що найстраш
ніше -  це був тиф, який жорстоко косив галицьке вояцтво. Проти української армії виступив новий 
ворог -  білогвардійці під командою генерала Денікіна, зосередивши проти української армії щонай
менше 60,000 свого війська. Це був новий важкий удар для Української держави, на яку тиснули біль
шовики. Західні українські землі опинилися вже під польською займанщиною, і територія, на якій ще 
господарив український уряд, звужувалася з кожним днем. У листопаді 1919 року почався ісход україн
ського уряду з України. Виїхав за кордон і галицький уряд та члени Директорії -  професор Ф. Швець 
та А. Макаренко, а на нараді в Любарі 27 листопада 1919 року уряд УНР вирішив, щоб і Петлюра виїхав 
за кордон, разом з О. Безпалком і Л. Шрамченком. П’ятого грудня 1919 року Петлюра виїхав до Варшави.

Перебуваючи в Польщі, Петлюра заходився організувати нові частини української армії, уклавши
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військовий договір з Польщею. Він спочатку мешкав у Варшаві під чужим прізвищем, бо більшовики 
весь час домагалися в поляків його видачі, зокрема після трагічного Другого Зимового походу. Життя 
для Петлюри в Польщі ставало дедалі небезпечнішим, і він 31 грудня 1923 року виїхав до Відня, звід
тіль до Будапешту, жив недовго в Женеві, а з уваги на те, що тогочасна Франція грала головну ролю 
в повоєнній Европі, Петлюра вирішив поселитися в Парижі й там розбудувати український політичний 
осередок. Адже в Парижі вже тоді зібралося багато української інтелігенції, яка вийшла на еміграцію.

Восени 1924 року Петлюра з родиною (дружина і донька) поселилися в латинському кварталі на 
вулиці Тенар. Наступного року Петлюра почав видавати тижневик «Тризуб». Співпрацівниками цього 
журналу стали видатні українські політичні, наукові, культурні та громадські діячі, а також військо
вики. Поширювався «Тризуб» по всіх тих країнах, де проживала українська еміграція. Це був офіціоз 
УНР в екзилі.

Крім видавничої діяльности, Симон Петлюра розгортав широку політичну діяльність, очолював 
український екзильний уряд і постійно виступав в обороні України та її права на самостійне державне 
життя. Широка політична діяльність Симона Петлюри дуже дратувала більшовиків, які називали 
український визвольний рух «петлюрівщиною» та жорстоко переслідували українських патріотів на 
землях України. Чубар, виступаючи в Києві, а також і в Москві, наголошував на небезпечній і шкід
ливій для Радянського Союзу політичній діяльності Петлюри в західному світі.

Не дивно, що більшовики вирішили розправитися з Петлюрою. Головним організатором убивства 
сл. пам. Симона Петлюри був більшовицький аґент Михайло Володін, який, висланий органами ҐПУ, 
приїхав спеціяльно для тієї цілі 1925 року до Франції, щоб підготувати вбивство Головного Отамана, а 
вбив Петлюру жид Самуїл Шварцбардт, кримінальний пройдисвіт з темним минулим, який грав ролю 
комуніста чи анархіста, як йому було вигідно. Шварцбардт зізнався на судовому процесі, що вбив Пет
люру тому, бо, мовляв, хотів помститися на Петлюрі за жидівські погроми в Україні в 1919-1920 роках.

Трагічна смерть Головного Отамана Симона Петлюри 25 травня сколихнула і глибоко схвилювала 
всю українську еміграцію. Всі українські політичні партії засудили це злочинне вбивство. Всюди від
бувалися жалобні походи, служилися Панахиди. Полинула вістка про смерть Головного Отамана і в 
Україну, де саме в тих роках лютувало ҐПУ, криваво розправляючись з українськими патріотами.

Смерть Симона Петлюри стала глибокою і болючою втратою для українського національно-визволь
ного руху, але це не послабило його. Бо ж уже діяла Українська Військова Організація і формувалося

Перший Генеральний Секретаріят Української Центральної Ради в 1917 році. Сидять зправа наліво: 
Симон Петлюра, Сергій Єфремов, Володимир Винниченко, Христофор Барановський, Іван Стешенко. 

Стоять: Борис Мартос, Микола Стасюк і Павло Христюк.
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Три члени Директорії.
Зправа наліво: Симон Петлюра, проф. Федір Швець і Андрій Макаренко.

підґрунтя Організації Українських Націоналістів, які продовжували визвольну боротьбу українського 
народу.

Історики, українські та чужинецькі, по-різному розглядали й оцінювали державницьку та політичну 
діяльність сл. пам. Симона Петлюри. Проте, як би вони критично не підходили до його особи, вони 
не могли не визнати, що Петлюра був великим державним діячем. Відомий член Російської академії 
Наук Ф. Є. Корш ще перед Першою світовою війною сказав про Петлюру таке:

«Українці самі не знають, кого вони мають серед себе. Вони гадають, що Петлюра -  видатний 
редактор, патріот, громадський діяч тощо. Це все правда, але не ціла правда. Петлюра безмірно 
вищий за те, що про нього думають. Він -  з породи вождів, людина з того тіста, що колись у старо
вину закладали династії, а в нас час стають національними героями. Ж иве він при несприятливих 
умовах, не може виявити себе. Та хто знає, чи не зміниться все довкола нас? А коли зміниться, буде 
він вождем народу українського. Така його доля...» Такі віщі слова про Петлюру сказав академік 
Корш іще далеко до революції у Російській імперії.

В. Прокопович, прем’єр уряду Української Народної Республіки в 1920 роки й пізніше на еміграції 
так характеризував Петлюру: «Петлюра, оскільки я знаю, ніколи не втікав від відповідальности і ніколи 
не вагався перед самими рішучими кроками, коли відчував їх потребу. Він умів накладати свою волю 
і людям, і подіям. Таким він залишився і весь час збройної боротьби з більшовиками. В таких випад
ках і умовах він умів бути й «диктатором». Але лінія його життя, його національної праці не була лінією 
«диктатора» в тому розумінні слова, яке встановилося в нашу добу... Його лінія проходила по шляхах 
справжнього національного, демократичного вождя, що згадує про свою владу тоді, коли батьківщина 
в небезпеці».

Можливо, що процеси визвольної боротьби нашого народу були б розгорталися в зовсім іншому 
руслі, коли б Симон Петлюра був прийшов раніше до влади. Про це він і сам згадував: «Я прийшов до 
керуючої ролі у проводі української політики пізно, тоді, коли не можна було направити пороблених 
іншими помилок і недоглядів, якщо не згадувати тяжкої історичної спадщини минулих віків».

На політичній нараді відбулась 26 листопада 1919 року в Старокостянтинові Головний Отаман, по
ставивши запитання, чи своєю боротьбою українські патріоти здобули що-небудь для України, дав 
воднораз і свою відповідь на нього:
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Головний Отаман Симон Петлюра серед членів уряду і вищого командування української армії, 
після наради в Ялтушкові, 7 листопада 1920 року.

«Ми виступили на арену історії тоді, коли весь світ не знав, що таке Україна. Ніхто не хотів її визнати 
як самостійну державу, ніхто не вважав нашого народу за окрему націю. Єдино боротьбою, впертою 
і безкомпромісовою, ми показали світові, що Україна є, що її народ живе й бореться за своє право, 
за свою свободу й державну незалежність... Признаймося без гордощів і без зайвої скромности, що 
за час дволітньої нашої боротьби ми створили українську націю, яка й надалі активно боротиметься 
за свої права, за право самостійно й ні від кого не залежно порядкувати на своїй землі...»

Головний Отаман не зневірювався і ніколи не втрачав віри в перемогу української Правди. За два 
тижні до своєї трагічної смерти він писав до колишнього українського вояка Ю. Г. в Канаді: «Я знаю 
нашу історію, знаю сили, розпорошені, не споєні, не підперті працею поколінь і віків, і не роблю собі 
ілюзій щодо легкости, з якою ідеал соборної України може бути здійснений... У мене немає розчару
вання ні в нашому народі, бо він такий, яким його зробили обставини, часом сильніші за нього, ні в 
його здатності до самостійного життя, бо ця здатність буде розвиватися і зміцнювати його. Ситуація, в 
якій він опинився сьогодні, не є вічною, ні безнадійною. Змінити її -  до певної міри залежить і від на
пруження його власних сил. Треба працювати над цим усім і кожному в міру його сил і можливостей».

«Він присвятив себе великій ідеї, ототожнив себе з нею, -  говорив про сл. пам. Симона Петлюру 
адвокат Кампінчі, виступаючи на судовому процесі Шварцбардта, -  це ідея визволення 40-мільйонної 
нації з московського ярма. Переслідуваний, вигнаний зі свого краю, часом відкинений на територію, 
тільки розміру залізничного вагону, де інколи засідав його уряд, -  скрізь, які б перед ним не ставали 
болючі перспективи, він ніколи не зрікався тієї Грандіозної мрії, ніколи від неї не відходив і ніколи 
не втрачав віри в майбутнє України».

Таким був сл. пам. Симон Петлюра, голова Української держави і Головний Отаман, який закликав 
борців за волю України, борців кожного українського покоління, стати моральним чотирикутником -  
отим стародавнім козацьким табором у рішаючі дні української нації, в боротьбі за визволення нашої 
вітчизни -  України.
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Костянтин МОРОЗОВ 
генерал-полковник

АНАЛІЗА ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА 
В УКРАЇНІ В 1991-95 РОКАХ

Здобутки та помилки.
Актуальні проблеми військової реформи

Згадаймо, з чого починалася розбудова нашої 
армії. Цитую рядки двох відомих документів: 
перший -  «Українська PCP має право на власні 
Збройні Сили»', і другий -  «Підпорядкувати всі 
військові формування, дисльоковані на терито
рії республіки, Верховній Раді України. Утворити 
Міністерство оборони України. Урядові України 
приступити до створення Збройних Сил України»2. 
Це два державні акти, між ними трохи більше 
року часу, але перший лише деклярував наше 
право, а другий те право реалізував. Для розвитку 
цих актів пізніше прийнято «Концепцію оборони 
і Збройних Сил України», закони «Про оборону 
України» і «Про Збройні Сили України», «Кон
цепцію соціяльно-психологічної служби в Зброй
них Силах». Реалізуючи цю законодавчу базу, 
Україна першою серед республік колишнього 
СРСР стала державою з армією.

Від часу тих рішень проминули вже понад 4 
роки. На жаль, армія, ставши однією з важливі
ших ознак української державности, відповідного 
ставлення до себе з боку держави не відчула. 
Майже безбюджетне (від 1991 р.) існування, по
літична невизначеність з її головним завданням, 
суттєві відступи від національного законодавства 
у її розбудові, постійне скорочення особового 
складу, військової техніки бойових частин і з ’єд 
нань з одночасним формуванням щораз нових 
управлінських структур, катастрофічна соціяльна 
незабезпеченість військовиків і їхніх сімей, -  усе 
це приваблює антидержавний елемент, який роз’ї
дає армію зсередини, а в патріотів зменшує пре
стиж військової служби саме тепер, коли армія 
мусить набувати нових якостей у новій державі.

Причини такого становища, як і завдання вій
ськового будівництва, лежать у багатьох сферах 
державотворення. Вони склалися із серії перед
усім політичних помилок і дій зовнішнього і 
внутрішнього характеру у кожному періоді дер
жавотворення і є наслідком загальнодержавних 
прорахунків. В той же час часта зміна керівництва 
Збройними Силами вносить у процес їхнього фор
мування суб’єктивістські особливості у поглядах

на весь спектр проблем державного значення: від 
принципів формування армії й аж до стратегії та 
можливого застосування.

Періоди військового будівництва.
Оцінка основних подій

На мою думку, з огляду на оцінку практичного 
впливу подій на весь процес військового будів
ництва в 1990-1995 роках, цей час можна умовно 
й узагальнено розділити на три періоди. Перший -  
підготовчий, це період переходу від деклярування 
права України на власні збройні сили до початку 
його практичного здійснення. Другий і третій 
належать до періоду реальної державности, але 
різних її політичних особливостей. Кожен з пе
ріодів наповнений подіями, які складають наші 
здобутки і помилки, що зміцнювали або послаб
лювали саму ідею Української армії.

Отже, перший період (липень 1990 р. -  серпень
1991 р.) був часом закладання політичної основи 
під українську державність і її важливу ознаку -  
армію. У листопаді 1990 року Спілка офіцерів 
України розробила, а в грудні того ж року Велика 
Рада Руху схвалила першу «Концепцію Збройних 
Сил України». Серед трьох можливих шляхів 
розв’язання проблеми', перевагу надано третьо
му -  еволюційному. Цей шлях було взято за 
основу і в роботі Верховної Ради над законодав
ством з питань військового будівництва. Тепер, 
віддаючи повагу патріотичним оцінкам усіх 
подій у нашій справі, починаючи з цієї першої, я 
уважаю обрання «третього» шляху вимушеним, 
але єдино правильним. Його прийняття було 
зумовлене ситуацією в Україні, яка перебувала 
тоді в складі СРСР. Генерал Б. Шаріков, тодіш
ній начальник політичного управління КВО, у 
своїй телеграмі 30 червня 1991 року інформував 
політичні органи округи: «Кадрові офіцери бойо
вих частин, з ’єднань, вищих навчальних закладів, 
військових комітетів округи та ветеранська гро
мадськість рішуче протестують проти рішень 
з ’їзду, виступають за єдині Збройні Сили»4.

Отже, позиція офіцерів-патріотів того періоду 
була не тільки героїчною і мужньою, але й через 
свою правильність стала першим кроком на
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шляху наших здобутків у відродженні українсь
кої армії.

Другий період (серпень 1991 р. -  кінець 1993 р.) 
став періодом наступу на безліч проблем, що 
виникали на шляху розбудови армії. День 24 
серпня 1991 року став днем, що відокремив 
Україну від агонізуючої імперії та здійснив її 
право панувати у «своїй хаті». В той же день 
Верховна Рада постановою «Про військові фор
мування в Україні» підпорядковує всі військові 
формування, дисльоковані на території респуб
ліки, її урядові, утворює Міністерство оборони 
України і дає завдання Урядові приступити до 
створення Збройних Сил України. На виконання 
цих рішень, не чекаючи наслідків усеукраїнського 
референдуму, організаційна група Міністерства 
оборони вже в листопаді розробила і подала на 
розгляд Верховної Ради «Концепцію оборони і 
Збройних Сил України», а в грудні Україна, перша 
серед колишніх республік СРСР, вже мала закон 
«Про оборону України» і «Про Збройні Сили 
України»5. На підставі законодавчої бази, діями 
Президента України зламано опір у військових 
округах, де було змінено командувачів і пере
формовано органи управління6. Від січня 1992 
року у військах запроваджено українську при
сягу, а через 3 місяці ми мали вже понад 80% 
їхнього особового складу юридично визначених 
щодо приналежносте до Української держави. 
При всіх дальших викривленнях цього процесу 
та наявності свідчень про стовідсоткову щирість

усіх, хто склав у той час присягу, хочу засвідчити, 
що цей критерій визначености7 був хоч і недо
статнім, але необхідним. Його впровадження дало 
підстави для спокійного переведення за межі 
України близько 10 тисяч офіцерів, які не при
ховували свого несприйняття нашої державности. 
Цю операцію, як також і виведення з України 
десятків тисяч солдатів-призовників з інших рес
публік, в основному було завершено до травня
1992 року, і це остаточно зняло питання про 
участь України у так званих «єдиних» Збройних 
Силах". Після цього Росія була змушена зайнятися 
формуванням власних Збройних Сил. А продов
жувати чинити перешкоди нам на нашому шляху 
вона могла лише там, де справу не було доведено 
до кінця, або там, де сподівалася на наші поступки.

Можна тепер заявити: рішення про форму
вання Міністерства оборони на базі системи 
управління КВО було правильним, а його здій
снення -  своєчасним. Якби у той час не було 
взяте управління військами трьох військових 
округ, ми б тепер мали замість армії суцільний 
переговорний процес. Уважаю це серйозним здо
бутком України в її державотворенні. Але в той 
же час відсутність рішучости у двох9 спробах 
перебрати управління Чорноморською фльотою 
і на її базі сформувати ВМС України надовго за
гальмувала цю справу, а ситуацію невизначеносте 
перетворила в шалену кампанію відвертої проти
дії, у державну проблему.

1992-1993 роки були часом перших виходів 
України у світ як держави, яка має власні зброй
ні сили. Контакти і договори з країнами колиш
ньої ОВД, членами НАТО10 й участь у миротвор
чих операціях ООН є нашим здобутком у форму
ванні авторитету нашої армії, а отже й держави. 
Але використання цього авторитету в інтересах 
держави, передусім її безпеки, було неефектив
ним. Зокрема, не досягнуто еквівалентної полі
тичної заміни ядерної зброї, саму наявність якої 
в Україні своєчасно не скваліфіковано як фактор 
стримування можливої агресії.

Цей період я назвав би ще періодом перших 
спроб надання нашій армії, що створювалась, 
ознак саме армії української, найперше через 
кадрову політику. І саме це, на мою думку, збу
дило всі сили, які цього не сприймали, на 
боротьбу з українською ідеєю у державотворенні 
в цілому, а у сфері оборони -  зокрема. Але, ма
буть, були можливості діяти більш рішуче і тут, 
щоб якнайскоріше надати цьому процесові 
незворотнього характеру.

Третій період (кінець 1993 р. -  по цей час) 
розпочався і триває в Україні під зростаючим 
впливом «лівих» політичних сил з їхніми інте
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граційними плянами в межах СНД аж до віднов
лення СРСР. Це накладає серйозні особливості 
на весь процес формування системи безпеки 
України і розбудови її Збройних Сил зокрема. 
Менше з тим, але цей період (я схиляюся до

Міністер оборони України 
генерал-лейтенант Олександр Кузьмук.

особливого підкреслення його частини в межах 
1994 року) був періодом нового, значно вищого 
рівня організації оперативної підготовки органів 
управління видами збройних сил, бойової і так
тичної підготовки військ. Уважаємо, що, почи
наючи з цього часу, армію виведено з-під полі
тичного впливу, і вона зосередилася на суто 
практичних завданнях. Щодо практики, то я 
погоджуюсь і ще раз підкреслюю це як наш здо
буток, але чи перебуває процес розбудови армії, 
особливо після 1994 року, поза політикою? Оче
видно, так уважають ті, хто зацікавлений у збе
реженні існуючої ситуації надалі. Безумовно, 
третій період, який продовжується, для армії є

часом її становлення, зростання її ролі серед 
Гарантів нашої незалежности, тому збільшуємо 
свої вимоги і ми, аналізуючи стан і всі напрямки 
його розвитку.

Стан Збройних Сил як наслідок 
політичних умов їхнього формування

Переходячи до аналізи періоду практичних 
дій у розбудові нашої армії, хочу пов’язати їх з 
політичною ситуацією в Україні, що формує 
основи державности, на яких має будуватися 
армія. Стан армії сьогодні є наслідком впливу 
цієї ситуації. Розглянемо ці наслідки у трьох 
важливих сферах.

У сфері ідеології. Сьогодні в Україні не завер
шено формування політичної системи, не сфор
мульовано ідеології державотворення, не визна
чено навіть її основ, бачення їх офіцерами неод
накове. За цих умов процес виховання у зброй
них силах перебуває в занепаді. Україна не стала 
єдиною Батьківщиною для офіцерів, а для сол
датів цей факт перетворився у небезпеку через 
переслідування. Армія не стає українською, а 
через це не є надійним засобом зовнішньої полі
тики в руках Президента. Причина стає все більше 
зрозумілою: як і в основі державотворення, в си
стемі безпеки України головним стрижнем має 
бути українська національна ідея, без якої нам 
не сформувати фактору стримування агресорів 
головним якісним параметром -  людським. А 
саме за цим параметром наша армія сьогодні оці
нюється патріотами України та чужоземними 
експертами, м 'яко кажучи, невисоко.

У сфері політики. Офіцерам невідомо сього
дні, що є політичною основою держави, а через 
це вони залишаються політично невизначеними. 
Прикро, але факт, що наша армія залишається 
відкритою не тільки для впливу політичних сил, 
що борються за владу в країні, але й зовнішніх, 
що борються з нашою незалежністю. Політичних 
гарантів нашої безпеки також не визначено, сві
тові незрозумілі наші пріоритети: Европа, Азія 
чи роля буферу між ними. Офіцери по-різному 
сприймають і оцінюють ці обставини, а це також 
розділяє їх за політичними ознаками.

У сфері економіки. Економічних основ нашої 
державности також ще не визначено, мета «лівих 
сил», що діють за принципом «чим гірше -  тим 
краще», ніким не засуджена і не роз'яснена. Це 
спотворює належне сприйняття ситуації в країні 
і формує серед офіцерів відповідну політичну 
позицію. Ставлення питання про вихід України 
з економічної кризи без політичних оцінок її 
причин грає тільки на користь «відновлення ро



зірваних зв'язків», замість політичної орієнтації 
на потребу творення основ власної економіки. 
Економічну діяльність у збройних силах сього
дні спрямовано винятково на продаж техніки й 
озброєнь, немає жодного проекту щодо закупівлі 
або спільної розробки з іншими країнами стрі
лецької зброї, артилерійських систем, бойових 
літаків тощо". В усіх напрямках орієнтація іде на 
Росію, зростає загроза затягування держави у 
залежність від неї, аж до вимушеного військово- 
політичного союзу. Такою є ситуація навколо 
української армії.

Чи боєздатна наша Армія? Це питання сього
дні цікавить нашу владу і громадськість, на нього 
шукають відповідь політики і політологи за кор
доном, її оцінюють фахівці. «Філія російської»,
-  так принизливо висловлювалися чужинці про 
наші збройні сили, спостерігаючи за людьми під 
час літніх спільних навчань в Україні 1995 року12. 
Прикро, але й інші оцінки, крім тих, що йдуть на 
стіл керівництва, збігаються. Отже, армія, яку ще 
фактично не сформовано, мало не безнадійно  
хвора. Боєздатність армії, як відомо, випливає з 
її спромож носте і готовосте за факторами: лю д
ським, озброєння, підготовки, цілеспрямованосте 
оборони, забезпечення тощо. Оцінка армії за цими 
факторами визначає обороноздатність держави. 
Яким же є вплив цих факторів на боєздатність 
нашої армії? Які наслідки їхнього впливу?

Людський фактор. Законом України «Про  
Збройні Сили України» визначається: «Військо- 
во-патріотичне виховання військовослужбовців 
здійснюється на національно-історичних тради
ціях народу України»13. Цим закладено основу 
для виховання у солдатів і молодих офіцерів того 
почуття громадянського патріотизму, без якого 
не існує ж одної армії у світі. У той же час це є  
критерієм оцінки придатносте прапорщиків, 
офіцерів і генералів під час добору їх на службу. 
Отже, поруч із раніше відомими критеріями 
оцінки людського фактору, такими, як профе
сіоналізм і активність військовиків, стає новий 
критерій патріотизму. Його новизна полягає саме 
в тому, чого дехто, на жаль, не бачить. Він має 
принципово нові вихідні параметри: приналеж
ність до української держави і ставлення до неї. 
Іншими словами, це не тільки коріння, що по
в’язує людину з нашою землею, але й свідоме 
сприйняття нею ідеї державної незалежносте 
України, покликані створювати у свідомості цієї 
людини образ єдиної Батьківщини і формувати 
готовність захищати її від будь-кого. Оце і є для 
нашої армії проблемою. Її створено політичним 
шляхом. Участь України в СНД зупинила про
цеси українізації армії, а дальше затягування

України до не передбачених національним зако
нодавством спільних структур позбавляє нашу 
армію можливостей стати Українською армією, 
виключає формування головної її сили -  людсь
кого фактору.

Технічний фактор. Питання озброєння нашої 
армії ані з перших днів її створення, ані тепер не 
дуже хвилює керівництво держави. Мабуть, у 
нього склалося враження перезброєння, а відпо
відно -  необхідність зменшення його рівня. Проте 
озброєння армії є процесом, не залежним від 
кількосте озброєнь сьогодні, він потребує пер
спективного плянування. Тим більше, що в Укра
їні як спадщина по імперії залишився хоч і вели
чезний, але нездатний до самостійного діяння 
комплекс військового виробництва. Військово- 
технічна співпраця, як вона організується в ме
жах СНД, фактично й далі узалежнює наш ВПК 
від Росії. За критеріями наявносте необхідної 
кількосте справної техніки, можливостей її про
дукувати і відновлювати -  цей фактор на спро
можність нашої армії впливає негативно. Отже, 
створення основ власної економіки є визначаль
ним з оборонної точки зору у формуванні тех
нічного фактору -  складової частини обороно
здатносте держави.

Фактор підготовлености. Його оцінку належить 
давати за іншими критеріями, але й тут визна
чальну ролю мають відігравати фахівці-патріоти.

Факторами, які впливають на стан бойової го
товности Збройних Сил, найперше слід назвати 
спрямованість оборони і натренованість людей у 
виконанні плянів підвищення бойової готовнос
те військ і систем управління. Критеріями оцін
ки спрямованосте оборони є відповідність 
структури армії і дисльокація видів збройних сил 
відповідно з їхнім призначенням. Це головне 
питання розбудови армій країн усього світу у нас 
уже 4 роки залишається «делікатним». Невипад
ково, що Україна до цього часу ще не визначи
лася: з ким і від кого вона мусить організувати 
свою оборону, яка армія нам потрібна?

Актуальні проблеми військової реформи

А чи визначено ці проблеми? За якими плянами 
проводимо реформу? І чи проводимо взагалі? 
Так сталося в нашій країні, що через певні полі
тичні обставини, відсутність досвіду та для скорі
шого затвердження факту незалежносте у фор
муванні нашої оборони, свого часу було поруше
но головний принцип послідовносте створення 
її законодавчої бази, а саме: від загальних кон
цепцій -  до конкретних програм. Маю на увазі 
послідовність розробки проектів і прийняття в
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державі «Концепції національної безпеки», 
«Пляну воєнної реформи», «Воєнної доктрини», 
«Пляну та Програми будівництва Збройних Сил». 
Саме через відсутність такого підходу і в такій 
послідовності у 1993 році ми прийняли «Воєнну 
доктрину», ще не маючи «Концепції національ
ної безпеки», а тепер, коли вона є, немає «Пляну 
воєнної реформи». За цих умов плянування чи 
проведення будівництва (хоча ми помилково го
воримо про реформування) Збройних Сил пов’я
зані зі значними моральними і матеріяльними 
збитками.

Пляну воєнної реформи в країні, що мав би 
розроблятися спеціяльно створеною структурою 
при Раді національної безпеки, не існує і доте
пер. Тому не існує пляну будівництва Збройних 
Сил як одного з його елементів.

Яка ж армія нам потрібна? Дивно, але факт, що 
на п’ятому році державного будівництва починає
мо тільки замислюватися над цими проблемами 
навіть на вищому рівні (цитую за матеріялами 
колегії Міністерства оборони):

«... сьогодні, вникаючи в усю сукупність проб
лем, ми відчуваємо, що зовсім не просто відпо
вісти не питання «Яка Армія нам потрібна?». 
Адже для того, щоб визначити її параметри, 
перш за все необхідно якомога повніше спрогно- 
зувати і тенденцію розвитку зовнішньої політич
ної обстановки, і напрямки дальшого поступу 
держави. Лише на цій основі ми можемо мати 
більш-менш чітко окреслені завдання й основні 
характеристики Збройних Сил. До цього ж треба 
врахувати й об’єктивні невизначеності, які мо
жуть бути пов’язані з майбутнім СНД чи пробле
мами розширення НАТО, а також із ситуацією 
на кордонах України»14.

З цим не можна не погодитися. Фактори 
впливу на завдання і характеристику збройних 
сил, як і на основу їхнього окреслення, визначе
но правильно. Проте, хто сказав, що ми сьогодні 
для цього не все ще маємо? Вважаю, що головні 
відповіді на зазначені питання Україна має, а 
решту вже давно можна було б знайти, якби того 
хотілося. Можу запропонувати деякі міркування 
до наведених тез із цього виступу.

З огляду на «розвиток зовнішньої політичної 
обстановки». Як відомо, політична ситуація нав
коло нашої країни формується ставленням до 
неї інших країн відповідно до тієї зовнішньої 
політики, яку Україна проводить. Це ставлення, 
як і коригування політики інших країн щодо на
шої, складають зовнішньополітичну ситуацію. 
Чи має Україна основу для її прогнозування та 
оцінок тенденцій її розвитку? Вважаю, що має. 
Ще 1993 року Верховна Рада України схвалила

своєю постановою «Основні напрями зовнішньої 
політики України»15. Цим документом визначено, 
що «базовою вимогою у здійсненні зовнішньої 
політики України є якнайповніше і якнайефек
тивніше забезпечення національних інтересів 
країни». Сформульовано також і засади, на яких 
держава здійснює свою зовнішню політику. Саме 
вони є об’єктом оцінок іншими країнами при 
формуванні свого ставлення до нашої. Вони є 
справедливими, але не всім до вподоби, бо Укра
їна «здійснює відкриту зовнішню політику і 
прагне до співпраці, ... уникаючи залежносте від 
окремих держав чи груп держав, ... не визнає 
жодних територіяльних претенсій до себе, ... 
проти розміщення чужоземних військ на терито
рії інших держав».

Наведені положення зовнішньополітичного 
курсу України вказують на те, що держава має 
вихідну точку та можливості прогнозувати зов
нішньополітичну ситуацію навколо себе, а також 
оцінювати тенденції її розвитку. Армія має бути 
забезпечувати дотримання державою того курсу 
незмінно, виходячи з національних інтересів, а 
тому сама армія має бути передусім українською. 
Це є основне завдання воєнної реформи.

З огляду на «напрями дальшого поступу дер
жави». Хоча позиції щодо цього (яку державу 
будувати?) неодноразово вже з ’ясовувались, у 
тому числі й на найвищому рівні, спробуємо їх 
підтвердити, знову ж таки документально.

По-перше, тими ж «Основами» визначено 
зовнішній аспект поступу нашої країни, а, як ві
домо, саме тут закладаються параметри безпеки. 
Для його реалізації «зовнішня політика України 
спрямовується на виконання таких найголовні
ших завдань: утвердження і розвиток України як 
незалежної демократичної держави, забезпечення 
стабільносте міжнародного становища України, 
збереження територіяльної цілісносте держави 
та недоторканосте її кордонів, включення націо
нального господарства у світову економічну сис
тему, ... захист прав та інтересів громадян Укра
їни за кордоном, ... поширення у світі образу 
України як передбачуваного надійного партнера».

Конкретизуючи свою позицію стосовно захід
них держав -  членів ЕС і НАТО, Україна висту
пає за «встановлення з ними політичного і вій
ськового партнерства, ... відновлення давніх ... 
зв’язків України з європейською цивілізацією», 
а співпрацю в СНД розглядає винятково на заса
дах «суверенного партнерства, рівноправносте і 
вигоди, ... уникає участи у створенні форм між
державної співпраці, здатних перетворити СНД 
у наддержавну структуру федеративного чи кон
федеративного типу».
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Очевидно, що дотримання такої політики 
потребує- незалежної армії. У нашій ситуації не
залежність армії найперше визначається не її 
юридичною позабльоковістю, а фактичними 
можливостями країни забезпечити її автоном
ність від колишньої імперії. Це є наступним зав
данням військової реформи. Виконання цього 
значно ускладнює членство України в СНД, і це 
є причиною того, що вузол проблем з унезалеж- 
нення нашої армії затягується.

Генерал-полковник Анатолій Лопата, 
кол. начальник Генерального Штабу 

Збройних Сил України.

З огляду на «об’єктивні невизначеності май
бутнього СНД». Певна частина нашого суспіль
ства переконана, що Україна як член СНД не 
має можливостей здійснювати свій зовнішньо
політичний курс. Щодо відсутности майбутнього 
самого цього утворення у тому вигляді, яким 
воно є тепер, думаю, в Україні сьогодні мало хто 
має сумнів. Але -  знову до фактів.

СНД, що створювалася, за словами його заснов
ників, для так званого «цивілізованого розлучен
ня», свого призначення не виправдовує. Ані спра
ведливого розподілу власности колишнього Со
юзу, ані мирного переходу колишніх республік 
СРСР до незалежної форми існування їхньої

державности не допустила саме Росія. Росія, під 
егідою якої фактично існує СНД, з самого по
чатку взяла курс на втручання у внутрішні спра
ви своїх союзників усіма способами, включно з 
військовими. Прикладами можуть послужити 
підтримка російською армією сепаратистів у 
Молдові (1992 р.) і Грузії (1994 р.), а також 
штучне створення напруження в українському 
Криму, де вона зазіхає на СевастопольІЛ і фак
тично привласнила собі Чорноморську фльоту. 
А війна в Чеченії, що її варварськими методами 
веде Росія, переконала в цьому навіть колишніх 
її прихильників. Останні події17 у формуванні 
політичної системи Росії свідчать, що таким чи
ном організовані нею «інтеграційні процеси» 
продовжуватимуться. А за більш жорсткими оцін
ками, це є серйозна загроза відновлення там тра
диційного тоталітаризму. Звичайно, такий пере
біг подій не відповідав би тим принципам, на 
яких існує СНД, й Україні передусім має бути 
ясним її там майбутнє. Зрозуміло, що через ці 
причини здійснення спільних військово-техніч- 
них програм, що визначають саме існування на
шої армії, та й ще гірше, організаційних заходів 
щодо зрощування видів збройних сил, для нас є 
самогубством. Наш позабльоковий статус збері
гає нас від можливосте бути втягнутими до так 
званої колективної оборони СНД, а надійним 
Гарантом безпеки без’ядерної України є курс на 
інтеграцію в європейську систему. Прикриття 
наших кордонів на сході та на півночі має орга
нізовуватися з опорою на центральні й західні 
регіони, а стратегію оборони цілої держави мож
на базувати тільки на зміцненні наших стосунків 
з НАТО. Це також є завданням військової ре
форми в Україні.

З огляду на «ситуацію на наших кордонах» 
говорити багато нема потреби. Саме вона від 
1991 року вказує Україні на потребу мати, по- 
перше, державний кордон, а по-друге -  систему 
його надійної контролі. Ми ж покищо не маємо 
державного кордону саме там, де так зване віль
не пересування громадян роками використову
ється проти нас із далекосяжними задумами.

Ось тільки поверхова аналіза сучасного стано
вища України. Вона дає підстави для висновків, 
що в країні необхідно провести військову рефор
му, частиною якої має стати плян розбудови 
Збройних Сил, а також відповідні пляни постій
ного їхнього реформування.

Деякі висновки

Створивши законодавчу базу для розбудови 
власної армії, Українська держава заклала умови

-  11 -



для її реалізації силами фахівців -  патріотів Укра
їни. В той же час проблеми військової реформи 
не були охопленими стратегією державного бу
дівництва. що значно звузило завдання у ство
ренні системи оборони країни, надавши ііому 
внутрішнього відомчого характеру.

В умовах незавершености формування полі-

Ради і відсутності! керівництва з боку Уряду 
України, процес розбудови української армії 
вже на лругому-третьому році свого здійснення 
набрав рис неукраїнського, ненаціонального, а 
значить -  небезпечного напрямку.

Виходячи із ситуації, що склалася, необхідно 
привернути увагу Президента, Верховної Ради.

У музеї Академії Збройних Сші України. Перший -трава кал. міністер оборони України 
Валерій Шмаров, біля нього начальник Академії генерал-лейтенант Вавіентин Ьорискін.

тичної системи в країні, сповзання її політики на 
позиції конфедеративну фактично у складі ко
лишньої імперії -  призначення армії залишаєть
ся невизначеним, а вся відповідальність органів 
державного управління за організацію оборони 
України -  невиправдано обмеженою.

Перебуваючи під впливом змін політичної си
туації в країні, в умовах послаблення контролі з 
боку демократичної частини депутатів Верховної

Уряду, політичних і громадських організацій, 
громадськосте України до проблем формування 
на базі Збройних Сил України Української На
ціональної Армії.

Головними завданнями військової реформи в 
країні мають стати:

-  переатестація керівних кадрів центрального 
апарату Міністерства оборони і Генерального 
штабу на основі критеріїв, що визначатимуть

-  12 -



однозначність їхньої політичної орієнтації і при
належності! до України;

-  незалежно від темпів творення основ влас
ної економіки в країні, забезпечити автономне 
функціонування підприємств із замкнутим цик
лом виробництва основних видів озброєння, вій
ськової техніки, систем управління, засобів за
безпечення, які використовуються у Збройних 
Силах і системі внутрішньої безпеки України; 
розпочати процес стандартизації цієї продукції, 
а також організацію спільних програм виробниц
тва інших видів озброєння із західними партне
рами, відповідно до прийнятих зобов’язань;

-  у плянуванні розвитку видів Збройних Сил 
передбачити їхні природні можливості відіграва
ти ролю реального стримування агресії, базування 
з метою забезпечення і відновлення боєздатнос
те, використання стратегічних ресурсів країни.

Практична взаємодія з питань військового бу
дівництва із Заходом не повинна сприйматися як 
приниження нашої гідносте -  це реальний від
хід від минулого, що й сьогодні своїм впливом 
перешкоджає нам бути державою.

26 січня, 1995 року

]. Деклярація про державний суверенітет України. 19 
липня 1990 р.

2. Постанова Верховної Ради України «Про військові ф ор 
мування в Україні». 24 серпня 1991 р.

3. Перші два передбачали радикальний підхід через ф ор 
мування паралельних структур на основі добровільного па

тріотичного руху або на основі підпорядкованих Верховній 
Раді внутрішніх військ і військ цивільної оборони, третій 
шлях -  реформування угрупування ЗС СРСР на території 
України у структури ЗС України. Після серпня 199І року, 
другий і третій шляхи фактично об'єдналися.

4. Б. Шаріков. Телеграма начальникам політорганів, вих. ч. 
19/129, 30 червня 1991 р.

5. Прийнято ВР України 6 грудня 1991 року.
6. Указ Президента України від 29 січня 1992 року.
7. Постанова Верховної Ради України від 6 грудня 1991 

року. Пізніш е -  День Збройних Сил України.
8. Ідея єдиних Збройних Сил, спочатку СРСР, а пізніше 

СНД, ініціювалася керівництвом колишнього Міністерства 
оборони, яке послідовно входило у так зване об’єднання ЗС 
СНД, а пізніше частина його увійшла в Міністерство оборо
ни Російської Федерації. На ташкентській зустрічі (травень 
1993 р.) створюється Колективна оборона СНД.

9. Не включення командувача Чорноморськоою фльотою 
до Указу Президента 29.1.1992 року, яким звільнялися ко
мандувачі військами КВО, ОдВО та ПрикВО і залишення йо
го на посаді вдруге, коли вживалося додаткових заходів для 
підпорядкування ЧФ. Указ Президента України 5 квітня 
1992 року.

10. За цей період здійснено двосторонні візити військових 
делегацій, організовано співпрацю у військовій галузі з 
Польщею, Болгарією, Румунією, Чехією, Словаччиною, Мол
довою, Білоруссю, Латвією, Німеччиною, Францією, Вели
кою Британією, Туреччиною, СШ А.

11. У 1991 -1993 роках Уряд України цю проблему не роз
глядав’, бю джетне фінансування відповідних запропонова
них програм не передбачалося.

12. Спільні навчання на Яворівському полігоні у червні 
1995 року.

13. Закон України «Про Збройні Сили України», ст. 11.
14. Матеріяли Колегії Міністерства оборони. «Народна 

Армія», 1 грудня 1995 року.
15. Основні напрями зовнішньої політики України. По

станова ВР України ч. 3360 1993 року.
16. У липні 1993 року тодішня ВР РФ прийняла постано

ву «П ро статус Севастополя».
17. Вибори у Державну Думу РФ 17 грудня 1995 року 

засвідчили зростання впливу КПРФ (бл. 22%) і ЛДПР (бл. 
12%).

Микола ВЕРЕС

НА СМЕРТЬ ВОЖДЯ
Нова весна. І  знову кучерявий 
Встеляє луг над Ворсклою килим,
І знов красується Полтава 
Вишневим розквітом своїм.

Сніжиться знов. І  в споминах крилатих 
Пливуть вони уривками, все ті ж: 
Блакить небес, травневі шати, 
Каштани, сонце і Париж.

І сім п 'явок, підісланих нежданно,
Печаль сердець і душ тужливий крик, 
Як впав завзятий полтавчанин 
На кров'ю зрошений хідник.

То Симон був... І  глибшає на лицях 
Стократний жаль за кожною з краплин,
І  в дню болючої річниці 
Нам, як ніколи, близький Він...

Його ім'я у  шелесті колосся,
У міці гір, у  розквіті садків,
Воно у  землю заплелося 
Незримих сонмами вінків,

Воно дзвенить над степом непокірним, 
Вроста у  грім, у  блискавиці бур,
Йому пісні широт безмірних 
Склада Славута-Трубадур.
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Григорій СИТНИК,
полковник кандидат технічних наук доцент

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ 
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ

Під натиском життя відступають звичні погля
ди на проблеми війни і миру, на шляхи та способи 
забезпечення національних інтересів держави. 
Поступово складаються принципово нові умови 
для забезпечення міжнародної безпеки в цілому 
і національної безпеки України зокрема.

Характерною особливістю сучасних умов є праг
нення більшости держав до звуження можливос
тей використання військової сили як головного 
засобу досягнення цілей державної політики. 
Спостерігається намагання якомога ширше вико
ристовувати економічні, дипломатичні та інші 
шляхи досягнення своїх національних інтересів.

В той же час аналіза практики міжнародних 
відносин переконує: воєнна сила у світі покищо 
має репутацію дозволеного інструмента зовніш
ньої і внутрішньої політики.

Ще існує чимало політичних, економічних та 
інших міждержавних суперечностей. Зберігаються 
значні запаси ядерної та іншої зброї. Багато дер
жав утримують досить значні збройні сили. Д е
які з них не визначилися у питанні щодо нероз- 
повсюдження ядерної зброї або ж продовження 
ядерних випробувань. Велике занепокоєння і ве
лика ймовірність затяжних суспільно-політичних 
криз, змін правлячих режимів, сепаратиський рух 
у деяких країнах. Все це означає, що воєнна за
гроза для України існує. І це необхідно пам’ята
ти, відкидаючи легковажні заяви про те, що в нас 
нібито ймовірних противників нема, а колишні 
стали майже друзями.

Таким чином, незважаючи на те, що Україна 
сьогодні не має очевидних противників, які б 
безпосередньо загрожували її національним ін
тересам, у неї, як у кожної незалежної держави, 
безумовно, є постійні національні інтереси, про
диктовані проблемами захисту її суверенітету, 
територіальної цілісности. Національні інтереси 
держав, як відомо, не завжди збігаються, а це 
об’єктивно породжує між ними певні супереч
ності, аж до спроб диктувати свою волю та втру
чатися у внутрішні справи сусіда.

Аналіза воєнно-політичних реалій, тенденцій їх 
розвитку дає можливість визначити потенційні 
джерела воєнної загрози для України.

Основними зовнішніми потенційними джере
лами воєнної загрози для України є:

- можливі територіальні претензії інших держав;

- наявні та потенційні вогнища льокальних 
війн у сусідніх державах, в які може бути втягнута 
Україна;

- підрив стратегічної стабільносте у регіоні в 
результаті порушення міждержавних домовле
ностей;

- наявність у деяких держав великих арсеналів 
зброї масового знищення, іншої зброї та бойової 
техніки ударно-наступального характеру;

- створення на суміжних територіях військо
вих угрупувань, які перевищують оборонну по
требу держави;

- схильність окремих держав до вирішення 
конфліктних ситуацій силовими методами; шантаж 
із загрозою використання зброї масового зни
щення;

- намір якоїсь країни втягнути Україну у воєн
ні міждержавні конфлікти, щоб використовува
ти її територію для бойових дій проти третіх країн;

- створення військових бльоків і союзів, спря
мованих проти України та ін.

Водночас внутрішніми джерелами воєнної 
загрози для України можуть стати:

- послаблення економічної самостійносте Укра
їни та її промислового оборонного потенціалу;

- протиправна діяльність ультранаціоналіс- 
тичних, прокомуністичних, профашистських, 
релігійних та інших організацій;

- створення незаконних військових форму
вань і спроби з їх допомогою насильницького по
валення конституційного ладу та дезорганізації 
функціонування органів державного управління;

- зростання організованої злочинносте до та
кої міри, що це загрожує безпеці держави;

- розпалювання міжнаціональної, міжконфесій
ної ворожнечі та провокування сепаратистського 
руху ультралівими та ультраправими політичними 
угрупуваннями; загострення напруги в соціяльно- 
економічній сфері та ін.

Значне коло воєнних загроз Україні робить 
досить реальним участь її Збройних Сил у воєнних 
конфліктах і війнах. Тому принципово важливим 
є загальна оцінка характеру і стратегічного змісту 
зазначених війн (конфліктів) з метою визначення 
головних напрямків реформування Збройних Сил 
України.

Виходячи з сучасних воєнно-політичних реалій 
і з тих, що очікуються в майбутньому, найбільш
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Учасники військового параду в Києві - 
курсанти Київського військового інституту управління та зв 'язку.

імовірна участь України у таких воєнних конфлік
тах або війнах, розв'язаних проти неї агресором: 

прикордонний конфлікт із сусідньою держа
вою з участю в ньому Прикордонних військ, На
ціональної Гвардії України, одного-двох з ’єднань 
Сухопутних військ та залучення при необхідності 
військових частин інших видів Збройних Сил;

внутрішній збройний конфлікт, який повинні 
невтралізувати Національна Гвардія та війська 
Міністерства внутрішніх справ України, як виня
ток, із залученням, у порядку, визначеному законо
давством, одного-двох з ’єднань Сухопутних військ;

агресія проти України однієї з сусідніх держав, 
що неминуче призведе до льокальної війни. Це 
зумовить необхідність приведення у повну бойо
ву готовність Збройних Сил та здійснення опе
рацій з участю у них двох-трьох оперативно-так- 
тичних об ’єднань Сухопутних військ, з ’єднань і 
військових частин інших видів Збройних Сил;

агресія проти України 2-3 сусідніх держав, що 
з великою імовірністю призведе до регіональної 
війни. У цьому випадку необхідність повної мо
білізації народного господарства, залучення 
Збройних Сил у повному складі для проведення 
оборонних операцій на 2-3 напрямках не викли
кає сумніву.

При цьому треба зазначити, що для європей
ських умов, де тісно переплітаються воєнно-по
літичні, економічні та інші інтереси держав, ціл
ком можливе швидке переростання прикордон

ного конфлікту в льокальну війну, а останньої -  
у регіональну і навіть у світову.

Щодо стратегічного змісту воєнних конфліктів 
і льокальних війн, у яких можлива участь Зброй
них Сил.

Наша держава має оборонну за змістом воєн
ну доктрину. Та це не означає, що ми повинні 
мати стратегічне у групування Збройних Сил, здат
не одночасно і досить тривалий час відбивати 
агресію з усіх напрямків.

З економічної точки зору Україна просто не в 
змозі утримувати такі Збройні Сили. З іншого 
боку, висока густота населення та зосередження 
важливих воєнно-економічних і промислових 
об ’єктів (особливо АЕС, ГЕС, ТЕЦ, підприємств 
нафто-хемічної промисловости) зобов’язує орга
нізувати оборону України так, щоб не допустити 
розповсюдження бойових дій на всю її терито
рію. Коли цього не вдасться зробити, цілком 
можливе значне руйнування інфраструктури 
воєнного і державного управління та завдання 
непоправної школи воєнно-економічній могут
ності держави, не кажучи вже про цілком імо
вірний у такому разі затяжний характер війни, 
вкрай небажаний при досить обмежених мате- 
ріяльних і фінансових ресурсах України.

Виходячи з цього, головною політичною ме
тою України в разі розв’язання проти неї війни 
має стати негайне здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на повну ізоляцію агресора Світо
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вим співтовариством та на забезпечення надійної 
і всебічної підтримки ним України в її діях проти 
агресора. Але ж на здійснення цих заходів потрі
бен час, який мають забезпечити невеликі за чи
сельністю, але повністю укомплектовані, мобіль
ні та боєздатні угрупування, створені й підготов
лені ще за мирних умов, з чітко визначеними зав
даннями щодо певних зон (територій) і спро
можних у разі потреби зупинити агресію на тому 
чи іншому напрямку на якийсь визначений час.

Все це означає, що ми повинні відмовитися 
від угрупувань наступального спрямування. Сього
дні стретегічним напрямком розвитку і реформу
вання Збройних Сил має бути таке збалянсування 
їх структури, чисельности, оснащення озброєн
ням та військовою технікою, яке б дозволило 
організувати плянування та виконання завдань 
оборони держави на будь-якому напрямку за ра
хунок оперативного нарощування (при необхід
ності) сил і засобів на загрозливому напрямку.

Враховуючи досвід минулих льокальних і 
регіональних війн та сучасні тенденції розвитку 
воєнного мистецтва, слід очікувати, що з самого 
початку такої війни агресор робитиме ставку на 
могутні ракетно-артилерійські та авіяційні удари 
з максимально можливим використанням високо
точної зброї та зброї цілком новітньої (при наяв
ності її в агресора), засобів радіоелектронної бо
ротьби, найновіших засобів інформаційного за
безпечення та бойового управління з наступним 
використанням угрупувань сухопутних військ при 
підтримці штурмової авіяції та ударних (бойових) 
гелікоптерів. Можна очікувати і широкого вико
ристання повітряних десантів (на приморському 
напрямку -  морських) і диверсійно-розвідуваль- 
них груп для дезорганізації управління, демора
лізації населення, руйнування систем забезпе
чення життєдіяльности народного господарства. 
Можливе використання агресором, як виняток, 
зброї масового знищення.

Виходячи з вищерозглянутого, головним зав
данням Збройних Сил має бути не лише відбит
тя ударів агресора, але й могутні ракетно-арти
лерійські та авіяційні удари у відповідь на всю 
глибину оперативної побудови його угрупування, 
щоб завдати йому максимально можливих втрат. 
Це значною мірою буде сприяти уникненню за
тяжної виснажливої війни та зменшенню людсь
ких втрат і матеріяльних ресурсів з боку України.

Зрозуміло, що в такому випадку Україна буде 
мати шанси змусити агресора відмовитися від 
продовження війни на вигідних для неї умовах.

Вищевикладене потребує адекватної реакції в 
процесі реформування та підготовки Збройних 
Сил. До речі, події останніх років свідчать, що 
майже всі європейські держави концептуально

перебудовують власні збройні сили, щоб вони 
стали меншими кількісно, організаційно гнучкі
шими, маневренішими, боєздатнішими та необ
тяжливими для суспільства.

Для того, щоб Збройні Сили стали таким дис
циплінованим і боєздатним організмом, здатним 
успішно виконати поставлені державою завдання 
і при цьому бути не занадто обтяжливими для неї, 
треба невідкладно здійснити ряд організаційних, 
правових, військово-технічних, фінансово-еконо- 
мічних та інших заходів, спрямованих на їх ре
формування.

Аналіза Програми діяльности Кабінету міні
стрів України, затвердженої у жовтні 1995 року 
Верховною Радою України, дозволяє зробити ви
сновок, що найголовнішими з них є:

- завершення створення стратегічного угрупу
вання Збройних Сил загальною чисельністю 350 
тисяч, здатного захистити суверенітет і терито- 
ріяльну цілісність України;

- підвищення ефективности роботи органів 
управління Збройними Силами, особливо в опе
ративно-стратегічній ланці;

- чіткіше визначення функцій і завдань різних 
видів (родів) Збройних Сил, усіх ланок управлін
ня ними і на цій основі ліквідація зайвих про
міжних ланок управління та оптимізація органі- 
заційно- штати их структур -  від Міністерства обо
рони до окремої частини включно;

- завершення розробки низки основних керів
них документів, що визначають порядок життє
діяльности і застосування Збройних Сил, у тому 
числі й бойових статутів, інструкцій, порадників 
тощо;

- поліпшення якости комплектування Збройних 
Сил особовим складом;

- вдосконалення програм оперативної, мобілі
заційної, бойової та морально-психологічної під
готовки військ (сил);

- прискорення розробки перспективних озб
роєнь і військової техніки, засобів інформаційно
го забезпечення та бойового управління вітчизня
ного виробництва з одночасною активізацією, з 
урахуванням національних інтересів України, вій- 
ськово-технічної співпраці з іншими державами;

- вдосконалення системи матеріяльно-техніч- 
ного і тилового забезпечення, закупівлі, експлу
атації та відновлення озброєння і військової тех
ніки, посилення ролі регіонів у питаннях мате- 
ріяльно-технічного і тилового забезпечення військ 
(сил), що дисльокуються на їх території як у 
мирний, так і у воєнний час;

- оптимізація структури науково-дослідних ус
танов Збройних Сил, органів управління ними, 
значне підвищення ефективности науково-до-
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слідчих і дослідно-конструкторських робіт, що 
виконуються в інтересах Збройних Сил;

- завершення реформування системи військо
вої освіти у напрямку оптимізації кількости вій
ськово-навчальних закладів, їх організаційно- 
штатних структур з урахуванням реальної потре
би в них у Збройних Силах і максимального інте
грування у загальнодержавну систему освіти; по
ліпшення підготовки офіцерських кадрів;

- зміцнення військової дисципліни, докорінний 
перегляд усієї системи військово-патріотичного 
виховання задля виховання військовиків у дусі 
відданости українському народові, його незалеж
ній державі;

- підняття престижу військової служби, насам
перед шляхом удосконалення соціяльного захи
сту військовиків і членів їхніх сімей.

Деякі з окреслених вище питань заслуговують 
особливої уваги.

Воєнно-політичні реалії і тенденції їх розвитку 
змушують рішуче відмовитися від застарілих, 
сформованих ще за радянських часів, поглядів 
на застосування Збройних Сил України у війні. 
Назріла потреба проведення глибокого рефор
мування усіх видів, родів військ і різноманітних 
служб Збройних Сил України. Треба чіткіше ви
значити їх місце та ролю в сучасних операціях, 
раціональне співвідношення між ними за чи
сельністю.

Насамперед потрібно кардинально реформу
вати Сухопутні війська, оскільки покищо немає 
єдиного органу управління ними, незважаючи

на те, що це найчисленніший вид Збройних Сил.
Викликає сумнів, що існуюча система опера

тивно-стратегічного управління дасть можливість 
управлінням військових округ надійно виконати 
завдання щодо відбиття агресії з того чи іншого 
напрямку при одночасному розгортанні та від- 
мобілізуванні своїх з’єднань і частин з терміном 
готовности М-3 і більше, а також спроможність 
управлінь округ за цих умов забезпечити прове
дення належного бойового злагодження доуком
плектованих і відмобілізованих частин, надійне 
управління ними та оперативний маневр наяв
ними силами і засобами.

Безперечно, необхідна й оптимізація структури

об’єднань і з’єднань Сухопутних військ, бо за
кладати в пляни відбиття агресії з будь-якого на
прямку завдання угрупуваннями, які в цей час 
повинні розгортатися та відмобілізовуватися, з 
практичної точки зору вкрай небезпечно. Мабуть, 
потрібно ще в мирний час створити мобільні та 
боєздатні оперативно-територіяльні угрупування, 
органи управління якими мали б чітко визначені 
завдання і несли відповідальність як у мирний, 
так і у воєнний час за організацію та здійснення 
оборони визначеної для них зони відповідально
ст і (території), а також були б здатними безумов
но і негайно виконати бойові завдання для від
биття агресії. Наприклад, такими органами управ
ління могли б стати оперативно-територіяльні 
командування (ОТК), створені на базі штабів 
армійських корпусів.

Очевидно, що в такому разі при загрозі воєн
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ного нападу з будь-якого напрямку ми матимемо 
досить підготовлені ще за мирного часу системи 
зв’язку та органи оперативно-стретегічної ланки 
управління Збройними Силами, які здатні в разі 
потреби взяти під своє безпосереднє керівниц
тво додаткову кількість з ’єднань і частин, зазда
легідь вивчити можливості місцевих підприємств, 
установ, організацій, у тому числі й інших війсь
кових формувань (ідеться про залучення їх до 
виконання завдань в інтересах підготовки та 
здійснення оборони), якісно вивчити в оператив
ному та інженерному відношенні зону відпові- 
дальности угрупування та підготувати його до 
виконання конкретних бойових завдань, забез
печити нарощування системи зв’язку, оператив
ність і надійність її функціонування з Центром. 
А за рахунок розпоряджень, отриманих безпосе
редньо з Центру, стане можливим оперативне 
маневрування силами і засобами з одного на
прямку на інший.

Необхідно також очікувати більш тіснішого вза
ємозв’язку армійського командування з органа
ми місцевого управління в питаннях плянування 
завдань оборони визначеної зони (території) та 
посилення відповідальности останніх перед цен
тральними органами державного управління за 
їх виконання.

Є можливість спростити мобілізаційну роботу 
і посилити персональну відповідальність воєн- 
комів за якість приписного ресурсу, а в разі по
треби і за своєчасність його доставки, якщо 
воєнкомів підпорядкувати безпосередньо коман
дувачу ОТК, відповідальному за оборону визна
ченої зони.

Необхідно очікувати і детальнішого обґрунту
вання пропозицій щодо проведення тих чи інших 
організаційних заходів у Збройних Силах з боку 
всіх рівнів управління. Командувачі ОТК будуть 
просто вимушені ретельніше плянувати органі
заційні заходи, оскільки результати плянування 
безпосередньо будуть пов’язані з цілком конкрет
ними завданнями оборони, цілком конкретної 
зони, цілком окресленими силами та засобами 
(ресурсами), які можуть бути для цього виділені, 
а не обґрунтовувати свої пропозиції, опираючись 
на пляни мітичних для умов України стратегіч
них та широкомаштабних фронтових операцій з 
відповідним переміщенням у широких геогра
фічних просторах з ’єднань і частин, польових 
комплектів типу фронтових бриґад матеріяльно- 
го забезпечення, які десь відмобілізовуються, ку
дись і на чомусь переміщуються, і невідомо, в 
якому напрямку, на яких засобах і для чого по
винні перевозити десятки тисяч тонн матеріяль- 
них засобів на сотні кілометрів.

Тому вже тепер ясно, що потрібно відмовитися 
від надмірної номенклятури та чисельности з ’єд
нань, частин і установ обслуговування та забез
печення, особливо польових комплектів.

Відповідно, реформуючи або створюючи з’єд
нання, військові частини, підприємства, установи, 
організації, такі, наприклад, як трубоводи, зв’язку, 
матеріяльного забезпечення, залізничні, інже
нерні, топографічні, військово-будівельні загони, 
проектні, науково-дослідні та ін., необхідно чітко 
усвідомлювати, що за умов різкого скорочення 
загальної чисельности Збройних Сил, вони по 
суті існують за рахунок зменшення чисельности 
або кількости бойових з ’єднань і частин. Тому 
єдиним критерієм доцільности їхнього існуван
ня має бути забезпечення або ж  підвищення бо
йових можливостей останніх.

Пильної уваги потребує і питання модерніза
ції та підвищення ефективносте використання 
авіяції, вдосконалення засобів протиповітряної 
оборони, без чого за сучасних умов неможливо 
повністю реалізувати бойові можливості з ’єднань 
і частин Сухопутних військ.

Таким чином, необхідно найближчим часом 
розглянути питання переходу на принципово 
нову систему управління Збройними Силами 
України в оперативно-стратегічній ланці, яка 
має суттєво відрізнятися від аналогічної системи 
у Збройних Силах колишнього СРСР, оскільки 
однією з її особливостей має стати чітка управ
лінська вертикаль: Міністерство оборони (Гене
ральний штаб) -  командування видами Зброй
них Сил -  ОТК (авіяційний корпус, корпус 
протиповітряної оборони).

Але актуальність удосконалення організацій
ної структури та органів управління Збройними  
Силами має залишати поза увагою питання під- 
триманння ресурсу, модернізації, розробки та за
купівлі сучасного озброєння та бойової техніки. 
З огляду на те, що вирішення цих питань потре
бує дуже великих коштів при організації забезпе
чення Збройних Сил озброєнням, бойовою тех
нікою та іншою продукцією військового призна
чення, потрібно враховувати найважливіші ба- 
лянси між: новими розробками та модернізацією 
наявних озброєнь; системами зброї та наявною 
інфраструктурою; рівнем бойових характеристик 
систем озброєнь та їх експлуатаційними якостями; 
розвитком ударних комплексів та їх інформацій
ною базою. Це прийнятий у світі підхід, в основі 
якого критерій: «вартість-ефективність».

Відомо, що економічні чинники призвели до 
того, що в цій сфері припинено багато необхід
них наукових досліджень. І все ж таки щодо оз
броєння та бойової техніки, можливості підтри-
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мупання у бойовому стані яких цілком вичерпу
ються, потрібно створювати замкнуті цикли їх 
розробки та виробництва на вітчизняних під
приємствах. Потрібно на базі накопичених на
уково-технічних досягнень продовжувати і роз
робки найбільш перспективних систем зброї, у 
тому числі й на основі міжнародної кооперації 
(якщо це відповідає національним інтересам 
України). Це мають бути системи, які в межах 
теперішніх політичних, економічних, міжнарод
но-договірних та інших обмежень давали б змогу 
найкраще вирішувати завдання оборони, мали б 
прийнятні вартісні характеристики, змушували

Вирішення воєнно-технічних завдань для 
успішного реформування Збройних Сил має над
звичайно важливе значення. Та розраховувати на 
перемогу в сучасній війні можна лише тоді, коли 
є високопрофесійні, компетентні, різнобічно 
ерудовані, підготовлені морально-психологічно, 
віддані своїму народові фахівці військової спра
ви. Без них найдосконаліше озброєння та бойо
ва техніка -  мертві.

Але треба пам’ятати, що якою б високою не 
була теоретична підготовка, високого професіо
налізму військовик набуває в процесі напруже
них армійських буднів, навчань, командно-штаб-

Флагман «Гетьман Сагайдачний» - наймодерніший воєнний корабель Морських Збройних Сил України.

ймовірного противника відмовитися від своїх 
агресивних плянів щодо України та створювали 
б передумови для дальшого скорочення Зброй
них Сил України.

При цьому треба мати на увазі, що Україна, 
успадкувавши від СРСР могутні засоби вогнево
го ураження, значно відстає в засобах інформа
ційного забезпечення та бойового управління 
ними. Наслідком цього є невиправдане збіль
шення витрат боєприпасів. А це у свою чергу на
кладає додаткове навантаження на всю систему 
комунікацій і забезпечення. Аналогічне стано
вище і з авіяційною технікою. Тому розробка 
ефективних засобів інформаційного забезпечен
ня та бойового управління є для нас одним з 
першочергових завдань.

них і штабних тренувань -  в умовах, близьких до 
справжніх бойових, з максимально можливим 
фізичним і психологічним навантаженням, коли 
військовик самовіддано прагне до найвищої 
професійної майстерности. Збройні Сили мають 
складатися саме з таких професіоналів. Вико
нання цієї умови є запорукою бездоганного ви
конання бойових завдань за умов різкого скоро
чення Збройних Сил. Тому справою чести ко
мандирів усіх рівнів є відновлення бойової підго
товки в повному обсязі.

Могутність і бойова готовність армії значною 
мірою залежать від системи виховної та гумані
тарної роботи всіх державних, громадських і по
літичних закладів, що покликані виховувати у 
військовиків почуття високої відповідальности,
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священного обов'язку перед своїм народом за 
збереження миру та національного відродження. 
З цього погляду стан справ з військовою дис
ципліною -  це проблема, яка є не тільки справою 
Збройних Сил. Настав час перейти до послідов
ної збалянсованої системи виховної роботи, яка б, 
ґрунтуючись на національно-історичних тради
ціях українського народу, зміцнювала духовний 
настрій захисників Батьківщини. Ця система має 
взяти на озброєння старі, добре випробувані ме
тоди виховання та наполегливо працювати в нових 
напрямках. Військовик повинен мати почуття 
власної гідности і відваги озброєного громадя
нина країни, яку він поклявся захищати, стоячи 
на сторожі її свободи і незалежности.

З іншого боку, без гідного престижу військо
вої служби неможливо вирішувати питання про 
залучення в наш нелегкий час кращих синів укра
їнського народу до служби у Збройних Силах. 
Тому потрібно вдосконалювати систему соціяль- 
но-економічних умов, що гарантують зацікавле
ність військовою службою і забезпечують права 
військовиків.

Настав уже час у щорічному державному бю
джеті виділяти кошти на будівництво житла для 
військовиків і їхніх сімей, а також для забезпе
чення житлом звільнених з військової служби 
офіцерів, прапорщиків і їхніх сімей. Необхідно,

як би не було тяжко зараз державі, вишукувати 
кошти для підвищення грошового утримання 
військовиків, підвишок за важкі умови служби, 
ненормований робочий день, за сумісне вико
нання обов’язків на вакантній посаді, за несення 
цілодобової служби, за зразкову боєготовність тощо.

Доведені до встановленої числьности Збройні 
Сили повинні мати все для повноцінного бойо
вого навчання. Тому різко зростає необхідність 
підвищення ефективности використання фінан
сових і матеріяльних ресурсів, що виділяються 
державою на оборону.

Звичайно, точка зору автора на проблемні пи
тання підготовки Збройних Сил України в су
часних умовах може не співпадати з поглядами 
тих чи інших посадових осіб. Але не може ви
кликати сумніву, що якість Збройних Сил визна
чається їхньою бойовою готовністю. Ми не має
мо права допустити, щоб вони стали декорацією 
держави. Збройні Сили за чисельністю мають 
бути достатніми, але не обтяжливими для сус
пільства та мати у своєму розпорядженні все для 
повноцінної бойової підготовки. Лише в такому 
разі вони зможуть забезпечити умови для мирної 
праці українського народу та для його націо
нального відродження. Іншого шляху немає!

(« В і йсь ко Укра їни»)

На борту одного і кораблів Морських Збройних Сіп України. 
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Володимир БЕРЕЖИНСЬКИЙ, 
підполковник

ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ НЕСТОРА МАХНА
(Закінчення)

Завбачливо натякалося, що і «партія комуніс- 
тів-більшовиків є не меншим ворогом труда...»  
Авантюра Григор’єва загинула. У другій половині 
травня радянські війська Ворошилова і Пархо- 
менка розсіяли григор’євців, заколот було при
душено.

Проте боєздатність Червоної армії була дуже 
підірвана заколотом. Цим не забарилася скорис
татися, хоча і розтягнута від Кавказьких гір до 
Волги і Донбасу, 100-тисячна денікінська армія. 
На напрямок головного удару на Ростов-Харків 
почала висуватися Добровольча армія, яка скла
далася з кінного корпусу Шкуро і відбірних диві
зій -  Корніловської, Марковської та Дроздовської.

19 травня Добровольча армія раптово і рішуче 
атакувала війська Махна і швидко розбила їх. 
Слабо організована махновська «бригада» позад
кувала, потім втратила керування, розпалась і 
панічно почала тікати. Махто зі своїм штабом та 
кількома вірними загонами поспішно відступив.

Білокозаків було дуже мало, щоб наздогнати і 
перебити всіх утікачів. Махно швидко зметикував, 
що велика армія -  це добре, але треба мати і «малу» 
армію, свою, надійну. Так з ’явилась і довго про
існувала, часто змінюючи склад, так звана «бать
кова сотня» -  загін відбірних хлопців, кінних або 
на кулеметних тачанках. Вони були добре озбро
єні, згуртовані та підтягнуті й завжди готові за
хистити свого батька від кого завгодно.

Радянське командування наполегливо вимагало, 
щоб Махно відступав на північ, до Харкова, де ще 
можна було побудувати оборону від білогвардій
ців. Щоб задобрити Махна, йому вручають орден 
Червоного прапора4. Проте батько не виконав 
бойовий наказ і не пішов на північ. 29 травня
1919 р. махновці передали червоним телеграму: 
«Ми вирішили створити самостійну повстанську 
армію, доручити керівництво цією армією т. 
Махно».

Увесь червень Махно зі своїми хлопцями хо
вався у пустельних степах теперішньої Кірово
градської области серед малолюдних і бездоріж- 
них хуторів. У цей час відбулася зустріч батька з 
Григор’євим і залишками його розбитої дивізії. 
За наказом Махна отаман Григор’єв був убитий 
Л. Задовим (Зіньківським) і Чубенком.

Тим часом Добровольча армія зайняла Донбас, 
а 25 червня оволоділа Харковом. Денікінці пово
дили себе жорстоко: шибениці, розстріли, спро
би відбудови старого ладу не могли сподобатися 
місцевому населенню. На правий бік Дніпра по
тяглися біженці. Багато хто шукав захисту у на
родного ватажка батька Махна.

На початку серпня денікінські війська пере
йшли нижню течію Дніпра і 18 серпня 1919р. зай
няли велике промислове місто і порт Миколаїв. 
Валки біженців рушили від Дніпрових порогів на 
північний захід. Махно і його загони, які ще збе
реглися, склали ар’єргард цієї стихійної проце
сії. Вони давали відчутну відсіч денікінським 
кінним частинам.

Відступаючи, махновці перетнули шлях радян
ських частин, які поспіхом відступали з Криму 
й Одеси, очолюваних Іоною Якіром. 17 серпня
1919 р. залишки червоних були махновцями роз
зброєні, а комісари і командири розстріляні. Час
тина рядових червоноармійців добровільно вли
лася до махновських лав.

До середини вересня махновці та біженці до- 
сягли району Умані. Там пройшли переговори з 
петлюрівцями, домовилися про перемир’я, по
ранених, хворих і ослаблих залишили під опікою 
петлюрівців під їх чесне слово. У той же час штаб 
Махна видає проклямацію «Хто такий Петлюра?». 
У ній стверджувалося, що Головний Отаман є 
«ворогом трудового народу» і хоче «запровади
ти порядок, угодний буржуазії...».

До вечора 25 вересня денікінські частини піді
йшли до великого махновського табору. Це були 
полки 1 Сімферопольський і 2 Лабинський, дуже 
поріділі та стомлені. Вночі 26 вересня 1919 р. 
махновські загони, очолювані бойовими та смі
ливими отаманами, раптово напали на білогвар
дійців і розбили їх. Розгром був повний, до ран
ку обидва ворожі полки були розсіяні.

Прорвавши тонкий люнцюг денікінських військ, 
Махно зі своїми рухомими загонами почав на
вальний рейд Південною Україною. Гарнізони 
білих навіть у великих містах були невеликими. 
Зіграли свою ролю швидкість, рішучість і сміли
вість махновців. Батькові, що рішуче діяв, не треба 
було прикладати багато зусиль для взяття з ходу
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Кривого Рогу, Нікополя, переправитися через 
осінній Дніпро і знову опинитися у Гуляйполі. 
Проте і тут не зупинився Махно на відпочинок.

Швидкість просування махновців прямо про
порційно відповідала зростанню їх сил. До народ
ного ватажка, переможця денікінців, приєдналася 
величезна кількість селянської молоді, а рушниці 
були тоді у кожній хаті. За даними радянської 
розвідки, у той час у РПАУ було 28 тисяч багне
тів і шабель при 50 гарматах і 200 кулеметах -  
грізна сила, хоча і погано організована.

23 жовтня загони Махна зайняли Маріюполь. 
Місто Таганрог -  ставка Денікіна -  виявилось 
усього за 100 км по прямій степовій дорозі. Це 
була серйозна загроза білогвардійському коман
дуванню, яке недооцінювало силу місцевих пар
тизанів і повстанців. Зі своїх скупих резервів білі 
змушені були спрямувати проти Махна кілька 
кінних і піхотних частин. Денікін пізніше писав: 
«Становище складалося грізне і вимагало заходів 
виняткових». Він послав на батька Терську і Че
ченську кінні бригади, бригаду донців, три пі
хотних полки і кілька частин менших під загаль
ним командуванням генерала Слащьова5.

Регулярні війська білої Гвардії на голову пере
важали незлагоджених партизанів, сили їх вия
вилися нерівними. Частини корпусу генерала 
Слащьова ущент розбили махновські загони, і не 
тільки відбили Маріюполь, але навіть відкинули 
їх за Дніпро, захопивши до 200 тачанок. Проте 
сил від цього у Махна не поменшало, РПАУ по
стійно поповнювалася молодими добровольцями.

До цього часу розбиті червоними під Вороне
жем білі війська почали навально відкочуватися 
до Чорного моря. Недавно призначений членом 
Реввійськради Південного фронту Й. Сталін за
пропонував завдати удару по Денікіну через Дон
бас, виходячи з того, що це залишить Доброволь
чу армію «на поживу Махнові». Так високо оціню
валися бойові сили РПАУ у радянських верхах.

Бої між Махном і ослаблими білогвардійцями 
деякий час ішли з перемінним успіхом, поки 
махновці вночі 9 листопада знову не взяли Кате
ринослав. У цей переможний бій їх вів сам батько. 
Це було одне з величезних військових досягнень 
Махна, яке стало вінцем його слави. Людський 
поголос розніс по всій Україні славу про Несто
ра Махна як про переможця Денікіна.

Білі з червоними бились осторонь, петлюрівці 
спроб наступу не робили. Тому великий густо- 
населений простір знову виявився під владою 
махновських отаманів. 27 жовтня махновське ко
мандування скликало з’їзд делегатів з ватажків 
повстанських частин, селян навколишніх повітів

і робітників ближніх заводів. З ’їзд прийняв рішен
ня про мобілізацію до махновської армії чолові
ків двадцяти віків одразу -  від 19 до 39 років. 
Призов оголошувався «добровільним і зрівню- 
вальним».

Армія швидко зростала. Я. Яковлєв, один з 
відомих комуністичних діячів, на Всеукраїнській 
партконференції (1920 р.) говорив: «У махнов
ському русі важко відрізнити, де починається 
бідняк, де закінчується куркуль. Це був масовий 
селянський рух». При ватажкові повсталого озб
роєного народу Н. Махні було створено револю
ційну військову раду. До неї увійшли П. Аршинов, 
Волін, І. Тепер, І. Емігрант (Готман), Я. Алий 
(Суховольський), А. Барон (Полєвий) та інші 
анархісти6.

Реввійськрада видавала газети, випускала лис
тівки, влаштовувала мітинги. Махновці відстою
вали незалежність підвладних їм областей, явля
ючи собою зразок нової пуґачовщини зі своїми 
«єнералами» в особі отаманів батька. На терито
рії, яка контролювалася РПАУ, діяли деякі партії, 
вільно існували профспілки, місцеві більшовики 
почали випускати свою легальну газету «Зірка».

Повстанці, зайнявши те чи інше місто, руйну
вали тюрми, оскільки «вільному народу вони не 
потрібні», політичних противників розстрілювали, 
а карних злочинців відпускали на волю. Часто 
вони поповнювали махновські загони. Полонених 
офіцерів білої армії звичайно знищували, як це 
було в Катеринославі, де усіх їх разом з членами 
їх сімей розстріляли на березі Дніпра, а трупи по
кидали у воду. Без будь-якого з'ясування убивали 
і людей, одягнених у офіцерське галіфе і чоботи.

Південноросійська біла Гвардія до кінця 1919 р. 
зазнала рішучої поразки від Червоної армії, 12 
грудня білі залишили Харків і покотилися до 
Криму і Новоросійська. Генерал Слащьов від
ступав із залишками білих військ до Перекопу7, 8 
грудня він пройшов через Катеринослав. Червоні 
услід за відступаючими білогвардійцями майже 
без боїв брали міста. На самому початку 1920 р. 
на Катеринославщину вступила 14 армія радян
ського Південного фронту.

Зустріч повстанців з червоноармійцями була 
дружньою, немало махновців влилось у частини 
Червоної армії. Іноді переходили цілими загона
ми. Проте 7 грудня 1919 р. Л. Троцький у ви
ступі на VII Всеросійському з ’їзді Рад заявив, що 
«після звільнення України від Денікіна махновці 
стануть смертельною небезпекою для робітничо- 
селянської держави».

Чекаючи загострення обстановки, Махно і 
його штаб, найбільш сильні й організовані загони
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у січні 1920 р. відступили з міст і зосередились у 
степах навколо Гуляйполя. Отримавши відповідні 
директиви від Троцького, реввійськрада 14 армії 
(командувач І. Уборевич, комісари Ґ. Орджоні- 
кідже, М. Рухімович) віддала наказ Махнові з усіма 
його частинами пересунутися на радянсько-поль- 
ський фронт за маршрутом Олександрія-Черка- 
си-Чернігів-Ковель.

Проте Махно з відповіддю не поспішав. Його 
посилено заманювали на переговори до червоних. 
22 січня він направив до них своїх посланців. Ті 
повторили накази батькові. Махно і вся його 
армія поспішним декретом Всеукраїнського рев
кому були оголошені поза законом. Махновські 
загони, які не вміли вислиснути у степу, були 
безжально розгромлені. Закриті всі анархістські 
центри. Але для вирішальної перемоги сил у чер
воних не вистачило.

В Україні у той час лютував висипний тиф, за
хворів на нього і батько Махно. Близькі виходи
ли його у не виявленому чекістами надійному 
укритті. Лише до кінця зими він одужав і знову 
сів у бойову тачанку.

З лютого по осінь 1920 р. махновці блукали 
Лівобережжям у жорстоких сутичках з радян
ськими бойовими частинами, тиловими підроз
ділами і місцевими органами Рад, «комітетами 
незаможних селян» -  комбідами. 20-21 лютого
1920 р. повстанці роззброїли у Гуляйполі 6 полк, 
який складався з 200-300 червоноармійців. У од
ному з боїв перемогли біля 500 червоноармійців, 
убили майже всіх командирів, забрали багато Гвин
тівок, набоїв, кулеметів, двоколок і коней. У цих 
боях з ’явилися поранені й у Махна. їх лікували у 
спеціяльно створеному й укомплектованому сес
трами милосердя гуляйпільському лазареті.

Про те як воювали повстанці, писала у своєму 
щоденнику дружина Н. Махна -  Г. Кузьменко: 
«... вночі вороги захопили двох наших кавале
ристів і арештували чоловік 20 місцевих повстан
ців. Товариш Середа з кулеметом, як і завжди, 
першим уклинився своєю тачанкою у ворожий 
табір. Від нього не відставав і другий кулеметник, 
т. Литвиненко. Кавалерія наша ще не встигла 
підскочити, як сили червоних з кулеметів і гвин
тівок застрочили по махновцях, які вирвалися 
услід. Цього разу нашим героям не поталанило: 
ворожа куля потрапляє Литвиненкові прямо в 
лоб, друга куля тяжко поранює Середу, третя 
вбиває коня у тачанці, четверта пронизує плече 
кучера. Тоді тільки примчала наша кавалерія, на
дійшла й піхота і змусила ворога показати п’яти. 
Наші взяли три кулемети, чоловік 20 вбили естон

ців і поляків, багатьох поранили і відбили ареш
тованих махновців».

Про бойові справи повстанців свідчать уривки 
зведення штабу Українського фронту за літо
1920 року:

«5 червня. На станції Зайцево прорвано теле
фонний і телеграфний зв’язок, розграбовано по
їзд, убиті комуністи.

8 червня. На станції Василівка підірвано заліз
ничний міст.

13 липня. На станції Гришино розграбовано 
склад, убито комуністів.

26 липня. В Костянтиноградському повіті за 
два дні вбито 84 комуністи.

12 серпня. У Зінькові вбито 20 членів КП(б)У 
і сім працівників сільських і робітничих органі
зацій.

16 серпня. У Миргороді розграбовано склади, 
вбиті червоноармійці».

Махно вже обходить міста і транспортні вузли, 
безперервно кочує. У газеті «Вільний повстанець» 
публікувалися зведення махновського штабу за 
літо 1920 року. Довжина рейдів РПАУ була не
звичайною: 1200-1500 верст. Швидкість пересу
вання така, що її можна було досягти лише по
стійно змінюючи коней (силоміць, у кого попало 
на шляху). Полонених, комбідників, радянських 
службовців скрізь, де пройшла РПАУ, безжально 
розстрілювали.

На початку осени 1920 р. обстановка на Ліво
бережній Україні різко змінилася. Користуючись 
тим, що головні сили Червоної армії були відтяг
нені на радянсько-польський фронт, залишки 
білих армій знову згрупувались у Криму під ко
мандою генерала Вранґеля, який зумів суворими 
заходами навести порядок у білій армії, яка на
зивалася тепер Російською армією. 6 червня 
вранґелівці почали наступ у Північній Таврії. 
Вони швидко зайняли нижню течію лівого берега 
Дніпра і вийшли на схід на рубіж Олександрівськ 
(Запоріжжя) -  Бердянськ.

Махно і його отамани вичікували. Ослаблені 
переслідуваннями червоних, вони були раді пере
починкові. Як і завжди, штаб Н. Махна тримався 
ближче до Гуляйполя. У середині червня до шта
бу РПАУ прибув вранґелівський офіцер з пропо
зицією про співдію Махна з російською армією, 
оскільки вона «іде винятково проти комуністів, з 
метою допомогти народові звільнитися від кому
ни і комісарів». Проте повстанці не погодилися 
на спілку з Вранґелем, білогвардійщина була для 
них неприйнятною. Посланець Вранґеля був роз
стріляний.

Після поразки радянських військ під Варша
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У шпиталі в Старобільському. Рік 1920.
Зліва направо в першому ряді: П. Петренко і медсестра Вікторіна.

В другому ряді зліва направо: Семен Каретніков, Нестор Махно, Василь Кириленко і Василевський.

вою вранґелівці посилили наступ: 19 вересня 
вони взяли Олександрівськ, а 22 -  вузлову стан
цію Синельниково поблизу Катеринослава. 
Махновці виявилися під загрозою прямого удару 
по своїй опорній області.

20 вересня у ставку РПАУ прибув уповнова
жений реввійськради Південного фронту. Проти 
союзу з червоними відкрито виступили набли
жені Махна -  С. Каретников і Д. Попов. Але ви
ходу не було, Махно все ж після довгих коливань 
зважився підписати угоду з урядом радянської 
України. Згодом у Харкові його кращі отамани
В. Куриленко і Д. Попов підписали цю угоду. 
Сам батько вважав розсудливішим залишатися зі 
своїми вірними хлопцями у степу. З радянського 
боку договір підписали М. Фрунзе та С. Ґусєв 
(Драбкін).

13 жовтня у своїй похідній газеті «Шлях до 
свободи»8 Махно писав: «Навколо перемир’я 
склались якісь непорозуміння, неясності, неточ

ності; говорять про те, що, мовляв, Махно розка
явся у колишніх діях, визнав радянську владу і 
под. Ми завжди були і будемо ідейними непри
миренними ворогами партії комуністів-більшо- 
виків...».

Проте, хоча і тимчасова, військова угода діяла. 
За нею повстанці зі складу РПАУ повинні були 
виставити до складу радянських військ великий 
загін проти Врангеля. Особливо було обумовлено, 
що махновці не повинні приймати дизертирів з 
Червоної армії до своїх лав, хоча охочих вистачало.

Червоні частини перестали тиснути загони 
отаматів РПАУ. 15 жовтня у Північну Таврію ви
ступив сильний загін Махна. Командував загоном 
старий соратник батька Каретник. Організацій
но загін складався з кінного підрозділу отамана 
Марченка і піхотно-кулеметної групи на тачан
ках. Це був міцний і добре озброєний загін кіль
кістю 3500 бійців. Сам Махно з загоном не пішов4.

В останніх числах жовтня Червона Армія ра
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зом із загоном Каретника вибила вранґелівські 
війська з Північної Таврії. Готувався вирішаль
ний штурм кримських перешийків. 5 листопада 
Фрунзе віддав наказ, за яким махновці повинні 
були наступати у складі 6 радянської армії. Ті 
виконали наказ й успішно перейшли холодний 
Сиваш, а потім кинулися в Крим. Причому, як 
свідчили пізніше радянські воєначальники, ви
явили добре військове вміння і бойовий дух.

Загальний ворог був розгромлений, прийшов 
час взятися і за РПАУ. Вже 23 листопада (через 
тиждень після того, як був зайнятий Крим) 
Фрунзе віддає наказ включити «всі частини армії 
Махна до складу 4 армії». По суті це означало 
розформування загонів РПАУ. Махновські ота
мани категорично відмовилися виконувати цей 
самовбивчий для них наказ.

Тоді Фрунзе і Гусєв пишуть новий наказ Пів
денному фронтові: «Військам фронту вважати 
Махна і його загони ворогами радянської рес
публіки і революції», наказувалося махновців роз
зброїти або знищити, а далі -  «очистити тери
торію УРСР від бандитизму». Це було зрадливе 
оголошення війни всьому махновському рухові.

Махновці були оточені і вночі 27 листопада 
раптово атаковані й розгромлені. Каретника убили 
в бою. У Харкові арештували і розстріляли всіх 
представників РПАУ. Але в Криму махновців не 
вдалося знищити. Окремі групи кінноти і тача
нок на чолі з Марченком зуміли 7 грудня про
рватися через Перекоп тепер уже у зворотньому 
напрямку і піти у степ. Незабаром вони прибули 
у ставку Махна.

Вигляд розбитої, майже знищеної знаменитої 
кінноти дуже приголомшив батька. Проте Махно 
і не думав здаватися. Ревкоми і комнезами тисну
ли селян продрозкладкою, торгівля заборонялася, 
промисловість зупинилася, міста завмерли.

Лише народний батько Махно міг захистити 
селянина від насильства. А він завжди боровся з 
насильниками -  царськими, німецькими, білими, 
червоними. Інформаційний відділ української 
компартії повідомляв: «Більша частина губернії 
знаходиться у сфері дії та впливу махновців». Але 
радянське командування, визнаючи повсюдний 
авторитет Махна, все-таки недооцінювало бойо
ву міць РПАУ.

Було вирішено одним ударом розбити армію 
повстанців. Плян передбачав зосередження ве
ликих з’єднань, включаючи частини Першої 
кінної армії, та концентричний наступ з трьох 
сторін на район Гуляйполя. Наступ почався у 
середині грудня. Передбачалось оточити РПАУ 
з трьох сторін, притиснути її до Азовського моря

і знищити. Проте махновці, діючи швидко і смі
ливо, прорвали в кількох місцях неповороткий 
ланцюг червоних частин і пішли, загубилися на 
зимових степових дорогах.

Операція мети не досягла. Навіть більше -  роз
дратовані червоноармійці, які були з російських і 
українських селянських синів, чиї батьки, як і 
місцеві селяни, також терпіли від продрозкладки, 
почали дезертирувати з Червоної армії. Ціла час
тина Першої кінної на чолі з Масляковим збунту
валась і теж пішла в степи. До Махна вони не 
прибились, але з більшовиками воювали півроку.

Війна РПАУ з радянськими частинами набула 
затяжного, кривавого характеру. У безкінечних 
дрібних сутичках обидві сторони зазнавали знач
них утрат. Так, 3 січня 1921 року на переході сте
повою дорогою махновці здійснили швидкий 
марш від Умані до Дніпра, щоб перейти замерз
лу ріку і сховатися від переслідування червоних 
військ у Чорноліссі. Тут вони зненацька для са
мих себе наздогнали переслідувачів: авангард 
махновців налетів на групу червоних кіннотни
ків. Серед них на тачанці їхав начальник дивізії 
Першої кінної О. Пархоменко. Махновські хлоп
ці постріляли та порубали і Пархоменка, і всю 
його охорону.

З іншого боку, гинули в бою або в полоні ба
гато махновських отаманів. Сам батько 14 березня 
був тяжко поранений розривною кулею в ногу. З 
того часу і до кінця життя він дуже шкутильгав.

До початку 1921 року, після потрясінь, насильств, 
численних змін влади, після брехливих декретів, 
деклярацій, програм -  у кожної людини і в на
роді в цілому все сильніше і міцніше виробля
лось одне рятівне бажання -  дайте спокій! 5 Все
український з ’їзд Рад оголосив «амнестію-про- 
щення бандитам, які добровільно з'являться до 
15 квітня 1921 року». Потім термін помилування 
продовжили, потім ще і ще. Про все це широко 
повідомляла місцева преса.

Навесні 1921 року до Махна стікалось багато 
людей, для яких війна за довгі роки стала єдиною  
професією. Мирні ж селяни потихеньку розбіга
лися по домівках. Але грізний батько як і раніше 
залишався сильним, сміливо і рішуче пересував
ся, вислизаючи від сильних противників, і гро
мив найслабших.

Махно не відчув величезної втоми українського 
селянства, своєї соціяльної опори. Переоцінивши 
свої сили, він вирішив штурмом узяти тодішню 
столицю України -  Харків. Це була, мабуть, най
більша військово-політична помилка батька за 
весь час існування РПАУ.

Операція була проведена в середині травня
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старих сподвижників і ті, кому вже нічого було 
чекати і нічого губити.

13 серпня, звідусюди переслідуваний, ведучи з 
собою лише сотню своїх відчайдушних ХЛОПЦІВ, 

Махно з рідних місць пішов до Дніпра і через 
три дні біля Кременчука переправився на човнах 
через ріку. Коней перевезти вдалося, але багато 
зброї та майна було кинуто. Тут їх накрили чер
воні. Махно знову був легко поранений, але пов
станцям вдалося відійти.

19 серпня на річці Інгулець махновців знову 
наздогнала червона кавалерія, вдалося відбити 
атаку, відірватися від переслідування, але шлях 
залишався тепер один -  за кордон. Інакше -  
загибель. Переслідувані по п’ятах махновці від
ходили в бік румунського кордону. 22 серпня 
Махно отримує ще одне легке поранення у поти
лицю. 26 серпня у сутичці з червоними вціліла 
махновська сотня знову зазнає втрат, але Махно 
все-таки вислизає від переслідування, різко 
змінивши свій маршрут.

28 серпня 1921 року рештки РПАУ перейшли 
Дністер -  кордон з Румунією. Трапилося це у ра
йоні Бєлець. Там махновці були інтерновані. Бо
йовий шлях РПАУ закінчився.

Нестор Махно з дочкою в Парижі.

1921 р. Закінчилася вона повною невдачею: на 
Полтавщині, у лісистій заплаві ріки Сули, мах
новці були зненацька захоплені червоними час
тинами і зазнали нищівної поразки. Було це в 
останніх числах липня. Не один раз зазнавав не
вдачі Нестор Махно, проте кожного разу попов
нювався новими силами. Тепер цього не було. 
Його хлопці-селяни стали розбігатися по хатах. 
До осени 1921 року (тобто в основному за літо) 
здалися ЗО командирів РПАУ і 2443 повстанці.

Але Махно не здавався. Його загони влітку
1921 року де тільки не побували. Вони моталися 
по всій Україні, залітали в область Війська Дон
ського, дістались аж до Волги. Та ніде надовго 
не затримувалися, сили їхні танули, а поповнень 
ставало все менше і менше.

Найдалі від рідної Катеринославщини Махно 
знаходився у серпні 1921 року -  спочатку в ра
йоні Хопри (середня течія Дону), а потім у Ниж
ньому Поволжі. Сили його вже були дуже малі: 
«150 шабель при кількох кулеметах». Навколо 
Махна тепер тримався вже різний набрід, купка

КОМАНДИРИ ЗАГОНІВ РПАУ

1. Каретник Семен (Каретников) -  наймит з 
Гуляйполя, анархо-комуніст, освіта початкова, роз
стріляний у Мелітополі червоними у 1920 році.

2. Марченко -  селянин з Гуляйполя, анархо- 
комуніст з 1907 р., освіта початкова, вбитий чер
воними у січні 1921 р. в Полтавській губернії.

3. Василевський Григорій -  селянин з Гуляй
поля, освіта початкова, вбитий червоними у Київ
ській губернії у грудні 1920 р.

4. Веретенніков Б. -  селянин з Гуляйполя, потім 
робітник у Петербурзі, ес-ер, з 1 9 1 8 р .- анархо- 
комуніст, у липні 1919 р. убитий білими.

5. Гавриленко Петро -  селянин з Гуляйполя, 
анархо-комуніст з 1905-1907 рр., розстріляний 
червоними у Мелітополі у 1920 р.

6. Куриленко Василь -  селянин з с. Новоспа- 
сівки, освіта початкова, вбитий червоними вліт
ку 1921 р.

7. Білаш Віктор -  селянин з с. Новоспасівки, 
анархіст, узятий у полон червоними у 1921 р.

8. Калашніков -  освіта нижча (міське училище), 
прапорщик царської армії, з 1917 р. секретар орга
нізації анархістів у Гуляйполі, вбитий червоними 
в бою влітку 1920 р.

9. Михальов-Павленко -  селянин з Росії, у Гу-
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ляйполі з початку 1919 р., в РПАУ займався са
перними роботами, розстріляний червоними у 
червні 1919 р.

10. Щусь -  селянин з с. Великої Михайлівки, 
колишній моряк, у червні 1921 р. вбитий черво
ними у Полтавській губернії.

11 і 12. Лепетченки Іван і Олександер -  селяни 
з Гуляйполя, анархісти, Олександер розстріляний 
червоними у червні 1920 р. у Гуляйполі.

4. Дружина Махна згадувала: «Нестор був дійсно нагоро
джений орденом Червоного прапора ... Сам орден пам’ятаю 
дуже добре, він був на довгому гвинті, його належало носити, 
проколовши верхній одяг, але Нестор не надягав його ніколи. 
Зберігався він у м ене...»  (Прим. авт.).

5. У той час бої на фронті з Червоною Армією  були дуже 
і дуже напруженими, і кожна частина у Денікіна була на 
особливому рахунку (Прим. авт.).

6. Як засвідчує дружина Н. Махна, Г. Кузьменко, майже 
вся реввійськрада РПАУ складалася з жидів (Прим. авт.).

7. Після еміграції він повернувся до Росії і почав служити 
у Червоній армії (Прим. авт.).

8. Крім неї. видавалася ще газета «Голос махновця» (Прим. авт.).
9. 1 як показали дальші події -  не даремно. Більше з Кури- 

ленком. Каретником і Поповим він не зустрівся (Прим. авт.).

Сократ ІВАНИЦЬКИЙ, 
доктор юридичних наук

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ
У цій статті автор аналізує різні, часто супе

речливі інтерпретації Переяславського договору 
між гетьманом Богданом Хмельницьким і мос
ковським царем Олексієм і дає переконливу від
повідь на питання, яке правне відношення між 
Україною і Московщиною було закладено тим 
договором. Автор вказує на те, що ці інтерпрета
ції базуються не на оригінальному тексті догово
ру, а на кількох побічних документахБ, зв’язаних 
з тим договором, головно на так званих Статтях 
Богдана Хмельницького. Але цих «Статгей» не 
можна утотожнювати з оригінальним договором, 
як це робили російські дослідники, тим більше, що 
ці «Статті» були маніпульовані в Москві. Україн
ський примірник оригінального тексту договору 
згорів 1709 року в Батурині, разом з архівом Укра
їнської козацької держави. А російський при
мірник, мабуть, зберігся в Москві, але російські 
дослідники його ніколи не цитували, мабуть, тому, 
що там не було ніякого твердження про добро
вільне підданство України Московщині чи про 
будь-яке «возз’єднання» українського і російсь
кого народів.
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ДОГОВІР 1654 РОКУ
На основі тих документів про Переяславський 

договір дотеперішні дослідники приходили до  
різних висновків щодо характеру того відношення 
між Україною і царем Олексієм, яке було закла
дено в тому договорі. Одні вважали це персо
нальною унією. Другі казали, що це була реальна 
унія. Треті, що це був васалітет. Четверті вважали 
це протекторатом. П ’яті казали, що це квазі-про
текторат. Шості твердили, що цим договором  
Україна була включена просто в московську дер
жаву, але в тій державі творила окрему автоном
ну одиницю. Є навіть такі, хто вважає, що в Пе
реяславі не закладено ніякого договірного відно
шення між Україною і царем Олексієм, а Україна, 
мовляв, упросилася під руку московського царя. 
Ці останні твердять, що в Переяславі не було 
ніякого договору, а був односторонній акт, яким 
Москва інкорпорувала Українську державу, чи 
пак навіть не державу, а просто територію війська 
Запорозького, яке, мовляв, не було державою.

Чи Переяславський договір означав інкорпо
рацію України царем Олексієм до Московської 
держави? Інкорпорація у правному розумінні -
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Гетьман Богдан Хмельницький.

це включення теритогії однієї держави в тери
торію другої держави, при чому інкорпорована 
територія стає невідривною частиною території 
держави, що її інкорпорує, а дотогочасна влада 
на інкорпорованій території ліквідується з мо
ментом інкорпорації, так що інкорпорована тери
торія підлягає винятково владі держави, що її 
інкорпорує. Інкорпорація переважно є наслідком 
повної воєнної поразки. Чи ці ознаки інкорпо
рації можемо знайти у тому відношенні, яке було 
закладено Переяславським договором? На основі 
безсумнівних історичних фактів треба ствердити, 
що цим договором територія України не була 
приєднана до Московської держави. Тим дого
вором цар Олексій не набув ніяких власних влад
них прав у межах кордонів Української держави, 
владні права на цій території повністю залиши
лися в руках Війська Запорізького та його геть
мана. До погляду про інкорпорацію прийшли 
деякі російські дослідники тільки тому, щоб знайти 
«науковий» аргумент для виправдання насиль
ства Росії над Україною.

Чи Переяславським договором створено васа
літет України? Головніші ознаки васалітету є такі: 
васальна данина (трибут); періодичний поклін 
васаля сузеренові; васаль мусів постійно тримати

свого зв’язкового біля сузерена для одержування 
наказів; заступство васальної держави та її гро
мадян назовні належало сузеренові; васальна дер
жава була зв’язана міжнародними договорами 
сузерена без згоди васаля, васальна держава не 
мала права укладати будь-які міжнародні догово
ри з третіми державами. Стверджуємо, що прав- 
не відношення між Україною і Московщиною, 
створене Переяславським договором, не має у собі 
ні однієї з характерних ознак того правного від
ношення, яке наука права називає васалітетом.

Чи Переяславським договором створено про
текторат царя Олексія над Україною? Основною 
ознакою протекторату є те, що протекторська 
держава сама веде або контролює зовнішні зв’язки 
протеґованої держави. Це ставить протеґовану 
державу в залежність від протекторської держа
ви. Переяславський договір не наклав такого об
меження на Україну, бо після підписання дого
вору гетьман Хмельницький провадив самостійну 
політику щодо Білорусі та самостійно утримував 
дипломатичні зв’язки зі Швецією, Бранденбур
гом, Угорщиною, Англією, Молдавією, з імпера
тором «Святої Римської імперії німецького на
роду». Як бачимо, не може бути й мови про те, 
що Переяславський договір створив протекторат 
царя над Україною. У відносинах між Україною 
і царем немає основної ознаки протекторату. Таку 
ознаку можна бачити лише тоді, коли Петро І 
посадив біля гетьмана Івана Скоропадського 
свого резидента Ізмайлова, який мав слідкувати 
також за зовнішньою політикою України. Однак 
це сталося не на основі Переяславського договору, 
а всупереч йому.

Ті дослідники, які хочуть бачити в Переяслав
ському договорі протекторат, спирають свою тео
рію на статтях, які пропонував цар через геть
манських послів у березні 1654 р., хоч тих стаггей 
гетьман не прийняв. Царські представники в 
Москві, редагуючи хитро свої пропоновані статті 
як нібито пропозиції гетьмана, давали відразу на 
кожну таку пропозицію готову відповідь царя у 
формі «резолюції». В одній зі статтей вони підсу
нули пропозицію, що гетьман повинен інформу
вати царя про свої дипломатичні зв’язки і без волі 
царя не мати зв’язків з турецьким султаном і поль
ським королем. Як відомо, Хмельницький і його 
наступники вважали ту вимогу безпідставною.

Чи Україна мала стати квазі-протекторатом? 
Основною ознакою квазі-протекторату є обме
ження свободи держави у веденні своїх внутріш
ніх справ. Переяславський договір не давав ца
реві права виконувати своїми урядовцями в 
Україні будь-які адміністративні функції й уза
галі втручатися в будь-який спосіб у внутрішні 
справи України. Правда, цар намагався це роби
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ти, але Хмельницький відхиляв ті намагання як 
незгідні з Переяславським договором. Тому твер
дження деяких дослідників, що тим договором 
Україна мала стати квазі-протекторатом, не від
повідає дійсності.

Чи з Переяславського договору виникла ре
альна унія? Ні. Реальна унія -  це об’єднання двох 
або більше держав під спільним монархом на ос
нові спеціяльного договору, який стає частиною 
їх конституцій. Крім спільної особи монарха, є 
спільний орган зовнішніх справ, спільне дипло
матичне представництво і спільне управління 
збройними силами, а інколи також фінансами. 
Як відомо з історії, цар Олексій, який був голо
вою Московської держави, не став головою також 
Української держави. Отож Переяславський до
говір не створив такого правного відношення, 
яке можна було б уважати реальною унією.

А може, це була персональна унія? Реальна унія 
спирається на договорі, зміст якого входить до 
основних законів об’єднаних держав, натомість 
при персональній унії факт спільної особи мо
нарха заіснував цілком випадково. Таким випад
ком є або спадкове право даного монаршого роду, 
або обрання в одній державі на монарха особи, 
яка вже є монархом в іншій державі. Особа спіль
ного монарха не обмежує самостійности об ’єд
наних персональною унією держав, однак через 
те, що об’єднані держави мають спільного голо
ву, то вони примушені фактично вести однакову 
зовнішню політику.

Як знаємо, гетьман Богдан Хмельницький 
провадив свою власну зовнішню політику, не за
лежну від зовнішньої політики царя Олексія Ми
хайловича. На основі Переяславського договору 
цар Олексій не став царем Української держави, 
і тому тим договором не була закладена персо
нальна унія Української і Московської держави.

Чим же було правне відношення між Україною 
і Московщиною, закладене Переяславським до
говором? Коли усвідомимо ситуацію в період 
1648-1654 років й у зв’язку з тим політичну ціль 
гетьмана Хмельницького, то без ніякого сумніву 
мусимо прийти до висновку, що одним з основ
них елементів Переяславського договору була 
домовленість про спільну військову акцію до
говірних сторін, або, іншими словами, що одним 
з основних елементів того договору був військо
вий союз. До цього висновку мусять привести 
об’єктивного дослідника такі історичні факти:

1. Виразна згадка у звітах з переговорів, що 
гетьман вимагав спільної військові дії українсь
кого і московського військ проти Польщі.

2. Згідно з вимогою гетьмана, цар Олексій вислав 
до Києва свого воєводу з військовим відділом як 
знак, що цар співддє з армією Української держави.

3. Після укладення Переяславського договору 
українські збройні сили під власним команду
ванням співдіяли зі збройними силами царя 
проти Польщі.

4. Цар Олексій, посилаючись на Переяславсь
кий договір, домагався від української сторони 
військової допомоги проти Швеції.

5. Статті 7, 8 і 10, що їх Москва назвала «Стат
тями Богдана Хмельницького», виразно вказують 
на те, що в Москві у березні 1654 р. договірні 
сторони обговорювали подробиці прийнятої в 
Переяславі постанови про спільну військову дію 
проти Польщі та евентуально проти татар.

Отож правна аналіза дотеперішніх визначень 
того відношення, яке було закладене між обома 
сторонами Переяславським договором, знахо
дить правильним тільки твердження, що в тому 
договорі заіснував елемент військового союзу. 
Це був один з двох елементів.

На основі «статтейного списку» історик Ми
хайло Грушевський стверджує, що, укладаючи 
Переяславський договір, гетьман Хмельницький 
і його старшина вимагали від послів царя Олек
сія присяги його іменем, що він «буде боронити 
військо Запорозьке, його вольності і його со- 
ціяльний стрій». І вони дали таку присягу. Отож 
цар Олексій узяв на себе такі зобов’язання. 
Перебрання такого обов’язку оборони є основ
ною характеристичною прикметою такого прав
ного віднош ення, яке наука права називає 
«Гарантією». Отже, другим основним елементом  
Переяславського договору була гарантія царя 
Московщини для Української держави.

Тому що цар Олексій був не тільки головою 
Московської держави, але також протектором 
православної віри, правне відношення між 
Україною і Московщиною, закладене в Переяслав
ському договорі, треба визначити так: Це була 
Гарантія Олексія Михайловича, і як протектора 
православної віри, і як голови Московської держа
ви, для інтеґральности Української держави і непо- 
рушности її політично-соціяльного устрою, а од
ночасно також загарантований авторитетом про
тектора православної віри військовий союз між 
Українською державою і Московською державою.

Як бачимо, правне відношення між договір
ними сторонами було ясне. Договір був укладе
ний гетьманом Хмельницьким для забезпечення 
самостійного існування Української держави та 
її внутрішнього устрою. Що зробила потім Москва 
з цього договору, про це також знаємо: держава 
буцімто «старшого брата» розірвала мирні взає
мини з українським народом і знищила його 
державність, а йому самому на сотні років скувала 
була душу й тіло.

Цими документами є: 1) Звіти московського
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Цар Олексій Михайлович.

посольства цареві про хід переговорів і присягу в 
Переяславі. Це так званий «статтейний список»;
2) так звані «Статті Богдана Хмельницького» 
або «Богданові статті». Так називають писані до
магання, що їх мало подати посольство гетьмана 
в Москві царському правлінню в березні 1654 р.;
3) царська грамота Війську Запорозькому від 27 
березня 1654 р.; 4) царська грамота українській 
шляхті від 27 березня 1654 р.; 5) царська грамо
та містові Переяславу від 4 квітня 1654 р.; 6) лист 
гетьмана Хмельницького цареві від 17 лютого 
1654 р., пересланий його послами; 7) листи геть
мана Хмельницького і Генерального писаря Івана 
Виговського українському посольству в Москві 
від 21 березня 1654 р.

Ці документи опубліковані в «Актах Южной і 
Западной Россії», в «Історії (російської) дипло
матії» і в деяких українських виданнях у перекла
дах на українську мову або російською мовою.

На цих документах виразно видно «редагуван
ня», в якому українська договірна сторона не 
брала ніякої участи. Крім того, вони не є оригі
налами. Навіть ті з них, що мали б за змістом по
ходити від української договірної сторони, Москва 
подає не в оригіналах, а в перекладах на російську 
мову. Ці документи мають численні поправки, 
викреслювання і додатки, роблені різними рука
ми, невідомо ким і коли.

Отож те, що Москва представляє як Перея
славський договір 1654 р., було фабриковане про
тягом довгих років. Спаливши архів Української 
козацької держави, а з ним також оригінальні 
українські записи про цей договір, Москва вва
жала можливим підсувати під Переяславський 
договір усе те, що їй було вигідне і що могло б, 
на її думку, доводити їй право на окупацію 
України. Треба зокрема підкреслити, що на цих 
документах немає підтвердження і згоди гетьма
на ані його уповноважених щодо тих поправок, 
викреслень і додатків. Ці документи ані формою, 
ані змістом не є вірчими грамотами, каже д-р 
Іваницький, отже вони не є правними докумен
тами, а хіба тільки виявами політичного крутій
ства й обману з боку царського правління, щоб 
знайти «право» на поневолення України.

Махінаціями позначились особливо «Статті 
Хмельницького», на яких російські дослідники 
найбільше спирають свої твердження про добро
вільне підданство України Московщині.

Коротенько про ці статті. 14 березня українсь
кі посли в Москві подали цареві Олексієві про
позиції Хмельницького про практичне здійснен
ня Переяславського договору в 23 пунктах чи, як 
тоді говорили, статтях. Деякі з тих пропозицій 
цар прийняв зразу, а інші просив з’ясувати до
кладніше. Українські посли зробили це, і до тієї 
другої редакції цар займав своє становище. Але 
думний дяк Алмаз Іванов так «відредагував» ті 
статті, що з них лишилося лише 11 пунктів. Так 
перефабриковані в Москві українські вимоги -  
зі становищем царя до кожної зі статтей у формі 
«резолюції» -  переслав цар через українських 
послів 27 березня в Україну під авторитетною 
назвою «Статті гетьмана Богдана Хмельницько
го». Тому що українська влада не погоджувалась 
ані з текстом тих статтей, ані з резолюціями царя 
до них, то не взяла їх до уваги і не опублікувала 
їх. В Україні вони стали відомі аж після смерти 
Хмельницького. Отож назва цього документу -  
«Статті Богдана Хмельницького» -  цілком без
підставна. Зі становища права, каже д-р Іваниць
кий, ті статті, що їх прислав цар Хмельницькому, 
є тільки проектом полагодження заторкнених 
питань. Оскільки українська сторона перша по
дала цареві свої пропозиції, то царські статті геть
ман Хмельницький вважав (і мусимо вважати ми) 
тільки контр-проєктом. Вони не стали договором, 
бо Хмельницький не прийняв їх, уважаючи їх не
згідними з Переяславським договором.

«Поправки» до «Статтей Хмельницького» 
продовжувались і після смерти гетьмана з метою 
довести, що Україна нічого так не хотіла, як 
московського підданства...
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Юрій КОЛЯДА, 
краєзнавець

КОЗАЦЬКІ МАЙСТРИ-ЗБРОЯРІ
(«НА») У національних музеях України істо

ричного профілю зберігаються різноманітні 
зразки старовинної зброї. Чимало серед неї й 
такої, що свого часу була в ужитку українців у 
боротьбі за соціяльне та національне визволення.

Старовинна зброя здебільшого зберігалася у 
представників верхівки. В XIX столітті поширився 
звичай прикрашати нею приміщення громадсь
кого призначення, а пізніше -  особисті кабінети. 
Справжніх зразків старовинної зброї та обладун- 
ків було не так багато, щоб задовольнити на них 
попит. А тому використовувалися фальсифікати, 
які й нині нерідко зустрічаються в музеях.

Цінним джерелом вивчення зброї є іконогра
фічні матеріяли -  портрети козацької старшини, 
малюнки на картах Бопляна, малюнки Вестер- 
фельда, гравюри Гондіюса тощо. Іноді такі зобра
ження мають фантастичний характер і не відпо
відають дійсності. З такою ж обачністю треба під
ходити до інших джерел, зокрема могильних плит.

Важливим джерелом вивчення окремих видів 
зброї, що в різні часи використовувалася в Укра
їні, є пам’ятки писемности. Відомості про зброю  
зустрічаються в актових книгах, козацьких літо
писах, мемуарній літературі та в описах майна 
українських магнатів і козацької старшини.

Протягом історичного розвитку зброя завжди 
була в залежності від економіки країни. І тому 
різні види її можуть бути цікавими при вивченні 
певних періодів економічного розвитку держави.

Характер і якість зброї місцевого виробництва 
свідчать про високий рівень цього виду ремесла, 
яке в Україні було розвинене досить диферен
ційовано, а виробництво зброї стало помітною  
його галуззю. Посилене виготовлення зброї спів
пало з періодом козацько-селянських повстань 
кінця XVI -  початку XVII століть. Про поширен
ня зброї в Україні яскраво свідчать і численні 
згадки про неї в думах та історичних піснях. Тут 
ідеться і про «пищаль семип’ядну», і про «шаблю 
гостру», «тугий лучок і стрілочок цілий пучок».

Багато козаків іноді мали по кілька рушниць, 
і тому сучасники їх називали «огнистим» або 
«рушничним військом». Воєвода брацдавський 
Адам Кисіль повідомляв коронного канцлера у
1648 році, що Богдан Хмельницький має кілька 
десятків тисяч «огнистого війська». Найбільшими 
центрами виробництва зброї вважали Київ, Львів 
та інші міста. Серед зброярів були пушкарі, меч

ники, шабельники, стрільники тощо. Кували зброю 
і майстри інших металообробних спеціяльностей. 
Відомо чимало прізвищ умільців. У першій по
ловині XVI століття «в Овручі пушкарі Яків Семе
нович і Мойсей Чижевич робили гаківниці і 
рушниці, а в черкаському замку в 1552 році пуш
кар і стрілець Ворона кував рушниці, робив 
порох». У Львові Адам Гутовський виготовляв 
обладунки, а Томас Шабельник -  шаблі. Серед 
львівських майстрів гарматної справи в докумен
тах значаться імена Юрія (1504), Андрія (1536), 
Конрада Фрейліха (1505) Луки (1537), Матвія, Да
нила Стеврановича, Гануша та багатьох інших. 
Вироби львівських майстрів, що збереглися до 
нашого часу, свідчать про надзвичайно високий 
рівень їх технічної та художньої майстерности.

Для виготовлення зброї здебільшого викори
стовували метал місцевого виробництва, що ви
плавлявся на спеціяльних підприємствах (руднях) 
із болотної руди, поклади якої були на Чернігів
щині, Київщині, Волині і частково в Галичині. 
Значним центром виробництва зброї у XVI -  
першій половині XVII століть була Запорізька 
Січ. З часу визвольної війни 1648-1654 років 
зброя кувалась у великих містах і спеціяльних 
майстернях, створених у полках. Богдан Хмель
ницький звертав велику увагу на розвиток гар
матного ремесла. Гармати в Україні виробляли у 
Києві, Ніжині, Стародубі, Почені, Новгороді- 
Сіверському, Глухові, де існували ливарні, у яких 
виливали мідні гармати, Далеко за межами 
України славилися своїми гарматами глухівські 
майстри Йосип і Карпо Валашовивчі та інші. 
Звичайно, використовувалася зброя і привозна -  
з Росії, Польщі, Угорщини, а також різноманіт
на трофейна -  турецька, перська.

Нові технічні можливості призводять до від
мирання одних видів зброї і до виникнення 
інших. Появі нових видів і систем ручної вогне
пальної зброї сприяло винайдення більш доско
налих запалювальних механізмів -  замків. В істо
ричних джерелах згадується дуже багато назв 
ручної вогнепальної зброї. Ближче ознайомлення 
з нею дозволяє сказати, що в Україні не було 
створено якогось особливого типового зразка 
вогнепальної зброї. Українські майстри виготов
ляли зброю за готовими зразками східної або 
західно-европейської зброї, вносячи певні зміни 
й удосконалення. Завдяки торговельним зв’язкам
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і наявності великої кількости трофейної турець
кої зброї, особливо після Хотинської битви 1612 
року, цей вид вогнепальної зброї став найбільш 
поширений. Розвивалася вогнепальна зброя в 
Україні у XVI -  першій половині XVII століть у 
такому ж напрямку, як і в інших країнах: від 
дуже примітивного зразка «гаківниці» до муш
кета з кремінним ударним замком. Найпримі- 
тивнішим зразком, безперечно, був «кий залізний», 
що з'явився ще у XVI столітті. Це металева або 
мідна трубка, закріплена в ложі для упору в плече. 
Порох запалювали через отвір на казенній час
тині зверху.

Далі з ’являється гаківниця -  залізна або мідна 
трубка з залізною або дерев’яною палицею в 
задній частині замість прикладу, яку стрілець 
клав під руку. Для поглинання віддачі на дулі був 
гак, який під час пострілу чіпляли за упор. По
рох запалювали через запальний отвір тліючим 
ґнотом вручну, а пізніше пристосовували курок, 
так званий серпантин. До нього приєднували ґніт, 
який за допомогою спускового гачка торкався 
запального отвору.

Запровадження ґнотового замка було значним 
кроком у розвитку вогнепальної зброї. Завдяки 
простоті й міцності конструкції, ґнотові замки 
вживалися в Україні майже до кінця XVII сто
ліття. Удосконалення гаківниць призвело до їх 
певного поділу. Для оборони з мурів продовжу
вали використовувати гаківниці збільшеного 
калібру. У польових боях вживали гаківниці не-

ссзОНЯ)»
великих калібрів, які поступово змінювалися й 
одержували назви: рушниця, аркебуза, мушкет, 
карабін. Поруч з ґнотовими замками починають 
вживати кремінні. Різноманітні системи їх зво
дяться до двох основних типів: колісцеві та ударні.

З середини XVI століття в Україні широко за
стосовувалися мушкети вагою 8-9 кг з ґнотови
ми і колісцевими замками, з яких стріляли на 
відстань 400 метрів. Вони мали більшу пробивну

силу, ніж аркебузи. Ще були у вжитку півгаки, 
карабіни, бандолети, динчарки, ґульдинки, само
пали і пищалі.

Півгаками називали коротку легку рушницю, 
спочатку переважно з ґнотовим замком, а пізні
ше -  з колісцевим. Коротка рушниця з колісце- 
вим або ударним кремінним замком голляндсь- 
кого типу називалася карабіном (від арабського 
слова «караб» -  легка вогнепальна зброя). Іноді 
карабін називали бандолетом, від назви пояса з

гачком, за який вершник прикріплював карабін. 
«Яничарками» називалися турецькі рушниці з 
ґнотовим або ударним кремінним азіятським 
замком. Цих рушниць було чимало в Україні, 
особливо у запорожців. Зустрічалися в Україні 
також гвинтові рушниці ґульдинки.

Назва рушниці «пищаль» була загальною назвою 
і не означала певного типу рушниці. Такий же 
зміст вкладався в назву «самопал». Це -  і турецька 
рушниця, і аркебуза, і мисливська гвинтівка, а 
пізніше так іменували всяку рушницю, якщо 
вона не була мушкетом або карабіном. На Русі 
«самопалом» називали вогнепальну зброю місце
вого виробництва з кремінно-ударним замком.

Українські майстри, виробляючи холодну 
зброю, здебільшого користувалися східними 
зразками, але підходили до цього творчо. Так, 
українські шабельники, монтуючи шаблю у схід
ному стилі, оправляючи піхви суцільно металом 
за турецьким зразком або окремими деталями, 
як іранські, надали своїм виробам місцевого ха
рактеру, що виявлялося в стилі прикрас, а іноді і 
в самій техніці виробництва.

Зброя, поруч з іншими матеріяльними цінно
стями, створеними людиною, є частиною мате- 
ріяльної культури, яка відбиває науково-техніч
ний рівень і характер продуктивних сил країни. 
Зброя є також допоміжним джерелом для вив
чення історії культури українського народу.
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Омелян ВІШКА

ТАБІР ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ УГА В ТУХОЛІ
Табір у Тухолі побудовано в кінці 1914 року. В 

серпні й вересні того року німецькі війська роз
били російські армії над Мазурськими озерами. 
В полон потрапили тисячі солдат, а переможці 
не були до цього підготовлені. Почалася поспіш
не спорудження таборів у Тухолі та Перську. Та
бір у Тухолі, властиво, будували перші полонені. 
В 1914-1918 роках перебували тут у жахливих 
умовах росіяни (а точніше, жителі тодішньої 
Росії), румуни, німці і недовго поляки, що повер
талися зі сходу. У спільних могилах залишилося 
їх тут майже 4 тисячі. Восени 1918 року поло
нені масово подаються на схід, між іншим, через 
перехідний табір в Александрові Куявському 
(Тухоля на той час була ще при Німеччині). 
Коли в січні 1920 року поляки перейшли ці 
землі, в Тухолі не було жодних полонених.

Першими полоненими (вже в польському та
борі) в Тухолі стали у травні 1920 року вояки 
Української Галицької Армії. Щоб зрозуміти, як 
це сталося, треба повернутися до 1919 року. В 
середині липня цього року «Зажурились гали
чанки та й на тую зміну, що відходять Усусуси та 
й на Україну...» (слова Романа Купчинського).

Не маючи змоги (головно через нестачу амуні- 
кації) протистояти польському наступові, Галиць
ка Армія переходить за Збруч і вливається в Армію 
Української Народної Республіки. На чолі Об’єд
наної Української Армії стає ген. М. Юнаків. 
Галицька частина ОУА нараховує на той час 
майже 50 тис. старшин і стрільців. Складається 
вона з 3 корпусів по 4-5 бригад у кожному. 
Йшли галичани на схід під гаслом: «Через Київ 
до Львова!». Дійсно, 31 серпня 1919 року армій
ська група, в склад якої, між іншим, входить І кор
пус ГА, витискає більшовиків з Києва. Але тут 
появився новий ворог -  російська Добровольча 
армія Денікіна. В цей же день, 31 серпня, біло
гвардійці також увійшли (зі сходу) в столицю 
України і вступили у бої з військами Галицької 
Армії. Треба було покинути відбитий у більшо
виків Київ.

Не будемо тут детально описувати дальших 
змагань ГА з білогвардійцями Денікіна (вони 
наступали з півдня і зі сходу) і з червоними (на
ступали з півночі), і з тифом, який принесла з 
собою сльотна і зимна осінь того року. І вороги, 
і тиф косили безжально ряди ГА. Через епідемії 
тифу майже 90% її складу нездатні були до вій
ськових завдань. Це примусило ген. Мирона Тар- 
навського підписати договір з Добровольчою ар

мією Денікіна. Договір підтвердив новим дого
вором і Начальний Вождь Галицької Армії ген. 
Осип Микитка. Цей договір не був популярний 
серед стрілецтва і старшин Української Галиць
кої Армії -  таку назву прийняли тепер галичани. 
Із зірванням стосунків з Добровольчою армією 
ситуація не покращала. Сил на боротьбу з Чер
воною армією не було. Безвихідна ситуація, що 
загрожувала цілковитою загибеллю, примусила 
до переговорів з червоними. На початку лютого 
1920 року був підписаний договір з 12 більшо
вицькою армією. На основі цього договору УГА 
стала називатися Червоною Українською Галиць
кою Армією (ЧУГА). На той час ЧУГА склада
лася вже тільки з трьох бригад піших та однієї 
кінної. Бригади ці, вже як підрозділи Червоної 
Армії, приділено до різних дивізій і скеровано до 
Чуднова (Перша бригада -  5,2 тис. осіб), до  
Ж меринки (Друга бригада -  6,7 тис.) і до Вап
нярки (Третя бригада -  3,5 тис.).

Навесні 1920 року з території Галичини і Во
лині почався наступ Війська Польського і Армії 
УНР проти більшовиків. Друга і третя бригади 
ЧУГА не виступили проти них і 24 квітня 
вирішили перейти на бік Армії УНР. Були вони 
однак роззброєні поляками і скеровані до пере
хідних таборів. Така ж доля спіткала Першу бри
гаду Українських Січових Стрільців. Її оточено 
біля Козятина і роззброєно без бою. Так пере
стала існувати Українська Галицька Армія.

Перші транспорти полонених галичан почали 
прибувати до Тухолі 20 травня 1920 року. У двох 
перших транспортах були переважно старшини. 
Від 1 липня того року указом військової влади 
скеровано туди також полонених з Галичини, 
що перебували в інших таборах і через вороже 
ставлення до Польщі не були«урльоповані» або 
звільнені. Тухолю вибрано тому, що цей табір 
був розташований найдалі від Галичини. В сере
дині червня в Тухолі перебували 2135 вояків (575 
старшин і 1560 стрільців) та 11 цивільних інтер
нованих. Загалом через табір перейшли 2560 
вояків УГА. Через місяць українців у таборі 
зменшилося майже на тисячу, тому що створено 
різні робітничі відділи. Ці відділи були скеровані 
до праці в державних і військових установах, у 
фільварки і для реквізиції коней. 5 листопада 
групу біля 250 стрільців переправлено до табору 
у Вадовицях. Хоча її мали звідти звільнити, вояки 
хвилювалися, бо у Вадовицях якраз вибухла епі
демія холери. Поступово також полонені, за по
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рукою з місця замешкання, отримували відпустки. 
ГІід кінець грудня 1920 року в таборі залишилися 
200 українців, а в кінці травня 1921 року -  тільки 
103. Кільканадцять офіцерів, що неприхильно 
ставилися до польської влади, перебували у цьому 
таборі аж до його ліквідації у вересні 1922 року. 
В останніх місяцях в тухольському таборі пере
бували також 8 інтернованих стрільців з армії 
Симона Петлюри.

До табору в Тухолі потрапив також Начальний 
Вождь УГА ген. Мирон Тарнавський. Арешто
ваний у селі Васютин коло Рогатина 20 липня 
1920 року, разом з сином і братами Богданом і 
Романом Купчинськими він розділив долю під
леглих йому раніше вояків. Стрільці і в таборі з

великою повагою віддавали честь своєму генера
лові. В грудні ген. М. Тарнавського звільнили.

Старшин розмістили в дерев’яних, критих 
фалдистою бляхою бараках, а стрільців -  у тем
них і холодних землянках. Добре, що землянки 
галичан були прикриті, поруч більшовицькі по
лонені сиділи в цілком зруйнованих землянках. 
Ні бараки, ні землянки не були огрівані.

З листопада з невідомих причин згоріли бара
ки польських вартових. Старшин з п ’яти бараків 
зігнали до двох. Один барак міг помістити 70-80 
людей, від того часу в кожному перебувало біля 
200. В бараках містилися також шпиталь, арешт, 
кухні, магазини і пральні.

Рано й увечері бараки перевіряли вартові.

Світло у бараках треба було гасити о 22 годині. 
Коли цей наказ відмінено (на 8 год. вечора), не 
повідомивши про це полонених, польські вар
тові повибивали шиби в деяких бараках. Іншим 
разом вартові лаяли грубими словами старшин 
за те, що ще світиться. За будь-що можна було 
потрапити до арешту. Комендант одного з бара
ків, сот. Ліскевич, попав туди, бо його звинува
чено у спробі втечі, хоча в той час він був у сан
далах, без шинелі і шапки. Було кілька випадків 
побиття галичан. (Треба додати, що комендант 
вартової сотні пор. Вайхерт і перший комендант 
табору полк. Поґожельський особливо знущалися 
над більшовиками.) Для полагодження всіх страв 
полонених вибрано Старшинську Раду з сотни-

ками Цапяком і Луцьким на чолі. Голова Ради 
Цапяк і її секретар хор. Новодворський понад 
місяць просиділи в арешті з приводу доносу, що 
вони нібито чекісти.

Годували в таборі скупо і погано. Рано й уве
чері видавали чорну каву з ячменю, без цукру і 
до того 500 г (норма для старшин) хліба денно. 
Обід складався з горохової зупи, капусти чи бобу і 
картоплі. Ні зупа, ні картопля не були помащені. 
М’яса полонені майже взагалі не діставали. Час 
від часу видавали гнилі оселедці. Коли полоненим 
дозволено приймати поміч від рідні та від амери
канського комітету УМСА, харчування покращало.

Жахливі умови життя в таборі викликали чис
ленні протести. На вимогу полонених на інспек

Хор і оркестра полонених воїнів УГА в Тухолі.
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цію до табору приїхав ген. Роя. Дещо поліпши
лося (звільнено арештованих о. Шльосера та інших 
старшин), але, для прикладу, харчова комісія ого
лошувала збірку грошей на поліпшення харчу
вання. Заходами Старшинської Ради полонені 
відкрили в таборі військову їдальню (кантину). 
Полегшувала життя табірна фінансова самопоміч.

Життя в таборі, особливо культурно-освітнє, 
почало розвиватися після приїзду до Тухолі Началь
ного Вождя Української Галицької Армії. Почат
ково примістили ген. Тарнавського в окремій не- 
огріваній кімнатці й поставили вартового, щоб 
ніхто не зміг з ним спілкуватися. На прохання 
делегації, що складалася з комендантів бараків, 
варту незабаром відкликано. Тут під час візити в 
таборі в кінці жовтня 1920 року ген. Тарнавського 
відвідав тодішній прем’єр Польщі В. Вітос.

Старшинська Рада в серпні 1920 року покли
кала Центральний Комітет Праці. ЦКП став ре
презентацією членів різних курсів і координував 
освітню і культурну працю серед полонених. 
Військова комісія вела курси для старшин, які 
погодилися в майбутньому служити в Українсь
кій Армії. Правничий гурток зорганізував систе
матичні курси з різних видів права, а також під
готовчий курс для студентів права.

Найбільше розбудований Просвітний гурток 
складався з 5 секцій. Члени цього гуртка вели в та
борі курси і викладали історію, фізику, географію, 
стенографію, навчали іноземних мов, готували до 
гімназійної та семінарійної матури. Бібліотека, 
яку вели члени гуртка, нараховувала 548 творів. 
Засновано її з книжок, які діставали полонені.

Для потреб Драматичного гуртка ім. Франка 
один барак перебудовано на театральну залю, 
що вміщувала до 500 людей. Гурток дав 5 вистав. 
Полонені грали всі ролі, також жіночі. На вистави 
запрошувано мешканців Тухолі та команду табору 
з родинами. Крім загальнотабірнорго гуртка, в 
деяких бараках діяли окремі групи, які влаштову
вали короткі інсценізації оповідань і розважаль
ні скетчі.

Члени Музичного гуртка обладнали кімнату 
для репетицій оркестри та співацької групи. Ор- 
кестра дала 4 концерти. Сільськогосподарський 
гурток вів курси садівництва, пасічництва, моло
чарства і годівлі худоби.

Крім перерахованих, під наглядом Централь
ного Комітету Праці діяли також торговельний, 
кооперативний, технічно-промисловий і спортив
ний гуртки.

Безпосередньо з доручення Старшинської 
Ради в таборі діяли кілька комітетів і комісій.

Редакційний комітет «Альманаху» ще з почат
ку червня збирав матеріяли до історії УГА. До

кінця жовтня зібрано і частинно пересланно до 
Львова 23 історичних нариси та 4 белетристичні 
праці. Хроніку табору полонених п. н. «Галицька 
Армія без зброї в кайданах» списав сот. В. Ого- 
новський. У жовтні утворено окремий відділ зби
рання спогадів і матеріялів про побут вояків у 
різних таборах для полонених.

Реферат преси займався збіркою коштів на 
передплату часописів. Для табору виписано час
описи «Вперед», «Українська Думка» і «???»

Для потреб релігійного життя в одному з бара
ків побудовано престол. Службу Божу правив 
священик, що також був полоненим. Урочистим 
Богослужінням та виставою п ’єси «Великий День» 
Романа Купчинського полонені відсвяткували 
Листопадові роковини.

Вийти з табору на прохід або щось купити 
можна було за спеціяльною перепусткою. їх 
видавати припинено, коли старшини почали ма
сово тікати з табору. Щоб вартові не відразу за
примітили втечу з якогось бараку, до нього пере
ходили на час перевірки полонені з іншого бараку. 
Втікали групками по 5-10 осіб, одного разу (18 
липня) втекли відразу 42 старшини, а іншого -  
40 осіб (3 серпня). Коли припинено видавати 
перепустки, полонені робили підкопи або вико
ристовували нагоду, коли їх виводили на роботу. 
Втікачі подавалися на захід, у бік німецького 
кордону, що проходив за 30 км від Тухолі. Через 
Німеччину більшість з них переїжджали в Чехо- 
словаччину. Втечі були переважно вдалими, хоча 
не обійшлося без смертельного випадку. 9 червня
1920 року, внаслідок пострілу під час втечі, по
мер пор. Іван Яросевич з повіту Броди. Загалом 
до 30 вересня з табору втекли 166 вояків, пере
важно старшин.

Звільненя з табору за порукою рідних викли
кало трохи заколоту, бо інші вважали, що треба 
звільняти або всіх, або нікого. Загалом до кінця 
вересня звільнено тільки 31 особу. Багато стар
шин на заклик отамана Симона Петлюри зголо
силися до Армії УНР. Старшинська Рада табору 
спротивилася цьому з огляду на становище Пет
люри у справі Галичини. Д о армії Петлюри у 
вересні перейшли 182 вояки з більшовицьких 
полонених.

Від 1920 року, коли поляки реактивували 
табір, померлих хоронили на новому (малому) 
табірному цвинтарі і спільних та окремих моги
лах. У віднайденому акті смерти пор. Яросевича 
говориться, що його поховали в могилі ч. 1. Це 
могила окрема. В такій же могилі поховано Гри
горія Мигаля (помер 20 червня 1922 р.) і хор. 
Якова Кикота з повіту Заліщики (помер 23 січня
1922 р.).
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А. ДЕМАРТИНО, 
Черкаси

ХОЛОДНОЯРСЬКИЙ ОТАМАН ЯКІВ водяний
Організатор українського військового руху Яків 

Водяний народився у 1886 році в багатодітній 
селянській родині в м. Сміла Черкаського повіту 
Київської губернії. Мріяв стати вчителем. У 1905 
році вступив до Української партії соціялістів- 
революціонерів (УПСР). У 1906 році взяв участь 
у партійній конференції в Чигирині, яка мала 
вирішити питання про повстання в Чигиринсь
кому повіті. Водяний потрапляє в поле зору влад
них структур, які в адміністративному порядку 
висилають його до Ніжина Чернігівської губер
нії. Вже через два дні Водяний тікає до Києва і 
очолює бойову дружиу партії ес-ерів.

Через деякий час у Водяного виникають полі
тичні розходження з ес-ерами, і він полишає цю 
партію, та 1907 року його висилають на три роки 
в Наримський край. Через два місяці він утікає із 
заслання і повертається до Києва.

1908 року емігрує до Австро-Угорщини і по
селяється у Львові.

Його розшукує Київська «охранка».
Після повернення додому Якова Водяного від

разу заарештовують і відправляють до Томська, 
де він два роки відбуває заслання.

1911 року Водяний нелегально приїжджає до  
Владивостока і бере активну участь в українському 
громадському житті.

З дослідження «Український Далекий Схід», 
виданого в 1934 році у Харбіні (автор Іван Світ), 
довідуємося, що «з приїздом у Владивосток Во
дяного і Мостипана вдалося налагодити україн
ське життя біля місцевого Народного Дому, і вже 
в 1912 році Владивосток отримував майже 400 
примірників різних українських газет і часописів, 
а театральні вистави влаштовувалися там досить 
часто».

Рятуючись від «охранки», Яків Водяний емі
грує до Австралії на довгі шість років, де працює 
майстром на фабриці меблів. Тут же пише п ’єсу 
«Права Сваволі». 1917 року організовує торго
вельну фірму «Експорт-Імпорт». Лютнева рево
люція дає йому можливість повернутися в Україну.

У квітні цього ж року він уже в Смілі. Вступає 
до партії ес-ерів-боротьбистів та обирається Го
ловою Смілянського повітового комітету партії, 
а у вересні вже обіймає посаду начальника смі- 
лянської міліції.

В цей час стихійно починає формуватися Вільне 
Козацтво. Одним з його організаторів стає Яків 
Водяний. Він формує козацькі загони, озброює їх,

і ці загони стають опорою українців, гарантією 
спокою в повіті. Так, козаки Водяного роззброїли 
в селі Білозір'я 2 кавалерійський полк росіян.

На початку жовтня Якова Водяного обирають 
Черкаським полковим отаманом. 10 жовтня, як 
делегат, він бере участь у Всеукраїнському З’їзді 
Вільного Козацтва в Чигирині.

В другій половині грудня, за наказом гетьмана 
Павла Скоропадського, три сотні козаків Водя
ного направляються для підтримки фронту в ра
йон Шепетівки-Козятина-Вапнярки. У Вінниці 
Водяний знайомиться з гетьманом Павлом Ско
ропадським.

В січні-березні 1918 року загони Водяного беруть 
участь у безперервних сутичках з москалями.

Юрко Тютюнник згадував: «Особливо видатна 
операція Вільного Козацтва проти восьмої ро
сійської армії в районі станції Бобринської. Тут 
були скупчені ліпші курені Звенигородщини, 
Черкащини та Єлисаветщини. Кількість скупче
ного поблизу станції Бобринської козацтва пере
вищувала 8000 ... Бій тривав цілий день, причому 
розбиті й розбіглися в різних напрямках ... Під 
час цієї операції звенигородцями командував Хве- 
дот Бондар (с. Корилівка), черкасцями -  Водяний».

Під час німецької окупації Вільне Козацтво 
було роззброєне, і Водяний змушений переїхати 
до Києва, де працює завідувачем тоговельним 
відділом «Дніпросоюзу». Через непорозуміння з 
гетьманом Скоропадським змушений перейти 
на нелегальне становище.

Деякий час Водяний живе в Одесі, потім зно
ву в Києві. Під час повстання Директорії у січні 
1919 року приїжджає до Черкас, де його обира
ють членом повітової земельної управи.

Під час повстання одного з більшовизованих 
черкаських полків 25 січня Водяного заарешто- 
вуюь і засуджують до страти, але він тікає з-під 
варти. Ці події Водяний описує в оповіданні «На 
розстріл».

Водяний переховується в Городищі про що за
лишає спогади в оповідані «З обіймів смерти», 
яке опубліковане у Львові 1929 року.

Яків Водяний знову повертається до Києва. В 
ЦК партії ес-ерів зустрічається з Олександром 
Шумським, від якого отримує фальшивий паш- 
порт і переховується по селах аж до 1922 року.

Архівні дані свідчать, що він не просто пере
ховувався, а з  1921 року керує одним із збройних 
загонів у районі Холодного Яру і співдіє з отама
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нами Завгороднім. Ільченком, Хмарою, Кири- 
ченком та іншими.

Дружина Якова, Ганна Злісневич, свідчить, що 
Водяний часто згадував про тяжкі бої в районі 
Жмеринки-Козятина, про свої безпосередні кон
такти з Симоном Петлюрою. Уряд УНР високо 
оцінив подвиги Водяного, нагородивши його 
хрестом заслуги.

У травні 1922 року Водяний нелегально пере
ходить кордон з Польщею, в Польщі він живе і 
працює. До цікавих сторінок його життєпису 
можна віднести і знайомство Водяного з Прези

дентом уряду УНР в екзилі Андрієм Лівицьким, 
який запропонував йому працювати у розвідці 
УНР. Водяний приймає цю пропозицію. З берез
ня 1928 року і до кінця 1929 року працює під 
керівництвом генерала Змієнка.

27 вересня 1939 року Якова Водяного заареш
товує НКВД. 7 лютого відбувся суд військового 
трибуналу Київської Особливої військової окру
ги, який виніс вирок -  розстріл.

10 травня 1940 року вирок виконано, і життє
вий шлях отамана Якова Водяного закінчився.

Володимир РИЧКА, 
кандидат історичних наук

ТАЄМНИЦЯ МОГИЛИ 
ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

Двадцять два роки (1687-1709) стояв Мазепа 
на чолі Української держави в добі Гетьманщини. 
Будучи тверезим політиком і вдатним диплома
том, гетьман змушений був до часу миритися з 
централістичною політикою московського царя. 
В той же час він усвідомлював її згубні наслідки 
для долі України. Отож саме життя поставило 
гетьмана перед неминучим вибором: чи спокійно 
доживати віку в затишному батуринському пала
ці серед улюблених книг і забав світського життя, 
чи спробувати вирвати Україну з московської не
волі та домогтися утвердження її незалежности. 
Іван Мазепа обрав останнє. Його вибір був свідо
мим і, мовлячи словами автора «Історії Русів», 
«чужий усім пристрастям і шкідливим для душі 
замірам». Звертаючись до своїх однодумців напе
редодні розриву з Москвою 1708 р., Мазепа заявив, 
що він для себе нічого не шукає, «окрім щастя тому 
народові, який ушанував мене гатьманською гід
ністю і з нею довірив мені долю свою».

Варварське знищення російськими військами 
Батурина і полтавська катастрофа перекреслили 
задуми Мазепи, що однак не призвело до ком- 
промітації української державної ідеї. Саме її най
більше боявся цар Петро І. У влаштованій в Ле
бедині катівні він власноручно чинив допити і 
тортури над українським людом, запідозреним у 
симпатіях до автономії України. Називаючи її 
речника «негідником» і «зрадником», ідеологи 
самодержавного режиму намагалися всіляко 
зганьбити Мазепу в очах тогочасного суспільства. 
Вони представляли його честолюбним егоїстом і

кар’єристом, що піклувався буцімто лише про 
свої власні інтереси. За наказом московського 
царя Російська Православна Церква ще за життя 
Мазепи наклала на нього анатему. Та й цього було 
замало північному деспотові: Петро розпорядився 
спішно спорядити погоню за бунтівливим геть
маном. Вибухом скаженої люти спалахнув цар, 
довідавшись, що не вдалося наздогнати Мазепу 
та його спільників у причорноморських степах. 
У реляції до посла Росії в Стамбулі П. Толстого 
російський уряд вимагав від нього домогтися, 
щоб від Порти були послані укази кримському 
ханові, волоському і мунтянському господарям, 
щоб « ... зрадника Мазепу наказав зловити і в 
арешт посадити». Такі грамоти Петра І були на
діслані турецькому султанові, кримському хано
ві та очаківському паші. Між тим, переслідувані 
російськими військами Мазепа і Карл XII з 
рештками своєї армії зуміли уникнути погоні й, 
переправившись чеарез Буг, стали табором по
близу Очакова. Турецький уряд, незважаючи на 
настирливі домагання Росії видати Мазепу, на
дав йому притулок у своїх володіннях. Існували 
пляни переправити Мазепу в Крим, де суворо 
дотримувався звичай не видавати тих, хто про
сив захисту хана.

Тим часом втомленого ударами долі українсь
кого гетьмана залишали життєві сили.

Останні дні його життя проминали в Бенде
рах, де тоді розмістився табором Карл XII. Перед
чуваючи близькість кінця свого життєвого шля
ху, Мазепа, за свідченнями сучасників, тримався
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мужньо, порівнюючи жартома свою долю з до
лею римського поета Овідія, який також помер 
далеко від батьківщини. Помер Мазепа вночі з
21 на 22 вересня. Як стверджував свого часу 
Д. Бантиш-Каменський, поховали гетьмана по
близу села Варниця недалеко від Бендер, а пізні
ше перевезли його труну до Ясс і там спорудили 
урочистий похорон. Ось як його змальовують

очевидці: « ... Труну, оббиту червоним оксами
том з широкими золотими позументами, везли 
на катафалці шестеро білих коней. По обидва 
боки її йшли в ряд козаки з оголеними шаблями. 
Перед труною гетьманський бунчужний ніс геть
манську булаву, котра вся виблискувала в перлах 
і коштовних каміннях. За труною йшли багато 
українок, що пішли за своїми чоловіками й рід-

ними, котрі пристали до гетьмана: за народним 
звичаєм, усі вони голосили і причитали ... Коза
ки йшли з похиленими долу корогвами і зброєю; 
труну українського гетьмана спустили в могилу, 
приготовлену в церкві, що була за городом, і ко
заки, в ознаку пошани, в сю хвилину випалили зі 
своїх мушкетів». Смерть і поховання Мазепи по
близу Бендер, а також пляни козаків щодо пере-

поховання гетьмана в Яссах засвідчує складений 
восени 1709 р. «Покірний маєстат запорозького 
війська до св. королівського маєстату Швеції». У 
п’ятому, заключному пункті цього вельми ціка
вого документу, між іншим, зазначається: «Бо
ліємо над неславним похороном ясновельмож
ного гетьмана Мазепи, що ті дорогі тлінні остан
ки, геройська душа в яких наповнила увесь світ

Шведсько-козацький військовий табір біля Бендер.
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славними вчинками, прийняла марна земля цього 
простого села. Тому запорозьке військо зверта
ється до св. королівського маєстату з проханням 
змоги поховати тлінні останки свого гетьмана 
врочистіше в славнішому місті, зокрема в Яссах, 
у так званому монастирі Голія». Народні перека
зи й дотепер пов’язують з могилою гетьмана 
Мазепи високий курган над Дністром поблизу 
Бендер. Проте археологи скептично ставляться 
до цього.

Неабиякий інтерес становить натомість умі
щене в газеті «Київська правда» від 14 вересня
1993 р. повідомлення мешканця м. Таращі Київ
ської області Миколи Усатого, в якому той ствер
джує, що в повоєнні часи він на власні очі бачив 
надмогильний хрест з іменем Мазепи. Автор цих 
рядків зберігає у своєму архіві спогади М. Усатого 
про ту його випадкову знахідку. Трапилася вона 
йому 1946 року в околицях Бендер. То був «ка
м’яний хрест, на якому було вибито ім’я Івана 
Мазепи. Хрест той був висотою десь із півметра, 
може, трошки вищий». Можна тільки шкодувати, 
що М. Усатий не надав тоді цій знахідці належ
ного значення. На жаль, виявити її сьогодні в на
явному краєзнавчому матеріялі та музейних ко
лекціях нам не пощастило.

Історики минулого услід за Д. Бантиш-Камен- 
ським місцем поховання Івана Мазепи називали 
місто Ясси. Цю версію про перепоховання укра
їнського гетьмана у стольному граді Молдови 
прийняли на віру такі авторитетні дослідники, 
як М. Маркевич та М. Костомаров. Щоправда, 
пізніше, після публікації на сторінках «Киевской 
стариньї» у 1883 р. протоколу допиту одного зі 
сподвижників Мазепи -  полтавського наказного 
полковника Григорія Герцика, М. Костомаров, 
опираючись на свідчення останнього, у наступ
них виданнях своєї відомої праці про Мазепу 
став називати місцем його поховання наддунай
ське місто Галац. Заарештований російською 
таємною поліцією 1721 р. у Варшаві, Герцик на 
допиті заявив, що, «живучи при Войнаровсько- 
му, післаний був від нього з двома його челядни
ками і з одним волохом у волоську землю, в 
містечко Галіцію (тобто Галац -  авт.), до митро
полита тамтешнього з Мазепиним трупом, кот
рим митрополитом цей труп там похований». 
Факт перепоховання тлінних останків українсь
кого гетьмана засвідчує, хай і побічно, Ф. Лаґуст, 
який у середині XIX ст. проводив візуальне об
стеження місцевости в районі Бендер і запри
мітив сліди могили Івана Мазепи «справа від до
роги», що зв’язувала Бендери з Варницею. Дослід
ник також уважав місцем поховання великого

гетьмана місто Галац. Проте конкретне місце 
могили і доля праху Мазепи у тогочасній істо
ріографії залишаються остаточно нез’ясованими.

Це питання заохотило до наукових пошуків 
професора Київського університету св. Володи
мира В. Антоновича. Вивчаючи з притаманною 
йому скрупульозністю наявні джерела, вчений 
натрапив на опубліковану 1845 р. в Яссах у 
французькому перекладі збірку документальних 
свідчень молдавських хроністів першої чверти 
XVIII ст. (1845). У вміщених у цьому виданні 
хронікальних замітках Миколає Костіна (лого
фет Молдавії в 1662-1711 рр.) зазначалося, що 
Мазепу було поховано 1710 р. в галацькій церкві 
св. Георгія (Юрія) однойменного монастиря. 
Хроніст повідомляє також про те, що Мазепа не 
знайшов спокою і після смерти. Через кілька 
років після перенесення домовини гетьмана до 
Галацу турки, захопивши місто, пограбували мо
гилу Мазепи. Не знайшовши при ньому якихось 
значних цінностей, вони буцімто викинули ос
танки гетьмана України на берег Дунаю. При
нагідно зауважимо, що про наругу, вчинену тур
ками над могилою Івана Мазепи, повідомляють 
й інші джерела. Однак вони не дають уявлення 
про те, куди ж  поділися тлінні останки україн
ського гетьмана.

Зацікавившись їх долею, видавець хроніки 
Костіна, письменник М. Когальнічану з цією  
метою відвідав Галац, де виявив додаткові відо
мості про Мазепу. Він, зокрема, встановив, що 
Мазепа спершу був похований посеред церков
ної трапезної в цегляному склепі, поверх якого 
покладено мармурову плиту з висіченим на ній 
написом і гербом Мазепи та фігурою одноголо
вого орла. Отже, могила Мазепи збереглася після 
спустошення турками Галацу в 1711 році! Про її 
відновлення і збереження подбав Пилип Орлик. 
Як стверджують Ілько Борщак і Рене Мартель, 
довідавшись про це страшне святотатство над 
могилою свого вождя, мазепинці «почали негай
но шукати за тілом Мазепи, а віднайшовши його, 
поклали знову в давній гріб, який відновили: 
тільки розбитої долівки не направили, залишаю
чи її у такому самому стані на спомин злочину». 
Пізніше, а саме в червні 1722 р., Орлик, від’їж
джаючи на чужину, ще раз відвідав могилу Ма
зепи і справив по ньому Панахиду. Згідно запо
віту, складеного Андрієм Войнаровським 1716р. 
(його копія зберігається у шведському королів
ському архіві), тисячу талярів він заповів «мона
стирю Галаца у Валахії, де поховане тіло його 
ексцеленції, запорізького гетьмана Мазепи, мо
го покійного дядька по матері».
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На історичній карті Полісся

Володимир РОЖКО, 
Іспюрик-архівіст

ВІКІВ ТЕБЕ НЕ СТЕРЛА ТЕЧІЯ...
Містечко Колки належить до найдавніших 

поселень Волинського Полісся і за свою багато
вікову історію пережило роки піднесення і зане
паду, неодноразово зникало у вогні пожеж, щоб 
опісля, як той легендарний Фенікс, воскреснути 
на правому березі річки Стир і дивувати сучас
ників своїм воскресінням.

З історичних та археологічних джерел, топоні
міки місцевости дізнаємось, що мало воно свого 
попередника -  княже містечко Романів, розта
шоване на схід від сучасних Колок.

Польський письменник і дослідник Ю. Кра- 
шевський у своїй багатотомній праці «Волинь, 
Полісся, Литва» (Вільно, 1840, т. І, с. 67) пише: 
«Містечко Колки звалося раніше Романовим, але 
від пожежі лишилися тільки одні кілки в плотах...».

Про княже містечко Романів знаходимо цікаве 
повідомлення в «Словнику географічному Коро
лівства П ольського...» (Варшава, 1884, том. 4, 
с. 273): «Колки мали свого попередника, звали 
його Романове. Через страшну пожежу, від якої 
з містечка лишились лише кілки, вцілілі жителі 
взяли це слово за назву і вибудувалися на новому 
місці. Серед його мешканців живе переказ, що в 
Романові потонув храм з вірними, і в році є та
кий день, коли прикладеш вухо до землі, чуєш 
відправу в потонулій церкві...».

Романів виводить свою назву від імени його 
засновника -  волинського князя Романа Мсти- 
славича, могутнього володаря Галицько-Волин- 
ської держави, одного з відомих її будівничих 
другої половини XII ст. Роман Мстиславич (? -  
1205 р.) -  син волинського князя Мстислава Ізя- 
славича. В 1163-1169 роках був князем Новгоро
ду, а з 1170 р. -  володар Волинської землі, з 1199 
року -  на Галицько-Волинському престолі.

В час його правління бурхливо розбудовуються 
оборонні фортеці, поруч з якими виникають нові 
міста по берегах рік, що були на той час головними 
артеріями життя, глибшає християнізація краю, 
яка несе народові віру, освіту, культуру, закріп
лює духовність. Відбуваються також важливі еко
номічні зміни -  розвиваються нові види ремесел, 
розширюється торгівля, вдосконалюється агро
техніка обробітку землі.

Саме в цей час на історичній карті Волинсь

кого Полісся з ’являється містечко, яке стає Рома
новою власністю, отримує князівське ім’я, і до
тепер ця місцевість зберегла свою первісну назву.

Розташоване містечко Романів на гористій пі
щаній місцевості, яка нагадує неправильної 
форми чотирикутник, що витягнувся з заходу на 
схід уздовж старого річища Стиру. Місцина за
микається природними підвищеннями, своєрід
ними вузлами. З північної сторони до річки 
висувається у формі неправильного трикутника 
давнє замковище довжиною 35 м, а найбільша 
ширина його -  25 м, висота 6 м над рівнем води. 
Тут після 1170 року виріс князівський мурова
ний замок з високими земляними валами та обо
ронним вежами на них. Як оборонна споруда, він 
міг витримувати довгочасну облогу. На випадок 
захоплення ворогом його оборонці через систе
му підземних ходів могли зникнути на човнах.

Князівський замок мав сталу військову залогу, 
на яку покладено не тільки його оборону. Княжі 
дружинники контролювали й охороняли ще й 
торговий шлях по річці Стир, яка пов’язувала во
линські міста через Прип’ять і Дніпро з Києвом.

Площа містечка сягала 720 кв. м і була оточена 
високими земляними валами, на яких підійма
лися міцні дубові частоколи, які на заході й сході 
скріплювались оборонними вежами, що контро
лювали й охороняли підходи до нього з суші. 
Земляні вали з частоколами разом із замком ста
новили єдиний оборонний комплекс.

На цій площі окреслилися його вулиці і вирос
ли будівлі. Були вони, в основному, з дерева, але 
серед них виділялися мурований храм, будинки 
князівських намісників.

Головне заняття населення містечка -  ремесла 
й торгівля, хоч якась частина могла займатись й 
землеробством, рибальством, випасати худобу по 
великих і багатих пущах. Серед ремісників пере
важали будівельники, гончарі, ткачі, зброярі. 
Природні затоки на Стиру із заходу й сходу міс
течка були місцем зосередження великих купець
ких караванів, на човни яких вантажили збіжжя, 
худобу, хутра, мед, віск, рибу, гриби, ягоди, -  все, 
що йшло на ринки інших міст, а також забира
лись як данина князеві.

Окремий важливий вид товару становила сіль,
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яка водним шляхом поступала сюди з Галичини 
і з містечка розходилася по цілому Поліссі.

Важливим духовним осередком був мурований 
храм, вибудований в північно-західній частині 
Романова, на невисокій горі. Ще й дотепер гора 
називається Божа. Як розповідають народні пере
кази, збережені старожилами і записані в істо
ричних джерелах, під час Служби Божої храм 
разом зі священиком і вірними пішов під землю. 
Якщо врахувати, що на Поліссі часто зустріча
ються підземні т. зв. «водяні подушки», то його 
зникнення в одній з них є цілком можливим.

Хронологічні рамки існування Романова на 
історичній карті Полісся сягають від другої по
ловини XII до першої половини XVI ст. В час 
свого найбільшого розквіту було воно важливим 
стратегічним пунктом на водних шляхах нашого 
краю, важливим ромісничим і торговим центром, 
духовним та економічним осередком Полісся.

Багате й квітуче містечко не могло не привер
нути до себе уваги ординців, які в XV-XVII ст. ро
били спустошливі набіги в Україну. їхні загони 
доходили до Волині й Полісся, і зникали тоді у 
вогні пожеж міста і села, а захоплені жителі ста
вали товаром на східних базарах. У якийсь під
ступний спосіб в першій половині XVI ст. ордин
ці взяли штурмом Романів, пограбували й випа
лили його «до колка». Певна частина його меш
канців врятувалася і, переживши смерть, пожежу, 
руїни, вони не побажали більше селитися на су
цільних румовищах, взявши лише від них слово 
«Колк» і закріпили в назві містечка, що його за
снували на місці давнього слов’янського городи
ща з \ТІІ-ХІІ ст. західніше Романова. Ще до по
чатку XX ст. недалеко знищеного княжого міс
течка знаходився великий курган «Чорна могила». 
Без сумніву, що тут були поховані помордовані 
татарами його мешканці, які загинули в найчор- 
ніший день в історії містечка, коли зникло воно у 
вогні.

* * *

По великій руїні вцілілий люд оселився захід
ніше Романова, на місці, де багато віків тому 
яскраво горіло життя. їх далекі пращурі залиши
ли після себе велике городище, сліди якого було 
видно на початку нашого століття, на березі Ста
ру, де вливає свої води річка Рудня.

Поява на карті землі Поліської містечка під 
назвою Колк у XVI ст. було його третім народжен
ням, лише щоразу з іншим ім’ям -  перше, на 
жаль, лишається невідоме історичній науці.

Про це городище видатний історик В. Анто
нович в своїй праці «Археологічна карта Волин
ської губернії» (Москва, 1901, с. 51) пише: «На 
березі Стиру є городище, півкругом валів упи

рається двома кінцями в річку». За формі -  це 
типове слов’янське городище, сліди яких знахо
димо над річками Волині й Полісся. Поступово 
було воно розкопане і на його місці вибудувані 
будинки воскреслого з попелу Поліського Фе
нікса під ім’ям «Колк».

Першу писемну згадку про містечко знаходи
мо в «Описі Луцького, Володимирського і Кре
менецького замків 1545 року». З документу ба
чимо, що поселення нараховувало тоді 8 домів, 
один городник, власне, це й були всі, хто вцілів 
по руїні Романова.

Серед власників Колок ХУІ-Х\Ш ст. бачимо з 
документів імена князів Сангушків, Острозьких, 
при яких досягло воно значного розквіту, бо 
наші князі розбудовували міста, ширили освіту, 
сприяли розвиткові ремесел і торгівлі. Вже в ті 
часи містечко славиться виробами місцевих гон
чарів, ткачів, кравців, шевців, ковалів. Є воно 
важливим торговим центром, через нього прохо
дили давні торгові тракти з Пінська до волинсь
ких міст Луцька, Дубна, Крем’янця, Володимира. 
На його ярмарках можна було зустріти купців з 
Литви, Волощини, Чехії, Мадярщини та інших 
земель, продовжувало містечко залишатись го
ловним постачальником для цілого Полісся солі, 
яка довозилася сюди з так званих «жуп руських» 
у Галичині.

Ще якась частина населення містечка займа
лася землеробством, скотарством, рибальсьвом, 
мисливством, бджолярством. Слід наголосити, що 
Колки та навколишні села завжди славилися ба
гатими медозборами.

Із занепадом Литовсько-Руської держави і 
масовою експансією польської шляхти і єзуїтів 
на Волинь Колки стають їхнім об ’єктом. Місце
ве українське населення хочуть бачити польські 
королі та шляхта з єзуїтами ополяченим, окато
личеним. Наша панівна верства: князі та бояри, 
спокушені привілеями польських королів, пори
вають зі своїм народом, його православною вірою, 
культурою і стають на службу до новий займан- 
ців. Католицизм промощує собі дорогу в Україну.

Дзвони місцевого храму щоразу при набли
женні небезпеки закликали колківчан до зброї, і 
йшли вони тоді проти окупанта, як це робили і в 
новітні часи. Дух волі не можна вбити.

В ході війни містечко майже повністю згоріло, 
про що засвідчують архівні джерела. Коли на по
чатку війни в Колках було 376 домів, то по закін
ченні лише 20.

По війні Колки стають власністю Лещинських. 
Князь Самуїл 1674 року вибудував тут костьол, 
який мав з часом, на думку єзуїтів, стати «світлом 
істинної віри» в тому краї, а при ньому засновано
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школу для місцевої молоді, щоб краще й швид
ше оволодіти їх душами. Поруч з костьолом ви
никає велике кладовище, сліди якого зберігалися 
ще донедавна.

Ім'я гетьмана Правобережної України (1663- 
[665) Павла Тетері тісно пов’язане з Колками. 
Його колківські рядки біографії добре збережені 
в документах державного архіву Волинської об- 
ласти (ф. 361, оп. 1, спр. 956). У справі «Про ви
дачу князю Льву Петровичу Вітгенштайну сві
доцтва про фінансове становище його маєтку 
Колкіської волости» знаходимо численні згадки 
про гетьмана Павла Тетерю.

Князь хотів свої колківські маєтки продати 
поміщикові Антонові Кожуховскьому з Поділь
ської губернії і потребував свідоцтва про їх ф і
нансову надійність. При розгляді історії тих маєт
ків судом і випливло ім’я гетьмана Павла Тетері.

Свою ранню діяльність майбутній гетьман роз
почав у Луцьку і Володимирі, добре знав Волинь 
і коли опинився в Польщі 1665 року, мабуть, не
випадково вибрав Колки і Висоцьк, хоч в містеч
ку над Горинню був його замок і місце постійно
го перебування. Як дісталися йому колківські 
маєтки, невідомо, можливо, це було королівське 
жалування, але бачимо, що Висоцьк і Колки він 
пізніше дарує єзуїтам, а пізніше розриває до
говір і продає їх С. П ’ясочинському та іншим.

По упадку Польщі 1795 р. Колківська волость 
Луцького повіту переходить до Волинської губер
нії з центром у Ж итомирі. Багатий і численний 
ключ колківських маєтків дістається князеві Л. 
Вітгенштайну. Належали йому в тому ключі 1848 
року 5048 десятин орної землі, 2149 дес. сіножа
тей, 768 дес. пасовищ і 6064 дес. лісу. В Колках 
його власністю був млин, ґуральня і броварня.

З наступним власником тих маєтків, А. Кожу- 
ховським, колківські міщани судилися 8 років 
(1847-1855) (ф. 361, оп. 1, спр. 896). З цієї справи 
«Про позов колківських міщан до поміщика Ко- 
жуховського» дізнаємось, як цей ненажерливий 
магнат хотів перетворити частину міщан у своїх 
кріпаків, вимагав відбуття панщини і сплати по
датку з двору по 1 крб. 5 коп. сріблом. Серед 
списку з 52 міщан-позивачів, які звернулися до  
суду на Кожуховського, бачимо Дениса Мордика, 
братів Якова і Федора Градиських, Михайла 
Близнюка, які, об’єднавши навколо себе інших, 
виграли справу. Своїм великою волелюбністю і 
жертовністю колківчани славилися віки.

Прикладом того є часті (1862, 1869 рр.) підпали 
будинків орендарів і лихварів, зловживаня яких 
переходили всякі межі.

Уважно вивчаючи документи й історичні дже
рела, що стосуються будівництва колківських хра

мів, бачу велику жертовність міщан, їх глибоку 
віру. Саме на їх пожертви було вибудувано дав
ню Св. Миколаївську кладовищенську дерев’яну 
церкву, а 1825 р. -  Хрестовоздвиженський муро
ваний храм. В історичних джерелах за 1868 р. 
знаходимо таку інформацію: «Хрестовоздвижен- 
ська церква 1825 р. в Колках Луцького повіту 
вибудувана на кошти парафіян і приватні по
жертви. Кам’яна, така ж дзвіниця...».

Ще один важливий документ з 1911 року роз
криває етнічну ситуацію в Колках напередодні 
Першої світової війни. Всього домів 762, насе
лення 6873. З них православних українців 2026, 
домів 325, католиків 125, домів 15, жидів 4730, 
домів 422.

На той час у Колках відбувалися 4 ярмарки 
річно, на які звозилися товари з цілого Полісся і 
Волині, а в самому містечку були 43 крамниці, 
працювали 45 ремісників.

Здавна містечко було волосним центром, мало 
дві церкви, костьол, 3 синагоги, броварню, ґураль
ню, волосне управління, міську управу, пошту, 
телеграф, жидівський притулок, 2 бібліотеки, 2 
книгарні, фотографію, чотирьох лікарів, судового 
оборонця і т. д.

Перша світова війна та події після неї залишили 
свої криваві рани в Колках -  суцільні руїни, маси 
біженців, голод, злидні.

Окремий розділ історії містечка над Стиром 
становлять роки окупації наших земель повер- 
сальською Польщею в 1921-1938 роках. Поляки 
заходилися будувати на наших землях свою Ма- 
лопольщу, протягом двох дестяиліть приклали 
багато зусиль, щоб реалізувати свій задум -  пере
творити місцевих українців у «тутешніх», тобто 
без визначеної національности, ополячити, ока
толичити.

Для цього заклали вони в Колках свої ґмінні 
уряди, поліцію, управу, суд і т. д. Дуже підступ
но ліквідували українську школу, разом з росій
ськими шовіністами, що окопалися на Поліссі, 
чинили шалений опір українізації Богослужень.

Вивчаючи документи архіву того часу, видно 
кольоритну мозаїку політичного та громадського 
життя в містечку. Свідоміших українців переслі
дують поляки за належність до ОУН, натомість 
жиди становлять основу керівництва КПЗУ і 
підставляють під арешти та кулі своїх симпати- 
ків і однодумців з міцевого населення.

Опір колонізації і полонізації чинила найсві- 
доміша українська громада, об’єднана в легальну 
організацію «Просвіта», філію якої засновано в 
Колках 15 жовтня 1922 року заходами Трифона 
Будецького. Того пам’ятного для колківчан дня 
відбулося зібрання місцевих свідомих українців і
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було ухвалено заложиги в Колках філію «Просві
ти». Очолили її Олександер Рейкін -  голова, 
Павло Поліщук-Янчик -  скарбник, Тимофій Ка- 
разія -  секретар, Трифон Будецький, Опанас 
Мордик -  заступники голови (ф. 54, оп. 1, спр. ЗО, 
арк. 1-2).

На 1 березня 1923 року місцева філія «Просві
ти» нараховувала 71 члена, і хоч в наступні роки, 
аж до закриття її поляками, часто мінялося ке
рівництво, як видно зі списків членства, кількість 
членів і симпатиків зростала.

За короткий час просвітяни Колок зі своїх 
внесків і пожертв заклали бібліотеку, читальню, 
а в 1931 році заснували драматичний гурток, 
яким керував О. Будецький. Молодь Колок, об’єд
нана в «Просвіті», несла своєму народові націо
нальну свідомість, творила ґрунт для майбутнього 
воскресіння України на цих теренах, коли десят
ки мешканців Колок пішли в УПА виборювати 
волю і незалежність.

Щоб боронити українське православ’я і про
вести його розмосковлення, в Луцьку 1931 року 
постає товариство ім. Петра Могили. Серед його 
членів бачимо й колківчан -  о. Никифора Ло- 
тоцького, селянина Антона Рейкіна та ін. (ф. 63, 
оп. 1, спр. 27, арк. 69).

6 листопада 1938 року колківчани разом з 
іншмми виборцями округи Луцьк-Горохів ще 
раз показали високий зразок національної свідо- 
мости, віддавши свої голоси за Степана Скрип
ника, майбутнього першого Патріярха Київського 
і всієї Руси-України Мстислава, й, обравши його 
послом до польського сейму, таким чином ще 
раз підкреслили, що є господарями своєї землі.

У вересні 1939 року, коли розвалювалася по
ділена між нацистським і комуністичним режи
мами Польща, розбиті польські військові частини 
вимордували багато місцевих селян і міщан.

На західноукраїнських землях розпочалося 
будівництво сталінського соціялізму -  арешти, 
депортації, закладання колгоспів і масове вини
щення свідомого українського громадянства. Це 
«будівництво» добре відчули на собі й колківча
ни, жителі району, бо чимало з них позбулися 
нажитого важкою працею майна, і навіть життя.

Нацистська окупація, що замінила 1941 року 
комуністичну, принесла масовий геноцид жидів
ському населенню містечка, а пізніше й українцям.

На початку окупації українські патріоти вико
ристовують легальні методи боротьби з окупан
том, будять національну свідомість своїх земля
ків, загартовують їх український дух. Прикладом 
цього може послужити «Свято Крут», проведене 
8 лютого 1942 року місцевими активістами. 
«Колки в неділю 8 лютого, -  повідомляла 19 лю
того 1942 р. газета «Український голос», -  вро

чисто відсвяткували пам’ять полеглих героїв під 
Крутами. В 11 год. після Літургії в місцевій цер
кві була відправлена Панахида, попереджена ко
роткою, але змістовною проповіддю настоятеля 
панотця О. Соколовського. Під час Панахиди 
гарно співав місцевий церковний хор. Пополудні 
відбулась академія. Програму складали: реферат, 
хор, музика, деклямації, мелодеклямації, інсце
нізація уривку з твору Лесі Українки «Грішниця». 
Патріотичне піднесення викликав реферат п. 
Юрка Наумова, в якому він коротко подав істо
рію Крутянського бою та закликав, щоб україн
ська молодь училася від Крутянських борців ве
ликої любови до Батьківщини та була готова до  
жертовности для неї ... Під час академії зібрано 
гроші в сумі 952 крб., призначені на полонених 
українців...».

В історію боротьби колківчан за українську 
державність у 1942-44 роках записано також 
Колківську республіку, яка виникла на звільне
них теренах, а містечко стало своєрідною столи
цею, в якій діяла українська адміністрація.

Багаторічний в’язень польських, німецьких, 
радянських тюрем і концтаборів, активний діяч 
національно-визвольної боротьби Данило Шу- 
мук у своїх спогадах «За східним обрієм», що їх 
видало видавництво «Смолоскип» ім. В. Симо- 
ненка в Балтіморі (СШ А) 1974 року, згадує: 
«Колки раніше були районним центром і були в 
німецьких руках, але весною 1943 року відділи 
УПА витиснули німців з Колок. І відтоді це міс
течко над Стиром стало місцем постою відділів 
УПА, розмістились установи крайового й облас
ного проводів. За два кілометри, у селі Старосілля, 
містився видавничий відділ. Завідуючий його -  
Федір. Там працювали сім літераторів, найсиль- 
нішим з них був історик зі східних областей -  
Дніпро. У Колках тоді працювала одна з середніх 
шкіл. Питанням шкіл відав обласний шкільний 
інспектор, підзвітний крайовій суспільно-полі
тичний референтурі. Всі млини, тартаки і всякі 
кустарні майстерні були підзвітні господарчій 
референтурі ОУН.

Колки вліті 1943 року були одним з найбіль
ших осередків ОУН та УПА. Там стаціонував за
гін УПА, працював клюб, виступав драматичнй 
аматорський гурток, гурток акробатики, органі
зований дівчиною зі Сходу, виступав хор та 
оркестра. У клюбі виступали з доповідями наші 
літератори...»

Такими були Колки тих пам’ятних днів 1943 
року. Після масових бомбардувань та обстрілу з 
артилерії лишилися тільки кілька десятків будин
ків, всі інші зникли, як це вже бувало не раз в 
історії містечка, у вогні, щоб опісля вже вкотре 
воскреснути з руїн.
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Богдан СЛАБИЙ, 
кандидат медичних наук, 
Івано-Франківськ

НАРОДНА ЗВИТЯГА І ВІЛЬНИИ ДУХ КОЗАЧЧИНИ
Непосильне становище українського суспіль

ства в Галичині склалося напередодні націо
нально-визвольного руху 1648-1654 рр. Тому 
звістка про козацьке повстання проти Польщі 
під проводом Богдана Хмельницького та про 
перемогу козацьких військ над поляками на 
Жовтих Водах і під Корсунем у травні 1648 року 
швидко докотилася до Галичини і сколихнула 
народ. Українська громада, особливо незаможні 
її верстви, психологічно і морально вже була го
това до боротьби. Треба було тільки іскри, щоб 
розгорілося полум’я непокори ненависній Поль
щі. Цією іскрою стали козацькі виступи.

Вже в червні 1648 року в Галичину проника
ють козацькі розвідники й агітатори, закликаю
чи народ до виступів проти поневолювачів. Щоб 
не викликати підозри у поляків, козацькі розвід
ники одягалися в старий подертий одяг, мали 
довге волосся і виглядали, як жебраки.

В Галичині насамперед появилися вони на 
Покутті (так у ті часи називали Тлумаччину), 
потім у Підгайцях, Галичі, Калуші, інших містах 
і містечках Галицького краю.

Товмач (давнішня назва Тлумача) займав 
значне місце серед покутських селянських рухів, 
а козацькі розвідники проникали з Поділля. У 
Волосові поляки впіймали козацького розвідника 
Ярему Кончевського ще на початку літа.

Передбачаючи масові народні виступи, зане
покоїлись і поляки. На своєму сеймику, що був 
скликаний у Галичі 17 червня 1648 року, вони 
визнають, що починають боятися не тільки чужого 
ворога (ним поляки вважали козаків, -  Б. С.), але 
й власних підданих, яких бунтівники (козаки) як 
самі, так і через різних осіб закликали до непо
кори. Сеймик вирішив разом з Коломийським і 
Снятинським повітами створити військо для 
свого захисту в кількості 100 гусарів, 300 надвір
них козаків та 100 осіб піхоти.

При цьому Галицький сеймик постановив не 
приймати до війська ні українця, ні православно
го. Незаперечним русином-українцем цей сеймик 
уважав не так того, хто визнавав православну 
віру, як того, хто почував себе ним. Отож поляки 
боялися найперше внутрішнього переконання 
людини, бо цей чинник є визначальним у її по
ведінці та діях. До війська могли при бажанні 
вступати і жиди, а от вірменам, як і українцям, 
зброї не довіряли.

Подібні сеймики відбулись і в інших повітах 
Галичини. Та хвилі народного гніву й обурення 
наростали. Товмацькі міщани першими висту
пили проти польського поневолення. Один з 
повстанців, Василь Амброжик з Живачева, якого 
схопила польська шляхта, на допиті в міському 
суді в Товмачі сказав, що повстанців очолювали 
ватажки, яких називали сотниками. Це були 
Литус з Обертина, Крокіс з Кунашова (ймовірно, 
з Кінашева), Олекса Чевадько з Олеші, Яремко 
Попович з Товмача. Вони зорганізували чималі 
групи селян і міщан, напали на Палагицький за
мок, здобули його і зруйнували, а срібло, золото, 
гроші та одяг, які шляхта заховала в цьому замку, 
забрали.

Про цей похід є повідомлення у скарзі римо- 
католицького священика, львівського каноніка і 
товмацького пароха римо-католицького костелу 
Станіслава Трусколевського. В ній чітко не вка
зується, що Яремко Попович був організатором 
походу на Палагичі, а проводирями (принципа
лами) названі війт Савка і лавники (члени місь
кого суду в Товмачі) Лавер Серафин, Андрей Во- 
ранський, Василь Славита, Кіндрат Казанський, 
Степка Цирулик. Вони зібрали людей цього пові
ту і з дальших околиць, озброїлись і під прапора
ми (яких кольорів не вказано) з музикою пішли 
на Палагичі. В цьому поході брали участь громади 
сіл Озерян зі священиком Василем, Олеші, Груш
ки, Бортник, Надорожної, Голиградів і Долини.

Серед повстанців передусім були наймити, 
сільські ремісники, ковалі, шевці, ткачі, панські 
слуги, дозорці лісів, пастухи, комірники, а також 
православні священики, присяжні, старшина, 
сільські отамани. Виступала молодь, а також 
батьки з синами і зятями, були серед повстанців 
і жінки. Селяни озброювалися вилами, косами, 
ціпами, у міщан була вогнепальна зброя, шаблі, 
гармати.

У палагицький замок, а він був досить укріп
леним, завіз своє майно польський священик 
Трусколевський. Заховав він тут і майно з тов
мацького костьолу на суму 2000 злотих. Сюди для 
сховку привіз своє майно і польський шляхтич 
Марциян Селецький з Обертина на суму 10,000 
злотих.

Розгромивши Палагицький замок і розігнав
ши його охоронців, повстала громада поверну
лася до Товмача. Тут вони зруйнували фільварок
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польського священика Трусколевського, а його 
зерно згодували своїм коням, чим причинили 
йому шкоди, як він пише у скарзі, на 500 злотих.

Повстанці також зруйнували польський кос
тьол у Товмачі, розібрали паркан, яким він був 
обгороджений, і з нього при в’їзді до містечка 
поставили вежу, щоб легше було переймати втікачів.

У товмацькому лісі повсталі вбили польського 
шляхтича Петра Островського, а його двір у Тов
мачі зруйнували.

У скарзі до суду брати Островського вказу
ють, що організував громаду до виступу Яремко 
Попович, якого товмачани називали полковни
ком. Вони також називають серед повсталих 
православних священиків Семена з Олеші, Яре- 
мія з Грушки, а також священиків з Бортник і 
Надорожної.

З утворенням повстанського загону, що його 
очолив, правдоподібно, козак армії Богдана 
Хмельницького Семен Височан, до нього всту
пають і жителі Товмаччини. З Ісакова до загону 
Семена Височана, що базувався в Отинії і нара
ховував біля 15,000 осіб, вступили українські 
шляхтичі Матій Кнігиницький і Богдан Грабо- 
вецький разом зі своїми синами, Петро Бере- 
зовський, Дмитро Тайомир. З інших сіл (з яких, 
не вказується) до загону приєднались Андрій 
Грабовецький (Рашкович), Олександер Голинсь- 
кий (Качор), Роман Голинський (Гусак), Олек
сандер Голинський (Макогін), Ілько Скольський, 
Стефан Жураковський, Гриць Грабовецький 
(Дидич) і багато інших селян.

Українська шляхта (шляхтою в ті часи називали 
заможних селян та міщан -  і поляків, і українців, 
і людей іншої нації) у війську Семена Височана 
була старшиною, а деякі з них навіть були пол
ковниками. Військо Семена Височана нападало 
і руйнувало двори і маєтки польської шляхти та 
орендарів, захопило і зруйнувало Пнівський замок.

Продовжували виступи і товмачани, яких очо
лив Яремко Попович з Товмача. Він поділив по
встанців на сотні, а серед них були і селяни з 
Озерян, Олеші, Грушки, Бортник. Вони з прапо
рами (яких кольорів, не вказується) і музикою 
нападали на укріплені двори польської шляхти і 
орендарів, зруйнували двір польського шляхтича 
Корчинського в Живачеві.

Виступали також товмацькі міщани в загоні 
делятинського священика Андрея разом з добро- 
тівськими міщанами та селянами з Ланчина, 
Красної, П’ядик, Раківця. їх загін розгромив хо
ругву польського війська під командою Олек
сандра Яблонського, яка втекла від козаків Бог
дана Хмельницького аж з Білоцерківського повіту.

В околицях Обертина діяв загін повстанців з 
Жукова, Бортник і містечка Камінок (Кам’ян-

ки). Ватажком цього загону був жуківський свя
щеник, ім’я якого не вказано, та його син Грига. 
Повстанці спочатку пішли на Богородичин, за
хопили і спалили двір шляхтича Олександра Кур- 
двановського та інших шляхтичів. Серед учасни
ків цього походу названі ватажок Заячик, отаман 
Копистка, Воробчик з Бортник, Кушнір Черева
тий і Амброжик Вошобойник з Камінок.

На замок в Обертині напали повстанці з Камі
нок. Вони організували свій загін, серед них були 
кам’янецький війт Юрко зі своїм сином Іваном, 
Петро Кушнір, присяжний Василь Джога, при
сяжний Дмитро з сином, священик Кадовський 
з двома зятями, Дем’ян Кушнір, Волощик, Гринь
ко Різник з сином, Кузьма та багато інших.

Повсталі зруйнували маєток польського шлях
тича Михайла Бидловського, сина Олександра. 
До повстанців пристали селяни з інших громад, 
і вони пішли на Обертин, зруйнували замок Мар- 
цияна Селецького і забрали майно Матіяша Ра- 
ковського, що він його заховав у цьому замку, а 
також спалили двори шляхтичів в Обертині -  
Бенедикта Подчаского, Петра Карманського, Се
верина Ржепінського, Миколая Енджейовського. 
На Обертинський замок ходили і селяни з Ж у- 
котина, ватажком яких був Микола Горбачик.

Безперечно, серед повсталих були і мешканці 
Обертина.

Виступаючи проти польської влади, повстанці 
сподівались, як розповідали їм козаки Богдана 
Хмельницького, на те, що вже не буде на їхній 
землі ні пана, ні орендаря, які визискували народ, 
і українська людність вільно пануватиме сама на 
своїй споконвічній батьківській землі.

Та в листопаді 1648 року військо Богдана Хмель
ницького зняло облогу Львова і відступило на схід
ні землі. Літом 1649 року козацькі загони знову 
ввійшли в Галичину і навіть здобули Галич, та 
повстанський запал народу почав уже занепадати.

Галицькі землі в часи народних рухів, особливо 
на схід від Львова, зазнали чималої руїни. На
самперед, багато лиха спричинили галичанам, та 
й не тільки їм, татарські загони, які, будучи союз
никами Богдана Хмельницького і незважаючи 
на його застереження та вимоги не руйнувати 
міст і містечок та не брати ясир, нищили посе
лення, вбивали і забирали багато людей у полон. 
Чимало загинули їх під час боїв, багато і помер
ли від епідемій, які спалахнули взимку і навесні
1649 року.

Поляки, повертаючись до своїх маєтків по від
ході козацьких військ, нещадно карали повстан
ців, які не відійшли з козаками, та їх прихиль
ників. 2 грудня 1648 року король Польщі Ян Ка
зимир розіслав універсали до населення сіл, міс
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течок і міст Руського воєводства з вимогою не
гайно припинити «бунти» і повернутися до своїх 
домівок у «звичайне підданство», а 9 грудня 1648 
року з корінної Польщі вирушили в Галичину 
добре озброєні підрозділи коронного війська 
для придушення народних виступів і розправи з 
непокірними. Ці загони жорстоко карали пов
станців і їхніх прихильників.

Окрім переслідувань від коронного війська, ба
гато селян за участь у повстанні та за сприяння 
повстанцям були тяжко тілесно покарані, їх зде
більшого судили самі власники маєтків.

Та найбільших втрат невдача повстання Бог
дана Хмельницького завдала моральному стано
ві української людности. Серед народу появилася 
зневіра у покращення своєї долі, занепала надія 
і сподівання на вільне господарювання на своїй

вітцівській землі, а польська шляхта ще більше 
посилила гноблення нашого народу.

Змагання українців за власну державу не увін
чались успіхом -  як через зовнішні, так і через 
внутрішні причини. Однією з внутрішніх причин 
нашої невдачі в цих змаганнях, і, очевидно, вирі
шальною, була відсутність єдности серед україн
ського народу і недостатній рівень духовности, 
які є консолідуючими для кожного народу.

Народна звитяга і вільний дух козаччини, як і 
в наступні часи воля до державності, заслугову
ють і заслуговуватимуть пам’яти і вшанування, 
бо, як писав Максим Рильський, хто не знає 
свого минулого, той не вартий майбутнього, хто 
не відає про славу своїх предків, той сам не вар
тий пошани.

«Злагода»

Володимир СІДАК,
Генерал-майор, професор

КОНТРРОЗВІДКА ОСТАННЬОГО 
ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ

Період Української держави гетьмана Павла 
Скоропадського (9 квітня -  14 грудня 1918 р.) 
цікавий з погляду історії українського державо
творення. Йшов процес розбудови української 
державности і розвитку культури, торкнувся він 
і силових структур України, в тому числі її спе- 
ціяльних служб.

Автор дослідив організаційну структуру геть
манської Державної варти -  однієї зі спецслужб 
Української держави, її діяльности, торкнувся 
форм і методів її роботи. Довелось уперше позна
йомитися з архівними матеріялами Міністерства 
внутрішніх справ Української держави, до скла
ду якого входив Департамент Державної варти, а 
також з документами, які збереглися у фондах 
архіву Служби безпеки України.

З нарису генерала Володимира Сідака читач ді
знається чимало нового й невідомого про роботу 
і діяльність розвідувальних і контррозвідувальних 
органів останнього гетьмана України.

*
Департамент Державної варти (далі ДВВ) був 

створений у структурі Міністерства внутрішніх 
справ Української держави. Поділявся він на такі 
відділи: загальний, інспекторський, залізничний, 
леґітимаційний (пашпортна контроля), освідом- 
чий і секретну частину.

Особливо цікавим є саме освідомчий відділ (ОВ), 
оскільки на нього було покладене завдання за
побігати й відвертати злочини проти державно
го ладу і безпеки держави, збору агентурної інфор
мації про політичні виступи, страйки, партизан
сько-повстанський, профспілковий рухи, полі
тичні партії та їх функціонерів, настрій населення.

За браком місця зупинимося тільки на прак
тичній діяльності гетьманської контррозвідки.

Розглянемо оперативну розробку справи з лік
відації терористичної групи, пов’язаної з біль
шовицьким підпіллям і закордонними російсь
кими колами (листопад 1918 р.)

До місцевого відділу ОВ прийшла довірена 
особа -  власник квартири І. Іванча. Останній 
приніс запечатаний лист, що його якась особа 
передала для квартиранта-студента В. Любарсь- 
кого. На вигляд особа була підозріла. В листі за 
підписом «Шура» викладався плян майбутнього 
терористичного акту і наводилася схема місця 
його проведення. Крім того, адресата просили 
«переговорити з Володимиром» або «завідува
чем провінціяльним відділом» про формування 
диверсійної групи із сімох осіб для висадження в 
повітря мостів і залізниць.

У відсутності В. Любарського на його кварти
рі оперативна група влаштувала засідку. Завдяки
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цьому вдалося затримати групу осіб: самого В. 
Любарського -  студента політехніного інституту,
24 роки: О. Новікова, що приніс згаданий лист, -  
токаря Київського машинобудівного заводу, 24 
роки; наречену В. Любарського, Д. Туріянську, -  
слухачку Вищих жіночих курсів, 20 років; В. Міх- 
новського -  студента політехніки, 21 рік; колиш
нього квартиранта Т. Фрідмана, кандидата ко
мерційних наук, 23 роки.

При обшуці в кімнаті В. Любарського було ви
лучено пляни 11 районів Києва з позначками 
місць знаходження головної пошти і телеграфу, 
дисльокації військових частин, штабу Сердюць- 
кої дивізії (гвардії гетьмана) та її охорони, 78 
розписок про отримання грошей за серпень-ли- 
стопад 1918 р., звіти про кількість, командний 
склад, справжні найменування, систему поста
чання німецьких частин в Україні, дисльокацію 
гетьманських офіцерських дружин, фінансовий 
звіт Київського губернського комітету партії 
більшовиків. На квартирі у Т. Фрідмана під час 
обшуку було знайдено мандати про відрядження 
члена КП(б)У «Семена» для агітаційної роботи в 
Харкові та Донбасі, 9 документів шпигунського 
характеру про дії військ Української держави 
проти повстанців, список таємної агентури.

Отже, попередньо було з ’ясовано, що йдеться 
про законспіровану міжрегіональну групу роз
відувально-диверсійної і терористичної спрямо- 
ваности.

Силами ОВ також була припинена діяльність 
у середовищі співпрацівників системи ОВ агента 
російської монархічної організації -  баронеси 
М. Нітц. Аналогічну операцію провели у серпні 
1918 р. в Миколаєві. Тут виконуючий обов’язки 
місцевого комісар П. Шахотін, польські соціял- 
демократи та їх товариш по партії, виконуючий 
обов’язки начальника місцевої варти Я. Зіберт 
вели серед чинів Державної варти агітацію анти
урядової спрямованости, намагалися схилити їх 
до невиконання службових обов’язків.

Освідомчі відділи залучались і до боротьби з 
особиво небезпечними кримінальними злочина
ми. Наприклад, одеський ОВ брав участь в аген
турному висвітленні справи ватажка банди гра
біжників і вимагачів М. Винницького, що вві
йшов в історію злочинного світу як «Мишко- 
Япончик». Цей бандит 10 років провів у в’язни
цях і вийшов на волю «у дні свободи» в 1917 р., 
після чого повернувся до кримінальної діяльно- 
сти. Після одержання агентурних відомостей про 
злочини М. Винницького в його домі було про
ведено обшук, під час якого вилучено 16 тисяч 
одиниць російської та австрійської валюти готів
кою (чого було цілком досить, щоб кілька років 
утримувати міський апарат ОВ) і стільки ж -  у

Гетьман Павло Скоропадський.

цінних паперах. Кримінальний капітал М. Вин
ницький «відмивав» через фіктивне посередниц
тво свого батька -  вантажника Одеського порту 
з платнею 40 крб. на місяць. Останній уважався 
власником дому, кінних екіпажів для найму, спів
власником кінематографу. За підсумками роз
слідування було внесено пропозицію вислати за 
межі України М. Винницького та його коханку 
Ц. Аверман.

За агентурною інформацією того ж Одеського 
ОВ, у вересні 1918 р. припинено злочинну діяль
ність фальшивомонетника В. Шишла, в якого було 
вилучено велику суму підроблених українських 
банкнотів, і, завдяки свідченням затриманого, 
було схоплено і їх розповсюджувача 1. Ожиганя.

На той час значну територію України вже охо
пило антигетьманське повстання, й емісари УНС 
намагалися розкласти урядові війська. О б’єктом 
підривної пропаганди стала і залога Чернігова.

Місцевий освідомчий відділ через агентуру 
встановив, що незабаром має відбутися відкри
тий збройний виступ ряду частин залоги. Було 
прийнято рішення негайно знешкодити заколот
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ників упереджувальними діями. На світанку 4 
грудня почалася спільна операція військових 
підрозділів, загальної міської варти й ОВ. Силами 
сотні Особливого офіцерського корпусу, міської 
варти і при підтримці бронемашин було оточено 
казарами бунтівних 26 і 27 стрілецьких полків 5 
армійського корпусу. Командир корпусу запро
понував оточеним скласти зброю. Одночасно 
завдяки оперативним даним співпрацівники ОВ 
провели в місті арешти ватажків заколоту й агі
таторів з числа членів партії соціялістів-самостій- 
ників. Заколотники втратили верхівку в перші ж 
години операції.

Тим часом тривали переговори з оточеними в 
казармах вояками. Залишившись без керівництва, 
вони змушені були капітулювати. Придушення 
заколоту внаслідок чітких скоординованих дій 
армії та правоохоронних органів пройшло без 
людських жертв.

Під час збройного повстання проти гетьмана 
П. Скоропадського в листопаді-грудні 1918 р. ряд 
добровольчих формувань, що воювали на боці 
влади, створили власні спеціяльні підрозділи. 
Так, «Волинський військовий відділ» мав у 
складі штабу начальника розвідки і секцію роз
відки. Крім розвідки сил противника, ведення 
відповідних звітів і карт, цей підрозділ виявляв

факти підривної роботи повстанців, саботажу, 
виступів проти влади.

У листопаді 1918 року, після початку бойових 
дій між повстанцями і гетьманом, з ініціятиви 
ОВ при київському міському старості було ство
рено військову розвідку і контррозвідку з офі
церів і філерів відділу. Ці органи вели роботу в 
прифронтовій смузі на правому березі Дніпра до 
станції Бровари. Командування гетьманської 
армії висловлювало подяку працівникам цього 
підрозділу за добування корисної військової 
інформації та контррозвідувальне забезпечення 
тилу армії.

Підсумовуючи короткий огляд функціонуван
ня контррозвідувальних інститутів Української 
держави періоду гетьмана П. Скоропадського, 
можна зазначити, що у формі «освідомчих від
ділів» Державної варти вперше в історії держав
ного будівництва України було покладено поча
ток створенню повноцінних контррозвідувальних 
органів. Вони мали досить досконалу структуру, 
включаючи центральний апарат, територіяльні 
підрозділи, негласний апарат, допоміжні служби, 
дуже фахово використовували службовий інстру
ментарій. їх діяльність заслуговує на увагу з 
практичної, професійної точок зору і викликає 
відповідний науковий інтерес.

Ольга ЛУБСЬКА

ПІСНЯ ПРО МЕЧОНОСЦІВ
Грають, грають сурми, в недосурмлені походи 
Мечоносців кличуть;
Лиховісна тиша -  передгроззя подих 
Піснею в обличчя.

Списи хиляться в поклоні Золотим Воротам 
Святослава воїв.
Січ пожари креше. Бенкетує Ґонта -  
Серця не загоїв...

' Сивий гетьман у  скорботі: біль тяжкий -  Полтава. 
Біль степами ходить.
Край небес горить батуринська заграва, -  
Ж дуть полків з походу...

Сурми грають, сурми кличуть. Йдуть, ідуть колони... 
На яву, не в мрії,
На дніпрових горах дзвонить в усі дзвони 
Град престольний -  Київ!
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Ігор ЄРЕМЕЄВ,
капітан 2 ранґу у  відставці

ЕКСЛІБРИСИ КОРАБЛІВ МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ
(«НА») Екслібрис, або книжковий знак (у пере

кладі з латині значить «з книг»), у сучасному 
розумінні цього терміну виник разом з початком 
книгодрукування. Цей знак, що, звичайно, роз
ташовувався у верхньому лівому куті внутріш
ньої частини обкладинки або ж відтискався на 
оправі книжки, визначав її власника. Перші 
екслібриси розроблялися такими визначними 
майстрами графіки, як А. Дюрер, Л. Кранах та 
інші, й являли собою справжні художні шедев
ри, які коштували неабиякі гроші. Тому спершу 
книжкові знаки були свідченням заможносте і 
шляхетности. З «демократизацією» книжки більш 
доступні стали й екслібриси. їх починають вико
ристовувати всі, хто створював книгозбірні.

Перші відомості про екслібриси для військових 
кораблів стосуються середини XIX ст., коли їхніми 
власниками стали корвети російської фльоти 
«Рында» й «Богатырь». При розбудові російсь
кої фльоти після Цусіми екслібриси отримали 
книгозбірні лінійних кораблів «Андрей Перво
званный», «Гангут», «Севастополь» та низка 
інших великих військових кораблів Росії.

Першим володарем власного екслібрису у 
радянській фльоті став у 1981 році великий ра
кетний корабель «Бедовый», який готувався від
значити 25-річчя від дня запуску з його борту 
першої у світі серійної крилатої ракети. На 
книжковому знаку було зображено силюет «Бе
дового», крилату ракету, і напис латиною, що у 
перекладі значив «За пазурями пізнають лева». 
Незабаром отримали знаки для своїх книгозбі
рень протичовновий крейсер з авіяційним озбро
єнням «Киев» (на знаку, крім самого корабля та 
герба Києва, було зображено відеому його функ
ціонального призначення: орел з мечем у лапах, 
що кружляє над морем, у глибинах якого пливе 
атомний ракетний підводний човен); ракетний 
крейсер «Червона Україна» (тут поруч з новітнім 
крейсером було зображено силюет його попе
редника -  крейсера тієї ж назви, що загинув під 
час оборони Севастополя); великий протичовно
вий корабель «Красный Крым» (тут також, крім 
зображення сучасного корабля, наведено силюет 
крейсера-тезки, що брав участь у обороні Одеси 
та Севастополя) й інші кораблі ВМФ СРСР 
(усього 38 кораблів).

Екслібриси з’являються й на книжках війсь
кових кораблів інших держав. Так, корабель-му- 
зей польської фльоти «Блискавиця» отримав до

50-річчя від дня вступу до ладу знак з девізом 
«Пам’ятай про Батьківщину». Американський 
ракетний крейсер з нагоди візити до Ленінграду 
отримав знак, на якому, крім зображення крей
сера та силюету Петропавловської фортеці, є ще 
й герб корабля і притаманий йому девіз «Швид
кий і боєготовий». Англійська ракетна фрегата 
«Лондон» з нагоди 50-річчя арктичних конвоїв 
отримала знак, на якому, крім сучасного корабля, 
відображено також його тезку -  крейсер «Лон
дон», що брав активну участь у проведенні кон
воїв до Мурманська. Фляґман італійської фльоти 
авіяносець «Джузеппе Ґарібальді» отримав знак, 
який являє собою зображення військово-морсь
кого прапора Італії, та тлі якого -  сучасний кора
бель, а також його тезки, що були у складі фльо
ти за часів Першої та Другої світових воєн. Девіз 
знаку «Ніколи не відступаю». Всього кораблі чужи
нецьких фльот отримали 11 екслібрисів.

І ось нарешті створені книжкові знаки для 
первістків молодої української фльоти -  корабля 
управління «Славутич», сторожового корабля 
«Гетьман Сагайдачний», малого протичовнового 
корабля «Луцьк» і малого десантного корабля на 
повітряній подушці «Донецьк».

Знак для корабля «Славутич» відображає зов
нішній вигляд «Славутича» і його герб, що являє 
собою геральдичний щит, поділений на чотири 
поля. На верхньому правому (за законами гераль
дики розташування фігур на щиті наводиться 
так, як воно бачиться лицареві, що тримає щит 
поперед себе) полі блакитного кольору розміще
на відеома операцій зв’язку і спостереження: зо
лоті блискавки повідомлень, що передаються та 
приймаються, а також золоті дуги прямих і від
битих сигналів РЛС. У верхньому лівому (сріб
ному) полі -  функціональна емблематика, пов’я
зана з інтерпретацією процедур аналізи інфор
мації та прийняття рішень: чорні дискетки для 
збереження даних і математичного забезпечен
ня. У нижньому правому (срібному) полі -  карта 
Чорного моря на тлі земної кулі, у нижньому 
блакитному полі -  золотий тризубець Нептуна -  
символ володіння морем. На тлі синьо-жовтого 
державного прапора з малим гербом України 
срібними літерами написаний девіз (латиною) 
«Наукою переможеш».

Знак для корабля «Гетьман Сагайдачний» теж 
має щит, поділений на чотири поля. У верхньому 
правому (червоному) полі -  золотий герб Петра
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Сагайдачного (підкова шипами донизу з кава
лерським хрестом на ній). У верхньому лівому 
(срібному) полі перехрещені чорні торпеда і ра
кета (емблема сторожового корабля). У нижньому 
правому полі (срібному) зображено чорно-чер
воного бойового півня -  символа бійцівських 
якостей. У нижньому лівому (блакитному) полі -  
срібна «чайка», що нагадує про славні морські 
походи Сагайдачного. Девіз (латиною) «Не зля
каюсь і багатьох» написаний на чорній хоругві.

Знак для «Луцька» як декор має зображення 
малого протичовнового корабля і герб, що поді
лений на два поля. У верхньому полі зображена 
емблема луцького полку, затверджена ще за часів 
Петра І: на червоному тлі біла рука з хмари від
сікає мечем голову чорній змії. На нижній поло
вині щита зображена відеома функціонального 
призначення корабля: на блакитному полі чор
ний підводний човен, розсічений срібною блис
кавкою. Девіз (латиною) «Небагато, але суттєво».

Десантний корабель на повітряній подушці

«Донецьк» (типу «Зубр») має знак, на якому, 
крім силюету корабля, наведено його герб, що 
має на блакитному щиті чорний трикутник, 
який символізує один з головних елементів пей
зажу Донеччини -  терикон. На тлі терикону зо
бражена срібна голова зубра. Девіз (латиною) 
«Завжди у русі».

На всіх знаках є напис «Книгозбірня (чи екс
лібрис) Корабля Української Держави». Треба 
зазначити, що на багатьох фльотах світу перед 
ім’ям корабля не пишуть його клясу (як це заве
дено на російській фльоті), а розміщують абре- 
віятуру приналежности до військово-морської 
фльоти держави. Було б варто й у ВМС України 
встановити традицію розміщувати перед ім’ям 
корабля стандартну абревіятуру приналежности 
до ВМС України -  КУД ^Корабель Української 
Держави).

Отже, перші екслібриси Українських ВМС 
уже існують.

Хор. Михайло РЕВІЛЯК

З ТРИВОЖНИХ ДНІВ ПОЛОНЕНИХ ДИВІЗІЙНИКІВ
1952 року в Лондоні вийшла друком праця 

майора Деніса Гіллса «Тирани і гори», в якій він 
писав: «У липні 1945 року альянтська Головна 
Військова Квартира Касерта вислала мене до 
Беллярії, місцевості, розташованої за кілька кі
лометрів на північ від Річйоне на Адріятичному 
побережжі, щоб зробити звіт про 10,000 вояків 
української Дивізії «Галичина», що там перебу
вали як «ворожий персонал, який здався» в та
борі СЕП після того, як вояки цієї Дивізії добро
вільно перейшли до англійців у Каринтії. Для 
мене інструкції були, щоб дати оцінку про них 
стосовно Ялтинської угоди, чи вони підлягають 
примусовому поверненню до Радянського Сою
зу. Цей український табір і більше частина 
Рімінського летовища були під адміністрацією 
218 суб-ареї, що її головна квартира була розмі
щена в Річйоне. Коротке резюме стосовно Ялтин
ської угоди дав мені майор Кронін. Англійське 
становище з точки погляду Ялтинської угоди 
було таке, що громадяни, яких постійне місце 
проживання до вересня 1939 року було на схід
них землях Польщі, вважаються громадянами 
тієї країни і не підлягають примусовій депор
тації, хібащо за власним бажанням. Більшовики 
трактували цю справу інакше, тобто що всі особи, 
котрі походять з території на схід від лінії Керзо- 
на (включно з Галичиною і Львовом), є радянсь

кими громадянами і підлягають примусовій ре- 
патріяції. Британська військова влада дуже про
тиставилася такій радянській вимозі. Примусова 
видача більшовикам козаків з їхніми родинами в 
Австрії залишила велике незадоволення, і видати 
українських вояків більшовикам в подібний спо
сіб було б приниженням для англійців і великою 
неприємністю, бо це призвело б до кровопро
лиття і попсувало б Британії її опінію у світі.

Польський корпус ген. Андерса в Італії не хотів 
мати нічого спільного з дивізійниками, а поль
ські приятелі майора Гіллса говорили йому, що 
вони ненавидять Дивізію «Галичина», а дивізій- 
ників уважають фашистськими бандитами. При
їзд радянської репартіяційної комісії до Беллярії 
викликав гостру книзу. Український табір у Бел
лярії охороняв 55 англійський полк легкої про- 
тилетунської артилерії. Щодня певна кількість 
полонених виходили на працю поза межі табору.

Майор Гіллс пише, що він добре спілкувався з 
майором Савелієм Яскевичем, його адьютантом 
і добре вивчив історію Дивізії. Вона була зорга
нізована у травні 1943 року як частина Україн
ської Національної Армії за умови, що буде вою
вати лише проти більшовиків. Дивізія пройшла 
вишкіл на Шлеську і в липні 1944 року була ви
слана на фронт під Броди. У Брідській кампанії 
Дивізія була розбита. З неї залишилися 3000
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вояків (з 16,000). Реорганізація Дивізії була про
ведена на Шлеську і звідтіль Дивізія виїхала на 
Словаччину, а в січні 1945 року була перекинена 
до Югославії, а звідти на фронт. Після капіту
ляції англійці перевезли дивізійників до Італії. 
Майор пише, що в складі Дивізії були також і 
громадяни Радянського Союзу, але не було часу 
ані можливости всіх перевірити чи знайти між 
ними воєнних злочинців. А втім, «це не була моя 
справа -  розшукувати воєнних злочинців», -  пи
сав автор. Він і дорадив Головній Квартирі, щоб 
усіх дивізійників трактувати як одну цілість і кля- 
сифікувати усіх як громадян Галичини, яка нале
жала до Польщі перед Другою світовою війною.

Поки ще не приїхала радянська репатріяційна 
комісія, майор Гіллс дорадив майорові Яськеви- 
чу бути твердим і не поступатися комісії. Не треба 
її боятися. Він заявив, що буде весь час присут
ній, щоб бачити, чи все проходить справедливо. 
Коли радянська місія під керівництвом генерала 
Базілова і полковника Яковлева увійшла до табору, 
таборяни зустріли їх кам’яною мовчанкою. Ма
йор Фьодоров, побачивши бідненькі намети, по
чав насміхатися з них. Генерал Базілов попросив 
черпак зупи, щоб покоштувати, як вона смакує, 
а тоді питався, чи є якісь нарікання. Не було ні
яких. У дійсності неприродна мовчанка таборян 
«дала мені надзвичайну науку на майбутнє», -  
писав автор.

Це була боротьба волі. Радянську воєнну ма
шину зустріли не лише тисячі неозброєних, але 
свідомих вояків. Це була також проба їхньої ре
путації в очах альянтів. Радянські офіцери про
вели кілька днів на допитах дивізійників. Вони 
працювали наполегливо, часто без обіду, в окремо 
споруджених для них наметах. Майор Гілл писав, 
що був майже завжди присутній. Вояків допиту
вали поодиноко. Радянці запитували дивізійни
ків, чому вони пішли воювати проти Радянського 
Союзу. А їм відповідали сміливо, що вони нена

Микола ЩЕРБАК

СВІТИСЯ,
Овіяний завіями віків,
Він наш -  не їхній -  непокірний Київ,
Дніпрова хвиля, як народний гнів 
Усе несе -  снаги і сили вияв!

Дніпрова хвиля за кипа й гримить 
Універсалом на святім майдані!..
І ніби знову сяє у  блакить 
Твоя всевладна булава, Богдане!

видять Радянський Союз за знущання, переслі
дування і поневолення.

Місія генерала Базілова виявилася невдалою. 
Лише кілька українців виявили бажання повер
нутися додому. їх негайно відлучили від інших 
таборян. Сам генерал, утомлений, приймав ліки, 
що їх йому подавала перекладачка. Після кількох 
днів він залишив табір засмучений і обурений. 
Офіцери, що залишилися, кричали на дивізійни
ків. Полковник, який спеціяльно прибув з Москви, 
просив дозволу, щоб говорити з дивізійниками 
по сотнях. Він кричав на вояків, що вони «темна 
маса», що «ви нікому на Заході не потрібні. Світ 
не хоче вас. Ви для нього -  сміття! Майте на ува
зі, що Радянський Союз вас раніше чи пізніше 
матиме у своїх руках».

Дещо пізніше бригадир Болк, англійський ко
мандир округи, зібрав вищих українських офіце
рів і заявив їм, що більшовицька місія вже більше 
не турбуватиме таборян. «Ви мусите довіряти нам,
-  мовив бригадир, -  і ми не покинемо вас. По
хвалив таборян за добру поведінку, і просив далі 
втримувати взірцеву дисципліну. «Коли я це все 
переклав українським офіцерам, то побачив, що 
обличчя Яськевича сяяло усмішкою від полег
шення», -  писав автор.

Дивізію врятувала, треба відмітити, висока мо
раль, єдність і національна свідомість. Дивізій- 
ники мали у війську свою мову, військові ранги, 
берегли релігію. Вони гордилися, що були части
ною Української Національної Армії, а Німеччи
ну вважали допоміжним чинником у боротьбі 
проти більшовизму. Українці не мали ніяких 
приятелів під час війни. Навіть поляки, їхні сусі
ди, виношували історичну ненависть до україн
ців у воєнних роках.

Такі, між іншим, цікаві спостереження й оцін
ку полоненим дивізійникам подав майор Деніс 
Гіллс у своїй праці.

КИЄВЕ!
І знов промінить бронза, мов жива. 
Дзвенить ґраніт, і молодіють мури! 
І темний простір крає й порива 
Ясна правиця Симона Петлюри.

/  знов щось ближче, дихає, росте... 
Неначе буря, грізне й невмолиме!.. 
Світись, світись, як сонце золоте. 
Наш Києве -  Новий Єрусалиме!
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З діяльности ОбВУ -  1996 рік

ЗУСТРІЧІ В ЛОНДОНІ
У вівторок 20 січня нинішнього року в кон- 

ференційній залі Централі Союзу Українців у 
Великій Британії відбулася зустріч з делегацією 
управління зовнішніх зв’язків Міністерства обо
рони України, яка побувала в Лондоні з візитою 
у британському Міністерстві оборони. Членів де
легації -  Олександра Урбана, начальника управ
ління зовнішніх зв'язків Міністерства (полков
ника Федора Почепського і капітана Ігора Захаро- 
ва -  представив присутнім полк. Микола Нетяга, 
військовий аташе посольства України в Лондо
ні, який прибув на зустріч зі своїм заступником 
майором Олегом Капштиком. Гості поділилися з 
присутніми своїми міркуваннями про Збройні 
Сили України, їхні проблеми і перспективив та 
відповіли на численні запитання. Зустріччю, яка 
відбулася заходом Головної Управи СУБ і Голов
ної Управи ОбВУ, провадив голова ОбВУ майор 
д-р Святомир М. Фостун.

30 січня в тій же конференційній залі була

проведена зустріч з делегацією Львівської місь
кої Ради, яка побувала в Рочдейлі (це місто-по- 
братим Львова) з діловими справами. Зустріч, 
влаштовану Головною Управою СУБ, відкрив п. 
Маркіян Шептицький, діловий директор Союзу, 
а провадив нею голова ОбВУ майор д-р Свято
мир М. Фостун. Склад делегації: мер міста Василь 
Куйбіда, Володимир Якубович -  голова комісії 
охорони здоров’я, Ярослав Лемик -  голова комі
сії культури, молоді й спорту, та Олег Мандюк, 
член виконкому і відпоручник бізнесових справ. 
Мер Львова дуже цікаво розповів присутнім про 
ситуацію у Львові та намагання теперішньої місь
кої Ради й адміністрації розбудувати міську про
мисловість, дбати про покращання життєвого 
рівня та про перспективні пляни Ради й адмі
ністрації міста. З інформаціями про роботу їхніх 
комісій виступили їхні голови. Були запитання, 
на які гості дали задовільні відповіді.

М. Г.

У ПАМ’ЯТЬ ГОЛОВНОМУ КОМАНДИРОВІ УПА
Старанням Головної Управи ОбВУ у вівторок, 

5 березня в Тарасівці було вшановано пам’ять 
Головного Командира УПА ген.-хор. Романа Шу- 
хевича -  Тараса Чупринки в 46 роковини його 
смерти.

Незважаючи на те, що був робочий день і до
волі холодно, до Тарасівки численно прибули 
члени ОбВУ і громадянство з різних місцевостей 
Великої Британії. Всі зібралися біля пам’ятника 
полеглим за волю України. На щоглах розгорта
лися прапори -  національний і революційний. 
Посередині площі стали прапороносці Відділів 
ОбВУ і прапороносці з прапорами -  національ
ним, революційним, О У Ж , СУМ і Пласту. По
переду стояли члени Головної Управи ОбВУ на 
чолі з пор. Петром Кіщуком -  організатором від
значення, і хор. Володимиром Нагайлом, веду
чим програмою. Попереду стояв також гість -  
полковник Микола Нетяга, військовий аташе 
Посольства України у Великій Британії, та пред
ставники громадських, політичних і молодіжних 
установ, організацій і товариств.

О год. 1.00 пополудні прибули священики -  о. 
митрат Микола Матичак, о. протоієрей Григорій 
Гусак, о. Йосафат Лещишин, о. Ярослав Рій, о.

Іван Білик та о. Микола Корчаґін. Вони відслу
жили соборну Панахиду при загальному співі, що 
ним провадив п. Микола Кузик з Волвергамптону. 
Під тихий спів «Вічная пам’ять» пор. Петро Кі- 
щук поклав вінок до пам’ятника у супроводі 
пор. Володимира Янківського і хор. Михайла 
Татарчука. Другий вінок поклав полковник Ми
кола Нетяга у супроводі хор. Василя Гуменюка і 
хор. Миколи Яцківа.

Після покладення вінків о. митрат Микола Ма
тичак сказав патріотичну проповідь. Проповідне 
слово сказав також о. протоієрей‘Григорій Гусак. 
Від ОбВУ промовляв пор. Михайо Гринюк, голова 
Контрольної комісії. Промовляли також голова 
Української Інформаційної Служби п. Микола 
Матвіївський і полковник Микола Нетяга. «Разом 
з вами схиляю свою голову в пошані до тих, хто 
віддав своє життя в боротьбі за Україну», -  за
кінчив він своє слово.

Врочисте вшанування закінчено проспіванням 
національного гимну. Загально годиться відмі
тити, що врочистість пройшла успішно і достой
но при численній участі членів ОбВУ й україн
ського громадянства.

Павло Ґошко
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Промовляє о. митрат Микола Матичак.

Шанувальне слово говорить полк. Микола Нетяга, військовий аташе 
Посольства України у Великій Британії..
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ОКРУЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ОКРУГИ ОбВУ -  ШОТЛАНДІЯ

В суботу, 16 березня 1996 року в Карлайлі від
булася Окружна конференція ОбВУ, яку відкрив 
голова місцевого Відділу ОбВУ побр. Н. Бога- 
чевський і запросив голову округи ОбВУ побр.
О. Дем'янчука провадити нарадами. Голова 
Округи привітав учасників Конференції, а голов
но організаційного референта Головної Управи 
ОбВУ пор. Петра Кіщука та попросив присутніх, 
щоб однохвилинною мовчанкою вшанували по
мерлих членів ОбВУ нашої Округи.

Голова Округи відчитав порядок нарад Кон
ференції та запросив до звітування представни
ків Відділів ОбВУ нашої Округи. Першим про
читав звіт з діяльности Відділу ОбВУ в Едінбурзі 
побр. Е. Стешин. Звіт з діяльности Відділу в Ан- 
нан подав побр. А. Кормило, і цей звіт доповнив 
своїми заувагами побр. М. Данчак. Звіт з діяль
ности Відділу ОбВУ в Карлайлі прочитав побр. 
В. Панкевич. Опісля відбулася коротка дискусія 
над звітами, і відтак промовляв пор. П Кіщук.

Доповідач привітав присутніх і в своїй промо
ві зреферував багатогранну діяльність ОбВУ в
1995 році та подав напрямні діяльности ОбВУ в 
майбутньому -  допомога на Дім Українського 
Інваліда в Моршині, побудова каплиці-пам’ят-

ника в окрузі Бродів, побудова пам’ятника на 
могилі полк. Є. Рена в Німеччині, справа пам’ят
ника на Монте Кассіно, групова поїздка ОбВУ в 
Україну в 1997 році та інші справи. Пор. П. Кі
щук подякував представникам Відділу ОбВУ за 
їхню діяльність і закликав, щоб ми й далі працю
вали в ОбВУ і своєю активною діяльністю при
служилися розбудові та закріпленню Української 
держави.

Опісля відбулася дискусія над діяльністю ОбВУ. 
Відтак голова Округи коротко розповів про діяль
ність Округи ОбВУ в минулому та закликав, щоб 
ми й далі активно діяли у своїх Відділах, а також 
сказав, що в 1977 році ми повинні відзначити в 
Гаддінґтоні 50-річчя нашого прибуття до цієї 
місцевости.

Пор. П. Кіщук підбив підсумки Конференції і 
побажав представникам Відділів ОбВУ успіхів у 
їхній діяльності. Окружну Конференцію ОбВУ 
закінчено відспіванням національного славня. 
Після ділових нарад наші пані пригостили учас
ників Конференції смачним обідом, а представ
ники Відділів заспівали їм і пор. Петрові Кіщуку 
грімке многоліття.

Е. Стешин

ОКРУЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ ОбВУ В ЛЕСТЕРІ
В суботу 27 квітня в Лестері в залі місцевого 

Відділу СУБ відбулася друга Окружна півтере- 
нова конференція ОбВУ другого скликання. В 
конференції взяли участь члени Президії і Голов
ної Управи ОбВУ, голови і члени Управи Відді
лів цієї ветеранської організації з Округ: Південь, 
Захід, Лондон, Лінколншнір і Середня Англія. 
Господарем конференції був пор. Петро Кіщук, 
який і позвітував голові ОбВУ майорові д-рові 
Святомирові М. Фостуну о год. 1.30 пополудні. 
Відкриваючи ділові наради, голова ОбВУ приві
тав достойних гостей -  радника Посольства Укра
їни у Великій Британії д-ра Ролянда Франка і 
підполковника Олега Капштика, заступника вій
ськового аташе Посольства України, а також чле
нів Президії і Головної Управи, голову Лестерсь- 
кого Відпілу СУБ п. В. Медицького, гостей, пань і 
всіх представників Відділів ОбВУ з названих Округ.

Після цього всі присутні вшанували пам’ять 
померлих у минулому році: Святішого Патріярха

Володимира, полк. Євгена Побігущого-Рена, пож. 
Романа Костюка, майора Миколу Веремієнка -  
голову Суду Чести ОбВУ, всіх померлих членів 
ОбВУ в 1995 році, а також померлих членів ОбВУ 
в першому кварталі 1996 року, між ними хор. 
Михайла Захарчука, члена Суду Чести ОбВУ.

В рамках програми ділових нарад доповідь 
про становище в Україні виголосив д-р Ролянд 
Франко, широко й об’єктивно насвітлюючи дер
жавотворчі процеси в нашій батьківщині, не 
приховуючи при тому труднощів та ускладнень, 
що їх доводиться з великим трудом долати на
шому народові. Про становище у Збройних Силах 
України доповідав підполковник Олег Капштик. 
Його доповідь була на високому рівні. Обидвом 
доповідачам сердечно подякував ведучий кон
ференцією голова ОбВУ. Він і повідомив при
сутніх, що недавно Олег Капштик був підвище
ний до рангу підполковника, і на його пропо
зицію всі присутні проспівали Олегові грімке
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Спільна знімка учасників Окружної конференції.
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многоліття. Далі тепло привітав конференцію 
голова Лестерського Відділу СУБ п. Василь Ме- 
дицький.Після короткої перерви ділові наради 
продовжувалися.

Про організаційну діяльність доповідав майор 
д-р Святомир М. Фостун, подаючи воднораз на
прямні дальшої праці ОбВУ та Округ у 1996 році. 
Доповідали також сотник Маріян Д. Гайва (фінан
сові справи) і пор. Петро Кіщук (організаційні 
справи). Після кожної доповіді присутні ставили 
запитання й обговорювали доповідь. Зокрема, 
зацікавлення викликали доповіді д-ра Ролянда 
Франка і підполковника Олега Капштика. Вони 
відповіли на числені запитання. Підсумки Окруж
ної конференції ОбВУ підбив голова ОбВУ, ви
словивши подяку шановним гостям, доповідачам 
і всім учасникам конференції, що її закінчено 
проспіванням українського національного гимну. 
Після того була зроблена спільна знімка. Годиться 
відмітити, що місцевий гурток О У Ж  дбайливо

приготував обід, а також перекуску для учасни
ків, за що працьовитим паням висловив подяку 
хор. Володимир Нагайло, і їм було проспівано 
многоліття.

В часі ділових нарад конференції Підготовчий 
комітет цьогорічного Свята Героїв провів своє 
засідання під головуванням пор. Петра Кіщука 
та обговорив усі питаня і проблеми, пов’язані з 
підготовкою цього Свята.

Загально годиться відмітити, що Окружна кон
ференція пройшла дуже успішно. Після її закін
чення репрезентивна група ОбВУ під проводом 
пор. Петра Кіщука поїхала до Тарасівки і взяла 
там участь у соборній Панахиді та в церемонії 
посадження калини в пам’ять жертв Чорнобиль
ської катастрафи біля пам’ятника полеглим за 
волю України. Ця врочистість була проведена 
заходом Головної Управи ОУЖ.

хор. Михайло Ткачук

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛУ ОбВУ В НОТТІНҐГАМІ
У неділю 28 квітня нинішнього року прибули 

до домівки Відділу СУБ у Ноттінггамі члени ОбВУ 
і запрошені представники громадських місцевих 
організацій на річні Загальні Збори Відділу Об’єд
нання бувших Вояків Українців у Ноттінггамі. О 
год. 4.15 пополудні Збори відкрив голова Відділу 
пхор. Василь Потяк. Після молитви вшановано 
пам’ять померлих у звітному році членів Відділу. 
Головою Зборів обрано побр. М. Андрусіва, заступ
ником побр. В. Ґнипа, а секретарем побр. П. Се- 
ника. Голова Зборів зачитав порядок ділових 
нарад і покликав до почесної президії Зборів 
представника Централі ОбВУ пор. Петра Кіщука 
і представників місцевих громадських організа
цій. Пор. Петро Кіщук привітав Збори від голови 
ОбВУ майора д-ра Святомира М. Фостуна і від 
себе особисто та побажав успішно провести Збори.

Протокол з попередніх Загальних Зборів Відділу 
зачитав секретар Відділу побр. Теодор Юшкалюк, 
і цей протокол був прийнятий і затверджений. 
Фінансовий звіт подав побр. Володимир Чопей, 
звіт референтури суспільної опіки -  побр. 
Петро Кривий. Організаційний референт побр. 
Михайло Кріслатий звітував про свою ділянку 
праці, а за культурно-освітню референтуру 
звітував побр. Павло Сеник. Усі звітування до
повнив уступаючий голова пхор. Василь Потяк.

Далі Збори заслухали звіт Контрольної комісії 
Відділу, що його подав побр. Теодор Ґнип, який 
і запропонував Зборам уділити абсолюторію 
уступаючій Управі Відділу, що й було зроблено. 
Після того пор. Петро Кіщук висловив признан
ня і подяку Управі Відділу за добре проведену 
загальну діяльність у звітному році, заторкнув 
питання і справи загальної діяльносте нашої 
ветеранської організації та побажав новообраній 
Управі Відділу багато успіхів у її праці.

Збори обрали знову головою Відділу пхор. 
Василя Потяка. До Управи Відділу були обрані: 
М. Королевич, Т. Юшкалюк, В. Чопей, П. Кри
вий, М. Кріслатий, М. Зрай і Петро Тимощук. 
Заступники -  С. Белецай, І. Семак. Контрольна 
комісія Відділу: Голова -  Теодор Ґнип, члени -  
Іван Іванцюра та В. Стасів. Делегати на Загальні 
Збори ОбВУ -  пхор. Василь Потяк, І. Іванцюра і 
В. Чопей.

Пхор. Василь Потяк подякував Зборам за до
віру до нього та побажав Управі Відділу успіхів у 
її праці в новому діловому році. Побр. Михайло 
Андрусів подякував усім за участь у Зборах, за 
привітання і побажання. Загальні Збори Відділу 
ОбВУ закінчено проспіванням українського на
ціонального гимну.

Теодор Юшкалюк
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Спільна знімка учасників річних Загальних Зборів Відділу ОбВУ в Ноттінґгамі. 
Члени ОбВУ і представники громадських місцевих організацій.

ВІДДІЛ ОбВУ В КІХЛЕЙ
Відділ Об’єднання бувших Вояків Українців у 

Кіхлей невеликий, тому у своїй праці мусить 
тісно спілкуватися з іншими місцевими україн
ськими організаціями та мати воднораз і їхню 
підтримку у своїй діяльності. Така взаємна тісна 
співпраця з Відділами СУБ і УКПО, Гуртком 
ОУЖ  і Осередком СУМ була весь час у минуло
му дружня і взаємно корисна. У своїй праці наш 
Відділ завжди належно сповняв свої обов’язки і 
доручення Головної Управи ОбВУ і завжди брав 
участь в усіх конференціях, з ’їздах та імпрезах, 
що їх влаштовувала Головна Управа нашої вете
ранської організації або Округа ОбВУ.

Доволі активною була зовнішня діяльність 
Відділу протягом багатьох років завдяки побра
тимові Петрові Щуру. Вона проводилася звичай
но при повній підтримці або спільно з іншими 
вже названими нашими місцевими організація
ми. Традиційною вже була участь у міському 
вшануванні полеглих (Ремембранс Дей), коли

наш Відділ зі своїм прапором марширує до цер
кви, а після Богослужения покладає вінок до па
м’ятника Невідомому Воїнові. Окружна та міська 
преса завжди тепло відмічають нашу участь у цій 
врочистості та помішують знімки.

Управа нашого Відділу завжди намагалася до 
помагати фінансово у різних потребах Головній 
Управі ОбВУ і від 1991 до 1995 року видаткувала 
650 фунтів на такі цілі: Альманах ОбВУ, Дім Інва
ліда У ПА, вінки на могили в Австрії, Ф онд ОУН, 
допомога Юркові Шухевичу, передплата «Визволь
ного Шляху» в Україну, видавничий ф онд У1С, 
Фонд Матері й Дитини та інші Ф онди. Згідно з 
напрямними Головної Управи, наш Відділ ви
слав в Україну літературу -  80 книжок, побутові 
речі, 22 томи «Літопису УПА», сукно на одяг ко
лишнім воїнам УПА, одяг і взуття потребуючим. 
Наша скромна допомога надсилалась у різні 
області нашої держави.

Петро Щур
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РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛУ ОбВУ В ЛОНДОНІ
В неділю 5 травня в Лондоні в залі місцевого 

Відділу СУБ відбулися річні Загальні Збори лон
донського Відділу О б’єднання бувших Вояків 
Українців у Великій Британії. Збори відкрив о год. 
5.45 пополудні голова Відділу ОбВУ хор. Михай
ло Ткачук і привітав голову ОбВУ майора д-ра 
Святомира М. Фостуна, членів Відділу, пред
ставників місцевих громадських організацій і 
гостей з України, між ними журналістку з Хар
кова пані Віру Чуркіну.

Провадила Зборами ділова президія: голова -  
хор. Маркіян Шептицький, секретар -  побр. І. 
Шкіренко. До почесної президії Зборів були за
прошені представники місцевих громадських 
організаціій і голова ОбВУ. Після вшанування 
пам'яти померлих членів Відділу у звітному році 
побр. Михайло Климчук зачитав протокол з ми
нулорічних Загальних Зборів, і цей протокол з 
незначним уточненням Збори прийняли і за
твердили.

Далі учасники Загальних Зборів заслухали звіти 
з праці Відділу в 1995-1996 році. Добре опрацьо
ваний звіт, який широко віддзеркалював діяль
ність Відділу, подав секретар Відділу побр. І. 
Костів. Про фінансову господарку Відділу звіту
вав його скарбник побр. Григорій Ксьондзик, а 
загальну звітність доповнив уступаючий голова 
Відділу хор. Михайло Ткачук.

Звіт Контрольної комісії Відділу подав її голова 
хор. Маркіян Шептицький. Після короткої дис
кусії Збори схвалили діяльність Відділу та при
значили, на пропозицію голови Контрольної ко
місії, абсолюторію уступаючій Управі Відділу.

Продовженням ділових нарад Загальних Збо
рів стало слово ОбВУ майора д-ра Святомира М. 
Фостуна, який привітав Збори, подав загальні 
інформації та напрямні праці ОбВУ, що вони 
також стосуються і пов’язуються з діяльністю 
Відділу, подав деякі вказівки щодо діяльности 
Відділу і ширше зреферував питання і проблеми 
внутрішньої та зовнішньої політики ОбВУ. Він 
побажав новій Управі Відділу успіхів у її праці, 
воднораз висловивши подяку Відділові за дружнє 
спілкування і співпрацю з Головною Управою у 
звітному році.

Збори переобрали попередню Управу Відділу 
з деякими змінами. Головою Відділу було знову 
обрано хор. Михайла Ткачука, а головою Кон
трольної комісії переобрано хор. Маркіяна Шеп- 
тицького. Були також обрані три делегати на За
гальні Збори ОбВУ: хор. Михайло Ткачук, хор. 
Маркіян Шептицький і побр. Іван Шкіренко.

З пропозиціями і побажаннями виступили 
кілька членів Відділу, а хор. Михайло Ткачук у 
своєму виступі зосередився на завданнях і діяль
ності Відділу в новій каденції. Збори привітала 
гостя з України п-ні Віра Чуркіна, і побажала 
Управі багато успіхів у її праці. Подякою голови 
Зборів хор. Маркіяна Шептицького голові Го
ловної Управи майорові д-рові С. М. Фостуну, 
всім учасникам Зборів, гостям і членам почесної 
президії та проспіванням українського націо
нального гимну закінчено річні Загальні Збори 
Відділу ОбВУ в Лондоні, а опісля пані-члени 
Гуртка О У Ж  пригостили всіх перекускою.

М. К.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ! 
КОЛЬПОРТУЙТЕ ! 

ПОШИРЮЙТЕ! І ЧИТАЙТЕ

«  С У р м а  Ч »  !
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СВЯТО ГЕРОЇВ У ЛЕСТЕРІ
Вже традиційно Управа Відділу ОбВУ в Лес

тері щороку в травні влаштоввує Свято Героїв, 
щоб віддати шану синам і дочкам українського 
народу, які віддали своє життя за волю і неза
лежність України.

Цьогорічне Свято Героїв у нашій громаді від
булося у неділю, 19 травня о год. 5.30 пополудні 
в залі місцевого Відділу СУБ при численній 
участі українського громадянства з Лестеру й 
околиці.

Сцена була святочно прибрана зеленню і кві
тами, національним прапором і прапорами на
ших організацій, а посередині була символічна 
могила з хрестом. Над нею -  великий портрет 
сл. пан. Симона Петлюри та напис «Вічна слава 
Героям!».

Свято відкрив голова Відділу ОбВУ пор. Петро 
Кіщук. Святкове слово зачитав заступник голови 
Відділу ОбВУ пхор. Павло Ґошко. Він розповів 
про життєвий шлях, боротьбу та ролю Головного 
Отамана Симона Петлюри у визвольній боротьбі 
українського народу. Далі у програмі Свята ви
ступив жіночий хор «Барвінок» місцевого Гурт
ка ОУЖ і проспівав шість пісень. Співочий гур
ток Осередку СУМ виступив з трьома піснями. 
Хор «Барвінок» і сумівський гурток виступають 
під керівництвом голови Гуртка О У Ж  п-ні Хри-

СВЯТО ГЕРОЇВ
Зелені Свята -  дні прослави тих, які відійшли 

від нас у вічність. Це дні, коли поклоняємося 
пам’яті наших рідних, наших найближчих, які 
своїм життям створили для нас дороговказ у 
майбутнє. Зеленосвяточні Дні належать україн
ським героям.

Щорічно вся організована українська патріо
тична спільнота у діяспорі гідно і достойно вша
новує на широкій усенародній громадській базі 
пам’ять усіх великих українських державних дія
чів, полководців, провідників, лицарів, духовни- 
ків, воїнів і борців, -  усіх національних героїв і 
героїнь, які протягом нашого історичного буття 
поклали своє життя на жертовник боротьби за 
волю й українську державність.

Цьогорічне величаве Свято Героїв відбулось у 
Зеленосвяточну неділю, 2 червня 1996 року в 
сумівській оселі Тарасівці, старанням Головної 
Управи Об’єднання бувших Вояків Українців у

стани Кіллям-Кіщук. Виступи хору «Барвінок» і 
співочого гуртка Осередку СУМ почергувалися з 
деклямаціями Миколи Горішнього «На свято 
Героїв» (деклямувала старша сумівка Катерина 
Замулінська), Андрія Легота «У пам’ять Симону 
Петлюрі» (деклямував старший пластун і голова 
місцевої станиці Пласту мґр Роман Михайлюк) і 
Богдана Лепкого «Розстріляним під Базаром» 
(деклямувала п-ні Катерина Лахман).

Свято закрив пор. Пепро Кіщук, висловивши 
подяку всім виконавцям програми. Він подякував 
культурно-освітньому референтові Відділу ОбВУ 
пхор. М. Николишину за підготовку й організу
вання Свята, за декорацію сцени і висловив по
дяку всім, хто прибув на Свято. Закінчено Свято 
Героїв проспіванням українського національ
ного гимну.

Підтримуючи заклик Ділового європейського 
комітету в Парижі, на прохання Управи Відділу 
ОбВУ в Лестері в неділю, 26 травня о. Йосафат 
Лещишин відслужив Панахиду в українській 
католицькій церкві Вознесіння в пам’ять Голов
ному Отаманові Симонові Петлюрі при участі 
представників місцевих організацій з прапорами 
та громадянства з Лестеру й околиць.

М. Н.

У ТАРАСІВЦІ
Великій Британії і Підготовчого Комітету, що 
його головою був пор. Петро Кіщук.

Цьогорічне Свято Героїв відбулося зокрема в 
пошану славної пам’яти Симона Петлюри -  ви
значного українського державного діяча, війсь
ковика, Головного Отамана і Голови Директорії 
у зв’язку з 70-річчям його трагічної смерти.

Урочистості охоплювали польову Службу Божу, 
похід до пам’ятника, соборну Панахиду біля па
м’ятника, покладення вінків і святковий концерт.

У чудову сонячну днину в Зеленосвяточну не
ділю з’їхалися кілька тисяч українського патріо
тичного громадянства, членів ОбВУ, колишніх 
вояків різних військових формацій, організована 
сумівська і пластова молодь, члени Організації 
Українських Ж інок в одностроях зі своїми пра
порами та церковні парафіяльні ради зі своїми 
церковними хрестами й хоругвами, а також 
представники українських крайових установ.
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Голова ОбВУ майор д-р С. М. Фостун у  супроводі пор. Володимира Янківського 
проводить перегляд почесної сотні ОбВУ.

організацій і товариств з різних місцевостей Ве
ликої Британії, щоб виконати свій релігійний і 
національний обов’язок, спільно помолитися та 
гідно й достойно вшанувати світлу пам’ять укра
їнських героїв і героїнь -  відомих і незнаних, 
тих, що лежать у безіменних могилах, за замуче
них. розп’ятих, розстріляних у ворожих тюрмах- 
катівнях і концтаборах Владик, священиків, мо
нахів і монахинь наших церков та світських 
українців, котрі боролися і загинули на полі бою  
і поклали своє життя на вівтар за Церкву й дорогу 
Батьківщину-У країну.

На цьому Святі Героїв було багато гостей з 
України, між ними громадські та політичні 
діячі: Богдан Сорока, син славного Михайла 
Сороки і Катерини Зарицької; І. Рудницький,

дириктор львівської школи; і 11 дітей зі Львова. 
Були також гості з Нью-Джерсі, США.

У Святі Героїв узяли участь наші британські 
приятелі -  представники Відділу Британського 
Легіону з Дінкінґтону зі своїми прапорами.

На Святі був присутній радник українського 
Посольства у Великій Британії д-р Ролянд Франко.

Комендантом Свята був пор. Михайло Гринюк, 
а його заступником пор. Володимир Лесюк.

Перед початком польової Служби Божої біля 
пам’ятника сформувалася почесна сотня членів 
ОбВУ в одностроях з прапорами своїх Відділів, 
стали також з прапорами представники та чис
ленні почти з вінками з багатьох наших громад.

Комендант сотні пор. Володимир Янківський
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Почесна сотня ОбВУ марширує на шощу.

Комендант Свята Героїв пор. Михайло Гпишок звітує голові ОбВУ.
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Проповідне слово говорить Преосвященний Владика Михаїл Кучмяк, ЧНІ, капе/іян ОбВУ.
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зголосив сотню голові ОбВУ майорові д-рові 
Святомирові М. Фостуну, після чого голова 
ОбВУ провів перегляд почесної сотні та великої 
групи почтів з вінками.

Опісля всі організовано під командою комен
данта сотні вмаршували на площу біля таборової 
каплиці святих княгині Ольги і Володимира 
Великого. Попереду почесної сотні з прапорами 
ОбВУ йшли головні прапороносці, несучи прапо
ри: національний -  Петро Дюк, революційний -  
Тома Ґнип, військовий ОбВУ -  Йосиф Присто- 
єцький, жіночий ОУЖ  -  пані Марія Карапата.

На площі перед каплицею на високих щоглах 
гордо розгорталися два національні прапори. 
Велика площа навколо каплиці скоро наповни
лася громадянством.

Табірну каплицю по-святочному прибрали 
наші пані, члени Гуртка О У Ж  у Дарбі.

Торжественне Свято Героїв почалося о год. 
12.00 дня. Комендант позвітував голові ОбВУ 
май. д-рові Святомирові М. Фостуну. Під спів 
українського національного гимну почет -  хор. 
Михайло Татарчук в супроводі пластунки сень- 
йорки Соні Дубіль і дружинника СУМ Степана 
Яроцького підняв на щоглу національний прапор.

Перед каплицею стояли члени Головної Управи 
ОбВУ, наші громадські діячі, між ними радник 
д-р Ролянд Франко, гості з України, представни
ки різних громадських і політичних організацій. 
Ряди ОУЖ, ОбВУ, СУМ, пластові, гуцульські і 
бойківські делегації зімкнули великий прямокут
ник перед каплицею, а посередині кілька мирян 
стояли з хрестом та церковними хоругвами.

Урочисту польову Архиєрейську Службу Божу 
служив преосв. Владика кир Михайло Кучмяк, 
ЧНІ, в наміренні українського народу в сослу- 
женні отців -  митрата Миколи Матичака, Йоса- 
фата Лещишина, Ярослава Рія, Івана Білика і гостя 
з України о. Михайла Бедрія Помісної УКЦерк- 
ви, яким прислуговував при вівтарі церковний 
брат Павло Сеник. У часі Божественної Літургії 
кілька дяків з громад співали під орудою колиш
нього вихованця Колегії св. Софії в Римі Федора 
Курляка. Апостола прочитав д-р Любомир Мазур.

Євангелію читав о. Ярослав Рій, а Владика при
вітав усіх учасників свята та гостей з України і 
сказав глибокодумну Зеленосвяточну проповідь, 
пов’язану з зісланням Святого Духа, вказуючи, 
що Зелені Свята мають для нас велике значення 
та наголосив культ символічних могил, згадав

Головного Отамана Симона Петлюру, визначних 
провідників української визвольної боротьби та 
народних відомих і безіменних героїв і героїнь, 
що їхні чини формували і формують українські 
покоління та закріплюють любов і патріотизм до 
всього, що рідне і благородне. На кінець Влади
ка закликав вірних, щоб вони згадали у своїх мо
литвах всіх синів і дочок України, котрі поклали 
своє життя для добра української нації.

Під час Богослуження багато вірних прийняли 
Святе Причастя.

Опісля о. митрат Микола Матичак сердечно 
привітав Владику Михаїла Кучмяка з нагоди 40- 
ліття його священства, побажав йому доброго 
здоров’я і многих літ прожити для служіння 
Богові, Церкві та своєму народові, а всі учасники 
свята відспівали ювілятові грімке многолітгя.

Богослуження закінчилося церковною піснею 
«О спомагай нас, Діво Маріє» та молитвою за 
Патріярха.

В половині Літургії прибули всч. о. митрофор- 
ний протоієрей Григорій Лазієнко та о. диякон 
Малком Бірон, УАПЦ, які й були присутніми до 
кінця Служби Божої.

Після закінчення Божественної Літургії сфор
мувався похід до символічної могили-пам’ятни- 
ка. У цьому поході взяли участь Владика, всч. 
отці, дяки, почесні гості, голови і представники 
наших центральних установ і товариств, почесна 
сотня ОбВУ, пластова й сумівська молодь в одно
строях, жіноцтво О У Ж  у вишиваних сорочках і 
з прапорами, гуцульська група у своєму кольо- 
ритному одязі, бойківська група та багато людей 
з церковним хрестом, кількома хоругвами і чис
ленними прапорами. Під час процесійного походу 
жінки співали церковно-релігійні пісні. Походом 
керував комендант Свята.

Дійшовши до пам’ятника, перед яким по оби
два боки на щоглах майоріли два прапори -  на
ціональний і революційний, прапороносці зі 
своїми прапорами, пластуни і сумівці, жіноцтво, 
почесна сотня ОбВУ, гуцульська і бойківська 
групи стояли рядами обабіч пам’ятника за свя
щениками. Миряни тримали хрест і хоругви, а за 
ними стояли члени Головної Управи ОбВУ, 
почесні гості та визначні діячі зі своїми вінками, 
які своєю імпозантністю і врочистістю творили 
прекрасну картину.

Соборну Панахиду служили преосв. Владика 
Михаїл і сім священиків.
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Прапороносці почти СУМ і сумівська молодь.
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Пам 'ятник полеглим воїнам за волю України.

Панахида біля пам'ятника полеглим.
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Як під час Богослужіння, так і під час Панахиди 
співали дяки з окремих громад. Глибоко змістов
ну релігійно-патріотичну проповідь виголосив 
всч. о. митрофорний протоієрей Григорій Ла- 
зієнко (УАПЦ). Привітавши Владику, митрата, 
отців, радника д-ра Ролянда Франка та всіх учас
ників Свята і гостей з України, голів і представ
ників братніх організацій, молодь і членів ОбВУ. 
У своїй проповіді отець вказав, що Україна має 
сотні й тисячі національних героїв і героїнь, 
відомих і невідомих, відданих патріотів, які в бо
ротьбі за волю і долю українського народу, за 
його державну самостійність у різних історич
них періодах у невпинній боротьбі з відвічними 
ворогами поклали своє життя за Українську дер
жаву і врешті здобули їй визволення... Згадав 
отець і про символічний маєстат славної пам’яти 
Симона Петлюри.

Святкове слово сказав голова ОбВУ майор д-р 
Святомир М. Фостун.

Після цього комендант свята представив рад
ника українського Посольства д-ра Ролянда 
Франка і попросив його до привітального слова. 
Високий гість привітав від імені Посла України 
у Великій Британії академіка Сергія Комісарен- 
ка, членів українського посольства та їхніх сімей 
і від себе особисто Владику, духовенство і всіх 
учасників свята, гостей з України і цілу україн
ську громаду у Великій Британії.

Шановний гість сказав, що з історії знаємо 
про діла наших дідів-прадідів, про подвиги на
ших героїв і героїнь, а їхні чини формували і 
формують українські покоління, закріплюють 
любов до всього, що рідне.

Ми горді з того, що Україна має багато світ
лих постатей князів, королів, гетьманів, великих 
державних діячів і провідників, полководців, ли
царів і церковних достойників від київської кня
жої доби аж по сьогодення... Чужі завойовники 
загарбували нашу батьківщину, ділили нас, але 
ми все ж таки, вистояли... Наша багатовікова 
боротьба за свободу завершилася перемогою. 
Україну проголошено незалежною державою. 
Історична справедливість прийшла і до нас.

З огляду нашого сьогодення шановний гість 
згадав про політично-економічне становище в 
Україні та закликав усіх українців допомагати 
Україні у державному будівництві, закликав до 
всенаціональної злагоди і єдности. Доповідач 
висловив щиросердечну подяку Західній дія-

спорі за те, що вона зберегла український дух на 
чужині...

Достойний гість закінчив свою промову сло
вами «Слава вільній Україні!»

Після Панахиди під спів «Вічна пам’ять» 
представники політичних, громадських установ, 
організацій і товариств, Відділів ОбВУ й україн
ських громад підходили по черзі до пам’ятника і 
клали вінки до його підніжжя. Оголошував їхнє 
покладання комендант свята.

Гарні вінки з розкішних барвистих живих кві
тів, що були поперев’язувані синьо-жовтими і 
червоно-чорними стрічками з відповідними на
писами, поклали представники в такому поряд
ку: Голова ОбВУ майор д-р Святомир М. Фостун 
перший поклав великий вінок від усього член
ства ОбВУ в супроводі побратимів Михайла 
Мілянича і Павла Ґошка; радник д-р Ролянд 
Франко -  від українського Посольства; Микола 
Матвіївський -  від Організації Українських На
ціоналістів; Богдан Сорока -  з України; д-р Лю- 
бомир Мазур -  членства Союзу Українців у Ве
ликій Британії; Остап Чуйко -  Об’єднання Укра
їнців у Великій Британії; Галлянс -  Британського 
Легіону; Роман Панас -  Спілки Української 
Молоді; Степан Дубіль -  Пласту; Богдан Рогач -  
Українського Крайового Патріярхального Об’єд
нання Мирян Помісної УКЦеркви; Леся Дяків
ська -  Організації Українських Жінок; Вікторія 
Мулька -  Товариства Українських Літераторів; 
Богдан Марченко -  Спілки Українських Учите
лів і Виховників; Степан Юзьв’як -  Української 
Гетьманської Організації; Іван Харійчук -  Това
риства «Гуцульщина»; Роман Гринаш -  Товари
ства «Бойківщина».

Опісля поклали вінки представники україн
ських громад: М. Савків -  Аштон і Г. Трухан -  
Ґлостер. Багато громад, замість квітів на могилу, 
пожертвували гроші на діяльність ГУ ОбВУ.

Під кінець соборної Панахиди прапороносці 
віддали почесть прапорами, а сурмач відіграв 
зворушливий військовий апель, яким і закінчено 
головну частину цього врочистого свята.

Друга частина святкувань -  святковий концерт
-  почалася пополудні в сумівській залі «Хортиця».

Сцена була по-святковому прибрана національ
ним, революційним, військовим (ОбВУ) і жіно
чим (ОУЖ) прапорами з тризубом і портретом св. 
пам’яті Симона Петлюри та написом «Вічна Сла
ва Героям!» і уквітчана зеленими галузками.
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Голова 06В У майор д-р Святомир М. Фостун іде покласти вінок до пам'ятника.

На передній стіні у залі виднів напис: «Шлях 
звільнення кожної нації густо кропиться кро
в'ю ... С. П.»

По обидвох боках сцени стояли український і 
англійський державні прапори.

Милою атракцією святочної програми став вис
туп «Кобзарського Братства» з Болтону: д-р Любо
мир Мазур, Ігор Лучка, Іван Гнилиця, Юрко Баб
чук (художній керівник), що проспівали і відіграли 
10 народніх. стрілецьких і повстанських пісень.

Святочну концертову програму від імени 
Головної Управи ОбВУ і Підготовчого коміте
ту відкрив хор. Михайло Татарчук, вітаючи 
всечесніших отців, гостей з України, визнач
них громадських і політичних діячів, а також 
усіх присутніх, вказуючи, що цей концерт 
присвячено пам’яті Симона Петлюри. Про
грамою концерту провадив хор. Володимир 
Нагайло.

На сцену вийшов тоді квартет «Кобзарське
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Представник Бритійського Леґіону п. Галланс покладає вінок до нам ’ятника.

Члени Головної Управи ОбВУ.
Зліва направо: Hop. Володимир Янківськиіі, хор. Володимир Нагаило і пор. Володимир Лесюк.

-  71 -



Співає бандуристський квартет «Кобзарське Братство».

Братство» і проспівав «Гей нумо, хлопці, до зброї» 
і «Максим козак Залізняк».

Головну святочну доповідь про Головного 
Отамана Симона Петлюру виголосив голова 
ОбВУ майор д-р Святомир М. Фостун. Допові
дач накреслив докладний силюет св. пам’яті Го
ловного Отамана військ УНР Симона Петлюри.

Святкове слово по-англійському виголосив 
молодий прелеґент Мирослав Щербатюк.

Далі виступив квартет і проспівав «Хлопці з 
лісу», «Як Збруч-річку проходили», «Йшли се
лом партизани», «Збудись, Україно».

Після цього п-ні Катерина Лахман прочитала 
вірш «Розстріляним під Базаром», дружинниця 
СУМ Катерина Замулінська -  «На день Свята Ге
роїв», а пан Роман Лещишин по-англійському -  
«Пам’яті Симона Петлюри».

Відтак квартет проспівав пісні «Гей за Диким По
лем», «За байраком байрак», «Як у Цареграді слав
ні козаченьки», «Розвивайся, ой ти старий дубе».

На закінчення врочистостей, керівник святко
вої програми хор. Володимир Нагайло висловив 
сердечну подяку від імені Головної Управи ОбВУ 
Підготовчому Комітетові, Владиці Михаїлові, всч.

отцям, почесним гостям, виконавцям святкової 
програми та всім учасникам свята, що сповнили 
свій релігійний і національний обов’язок.

Співом українського державного гимну закін
чено святкування в пошану і пам’ять усіх полег
лих за волю України.

Наприкінці хор. Володимир Нагайло від імені 
всіх присутніх сердечно привітав о. митрата Ми
колу Матичака з 45-літтям його священства, за 
що ювілят висловив щиросердечну подяку всім 
учасникам концертової частини святкувань, а всі 
присутні побажали йому міцного здоров’я та 
відспівали грімке многоліття.

Відповідальними за порядок у залі і на площі 
були побратими з Відділів ОбВУ Ноттінґгам і 
Дарбі, а за декорацію сцени відповідали побра
тими з Лестеру.

Треба подякувати Підготовчому Комітетові за 
великий труд у підготовці цьогорічної святкової 
програми Свята Героїв.

Спіть мирно, наші найдорожчі!.. Щасливо сніть 
про волю і долю України, за яку Ви пролляли 
свою святу кров...

М. В. Гуменний
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ПОЇЗДКА ДЕЛЕГАЦІЇ ОбВУ ДО АВСТРІЇ

Хор. Михайло Ткачук і побр. cm. dec. 0. Гладківський на военному цвинтарі в Cm. Стефані.

Вже багато років українське вояцтво, зорга
нізоване у своїх ветеранських організаціях -  
Об’єднанні бувших Вояків Українців у Великій 
Британії, Братстві колишніх Вояків 1 УД УНА та 
Братстві колишніх вояків УПА -  вшановує пам’ять 
полеглих побратимів, які поклали своє життя за 
волю України.

Цього року делегація ОбВУ у складі: хор. Ми
хайло Ткачук, ст. дес. О. Гладківський і дес. Ми
хайло Веркалець відбула поїздку до Австрії, щоб 
вшанувати пам’ять полеглих воїнів 1 УД УНА, 
похоронених на військових цвинтарях в околиці 
Фельбаху, а також взяти участь у святкуваннях 
130-річчя утворення австрійської ветеранської 
організації, з якою ОбВУ спілкується вже багато 
років, і яка запросила нашу ветеранську органі
зацію на це святкування.

Делегація прибула до Мюнхену 5 червня. Її зу
стріли мґр Володимир Леник, великий приятель 
ОбВУ, та побр. В. Остапів. Увечорі того дня наші

делегати слухали в Українському Вільному Уні
верситеті доповідь німецького професора Піша 
про українського філософа Юркевича. Професор 
доповідав українською мовою, порівнюючи філо
софське вчення Юркевича з такими світової слави 
філософами, як Платон, Кант та інші.

Наступного дня делегація виїхала разом з гру
пою членів Братства колишніх Вояків 1 УД УНА 
автобусом до Австрії. У Фельдбаху всі примісти
лись у готелі, про що подбав побр. Світлик з дру
жиною, який раніше прибув до Фельдбаху, щоб 
усе полагодити до приїзду нашої групи. Увечорі 
того дня нашу групу сердечно вітали австрійські 
ветерани з місцевого Камерадшафтбунду.

У п’ятницю, 7 червня відбулася поїздка на 
воєнні цвинтарі, де о. д-р Олександер Остгайм- 
Дзерович служив Панахиди. На всіх цвинтарях 
до пам’ятників було покладено вінки і квіти. 
Промовляли о. д-р Олександер Остгайм-Дзеро- 
вич, хор. Михайло Ткачук, ст. дес. о. Гладківсь-

-  73 -



Зліва направо: дес. Михаіію Веркалець і хор. Михаііло Ткачук.

кий і пор. Богдан Шарко. Він говорив на воєн
ному цвинтарі у Фельдбаху і висловив подяку 
всч. о. д-рові Олександрові Остгайму-Дзеровичу 
за відслуження Панахид і всім учасникам, котрі 
приїхали, щоб віддати пошану і поклін полеглим 
побратимам-дивізійникам.

У суботу, 8 червня зранку була проведена збір
ка на майдані у Фельдбаху, і відбулося церемонія 
покладення вінка у крипті. Вітальне слово від 
австрійських ветеранів сказав радник і обман 
Камерадшафтбунду Алойс Гармтод, а від україн
ців говорив пор. Б. Шарко. На закінчення цієї 
врочистости був проспіваний наш національний 
гимн. Опісля всі перейшли на міський цвинтар, 
де похоронений довголітній приятель ОбВУ май. 
Сепп Мавер. На його могилу були покладені квіти 
і проспівано Вічна пам'ять. Потім радник Алойс 
Гармтод запросив українську групу до себе на 
прийняття.

В неділю, 9 червня відбулось у Фельдбаху вро
чисте відзначення 130-річчя утворення ветеран
ської організації та посвячення її відновленого 
традиційного прапора. У великій залі «Мерцвік- 
галле» зібралися прапороносці почти відділів 
австрійської організації ветеранів з цілого райо
ну, всього біля ЗО. Між австрійськими прапора

ми був і наш прапор. Оркестри відіграли гимни і 
марші. Головне святкове слово сказав голова 
австрійського крайового Камерадшафтбунду з 
Відня д-р Едер. Від української групи промовляв 
пор. Б. Шарко, голова Крайової Управи Братства 
колишніх вояків 1 УД УНА в Німеччині.

Після промов відбулася церемонія посвячення 
прапора та Служба Божа, що її служили австрій
ські капеляни та о. д-р Олександер Остгайм-Дзе- 
рович. Офіційна програма закінчилася перед 
полуднем, а о год. 2.00 пополудні наша група 
виїхала з Фельдбаху до Мюнхену. В понеділок, 
10 червня наша делегація з мґром Володимиром  
Леником поїхала на цвинтар Вальдфрідгоф, де 
поклала вінок до хреста на могилі сл. пам. Сте
пана Бандери, а також квіти на могилу перепо- 
хороненого там нещодавно бл. пам. полковника 
Євгена Побігущого-Рена. Годиться відмітити, що 
більшість коштів на перепохоронення тлінних 
останків полковника і спорудження пам'ятника 
на його могилі надало О б’єднання бувших Во
яків Українців у Великій Британії, а також те, що 
дуже багато працював пор. Б. Шарко, щоб про
вести перепохоронення і спорудити пам’ятник 
на могилі.

Хор. Михайло Ткачук

-  74  -



XXXI ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОбВУ
В суботу 23 липня нинішнього року в Лестері 

в залі місцевого Відділу СУБ на 2а Фосс Роуд, 
відбулися Загальні Збори О б'єднання бувших 
Вояків Українців у Великій Британії тридцять 
першого скликання. Збори почалися о год. 2.00 
пополудні звітом, що його подав голові ОбВУ 
пор. Петро Кіщук. Голова, привітавши присутніх, 
а між ними й радника Посольства України д-ра 
Ролянда Ф ранка та його дружину, заявив, що в 
залі є кворум для проведення Загальних Зборів, і 
провів обрання ділової президії Зборів, що її 
делегати обрали в складі: Голова Зборів -  пор. 
Михайло Гринюк, заступник -  пор. Володимир 
Лесюк, секретар -  побр. Іван Ш кіренко. Присту
пивши до своїх обов’язків, голова Загальних 
Зборів покликав почесну президію, а після того 
пор. Володимир Лесюк зачитав список померлих 
членів ОбВУ в звітному часі. Учасники Загальних 
Зборів вшанували також пам 'ять Святійшого Пат- 
ріярха Володимира, полк. Романа Костюка і полк. 
Євгена Побігущого-Рена, що відійшли у вічність 
протягом 1994-1996 років. Після прийняття по
рядку ділових нарад Збори заслухали усні при
вітання д-ра Ролянда Франка, п-ні Вікторії Муль

ки від О У Ж  і СУМ, п. Михайлюка від Пласту, 
побр. В. Потяка від товариства «Гуцульщина» і 
п. В. Медицького -  голови місцевого Відділу СУБ.

Письмові привітання зачитав пор. Володимир 
Лесюк. Вони наспіли від Преосв. Владики Михаїла 
Кучмяка, ЧНІ; Преосв. Владики Іоана; о. прото
пресвітера Михайла Хуторного, голови Єпар- 
хіяльного Управління УАПЦ у Вел. Британії і 
капеляна ОбВУ; Світового Конгресу Українців; 
Ради Українських Комбатантських організацій; 
Світового Братства Вояків УПА; Головної Упра
ви Братства колишніх вояків 1 УД УНА; Крайо
вої Управи Братства колишніх вояків 1 УД УНА 
в СШ А; Крайової Управи Братства в Австралії; 
Крайової Управи Братства в Канаді; Спілки офі
церів України (телефонічне привітання); Всеукра
їнського Братства ОУН-УПА в Україні; Галиць
кого Братства колишніх Вояків 1 УД УПА в 
Україні; Благочинного Фонду спорудження па
м ’ятника у Львові; Союзу Українців у Великій 
Британії; О б’єднання Українців у Великій Бри
танії; Української Інформаційної Служби; Укра
їнського Крайового Патріярхального Об’єднан
ня М ирян Помісної УКЦеркви; Пласту; Спілки

Президія XXXI Загальних Зборів ОбВУ. Зліва направо: Радник Посольства України у  Великій Британії 
д-р Ролянд Франко, голова Зборів пор. Михайло Гринюк, його заступник пор. Володимир Лесюк, 

секретар побр. Іван Шкіренко і пхор. Василь Потяк,

- 75 -



Доповідає голова ОбВУ майор д-р Святомир М. Фостун.

Українських Учителів і Виховників; Комісії 
Допомоги Українському Студентству; Легіону 
Симона Петлюри; Товариства «Бойківщина»; 
пор. Богдана Головатого, ст. бул. Василя Щерба- 
тюка -  голови Відділу ОбВУ в Лію.

Після письмових привітань Зборам делегати 
обрали ділові комісії Зборів: Верифікаційну -  
голова хор. Маркіян Шептицький, Номінаційну
-  пор. Володимир Янківський, Фінансово-бю
джетну -  сотник Маріян Д. Гайва, Резолюційну
-  хор. Петро Дюк. Збори обрали також комісію 
для зачитання протоколу з попередніх Загальних 
Зборів, що її очолив хор. Теодор Данкович, який 
подав звідомлення Зборам з праці цієї комісії. 
На його пропозицію Збори прийняли протокол 
без ніяких зауваг.

Звідомлення з діяльности Головної Управи 
ОбВУ, Президії і загально цілої ветеранської 
організації вичерпно подав голова ОбВУ майор 
д-р Святомир М. Фостун, а звідомлення про 
фінансову господарку подав сотник Маріян Д. 
Гайва. За Суд Чести звітував пхор. Павло Ґошко, 
який ствердив, що протягом звітного часу до  
суду не наспіло ніяких справ. Звіт Контрольної 
комісії ОбВУ подав пор. Михайло Гринюк, з

признанням відзначивши працю президії і Го
ловної Управи ОбВУ, та запропонував Зборам  
уділити їм абсолюторію, що Збори і зробили 
після короткої дискусії і запитань.

Програмову доповідь виголосив майор д-р 
Святомир М. Фостун. Він заторкнув загальні 
справи і питання внутрішньої і зовнішньої по
літики нашої ветеранської організації у черговій 
каденції, вказуючи, що ОбВУ наближається до  
свого 50-річчя в 1999 році.

Після доповіді Загальні Збори прийняли за
пропоновані доповнення й уточнення до статуту 
ОбВУ, що їх подали письмово в приписаному 
Статутом часі перед Загальними Зборами пор. 
Володимир Лесюк, хор. Теодор Данкович, пор. 
Петро Кіщук і пхор. Павло Ґошко.

З черги Загальні Збори заслухали листу канди
датів до керівних органів ОбВУ на чергову ка
денцію, що її представив Зборам голова Номі- 
наційної комісії пор. Володимир Янківський. 
Збори одноголосно переобрали майора д-ра 
Святомира М. Фостуна головою ОбВУ, а також  
переобрали з незначними змінами Головну 
Управу нашої ветеранської організації у такому 
складі: Гайва Маріян Д., сотн.; Головатий Бог-
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Звітує голова Контрольної комісії ОбВУ пор. Михайло Гринюк.

дан, пор.; Гуменюк Василь, хор.; Данкович Тео
дор, хор.; Дем’янчук Олекса, пхор.; Кіщук Петро, 
пор.; Лесюк Володимир, пор.; Нагайло Володи
мир, хор.; Татарчук Михайло, хор.; Ткачук Ми
хайло, хор.; Федечко Іван, пхор.; Шептицький 
Маркіян, хор.; Янківський Володимир, пор.; 
Яцків Микола, хор.; Заступники членів Головної 
Управи -  Вільшинський Мирон, хор. і Музика 
Михайло, пхор.

Контрольна Комісія: Голова -  пор. Михайло 
Гринюк, члени -  пор. Богдан Рогач і пхор. Іван 
Ґузь. Заступники: Щур Петро, ст. дес. і Щерба- 
тюк Василь, ст. булавний. Суд Чести: Голова -  
хор. Петро Дюк, члени -  пхор. Павло Ґошко, ст. 
бул. Іван Федоришин. Заступники: бул. Михайло 
Мілянич і пхор. Євген Стешин.

Обравши керівні органи ОбВУ Збори заслуха
ли і прийняли та схвалили плян праці ОбВУ в 
1996-1998 ділових роках, а також схвалили бю
джет на діловий період.

Перехідну чашу ОбВУ одержали Відділ ОбВУ 
в Лінкольні та Відділ ОбВУ в Карлайлі. Кожний 
Відділ на один рік. Голова ОбВУ нагородив за 
прикладну працю золотою медалею хор. Михайла

Ткачука і побр. Богдана Острожинського. Після 
побажань і пропозицій, що їх висловили деле
гати, резолюції XXXI Загальних Зборів зачитав 
голова Резолюційної комісії хор. Петро Дюк. 
Резолюції були прийняті оплесками та затвер
джені голосуванням.

Висловивши сердечну подяку шановним гос
тям і делегатам за їхню участь у Зборах, голова 
зборів подякував також своїм співпрацівникам у 
діловій президії, головам і членам ділових комі
сій Зборів, висловив подяку гостиному Відділові 
СУБ у Лестері, господареві Зборів пор. Петрові 
Кіщуку, паням -  членам Гуртка ОУЖ  за те, що 
пригостили всіх учасників багатим обідом. Про- 
співанням українського національного гимну 
закінчено Загальні Збори.

Після того відбулося перше пленарне засідання 
Головної Управи ОбВУ, що ним провадив голова 
ОбВУ. На засіданні обрано президію Головної 
Управи, розподілено обов’язки членів Головної 
Управи, потверджено голів Округ у їхніх обов’яз
ках і прийнято рішення з різних актуальних ді
лових справ.

Учасник Загальних Зборів ОбВУ

- 7 7 -



ПОЇЗДКА НА МОНТЕ КАССІНО
У понеділок, 8 липня нинішнього року укра

їнська група прочан, яка перебувала в тому часі 
в Римі на святкуваннях 400-річчя Берестейської 
Унії виїхала рано до Монте Кассіно. Керівником 
групи був пор. Петро Кіщук. Наша група з чоти- 
рьома священиками, з прапорами (національ

ний -  В. Крамарчук, ОбВУ -  П. Яцина) промар
ширувала під горішню стіну цвинтаря. Там, при 
пам’ятному престолі, отці при Почесній стійці 
членів ОбВУ відслужили Панахиду, і під спів 
«Вічная пам’ять» пор. Михайло Гринюк поклав 
вінок до пам’ятника. Отець митр. І. Музичка ви

Учасники групової поїздки на Монте Кассіно.

Члени ОбВУ на военному цвинтарі в Монте Кассіно.
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голосив проповідь, віддаючи належне признання 
всім, хто в часи жорстокої воєнної хуртовини 
віддав своє життя для добра людства і свого на
роду. Пор. Петро Кіщук подякував всч. отцям за 
відслуження Панахиди, о. мит. М. Матичаку за 
організування прощі та всім учасникам за участь. 
Тужливо пронеслося на горі «Чуєш, брате мій».

Переглядаючи пам’ятники, Василь Куйбіда 
натрапив на прізвище свого стрийка, що пізніше 
підтвердилось і в списках, вивішених на стіні. 
Про нього він нічого до цього часу не чув. Мона
стир на цей час був закритий, і пополудні ми 
поїхали до Риму.

хор. Петро Дюк

Священики служать Панахиду.

У ПОКЛОНІ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
У неділю, 21 липня нинішнього року українська 

громада в Болтоні вшанувала пам’ять полеглих 
під Бродами 1944 року воїнів дивізії «Галичина».
О год. 11.00 дня всч. о. Андрій Хома відслужив 
Службу Божу в залі місцевого Відділу СУБ і ска
зав проповідь, присвячену роковинам Брідської 
кампанії. Після Служби Божої він відправив та
кож Панахиду. Як відомо, українська католицька 
церква в Болтоні згоріла. 18 березня 1995 року 
вночі невідомі хулігани підпалили будинок. З 
відбудовою церкви вийшли труднощі, і вже 16 
місяців церковні Відправи служаться в залі місце
вого відділу СУБ.

Пополудні в тій же залі відбулася святкова час
тина. Її відкрив побр. Григорій Болюбаш і попро
сив присутніх хвилиною мовчанки вшанувати па
м'ять полеглих дивізійників. Спомин М. Харіва 
про вихід Дивізії під Броди читав побр. Василь

Гладчук. Вірш Богдана Бори «В річницю Бродів» 
прочитав побр. Богдан Дєдів, а реферат полк. 
П. Кравця «Брідська кампанія» зачитав побр. 
Володимир Лучка. Після цього п-ні Марія Щур 
зворушливо прочитала вірш І. Я. «Ви кров’ю пи
сали Бродів історію». Її виступ почергувався з 
віршем Михайла Ліщинського «Багнет на кріс», 
що його продеклямував побр. Р. Болюбаш, який 
на закінчення програми подякував її виконавцям і 
всім учасникам імпрези, що її закінчено проспі- 
ванням українського національного гимну.

Наприкінці побр. Г. Болюбаш поінформував 
членів Відділу ОбВУ і громадян про відбуття 
XXXI Загальних Зборів Об'єднання бувших 
Вояків Українців у Великій Британії, які відбу
лись у Лестері 13 липня цього року.

Г. Болюбаш
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ОКРУГИ ОбВУ ВІДЗНАЧИЛИ П’ЯТУ РІЧНИЦЮ 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

У неділю, 1 вересня нинішнього року в оселі 
Союзу Українців у Великій Британії' «Сиденгирст» 
у Чіддінґфолді, Саррей, відбулося чергове річне 
Свято прослави української зброї, що пройшло 
цього року під кличем «Працюймо для закріп
лення Української держави!» та відзначення п’я
тих роковин незалежности нашої Батьківщини.

О год. 10.50 дня на площі зібралася почесна 
чота членів ОбВУ з Округ -  Лондон і Південь. 
Після звіту голові ОбВУ майорові д-рові Свято- 
мирові М. Фостуну, що його подав комендант 
почесної чоти хор. Василь Гуменюк, і відіграння 
національного гимну Архиєрейську польову 
Службу Божу відслужив преосв. Владика Михаїл 
Кучмяк, ЧНІ, капелян ОбВУ, у сослуженні о. 
Івана Білика і о. Петра Барана та сказав пропо- 
відне слово, нав’язуючи його до відзначення 
п’ятих роковин незалежности Української дер
жави. Проповідне слово сказав також о. Іван 
Білик. Після многоліття, що ним закінчено по
льову Службу Божу, радник Посольства України 
у Великій Британії д-р Ролянд Франко у супро
воді майора д-ра С. М. Фостуна і сот. Маріяна Д. 
Гайви поклав вінок до пам’ятної таблиці на лощі 
оселі в пам’ять полеглих за волю України.

Пополудні о год. 2.30 відбулась друга частина 
святкового відзначення -  офіційно-концертова 
програма, що її відкрив коротким вступним сло
вом голова Округи ОбВУ -  Лондон хор. Михайло 
Ткачук, вітаючи гостей, між ними д-ра Ролянда 
Франка з дружиною, преосв. Владику, отців, го
лову ОбВУ та все численно зібране українське 
громадянство, яке прибуло на це свято з Лондо
ну, Бедфорду, Редінґу, Сляв, Волтгам Кросу та 
інших місцевостей, і попросив до слова д-ра Ро
лянда Франка, який привітав усіх зібраних від 
імені Посольства України, наголосив на ваго
мому значенні незалежности та суверенности в

історичному бутті України, нагадуючи при тому 
осяги та здобутки Української держави протягом 
минулих п ’яти років. Далі співачка з України 
п-ні Людмила Будім і п-ні Маруся Турів про
співали «Ой, чом, чом?», а потім п-ні Людмила 
Будім виконала пісню «Над потічком». Вокаль- 
но-танцювальний колектив «Метелик» з Редінґу 
під керуванням п. Михайла Буряка виконав пісні 
«Чом ти не прийшов?», «Де гори Карпати», «Ти 
причарувала мене», «Ой продала дівчина курку», 
відіграв мелодію «Де гори Карпати» та протан
цював «Козачок» і «Козацький танець».

Святкове слово сказав голова ОбВУ майор д-р 
Святомир М. Фостун, яке почергувалося з декля- 
мацією побр. В. І. Лозинського «Воскресла Укра
їна». Пані Людмила Будім проспівала «Молитву 
за Україну».

Пхор. Василь Крамар з Бедфорду, відомий 
гуморист, виступив з багатою гумористичною 
програмою хор. Михайло Ткачук сердечно подя
кував преосв. Владиці Михаїлові Кучмяку, ЧНІ, 
отцям, радникові Посольства д-рові Роляндові 
Франку і всім присутнім за участь у святі. Висло
вив подяку промовцям і виконавцям концертної 
програми, подякував Головній Управі СУБ за її 
згоду провести свято в оселі Союзу, а також пер
соналові оселі за всю допомогу та приготування 
обіду для гостей. Він також висловив подяку 
Управі й членам Лондонського Відділу ОбВУ за 
їхню працю в приготуванні похідної каплиці та 
всього необхідного для свята.

Свято закінчено о год. 4.00 пополудні. Але ще 
довго в затишній оселі СУБ лунали пісні та ве
лись розмови, а надвечір учасники вибиралися до 
своїх місцевостей вдоволені з успішного свята -  
відзначення п’ятої річниці незалежности України.

Учасник свята
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ХІ_ІІ КРАЙОВИЙ ВОЯЦЬКИЙ З’ЇЗД ОбВУ
Щорічно підготовка Крайового Вояцького 

З'їзду ОбВУ вимагає багато труду, зусиль і копіт
кої праці головної Управи Об'єднання бувших 
Вояків Українців у Великій Британії.

У цьому році заповідалася цікава програма 
концертної частини З'їзду, бо мав прибути во
кально-музичний колектив «Козак Мамай і Брати 
Січовики» з Черкас. На жаль, колектив не одер
жав віз, а тому в мистецькій частині З ’їзду висту
пили лише наші відомі й заслужені мистецькі 
ансамблі -  хор «Гомін» під диригуванням сот. 
маестра Ярослава Бабуняка і танцювальний ан
самбль «Орлик» під керуванням хореографів і 
мистецьких керівників -  п-ні Марії Бабич і п. 
Дмитра Парадюка.

Цьогорічний 42 Крайовий Вояцький З ’їзд 
проходив саме у п'яту річницю незалежности 
Української держави, а тому й був присвячений 
цим роковинам і відбувся під гаслом «Працюймо 
для закріплення Української держави!» в суботу,
14 вересня в гарну й погідну днину.

О год. 4.00 пополудні на фоні почесного роя 
членів ОбВУ, що станув на сцені, пор. Петро 
Кіщук позвітував голові ОбВУ майорові д-рові

Святомирові М. Фостуну, який відкрив З’їзд, 
привітав гостей і сказав коротке вступне слово у 
присвяту п’ятій річниці незалежности України.

У першому виступі офіційно-концертної час
тини З ’їзду, що нею провадив хор. Володимир 
Нагайло, а його заступником був хор. Маркіян 
Шептицький, хор. «Гомін» проспівав «Грайте 
радісно, бандури», муз. А. Гнатишина, «Наш 
рідний край», слова і музика О. Третяка і «Вста
вайте, побратими, слова М. Белея, муз. Сав’яка.

Після виступу хору «Гомін» генеральний сек
ретар ОбВУ хор. Маркіян Шептицький зачитав 
письмові привіти, що їх надіслали З’їздові: Пре- 
осв. Владика УКЦ Михаїл Кучмяк, ЧНІ; Преосв. 
Владика УАПЦ Іоан; о. протопресвітер Михайло 
Хуторний; голова Єпархіяльного Управління 
УАПЦ у Великій Британії і капелян ОбВУ; полк. 
Василь Кук, останній командир УПА в 1950-1954 
роках в Україні; Всеукраїнське Братство ОУН- 
УПА в Україні; Спілка офіцерів України; Га
лицьке Братство колишніх вояків 1 УД УНА в 
США; Головна Управа Братства колишніх Вояків 
1 УД УНА; Братство колишніх Вояків 1 УД УНА 
в Канаді; Братство колишніх Вояків 1 УД УНА в

Голова ОбВУ майор д-р С. М. Фостун відкриває З'їзд на фоні почесного роя членів ОбВУ.
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Промовляє д-р Ролянд Франко, радник Посольства України у  Великій Британії.

Австралії; Рада, Президія і Головна Управа Союзу 
Українців у Великій Британії; Українська Інфор
маційна Служба; Спілка Української Молоді у 
Великій Британії; Пласт; Українське Товариство; 
Організація Українських Жінок; Спілка Україн
ських Учителів і Виховників; Українське Крайове 
Патріярхальне Об’єднання Мирян ПУКЦ; Легіон 
ім. Симона Петлюри; Товариство «Гуцульщина» 
і Товариство «Бойківщина».

До усних привітань запрошував ведучий про
грамою хор. Володимир Нагайло. Першого до 
слова він запросив радника Посольства України 
у Великій Британії д-ра Ролянда Франка, який 
поєднав свій привіт з доповідним словом, при
свяченим п’ятій річниці незалежности України. 
Радник Посольства наголосив, що протягом 
усього часу його перебування у Великій Британії 
він завжди мав найкращі почування до Об’єд
нання бувших Вояків Українців у тій країні. У 
своєму слові достойний гість проаналізував су
часне становище в Україні та висловив упевне
ність, що незважаючи на великі труднощі та еко
номічну кризу, Україна невпинно прямує до за
кріплення свого державотворчого життя. Бурх
ливими оплесками прийняли присутні патріо
тичне і тепле слово д-ра Ролянда Франка.

Після його слова танцювальний ансамбль 
«Орлик» вивів на сцені танець «Козацтво», а по
тім дівочий танець «Стрічки» та «Ой ходила 
дівчинонька». Прекрасні строї та мистецьке ви
конання захопили публіку.

З черги хор. Володимир Нагайло попросив до 
слова військового аташе посольства України у 
Великій Британії полк. Миколу Нетягу. Достой
ний гість говорив про Збройні Сили України, 
п’яту річницю незалежности нашої держави та 
побажав ОбВУ добрих успіхів у праці.

З привітальним патріотичним словом висту
пили також о. митрат Микола Матичак та о. Бог
дан Матвійчук (УАПЦ). Вони обидва привітали 
присутніх з п’ятими роковинами незалежности 
України та висловили своє вітання нашій вете
ранській організації. На З ’їзд прибули також оо. 
Євген Небесняк і Михайло Онацко з України.

У другому виступі «Гомін» проспівав «Розпря
гайте, хлопці, коні!», «Там на горі» та «Плече в 
плече». Продовжуючи програму офіційно-свят
кової частини Крайового Вояцького З ’їзду, 
«Орлик» виконав два танці: «Купало -  віночки» 
і «Бойки».
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Промовляє полковник Микола Нетяга, військовий аташе Посольства України у  Великій Британії.

Танець виводить репрезентативний танцювальний ансамбль СУБ «Орлик».
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Фрагмент із нагородження «Орлика» орденом ОбВУ.

Резолюцію З ’їзду зачитав пор. Володимир 
Лесюк. У закінчення він і висловив радникові 
д-рові Роляндові Франку сердечну подяку за 
його дружнє спілкування з ОбВУ та українською 
громадою у Великій Британії і побажав йому та 
його дружині Аллі доброго здоров’я та всього 
найкращого в їхньому житті, бо вони обоє в 
жовтні цього року повертаються в Україну. Зво
рушливо й тепло прощали присутні тривалими 
оплесками достойного гостя і проспівали йому 
грімке многоліття.

Після цього «Орлик» вивів на сцені «Гопака». 
Після цього захоплюючого танцю голова ОбВУ 
майор д-р Святомир М. Фостун у супроводі пор. 
Петра Кіщука і хор. Маркіяна Шептицького нагоро
див золотими хрестами заслуги хореографів і мис
тецьких керівників ансамблю «Орлик» п-ні Ма
рійку Бабич і п. Дмитра Парадюка, а також і ан
самбль, передаючи хреста заслуги на руки М. 
Кузіва. Вітаючи їх з нагородою, голова ОбВУ запро
понував присутнім проспівати мистецьким керівни
кам та ансамблеві многоліття що й було зроблено.

Закінчив святкову офіційно-концертну про
граму хор «Гомін» піснями «Вперед» (марш УПА), 
«Грай, бандуро» і «Вставай, народе». В закін
чення ведучий програмою хор. Володимир На- 
гайло сердечно подякував усім учасникам З ’їзду 
за їхнє прибуття на З ’їзд, висловив таку ж сер
дечну подяку виконавцям мистецької програми, 
господарям З ’їзду та всім, хто працював у підго
товці З ’їзду. Офіційно-концертну частину закін
чено проспіванням українського національного 
гимну.

Другою частиною З ’їзду (балем) керував хор. 
Маркіян Шептицький. Баль почався о год. 8.00  
увечері. Грала оркестра «Два кольори» під ору
дою  п. І. Туїшина. В часі балю був проведений  
розіграш льотерії, що ним провадив пор. Воло
димир Янківський. На баль прибуло, як зви
чайно, багато молоді з М анчестеру й околиці. 
Баль тривав до пізної ночі, й усі весело прове
ли час.

Хор. Микола Яцків
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РЕЗОЛЮЦІЯ
Сорок другого Крайового Вояцького З’їзду ОбВУ у Великій Британії

1. Сорок другий Крайовий Вояцький З ’їзд ОбВУ сердечно вітає український народ з п’ятою річ
ницею незалежности Української держави, вітає Президента, парлямент, уряд, українські політичні 
середовища та всіх невтомних діячів, патріотів, трудівників, які працюють для розбудови і закріплення 
Української держави.

2. Учасники З'їзду сердечно вітають ієрархів і духовенство Українських Церков в Україні й у дія- 
спорі, вітають Преосвященного Владику Михаїла, Преосвященного Владику Іоана, отців капелянів, 
вітають Президію Світового Конгресу Українців, Президію Европейського Конгресу Українців, Пре
зидію Світового Українського Державницького Фронту, Президію Ради Українських Комбатантських 
Організацій, Президію Конгресу Українських Націоналістів, Провід Організації Українських Націо
налістів, вітають українські наукові інституції, громадські установи, організації і товариства в Україні 
й у діяспорах, вітають Збройні Сили України, Міністерство оборони України, Генеральний штаб, 
Академію Збройних Сил України, Спілку офіцерів України, Всеукраїнське Братство ОУН-УПА, Га
лицьке Братство колишніх вояків 1 УД УНА, Об’єднання ветеранів Другої світової війни, Українське 
козацтво, вітають українців -  колишніх воїнів на поселеннях, об’єднаних в українських ветеранських 
організаціях, зокрема в Братствах УПА і в 1 УД УНА.

3. Учасники З ’їзду вітають Посольство України у Великій Британії, вітають зокрема Союз Українців 
у Великій Британії з його п’ятдесятиріччям, вітають усі українські громадські установи, організації і 
товариства, молодь, членів ОбВУ й усе українське громадянство у Великій Британії.

4. Учасники З ’їзду висловлюють сердечну вдячність Її Величності Королеві Єлисаветі II, британсь
кому урядові й громадянству за гостинність, виявлену українським воякам і громадянству у Великій 
Британії', а воднораз вітають усіх тих британців-приятелів, котрі підтримували українську національну 
справу в минулому, а тепер сприяють розвиткові та закріпленню Української держави.

5. Сорок другий Крайовий Вояцький З ’їзд відбувається в 70-річчя з часу трагічної смерти Голов
ного Отамана Симона Петлюри і Голови Директорії Української Народної Республіки. Учасники З ’їзду 
клонять свої голови в пам’ять і пошану Великому Синові України.

6. Учасники З ’їзду вітають у п ’ятиріччя незалежности Української держави всі ті політичні рухи, 
партії та середовища, котрі стоять на самостійницьких позиціях, і закликають усіх громадян України 
та українців в обох діяспорах всебічно допомагати Українській державі в її розвитку і закріпленні.

7. Учасники З ’їзду, відмічуючи вагому ролю Союзу Українців у Великій Британії як матірної, 
центральної громадської установи, яка протягом минулих 50 років безперебійно діяла для добра 
української спільноти в тій країні, стояла на сторожі її доброго імени та безперебійно весь час спри
яла і підтримувала визвольну боротьбу українського народу, -  закликають членів СУБ та українське 
громадянство й далі активно та всебічно підтримувати Союз Українців у Великій Британії.

8. Учасники З ’їзду закликають членів ОбВУ і все українське громадянство у Великій Британії не 
послаблювати організованого життя у всіх його ділянках і мати завжди на увазі ту вагому ролю, що її 
сповнила українська спільнота в тій країні, в якій і далі мусить залишитися українська громада, хоч 
вона й матиме в майбутньому змінений свій демографічний уклад і становище.

9. Учасники З’їзду закликають членів ОбВУ та українське громадянство у Великій Британії надавати 
кожночасну та всебічну підтримку українському народові в його праці, стараннях і зусиллях закріп
лювати Українську державу та допомагати йому долати труднощі в усіх ділянках державотворення.

10. Учасники З ’їзду стверджують, що Об’єднання бувших Вояків Українців у  Великій Британії' 
робить великий внесок своєю багатогранною працею в українське організоване життя в тій країні, а 
в наше сьогодення -  також і в розбудову Української держави, та бажають, щоб ОбВУ і далі успішно 
проводило свою діяльність для добра української спільноти у Великій Британії, українського народу 
в Україні й у діяспорах та Української держави.

Манчестер, 14 вересня 1996 року
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ПЕРЕБУВАННЯ ДЕЛЕГАЦІЇ ОбВУ У ЛЬВОВІ
На запрошення Львівської міської Ради та 

особисто мера міста п. Василя Куйбіди прибула 
до Львова делегація ОбВУ в складі: голова -  майор 
д-р Святомир М. Фостун та організаційний ре
ферент ГУ пор. Петро Кіщук. Делегація О б’єд
нання бувших Вояків Українців у Великій Бри
танії була запрошена взяти участь у святкуванні 
740-річчя Львова та 400-річчя надання Львову 
Магдебурзького права.

У п ’ятницю, 20 вересня ц. р. на летовищі де
легацію зустріли представники Благочинного 
фонду спорудження у Львові пам’ятника «Бор
цям за Волю України» і пивоварної фірми «Ко
лос» -  офіційного спонсора та опікуна делегації. 
Після поселення в готелі відбулася зустріч з 
представниками Галицького Братства 1 УД УНА. 
У зустрічі взяли участь голова Братства Лев Вой- 
таш та голова Львівського Крайового Братства 
Михайло Бендина. Були розглянуті питання 
дальшої співпраці між ОбВУ та Галицьким Брат
ством. Представники Галицького Братства по
інформували про свою діяльність, про роботу у 
справі впорядкування військового цвинтаря та 
каплиці біля Золочева, посвячення яких перед
бачено у липні 1997 року. Галицьке Братство

запросило делегацію ОбВУ взяти участь у посвя
ченні цвинтаря та каплиці. Керівництво ОбВУ 
прийняло запрошення та висловило припущення, 
що у липні приїде до Львова делегація ОбВУ та 
українського громадянства з Великої Британії.

У вечорі делегація ОбВУ побувала на виставі 
театру ім. Марії Заньковецької «Шарика». Ця 
музична п’єса написана Січовими Стрільцями 
Ярославом Барничем і Юрієм Шкрумеляком. 
Вистава була присвячена збору коштів на віднов
лення стрілецького цвинтаря на горі Маківка, 
зруйнованого більшовиками. П еред початком 
вистави голова Львівської «Просвіти» Роман 
Лубківський і директор театру Федір Стригун 
привітали глядачів, які своєю  присутністю спри
чинилися до збору коштів на відновлення цвин
таря на горі Маківка. Вони висловили особливе 
задоволення присутністю в залі пп. С. М. Фостуна 
та П. Кіщука і висловили надію, що українська 
громада у Великій Британії долучиться до акції 
збору коштів на відновлення стрілецького цвин
таря на горі Маківка.

У суботу, 21 вересня делегація ОбВУ взяла 
участь в урочистому засіданні Львівської облас
ної організації Спілки офіцерів України з нагоди

Ділова президія засідання Львівської обласної організації Спілки офіцерів України 
співає український національний гимн.
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Привітальне слово говорить голова ОбВУ майор д-р Святомир М. Фостун.

5-річчя її існування. На урочисте засідання при
були голова СОУ, народний депутат В’ячеслав 
Білоус, командир дивізії Національної гвардії 
України полковник Комаринський, представники 
обласної та міської влади, численні гості -  керів
ники громадсько-політичних організацій. У залі 
були офіцери Збройних Сил України, офіцери 
запасу, пластуни. Голова Львівської організації 
СОУ полковник Микола Василькевич сердечно 
привітав делегацію ОбВУ. Він розповів про ро
боту Львівської організації СОУ. Мистець Каре- 
лін-Ромашиниш передав СОУ власноручно ви
шитий прапор, а також вітання від збройних сил 
Чеченської республіки Ічкерія, яка бореться за 
свою свободу з російським окупантом.

Про діяльність СОУ розповів його голова пол
ковник В. Білоус. Він відзначив, що головним 
завданням СОУ є розбудова ЗСУ та побудова 
Національної армії. З відставкою міністра обо
рони В. Шмарова, який ігнорував СОУ, появи
лися кращі можливості для діяльности СОУ в 
ЗСУ. СОУ буде брати разом з Братством ОУН- 
УПА та іншими патріотичними комбатантсь- 
кими організаціями участь у відзначенні Дня 
Святої Покрови 14 жовтня як свята Української

Зброї. Він також повідомив, що перший міністер 
оборони України Костянтин Морозов призначе
ний представником України в НАТО. Від імени 
керівництва СОУ В. Білоус нагородив ряд видат
них військових діячів відзнаками СОУ. Офіцер
ським Хрестом з мечами були теж нагороджені 
майор д-р Святомир М. Фостун, поручник Петро 
Кіщук. Вручаючи нагороди членам ОбВУ, В. Бі
лоус відзначив, що СОУ особливо радує тісна 
співпраця між ОбВУ та СОУ. Одержуючи наго
роду, С. М. Фостун та П. Кіщук відповіли: 
«Служу українському народові!». У своєму ви
ступі голова ОбВУ передав вітання усім членам 
СОУ від ОбВУ з нагоди 5-річчя заснування 
організації. Він ствердив, що СОУ -  вагома орга
нізація, яка відіграє ключеву ролю у формуванні 
патріотичних ЗСУ, і ОбВУ рада з тісної співпра
ці з СОУ. Голова ОбВУ побажав СОУ високо 
тримати прапор ЗСУ. Слід відзначити також, що 
гості з ОбВУ були запрошені у Президію урочи
стого засідання.

О 12 годині у сесійній залі Львівської міської 
Ради відбулася урочиста сесія міської Ради. У 
залі, крім депутатів, були делегації міст-побра- 
тимів м. Львова, а також заприязнених міст, по
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У президії святкового засідання.

чесні гості. Відкриваючи сесію мер міста Василь 
Куйбіда сердечно привітав усіх присутніх, і особ
ливо делегацію ОбВУ. Він розповів про діяльність 
міської влади та депутатського корпусу від вибо
рів 1994 року і донині. Була оголошена постанова 
про присвоєння звання «Почесний громадянин 
міста Львова». Ці звання у 1996 році одержали: 
відомий громадсько-політичний діяч Петро Ду
жий, один з засновників спортового товариства 
«Україна» Карло Мікльош і мистець Володимир 
Патик, виставка творів якого демонструється у 
нововідкритому Домі мистців. Мер міста запро
сив усіх гостей взяти участь у святкуваннях 740- 
річчя Львова.

Після обіду в приміщенні Національного музею 
відбулося відкриття виставки проектів пам’ят
ника «Борцям за Волю України» у Львові. Це 
вже другий конкурс, бо перший не приніс бажа
ного результату. На виставці було представлено 
12 проектів. Виставку організували Благочинний 
фонд спорудження у Львові пам’ятника «Борцям 
за Волю України» та Організаційний комітет від 
міської влади. За домовленістю з учасниками 
конкурсу, вони самі, за так званою «грецькою 
системою», визначили між собою переможця.

Переможцями стали два проекти мистецьких 
колективів у складі С. Кузьменко, В. Ропецький,
І. Кузьменко, В. Давиденко, а також Б. Романець, 
Я. Мотика, М. Обідняк, Ю. Волощак. Ці два ко
лективи розділили 1 і 2 місце.

Виставку відкрив голова Благочинного фонду 
будівництва пам’ятника Роман Панкевич. Він 
привітав усіх присутніх, подякував мистцям, які 
взяли участь у конкурсі, а також гостям, які при
були на відкриття виставки. Голова Оргкомітету 
Богдан Стельмах -  начальник департаменту гу
манітарної політики міської управи, заявив, що 
деякі з представлених проектів викликають 
зацікавлення, і висловив думку, що до 750-річчя 
Львова пам’ятник буде споруджено. Від імени 
гостей виступили: голова ОбВУ майор д-р С. М. 
Фостун, який подякував учасникам конкурсу та 
повідомив, що ОбВУ й українська громада у Ве
ликій Британії виступає спонсором будівництва 
пам’ятника. Він сказав, що ОбВУ сподівається на 
будівництво пам’ятника в наступному році, щоб 
делегація ОбВУ взяла участь у його відкритті. 
Від імені українців у Франції виступив професор 
д-р Володимир Косик, а українців у Бельгії -  п. 
Михайло Хома. Голова жюрі Б. Романець пові-



Зліва направо: Пор. Петро Кіщук, мер міста Львова Василь Куйбіда і майор д-р С. М. Фостун.

Учасники ранньої сесії у  міській раді міста Львова.
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Пор. Петро Кііцу'к і голова ОбВУ на виставці проектів пам'ятника «Борцям за волю України».

домив результати конкурсу. Закінчуючи презен
тацію проектів, Р. Панкевич висловив сподівання, 
що пам’ятник, так необхідний Львову, буде спо
руджено найдальше за два роки, і закликав укра
їнських патріотів у краю та діяспорі допомогти у 
будівництві пам’ятника.

У неділю 22 вересня мер Львова В. Куйбіда 
приймав у міській ратуші гостей, що прибули на 
святкування Дня м. Львова. Львів’ян вітали деле
гації міст з Норвегії, Швеції, Німеччини, Канади, 
Угорщини, Польщі, посол Австрії та делегації 12 
міст України. Мер Луганська Данілов передав 
львів’янам прапор, який буде пронесено через 
усі обласні центри України. До вітання було 
запрошено делегацію ОбВУ. С. М. Фостун та 
П. Кіщук передали вітання Львову від ОбВУ та 
української громади у Великій Британії. Вони 
висловили впевненість, що співпраця між льві
в’янами та українцями у Великій Британії буде 
й надалі плідно розвиватися. С. М. Фостун та 
П. Кіщук зробили пам’ятну знімку з В. Куйбідою.

Після привітання гостей депутати міської Ради 
прийняли присягу на вірність українському на
родові.

Депутати міської Ради, міська влада та гості 
вирушили походом на майдан Свободи перед

пам'ятником Тарасові Шевченку, де мер приві
тав львів’ян і гостей міста зі святом 740-річчя 
Львова. Відтак відбувся великий карнавальний 
похід, у якому його учасники в історичних строях 
показали історію Львова.

Увечорі мерія міста влаштувала урочисте 
прийняття на честь гостей і почесних громадян 
Львова. На прийнятті були присутні також на
родні депутати. Віце-прем’єр-міністер Віктор Пин
зеник привітав львів’ян зі святом і запевнив, що 
грошова реформа та інші заходи уряду України 
повинні привести до покращання життя грома
дян України. Під час прийняття делегація ОбВУ  
була представлена командувачу Прикарпатською 
військовою округою генерал-полковникові Пет
рові Шуляку та членам його штабу. Відбулася за
цікавлена розмова на військову тематику. Петро 
Шуляк і генерали висловили велике задоволення 
від знайомства з комбатантами з ОбВУ. С. М. 
Фостун запросив військовиків взяти участь у по
свяченні пам’ятної таблиці на честь українських 
збройних формувань, яке відбудеться у липні 
1997 року.

В понеділок 23 вересня делегація ОбВУ вівіда- 
ла новостворюваний музей Визвольних змагань. 
Його директор Володимир Бойко детально роз-
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Пор. Петро Кіщу к серед офіцерів командування Прикарпатського військового Округу.
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повів про підготовку до створення музею, про 
співпрацю з комбатантськими організаціями та 
про пляни на майбутнє. Майор д-р С. М. Фостун 
проявив велике зацікавлення діяльністю музею. 
Від імені ОбВУ він передав музеєві комплект 
усіх нагород, які створені від початку діяльности 
ОбВУ. В. Бойко подякував за цінний подарунок
і висловив упевненість, що співпраця між музеєм 
та ОбВУ буде продовжуватися.

Потім делегація ОбВУ в супроводі депутата 
міської Ради Ярослава Лемика відвідала скульп
тора Василя Ярича, який на замовлення ОбВУ 
виготовляє пам'ятну таблицю на честь Українсь
ких Збройних Формувань. Ця таблиця буде вста
новлена на Львівській ратуші. Цю акцію спонсо
рує ОбВУ. Делегація ОбВУ узгодила з В. Ярошем 
усі деталі виготовлення та встановлення таблиці.

Делегація ОбВУ відвідала Львівський універси
тет їм. Івана Франка, де познайомилася з діяльністю 
університету та факультету журналістики. З діяль
ністю університету знайомив гостей професор 
Василь Лизанчук. автор багатьох праць з пробле
матики українознавства та державотворення.

У вівторок 24 вересня делегація ОбВУ взяла 
участь у засіданні Головної Булави Братства ОУН-

УПА. Голова Братства М. Зеленчук сердечно 
привітав гостей з Великої Британії, а також 
головного редактора «Літопису УПА» Євгена 
Штендеру. Голова ОбВУ розповів членам Голов
ної Булави про діяльність ОбВУ, про співпрацю 
з Братством ОУН-УПА. У свою чергу голова 
Братства Михайло Зеленчук розповів про будів
ництво Дому українського інваліда у Моршині, а 
також про інші проблеми, які вирішує Братство. 
Члени Головної Булави Роман Панкевич та Орест 
Васкул поінформували присутніх про ситуацію у 
справі визнання на державному рівні національ
но-визвольних змагань 19201960 років.

Пополудні того ж дня відбулася зустріч з мером 
Львова. Василь Куйбіда подякував делегації ОбВУ 
за участь у святкуваннях 740-річчя Львова. Він 
подякував також за сердечне прийняття деле
гації міської Ради під час перебування у Великій 
Британії навесні цього року. Голова ОбВУ роз
повів про ситуацію з виготовленням пам'ятної 
таблиці. Було вирішено, що посвячення пам'ят
ної таблиці відбудеться в неділю 20 липня 1997 
року. Зі свого боку В. Куйбіда висловив намір за
просити від імені мерії Українські комбатантські 
організації з усього світу.

У бюрі мера міста Львова. Зліва направо: Пор. Петро Кіи{\к, мер міста Василь Куйбіда, 
майор д-р С. М. Фостун і пан Ярослав Леник - голова комісії депутат міської ради.
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Делегація ОбВУ відвідала виставку відомого 
львівського мистця, почесного громадянина 
Львова Володимира Патика. Виставка розміщена 
в імпозантній сучасній будівлі -  Домі мистця, 
який відкрито 24 серпня 1996 року, в 5 річницю 
незалежности України.

У середу, 25 вересня майор д-р С. М. Фостун 
взяв участь у науковій конференції, присвяченій 
140-річчю від дня народження Івана Франка, яка 
відбулася у Львівському університеті ім. Івана 
Франка. Увечорі С. М. Фостун та П. Кіщук взяли 
участь в урочистій академії на честь 140-річчя 
від дня народження Івана Франка, яка відбулася 
у Львівській опері.

У четвер, 26 вересня делегація ОбВУ відвідала 
Львівську броварню «Колос», яка виступила спон
сором перебування делегації ОбВУ уЛьвові. Гене
ральний директор фірми «Колос» Степан Ґура 
розповів про діяльність фірми, яка продовжує 
традиції Львівського броварництва. Фірма нала
годила контакти з броварами багатьох країн Ев- 
ропи. С. Ґура розповів про свою надавню візиту 
до Великої Британії. Після реконструкції вироб
ництва фірма «Колос» має намір вийти на євро
пейський ринок. У супроводі С. Ґури гості огля
нули виробництво. Голова ОбВУ та пор. П. Кіщук 
сердечно подякували фірмі «Колос» та генераль
ному директорові С. Ґурі за сприяння під час 
перебування у Львові.

Пополудні С. М. Фостун та П. Кіщук були

присутні на засіданні Благочинного фонду та 
Оргкомітету спорудження пам’ятника «Борцям 
за Волю України». Остаточне рішення про вибір 
проекту будівництва пам’ятника буде прийняте 
найближчим часом міською владою.

Увечорі С. М. Фостун та П. Кіщук були при
сутні на презентації 24 тому «Літопису УПА», 
який присвячений журналові «Ідея і Чин», що 
видавався в краю під час визвольних змагань. 
Презентацію провів головний редактор «Літопи
су УПА» Євген Штендера. Виступив також один 
з редакторів журналу, довголітній політв’язень 
Петро Дужий. Після презентації відбувся неве
личкий концерт.

На цьому офіційне перебування делегації ОбВУ 
у Львові закінчилося.

Наступного дня голова ОбВУ виїхав до Івана- 
Франківська. В часі свого перебування на Івано- 
Франківщині від відбув ділову поїздку до Галича, 
провів ряд зустрічей, відвідав українські установи 
й організації, читав лекцію у Прикарпатському 
університеті, а повернувшись до Львова, він у то
варистві автора цих рядків ще відвідав Львівський 
інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, зу
стрівся там з науковцями та знайомився з пра
цею військовознавчого відділення цього Інсти
туту, що його очолює кандидат історичнх наук 
Богдан Якимович.

Інж. Роман Панкевич

ПОМЕР ГЕНЕРАЛ САВА ЯСЬКЕВИЧ
У четвер, 20 червня 1996 року в Сіднеї, Австралія, відійшов у вічність на 101 році життя бл. 

пам. генерал-хорунжий Сава Яськевич, ветеран двох світових війн, патріот і політично-громадсь
кий діяч.

Він народився в Житомирі 1.8.1895 року в національно свідомій родині. Студіював у Київ
ському університеті. В 1916 році був покликаний до російської армії і служив у ній аж до розпаду 
царської імперії. В бурхливі роки революції Сава вступив до української армії, згодом служив в 
Українській Галицькій Армії і в рангу сотника пробув визвольні змагання. В повоєнних роках 
проживав у Галичині. В 1943 році він разом зі своїм сином Левком вступив до Дивізії «Галичи
на», пройшов офіцерські курси і брав участь у Брідській кампанії. Після поновного сформуван
ня Дивізії пройшов з нею її бойовий шлях у Словаччині, Югославії, Австрії і був на фронті під 
Фельдбахом. Перед закінченням війни склав разом із вояцтвом присягу на вірність Україні й 
українському народові. Після капітуляції разом з Дивізією відійшов на Захід і здався англійцям. 
У Ріміні був комендантом табору воєннополонених дивізійників аж до часу розв’язання цього 
табору і переміщення дивізійників до Великої Британії.

До Австралії він виїхав 1949 року і поселився в м. Сіднеї, де зразу ж приєднався до українсь
кого організованого життя. Був головою української громади в тому місті і почесним членом 
Станиці Братства кол. вояків 1 УД УНА. Втішався авторитетом і пошаною в українській громаді.

Вічна Йому пам’ять!
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ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ
АНДРУСИШИН ВОЛОДИМИР, народжений 

31.3.1923 р. в с. Годів, Зборівщина. Воїн І УД 
УНА. Член ОбВУ, гром. діяч. Помер 10 лютого 
1996 року в Манчестері й там похоронений на 
кладовищі Саден 17 лютого того ж року.

БАБИЧ ІВАН, нар. 1.1.1913 року в с. Лішна 
рай. Лісько. Воїн польської армії. Член ОбВУ. 
Помер 11.8.1996 року в Едінбурзі, Шотляндія і 
там похоронений на кладовищі Моунт Вернон 
20 серпня того ж року.

БАКАЙ МИКОЛА, нар. 21.7.1921 р. в Деля- 
тині, Івано-Франківщина. Воїн І УД УНА. Член 
ОБВУ. Помер в м. Олдгамі 12 вересня 1996 року
і похоронений там же 19.9.1996 року.

БЕК ВОЛОДИМИР, нар. 22 вересня 1922 р. в 
Немирові, Львівщина. Воїн І УД УНА. Член ОбВУ. 
Помер у Стокпорті 10 грудня 1995 року. Похо
ронений у крематорію 18 грудня того ж року.

БЕЗУШКО ОСИП, нар. 4 січня 1925 року в 
с.Київець, Івано-Франківська обл. Воїн І УД УНА. 
Член ОбВУ. Помер у м. Карлайлі 19 вересня 1995 
року і там похоронений 25 вересня 1995 року.

БЕЙСЮК ІВАН, нар. 10 грудня 1915 року в 
Косові, Івано-Франківщина. Воїн І УД УНА. 
Член ОбВУ. Помер 13 грудня 1995 року в Міддле- 
тоні й там похоронений 17 грудня того ж року 
на місцевому кладовищі.

БИЛО ЙОСИП, нар. 15.9.1923 року на Полтав
щині. Воїн Р.О.А. ст. десятник. Член ОбВУ. Віді
йшов у вічність у м. Донкастері 3 жовтня 1995 р. 
Похоронений у місцевому крематорію 16 жовтня
1995 р.

БОДЬЮ АНДРІЙ, нар. 31.8.1923 року в Буне- 
ві, Львівщина. Воїн І УД УНА. Член ОбВУ. Пішов 
з життя 30 червня 1996 року в Брадфорді і там 
похоронений 4 липня того ж року.

ВЕРЕМІЄНКО МИКОЛА, нар. 15 квітня 1922 
року в с. Олешки Цурупинського району Мико
лаївська обл. Кол. офіцер радянської армії, майор. 
Довголітній голова Суду Чести ОбВУ й місцевий 
громадський діяч у м. Брадфорді. Пішов з життя 
7 листопада 1995 року і похоронений у м. Брад
форді на кладовищі Норт Барлей 11 листопада.

ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР, нар. 20 жовтня 
1920 року в Озірній, Тернопільщина. Воїн 1 УД 
УНА. Член ОбВУ. Помер 30 серпня 1995 року в

Свіндоні і похоронений у місцевості Коршам на 
кладовищі Лейк Роуж 8 вересня 1995 року.

ГАВРИЛЮК НЕСТОР, нар. 27.11.1920 року в 
Острові, Тернопільщина. Воїн І УД УНА. Член 
ОбВУ. Помер 13 листопада 1995 року в м. Іпсвічі 
й там похоронений на місцевому кладовищі 23 
листопада того ж року.

ГНАТЮК ПАВЛО, нар. 16 березня 1920 року 
в с. Перерільники. Воїн 1 УД УПА. Член ОбВУ. 
Помер 31 жовтня 1994 року в м. Болтоні й там 
похоронений 7 листопада.

ГОЛУБЙОВСЬКИЙ ПЕТРО, нар 1 11 1926 
року в Порхові, Бучацький район Тернопільська 
область. Воїн І УД УНА. Член ОбВУ. Пішов з 
життя 6 січня 1995 року в Нарборов і там похо
ронений на місцевому кладовищі.

ГРИМАЙЛО ІВАН, нар. 9 лютого 1921 року в 
с. Розгірне, Львівська обл. Воїн І УД УНА. Ві
дійшов у вічність 22 липня 1926 року в Бедфорді 
й там похоронений 30 липня на кладовищі Норс 
Роуд.

ГРИНЬКІВ ТЕОДОР, нар. 15 червня 1920 року 
в Зубрці, Бучацький район. Тернопільська область. 
Воїн І УД УНА. Помер у Пітерборо 27 квітня
1996 року й там похоронений 2 травня на кладо
вищі Олд Флетон.

ГРИМАЛЮК ІВАН, нар. 13.8.1918 року в с. 
Пишківці, Івано-Франківська обл. Воїн радянсь
кої і німецької армій, десятник. Член ОбВУ. Пішов 
з життя 29 січня 1996 року в Рочдейлі і там по
хоронений 7 лютого на місцевому кладовищі.

ГУПАН ОСИП, нар. 9.8.1918 року в с. Рошнів, 
Тисменицький район, Івано-Франківська область. 
Воїн Карпатської Січі. Член ОбВУ. Відійшов у 
вічність в м. Лондоні, 9 січня 1996 року. Похоро
нений в рідному селі Рошневі.

ҐЛОВ’ЯК МИХАЙЛО, народжений 4 жовтня 
1927 на Лемківщині. Воїн УНА. Член ОбВУ. 
Помер у Манчестері 25 серпня 1996 року і там 
похоронений 3 вересня на кладовищі Мостон.

ҐРЕЛЮ К МИХАЙЛО, нар 9 3 1927 року в 
Ілемні, Калущина. Воїн І УД УНА, ст. десятник. 
Член ОбВУ. Помер у лікарні біля Бостону 9 серп
ня 1995 року. Похоронений у крематорію 15 серп
ня того ж року.

ДЕМ ’ЯНЧУК ПАВЛО, нар. 10 5.1924 року в
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с.Губин. Бучаччина. Воїн 1 УД УНА. Член ОбВУ. 
Пішов з життя 23 грудня 1995 року в Норт Бер- 
вік, Шотляндія, і там похоронений на місцевому 
кладовищі 29 грудня 1995 року.

ДІДАК ІВАН, нар. 12.2.1924 року в Городку, 
Львівська область. Воїн І УД УНА. Член ОбВУ. 
Помер 9 липня 1995 року в Рочдейлі й там похо
ронений на місцевому кладовищі 14 липня того 
ж року.

ІЛЬНИЦЬКИЙ НЕСТОР, нар. 20 жовтня 1908 
року в Слобідці, Тернопільщина. Воїн 1 УД УНА. 
Член ОбВУ. Помер 2.2.1996 року в Ноттінґгамі і 
там похоронений на кладовищі Вілфорд Гілл.

ЖУПНИК ІЛЬКО, нар. 19.2.1923 року в с. Мо- 
лодятин, Івано-Франківська область. Воїн І УД 
УНА. Пішов з життя 4 серпня 1996 року в м. 
Болтоні. Похоронений 14 серпня на місцевому 
кладовищі.

ЗАХАРЧУК МИХАЙЛО, нар. 6.6.1918 року в 
Заліссю, Бучаччина. Курсант підофіцерської шко
ли рад. армії, воїн 1 УД УНА хор., громадський 
діяч, довголітній член Головної Управи ОбВУ, 
помер 18 квітня 1996 року в лікарні м. Лондону. 
Похоронений 2 травня на кладовищі Ґаннерс- 
бері в Лондоні.

ІЛЬЧИШИН СТЕПАН, нар. 1 травня 1921 року 
в Ярославі. Воїн 1 УД УНА. Помер 19 квітня
1996 року в Мелтон і там похоронений 25 квітня 
того ж року.

КЕЛЕМКО ВОЛОДИМИР, нар. 27.10.1924 року 
в Горіхово, Житомирщина. Танкіст німецької 
армії від 1942-1945 року. Член ОбВУ. Помер 20 
лютого 1996 року в м. Дарбі й там похоронений
1 березня на місцевому кладовищі.

КЛЬОЦКО МИКОЛА, нар. 30 вересня 1923 
року в Барищі, Бучаччина. Воїн І УД УНА, ст. 
дес. Член ОбВУ. Помер 10 жовтня 1995 року в 
м. Лондоні і похоронений 17 жовтня на кладо
вищі Ґаннерсбері.

КОВАЛЬ ВАСИЛЬ, нар. 11 травня 1920 року у 
Викотах, Самбірщина. Воїн І УД УНА, Помер у 
місцевості Сляв 30 березня 1996 року й там по
хоронений.

КОРНІЄНКО ОЛЕКСА, нар. 18 квітня 1929 
року в Товкмачку, Запоріжжя. Воїн І УД УНА. 
Помер 17 листопада 1995 року в м. Дарбі й там 
п охоронений^ листопада того ж року.

КОРПАН ЙОСИФ, нар. З березня 1991 в Під- 
гайцях. Воїн І УД УНА. Член ОбВУ. Пішов з 
життя 15 грудня 1995 року в м. Кембріджу і там 
похоронений на місцевому кладовищі 22 грудня
1995 року.

КОТУРБАШ ЯРОСЛАВ, нар. З листопада 1929 
року у Верхньому Струтені. Воїн І УД УНА. По
мер в Едінбурзі, Шотляндія, 2 грудня 1995 року
і там похоронений 8 грудня того ж року.

КУЗЬМА ІВАН, нар. 30 червня 1925 року в 
Підлубцях, Львівська область. Воїн 1 УД УНА. 
Член ОбВУ. Помер 8 січня 1996 року в Діннінґ- 
тоні й там похоронений 16 січня 1996 року на 
місцевому кладовищі.

ЛАВРУШКА СЕМЕН, нар. 19 травня 1913 року 
в Копичинцях. Воїн Дружин Українських Націо
налістів (ДУН) і 1 УД УНА, десятник. Член ОбВУ. 
Помер 9 квітня 1996 року в Лондоні й там похо
ронений на кладовищі Ґаннерсбері 19 квітня того 
ж року.

ЛОМАҐА ЮРІЙ, нар. 7 квітня 1921 року в 
Ланчині, Івано-Франківська обл. Воїн 1 УД УНА. 
Пішов з життя 19 грудня 1995 року в м. Лінколні 
й там похоронений 28 грудня 1995 року на міс
цевому кладовищі.

МАДИЛЮС МИХАЙЛО, нар. 1 листопада 1921 
року в с.Фалиш, Львівська область. Член ОбВУ. 
Воїн І УД УНА. Помер 22 вересня 1995 року в 
Бедфорді й там похоронений на місцевому 
кладовищі.

МАРНИЦЬКИЙ ЛЕВ, нар. 6 серпня 1922 року 
в с. Завалові, Тернопільщина. Воїн 1 УД УНА. 
Відійшов у вічність 18 грудня 1995 року в Пітер- 
боро і там похоронений 27 грудня 1995 року на 
кладовищі Істфілд.

ПАНІВНИК ГРИГОРІЙ, нар. 24 січня 1924 
року в Дрищові, Підгаєччина. Воїн 1 УД УНА 
ст. десятник. Активний діяч Відділу ОбВУ і гро
мади. Помер 27 грудня 1995 року, і похоронений
15 січня в м. Олдгамі на кладовищі Ґрінакрес.

МОРАВСЬКИЙ ТЕОФІЛ, нар. 24 червня 1923 
року в с. Носів, Підгаєччина. Воїн 1 УД УНА, 
член ОбВУ. Помер 11 серпня 1996 року в м. Лідс 
Йоркшір і там похоронений на кладовищі Кіл- 
лінерк.

ПАНЧАК МИХАЙЛО, нар. 22.5.1922 року в 
Лісному Хлібичині. Воїн 1 УД УНА. Помер у 
м. Аннан, Шотляндія, 5 грудня 1995 року і там 
похоронений на місцевому кладовищі.

ПЛЕСКАНКА ІВАН, нар. 18 січня 1918 в с. 
Блажів Самбірського району Львівської области. 
Воїн І УД УНА. Член ОбВУ. Помер 24 вересня
1995 року в Нортгамптоні й там похоронений.

ПРИЙДУН ІВАН, нар. 18.2.1915 року в с. Ліс
ники Бережанського району Тернопільщина. 
Воїн І УД УНА. Кол. підпільник на рідних зем
лях, активний громадський діяч в українській 
громаді м. Болтону. Член ОбВУ. Відійшов у віч
ність 21 жовтня 1994 року в м. Болтоні. Похоро
нений 31 жовтня на місцевому кладовищі в м. 
Болтоні.

ПРОКОПІВ ПЕТРО, нар. 21 січня 1923 року в 
Липиці Долішній Рогатинщина. Воїн 1 УД УНА. 
Помер 14 грудня 1995 року й похоронений на 
кладовищі м. Олдгаму 19 грудня 1995 року.

- 9 5 -



ПРОЦИК ДМИТРО, нар. 5.5.1915 року в Ко- 
зара Івано-Франківщина. Воїн 1 УД УНА. Член 
ОбВУ. Пішов з життя в лікарні м. Дамфрісу, 
Шотляндія, 27 серпня 1995 року і похоронений
31 серпня 1995 року в місцевому Локербі.

РАК ІВАН, нар. 17.6.1928 років 1918 року в 
Брюховичах. Воїн І УД УНА. Довголітній прапо
роносець головного прапора ОбВУ. Відійшов у 
вічність 25 березня 1996, і похоронений ЗО 
березня того ж року в Лестері.

РАФАЛЮК ПАВЛО, нар. 20 березня 1996 року. 
Воїн І УД УНА. Член ОбВУ. Провідний місце
вий громадський діяч у м. Ноттінґґамі. Помер 11 
серпня 1996 року й похоронений у м. Ноттінґ- 
гамі 20 серпня на місцевому кладовищі.

РЕГУЛІ ВАСИЛЬ, нар. 24 квітня 1915 в Коба- 
ках, Косівщина. Воїн польської армії і І УД УНА. 
Член ОбВУ. Відійшов у вічність 25 лютого 1995 
року в м. Комбріджі й там похоронений на міс
цевому кладовищі. 6 березня 1995 року.

РОМАН ІВАН, нар. 21 січня 1923 року в с. 
Токарки, Лемківщина. Воїн І УД УНА. Член 
ОбВУ. Помер 21 жовтня 1995 року в Стокпорті 
й там похоронений на місцевому кладовищі 26 
жовтня 1996 року.

СЕМ’ЯНЧУК ІВАН, нар. 16.3.1911 року в Коро
пець, Тернопільщина. Воїн І УД УНА, Член ОбВУ, 
довголітній голова Відділу ОбВУ в Кіхлей. 
Пішов з життя 6 жовтня 1995 року в Кіхлей і там 
похоронений на місцевому кладовищі.

СИГЕРИЧ СИЛЬВЕСТЕР, нар. 16 липня 1924 
року в Скелівцях, Самбірщина. Воїн 1 УД УНА. 
Член ОбВУ. Помер 23 липня 1995 року в м. Чел- 
тенгамі. Похоронений 2 серпня 1995 року, там 
же в місцевому крематорію.

СЛОБОДЯН МИХАЙЛО, нар. 14 серпня 1919 
року в Бортниках, Івано-Франківщина. Воїн 1 УД 
УНА. Член ОбВУ. Помер 3 вересня 1995 року в 
Лондоні й там похоронений.

СМАЛЬ АРТЕМ, нар. 25 травня 1927 року в 
Ламикові Радехівщина. Воїн 1 УД УНА. Член 
ОбВУ, довголітній член Управи лондонського 
Відділу ОбВУ. Пішов з життя 7 січня 1996 року, 
похоронений 17 січня 1996 року на лондонсь
кому кладовищі Ґаннерсбері.

СТЕЦЬКІВ ІВАН, нар. 30.6.1912 року у Львові. 
Воїн 1 УД УНА. Помер у Дарбі 15 вересня 1995

року і там похоронений на місцевому кладовищі, 
27 вересня 1995 року.

ТКАЧИК ІВАН, нар. 11.9.1919 року в Дубні. 
Член-добродій ОбВУ. Помер 23 січня 1995 року 
в м. Ґлостері й там похоронений 31 січня того ж 
року.

ТКАЧУК ПАВЛО, нар. 7 жовтня 1924 року в 
с. Олеша Монастирського району Тернопільська 
область. Воїн 1 УД УНА. Член ОбВУ. Відійшов 
у вічність 1 листопада 1995 року в лікарні м. Ле
стеру. Похоронений 6 листопада на кладовищі в 
Мелтон Мовбрай.

ТОРКОНЯК МИХАЙЛО, нар. 6 червня 1925 
року в с. Залісся Бучаччина. Воїн 1 УД УНА, Ві
дійшов у вічність 15 травня в м. Челтенгамі й там 
похоронений у місцевому крематорію 22 травня
1996 року.

ФІТЕЛЬ МИХАЙЛО, нар. 8 лютого 1920 року 
в Янові Старому, Львівщина. Воїн 1 УД УНА. 
Помер 17 лютого 1996 року в м. Лінколні й там 
похоронений на місцевому кладовищі 22 лютого
1996 року^

ХОПТІЙ МИХАЙЛО, нар. 18 червня 1919 року 
в с. Валівці Перемишлянщина. Підпільник на 
рідних землях, учасник визвольної боротьби, 
Член ОбВУ, активний діяч української громади 
в м. Брістолю. Помер 8 листопада 1995 року в м. 
Брістолю і там похоронений 22 листопада.

ХРАБАТИН МИХАЙЛО, нар. 25.8.1920 року в 
с. Вовчинці, Івано-Франківщина. Воїн 1 УД УНА. 
Член ОбВУ. Помер 29 березня 1995 року в м. Лій
і там похоронений 3 квітня 1996 року на місце
вому кладовищі.

ІЦЕРБА ІВАН, нар. 7 липня 1921 року в с. 
Кальне, Бережанського району, Тернопільська 
область. Воїн 1 УД УНА. Член ОбВУ. Помер 2 
липня 1996 року в м. Челтенгамі. Похоронений 
в місцевому крематорію.

ЯВОРСЬКИЙ ІВАН, нар. 18 травня 1925 року 
в с. Сулятичі, Львівська обл. Воїн 1 УД УНА. 
Член ОбВУ. Пішов з життя 20 грудня 1995 року 
в м. Рочдейлі і там похоронений у місцевому 
крематорію 28 грудня того ж року.

ВІЧНА ЇМ ПАМ’ЯТЬ!

(Облік померлих членів ОбВУ, поданий від 1.8. 1995 
до 15.9.1996 року)

УТОЧНЕННЯ
В «Сурмачі» за 1995 рік у списку померлих членів ОбВУ було помилково подано, що член ОбВУ 

побратим Жолоб’юк Василь помер у м. Стокпорті й там був похоронений, а мало бути, що він помер 
у с. Солотвина і похоронений був у його рідному селі Монастирчани Богородчанський район Івано- 
Франківська область.
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ВИДАННЯ ОбВУ

О. Т. Визвольна боротьба українського народу. Лондон, 1950.

Князь М. І. Токаржевський-Карашевич, Свято Покрова Богородиці. Лондон,
1953 (вичерпане).

Проф. д-р Володимир Кубійович, Етнічні групи південно-західної України (Галичина). 
Записки НТШ. Праці історично-філософської секції. Том 160. 
Лондон-Мюнхен-Париж, 1953 (вичерпане).

Список полеглих воїнів І УД УНА. Головна Управа ОбВУ. Лондон, 1958 (вичерпане).

Д. Кетрос, Так творилося українське військо. Лондон, 1958 (вичерпане).

Альманах ОбВУ (1949-1964), Головна Управа ОбВУ. Лондон, 1967 (вичерпане).

Микола Верес, В чужинних припливах. Поезії. Лондон, 1967.

Святомир М. Фостун, Плем’я непокірних. Історична повість. Лондон, 1971 (вичерпане).

Другий Альманах ОбВУ (1964-1980), Головна Управа ОбВУ. Лондон, 1980.

Вояки-воякам, пропам’ятне видання. Головна Управа ОбВУ. Лондон, 1981 (вичерпане).

Богдан Бора, Буремні дні. Збірка поезій. Спільне видання ОбВУ з Головною Управою 
Братства кол. вояків І УД УНА. Торонто-Лондон, 1982 (вичерпане).

Полк. Євген Побігущий-Рен, Мозаїка моїх споминів. Том І. Лондон 1982 (вичерпане).

Полк. Євген Побігущий-Рен, Мозаїка моїх споминів. Том II. Лондон 1985 (вичерпане).

Вояки-воякам, пропам’ятне видання. Книга друга. Головна Управа ОбВУ.
Лондон, 1986 (вичерпане).

Володимир Ґоцький, На другому етапі. Спогади. Том І. Лондон 1990 (вичерпане).

Третій Альманах ОбВУ (1980-1990), Головна Управа ОбВУ. Лондон, 1990.

Володимир Гоцький, 3 Перемишля до Ріміні. Спогади. Том II. Лондон, 1993.

Вояки-воякам, пропам’ятне видання. Книга третя. Головна Управа ОбВУ.
Лондон, 1993.

Вояки-воякам, пропам’ятне видання. Книга четверта. Лондон-Київ, 1994.

Вояки-воякам, пропам’ятне видання. Книга п’ята. Лондон-Львів, 1995.
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