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Передмова
Збірників документів «Видатні діячі української діаспори: документи з
фондів ЦДАЗУ. Збірник документів» започаткований, щоб через архівні
документи познайомити підростаюче покоління з видатними українськими
державними діячами, що змушені були покинути рідну домівку і в чужому
краю боротись за незалежність України. У першому випуску збірника
представлено добірку документів про життя і діяльність ідеолога державної
самостійності України, організатора українського війська, голови Директорії
УНР, видатного журналіста, літературного і театрального критика Симона
Петлюру.

Представлені

матеріали

дозволяють

простежити

всю

багатогранність і різноманітність інтересів Симона Васильовича, висвітлити
шлях боротьби, яким він йшов разом зі своїм народом з юних літ і до
останнього дня.
«В українську державність ми віруємо, в її неминучість ми переконані.
Для нас вона є до певної міри живою реальністю, бо ідеї її ми носимо в серці,
бо її духом і її потребам овіяне наше життя…» - писав Симон Петлюра. Хто
він? Революціонер, чи літературний критик, організатор українського війська
чи політичний діяч. Він залишився для історії людиною високих моральних
якостей, що змогла запалити в серцях людських вогонь чину, витривалості і
впертості, вказала і пройшла разом зі своїм народом шлях боротьби за
національний ідеал з юних літ і до передчасної смерті.
Симон Васильович Петлюра народився 10 травня 1879 у Полтаві в сім’ї
міщан козацького походження. Початкову освіту отримав у церковноприходській школі, після якої перейшов до духовної бурси, а з 1895 року
вчився у Полтавській духовній семінарії, в якій виявив великі здібності та
користувався авторитетом серед товаришів. Саме на часи перебування в
семінарії припадає розвиток його національної свідомості і захоплення
революційними ідеями. Ці вподобання Петлюри привели до виключення
його з семінарії у 1901 році. Під небезпекою арешту восени 1902 Симон
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Петлюра

виїхав

на

Кубань,

де

працював

викладачем,

архівістом

(упорядковував документи Кубанського козацтва), був членом Революційної
української партії (РУП) у Катеринодарі. У грудні 1903 року за активну
революційну діяльність і публікації у закордонних виданнях партії його було
заарештовано царським урядом. Після звільнення у березні 1903 року Симон
Васильович повернувся до Києва, де працював секретарем редакції газети
«Рада», з згодом співредактором часопису «Слово».
Згодом Петлюра переїхав до Москви, де проявив себе як активний
український діяч. Працюючи бухгалтером на великому підприємстві, він весь
свій вільний час присвячував Україні: започаткував щомісячний часопис
«Украинская Жизнь», друкував статті в київському часописі «Україна»,
заснував перше українське товариство «Кобзарь». У Москві остаточно
сформувався

національно-суспільний

і

політичний

світогляд

Симона

Петлюри.
З початком І Світової війни його було призвано до війська, де протягом
1916-1917 рр. він обіймав посаду заступника уповноваженого «Союзу Земств
и Городов» на Західному фронті - допоміжної фронтової організації.
З початком революції велика хвиля національного українського
відродження захопила Петлюру. У цей час Симон Васильович у Києві і всю
енергію спрямовує на формування українських збройних сил, бореться з
неприхильним ставленням до них деяких членів Центральної Ради й
відкритим опором російських сил.
Наприкінці 1917 р., не погоджуючись з політикою голови Генерального
Секретаріату В. Винниченка, він вийшов з уряду й виїхав на Лівобережжя, де
організував Гайдамацький Кіш Слобідської України, який в січні-лютому
1918 р. відіграв вирішальну роль у боях за Київ і ліквідації більшовицького
повстання, центром якого був Арсенал, взятий українськими військами під
безпосереднім керівництвом С. Петлюри.1 Завдяки цим подіям Українська
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Центральна Рада змогла проголосити ІV універсал і визнати Українську
Народну Республіку (УНР) суверенною державою українського народу.
Після гетьманського перевороту 28 квітня 1918 р. влада скерувала всі
зусилля, щоб збороти національно-демократичний та військово-козацький
дух, який набрав виразних форм. Тоді Петлюру було ув’язнено як
небезпечного для російської реакції провідника, але від цього його
популярність серед українських народних мас лише збільшилась.2
Широке народне невдоволення гетьманським урядом прискорило його
падіння. У ніч на 14 листопада 1918 р. у Києві було створено Тимчасовий
повстанський уряд – Директорію, до складу якої було обрано Симона
Петлюру. Він організував боротьбу за українську державність як Головний
Отаман Армії УНР, а після від’їзду В. Винниченка за кордон і як голова
Директорії.
У важких внутрішніх і зовнішніх умовах протягом 10 місяців він
очолював новітню збройну боротьбу за Українську Державність проти
більшовиків і Денікіна. Армія УНР пережила в оточенні ворогів два
«трикутника смерті», пройшла Зимовим Походом у запіллі білих і червоних
москалів, у витривалих боях не допустила в 1919 році більшовиків до
Угорщини, а в 1920 році до Чехословаччини, як рівно ж допомогла Польщі
уникнути російської окупації.3 Уклавши договір з Польщею 21 квітня 1920
року, Петлюра втратив підтримку українців, а після підписання миру між
Польським урядом та Радянською Росією, його зрадили і поляки. 21
листопада армія УНР змушена була перейти за Збруч, де її інтернувала
союзна держава.
Симон Петлюра залишив межі України і виїхав за кордон. З кінця 1920
року починається еміграційний період його діяльності. Симон Петлюра з
урядом перебував якийсь час у Тарнові, пізніше у Варшаві, Будапешті, Відні,
а з кінця 1924 року оселяється в Парижі.
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Перебування Симона Петлюри у столиці Франції почалося спокійно,
без розголосу. Визвольної боротьби він не припинив, замінивши бойову
зброю на політичне слово.4 Значну увагу приділяв консолідації української
політичної еміграції і намагався привернути увагу світової спільноти до
українського питання.
Симон Петлюра заснував тижневик «Тризуб» – видання, яке
відігравало значну роль у постійній мобілізації культурних і політичних сил в
усіх країнах українського поселення. У цьому журналі Симон Васильович
друкував статті з питань національного визволення України, громадськополітичного і культурного життя української еміграції. Він публікував
політичні огляди, акцентував увагу на розвитку подій в Україні, визначаючи
їх значення для боротьби за незалежність. Цей журнал проіснував до початку
гітлерівської окупації Парижу.
Слово Симона Петлюри виявилось не менш загрозливою зброєю в
боротьбі з більшовицьким ворогом. 25 травня 1926 року у м. Парижі на
вулиці Расіна куля більшовицького агента Шварцбарда, обірвала життя
Симона Петлюри. Його було поховано на паризькому цвинтарі Монпарнас.

***
До збірника увійшли документи з архівного фонду ЦДАЗУ ф. 15
«Колекція журналів, газет та бюлетенів, виданих за кордоном». Це в
основному статті з громадсько-політичного та літературно-мистецького
тижневика «Тризуб» – органу Державного центру УНР. Видання було
засноване Симоном Петлюрою і видавалось у Парижі з 15 жовтня 1925 р по
15 травня 1940 р. Цей тижневик був одним із найвпливовіших в українській
періодиці Франції, мав широке коло читачів в українських громадах Західної
Європи. На сторінках цього журналу міститься багато цікавих та
маловідомих публікацій про Симона Петлюру, а також інших видатних діячів
науки, культури, українського визвольного руху, які змушені були жити в
еміграції.
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Всього до збірника увійшло 10 статей за період з 1929 по 1936 роки.
Матеріал згруповано у два розділи. Розділ І «Симон Петлюра – публіцист»
містить авторські статті діяча. В цих публікаціях прослідковується основна
ідея автора – неминучість української незалежності. Розділ ІІ «Симон
Петлюра у публікаціях сучасників і послідовників» містить статті-спогади,
написані найближчими соратниками Симона Васильовича, які особисто
знали діяча українського визвольного руху. Матеріал підбирався таким
чином, щоб висвітлити різні періоди його життя. У додатках подані фото, та
сканкопії окремих документів5, що ілюструють життя та діяльність Симона
Петлюри.
Окремі статті збірника подано повністю, проте певна кількість
документів вміщена зі скороченнями, оскільки вони є великими за
розмірами. Всі документи подаються у хронологічному порядку.
Документи збірника мають складені упорядником заголовки, що
містять порядковий номер документа, його вид, інформацію про автора,
зміст, а також дату і місце публікації документа.
Документи подаються мовою оригіналу згідно із сучасними нормами
правопису.

Орфографічні

та

пунктуаційні

помилки

виправлені

без

застережень. Упорядником збережено стиль викладу документів і всі їх мовні
особливості, пов’язані зі специфікою мовлення першої половини ХХ
століття, або української діаспори.
Скорочення у словах, а також абревіатури організацій, установ та їх
органів подаються окремо у списку скорочень.
У разі пропуску частини тексту при оформленні витягу із документа на
його місці ставляться квадратні дужки з трьома крапками – […].
Кожний документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце
його зберігання (скорочена назва архіву, номер фонду, опису, справи,
аркушів) або публікації.
5
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Для

зручності

у

користуванні

збірником

складено

довідково-

інформаційний апарат: примітки до тексту документів, список документів,
що публікуються, список скорочень, іменний та географічний покажчики.
У цьому збірнику зібрано лише маленьку частку документів про
Симона Петлюру, що зберігаються у ЦДАЗУ, тим не менше, ці публікації
відображають основні ідеї діяча, а також його сучасників, які були
направлені на боротьбу за незалежність України.
Вікторія Шереметьєва
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Розділ І. Симон Петлюра – публіцист
№1
Зі статті В. Марченка6 «Перед широким світом» про роль
української наукової спільноти на чужині. Париж, 15 жовтня 1925 р.
ПЕРЕД ШИРОКИМ СВІТОМ
Наша боротьба не закінчилася відступом Уряду7 та Армії8 поза межі
батьківщини.

Те

становище,

в

якому

ми

перебуваемо9,

можна

схарактеризувати так: під натиском переважаючих сил ворога та з огляду на
не сприяючу міжнародню ситуацію, ми відійшли на другу лінію наших
бойових позицій, де й провадимо підготовчу працю для осягнення чергової
мети нашої боротьби.[…]
Ми певні, […] що Україна не помирилася з московсько-комуністичною
окупацією і що вона, зберігаючи відпорну силу в собі, думае і дбае про
знищення, коли слушний час прийде, окупантської влади, збіраючи поки що
необхідні для того засоби, передумови успішної боротьби.[…]
Як довго наша нація і ми, як частина її, поза межами батьківщини
суща, буде перебувати на цих позиціях, як довго тягтися буде період
підготовчої праці до рішучої боротьбі, – такі і схожі до них питання
являються сьогодня безпредметними. Більше значіння мае власний контроль
над перепровадженням тієї праці, що її в подібних обставинах потрібно
здійснити. Одною з вимог в цій справі е своечасність і непроволікання
певних підготовчих засобів.[…]
Маштаб ціеї праці – колосальний. […] Зазначимо тільки, що закон
розподілу національних сил поклав на нас – тих, що живуть тепер на
6

В. Марченко – один із псевдонімів Симона Петлюри.
Уряд Української Народної Республіки (УНР).
8
Армія УНР.
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чужині, – певну пайку праці, яку тільки ми – і більше ніхто – й можемо
виконати. Вона полягае в бережному плеканню державних традицій,
здобутих під час крівавої боротьби, в утворенню та розвитку культурних
цінностів, потрібних для нашого всебічного звільнення, і в широко закроеній
програмово-інформаційній роботі, тісно зв’язаній як зі справою нашої
визвольної боротьби взагалі, так і з поодинокими її потребами зокрема.[…]
Тільки спільними силами всіх творчих елементів нашого громадянства,
свідомого своеї історичної відповідальности перед справою і організованого,
ми можемо собі дати раду з тими численними завданнями, що стоять перед
нами сьогодня в нашій діяльності назовні.[…]
Українська професура багато зробила на чужині. За її працею в
українських Високих Школах в Чехословаччині10, де здебільшого здобувае
тепер освіту наша молодь, з уважністю і прихильністю завжди стежить наше
громадянство, високо ту працю її, таку потрібну цінючи. […] Відгук
української наукової праці, що провадиться в Високих Школах Праги та
Подебрадів, мусить перейти поза межі тіеї країни, де ці школи
функціонують, та стати відомим як науковому, так і громадському світові. В
організації такого відгуку, в сотворенню певного резонансу для тіеї наукової
праці згаданих шкіл полягае одно з важливих завдань програми нашої
національної праці взагалі. Ясна річ, що це завдання може бути здійснене
тільки заходами самої професури, і її творчими зусиллями і організаційною
іниціятивою бо ніяка инша національна корпорація цього виконати не
може. […]
Річ іде про утворення Українського Академичного Комітету в Празі11
як академичної організації, що об’еднує зусилля українських наукових
товариств, які перебувають на чужині, на грунті розвитку української науки
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Українські вищі навчальні заклади Чехословаччини – Український Вільний
Університет
(УВУ),
Український
Високий
Педагогічний
інститут
ім. М. Драгоманова (УВПІ) у Празі, Українська Господарська Академія (УГА) в
Подебрадах, Український Інститут Громадознавства (УГІ).
11
Українська наукова організація, створена у 1925 році з метою об'єднання
українських наукових установ і репрезентування української науки.
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та

нав’язання

контакту

з

созвучними

міжнародніми

науковими

організаціями. Широкі завдання, поставлені собі згаданим Комітетом,
охоплюють

організацію

наукових

з’їздів

українських

учених,

співробітництво їх як певної корпорації і окремої національної секції при
спеціяльній установі Ліги Націй – Комісії Кооперації Інтелектуальної Праці,
співробітництво в наукових міжнародніх установах, участь в міжнародніх
наукових

виданнях,

участь

в

чергових

міжнародніх

конгресах

та

конференціях і т. д. […] Більше як якась инша сфера, ця галузь нашого життя
наочно демонструе нашу національну здібність до конструктивної праці і
наявність за нами тих елементів державної творчости, що самі за себе
промовляють і являються незапереченими доказами оправданости змагань в
цьому напрямку. […]
В очах чужоземного політика вони е певною величиною, з якою він не
може не рахуватися в утворенню своеї опінії про наші творчі можливості;
рівно як і в руках українського політика вони е тим цінним матеріялом, що
улегшуе його політичну працю і дае їй міцнійші підпори.[…]
Українському громадянству було великою радістю довідатися про
утворення накової інституції, що ніби вивершила організаційні заходи нашої
професури в справі об’еднання наукових сил та намітила нові шляхи для
їхньої діяльности в напрямку зближення з созвучними їм міжнародними
установами. Ще більшою радістю буде для нього, коли воно дізнаеться про
кооперацію і контакт в праці наших учених з цими установами, як про річ
реальну і переведену в життя. Нові зв’язки з представниками світової науки
викривають нові перспективи для нашої інформаційної праці. А ними не слід
нехтувати вже хоча би через те, що сьогодня люде науки е одночасно і
громадськими та державними діячами. […]
В. Марченко
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 115, арк. 3–5
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1925. – ч. 1, 15 жовтня. С. 5.
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№2
Редакційна стаття С. Петлюри в тижневику «Тризуб», щодо
необхідності здобути Україні місце в Європі. Париж, 17 січня 1926 р.
Париж, неділя, 17 січня 1926 року.
Наше місце в Європі… Читальник, напевне, з великим інтересом
спиниться над статтею, присвяченою цій проблемі, яка має таку вагу для
всього нашого майбутнього. Так ми – європейці, європейці територіально,
фізично, психично; європейці своїм світоглядом, своїми традиціями, що їх
полишили нам у спадщину минулі покоління. По Західній Європі розкидано
стільки слідів наших безпосередніх і міцних зв’язків з Заходом, що їх
обірвала на якийсь час історична доля України.
Отже, цілком природно, що відроджена до нового життя Україна
одразу звернула очі на Захід. Обличчам на Захід!
І коли тепер, поки що Велика Україна обрізана від культурного світу
китайським муром, і її міцно ще тримає в своїх лабетах Москва, що так
дбайливо охороняє її, своїм старим звичаєм, од «розкладового» впливу
«гнилого» Заходу, то ще більше зростає роля сучасної української еміґрації.
По-за своїм політичними значінням, ясним для кожного, вона має ще й
велику вагу культурну. Перед нею стоять саме в цій сфері поважні завдання.
Вона повинна, опанувавши перш за все мови світові, перейнятися сама
наскрізь західнє-європейською культурою, її духом, засвоїти все те цінне, що
дає сучасне життя європейське, наука, техніка. Засвоїти те все глибоко, щоб
потім понести на рідну землю, віддати їй, і стати речниками нових, живих і
тривких взаємин з Заходом.
Але напитися тільки самим води живої безпосереднє з криниць
європейської культури – це ще не все. На неї спадає обов’язок не легкий –
ознайомити Захід з нами, з нашими здобутками, з тим, що внесла Україна
свого в царині науки, літератури, мистецтва в скарбницю загальнолюдського духу.
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Ми повинні здобути знову своє місце в Європі!
Ці завдання складні, що стоять перед нашою еміґрацією, вимагають
праці великої, орґанізованої і систематичної.
Треба глибоко продумати ці завдання, уяснити собі їх значіння, знайти
шляхи до їх вирішення.
А, зрозумівши вагу цієї проблеми для нас, і здавши собі виразно справу
з того, що і як власне ми тут можемо зробити, чим прислужитися рідному
краєві, віддати цій праці свою енерґію і сили.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 116, арк. 33–33зв.
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1926. – ч. 14, 17 січня. С. 1.
№3
Стаття В. Марченка «Пам’яті полеглих за державність» про
необхідність лишатися вірним ідеям, за які загинули борці за незалежну
Україну. Париж, 22 січня 1926 р.
ПАМ’ЯТІ ПОЛЕГЛИХ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ
В день свята української державности встають передо мною постаті
лицарів і мучеників великої ідеї.
Тих, що життям своїм заплатили за свою віру в ню.
Тих, що найдорожчим скарбом засвідчили відданість батьківщині.
Тих, що власним чином крови і праці, гарячого патріотизму і
виконання обов’язку, уміння – для одних слухатись і для других наказувати,
а обом і разом коритись вищим наказам нації, через її вождя переказаним,
розпочали нову добу в історії України.
Тих, що створили спільним чином свого життя найкращу леґенду нації
– леґенду оружної боротьби її за своє право жити вільною і державнонезалежною.
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Тих, хто заслужив право на те, щоб стати незабутнім в історії України,
хто зв’язав її величнє минуле з світлим майбутнім і переказав нам, живим та
прийдешнім

поколінням,

великий

заповіт

національної

помсти

та

недовершеного чину.
Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров’ю. Нашої – так
само. Кров’ю чужою і своєю. Ворожою і рідною. Кров закінчує глибокі
процеси

національних

емоцій,

усвідомлень,

орґанізаційної

праці,

ідеолоґичної творчости, всього того, що нація і свідомо і ірраціонально
використовує для ствердження свого права на державне життя.
Кров, пролита для цієї величньої мети не засихає. Тепло її все теплим
буде в душі нації, все відограватиме ролю непокоючого, трівожного
ферменту, що нагадує про нескінчене і кличе на продовження розпочатого.
З цим чуттям завжди переживаю я наше свято державности. Воно все
зв’язується у мене з дорогими – незабутніми образами тих, хто дав нам право
його святкувати, подібно до того, як величаві мелодії нашого гимну, що в цей
день здаються особливо урочистими, а слова зобов’язуючими, – все
зливаються з передсмертними стогнаннями тих, чий дух тоді тільки повірить
в щирість і поважність нашого святкування, коли ми не словами – співами, а
ділами докажемо нашу моральну вартість бути достойними свята.
Хай же в цей день ми глибше, як коли, відчуємо велику увагу
передсмертних заповітів наших лицарів!
Хай свято сьогодняшнє навчить нас шанувати пам'ять полеглих і
бережно плекати традиції боротьби за українську державність, такі чисті і
проречисті, такі ушляхотнюючі, бо і оправдані і окроплені святою кров’ю
найкращих синів нації.
А найголовнішою з цих традицій буде: пам’ятати про неминучість
відновлення боротьби тими самими знаряддями і під тими самими гаслами,
що ними користувалися і ними одушевлялися жертви військових подій 19171920 рр.
13

Українські мечі перекуються на рала тільки тоді, коли гасло –
Незалежна

Держава

Українська

– перетвориться

в дійсність і

забезпечить отому ралові можливість зужитковувати рідну плодючу землю з
її незчисленними богатствами не для потреб третього або другого з
половиною чи якого иншого інтернаціоналу, а для устаткування і зміцнення
власного державного добра і збагачення рідного народу.
Отже: не забуваймо про меч; учімося міцніше тримати його в руках, а
одночасно дбаймо про підживлення нацією моральних елементів її буття –
творчої любови до батьківщини, сторожскости до ворога та помсти за
кривди, заподіяні ним, – в симбіозі яких знайдемо і вірний шлях до
звільнення і проґрам для будівництва!
Великий чин наших лицарів вчить вірності ідеалам і умінню
підпорядковуватись. Тільки вірність і слухняність творять передумови успіху
національної боротьби.
Біля гасла: Українська Народна Республіка

–

Українська

Незалежна Держава об’єдналися всі справді активні сили нації в її
боротьбі за незалежність. Тільки в моральній атмосфері, утвореній тією
боротьбою, могли з’явитись світлі постаті полеглих, тільки на цьому ґрунті
могла зродитись жива легенда дальшої нашої боротьби, що живе
невмирущою в душі нації і ферментує її сили на нові виступи.
Моральним чотирьокутником – отим старокозацьким табором –
поставимося ми в переходові дні нашої історії до всіх негідних наступів на
нашу єдність та вірність випробуваним ідеям. Скупчимося один біля одного з
готовністю взаємної допомоги і перестороги, – і ми витримаємо всі «міри і
проби» незалежно від того, чи вони походять з якогось інтернаціоналу чи від
його класократичного антиподу.
Вірність є основою не лише родинного життя. Вірність ідеям є
підставою

внутрішньої

сили

ширших

громадських

об’єднань,

до

національного включно. Наша вірність тим ідеям, за які голови поклали
незабутні лицарі оружної боротьби за українську державність з часів 191714

1920 рр., буде найкращою пошаною до світлої пам’яти їх, до великого чину
їхнього життя і нарешті до розуміння глибокого змісту тієї думки, що її вклав
законодавець в акт свята Української Державности.
В. Марченко
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 116, арк. 49зв–50
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1926. – ч. 15, 22 січня. С. 2.
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Розділ ІІ. Симон Петлюра у публікаціях сучасників і
послідовників
№4
Зі статті О. Лотоцького12 «“Листки з пам’яти” (На могилу
Незабутнього)», наведено життєпис С. Петлюри з моменту виключення з
семінарії і до початку революційної діяльності напередодні Української
революції. Париж, 19 вересня 1926 р.
ЛИСТКИ З ПАМ’ЯТИ.
(На могилу Незабутнього.)
За тих більше як п'ятнадцять літ, що прожив я в Петербурзі до часу
революції, довелося мені постійно виконувати обов’язки «ходатая» в
урядових установах та перед урядовими чинниками по найріжнородніших
справах українських – загальнішого й особистого характеру. Одного разу, на
початку 1900-х рр., дістав я телеграму, а після й листа од полтавського
громадянина, адвоката Миколи Дмитрієва, який просив мене полагодити в
синодальних сферах справу молодого українця-патріота Симона Петлюри.
Справа виглядала в тодішніх обставинах досить безнадійно, бо той молодик
допустився вчинків, непростимих з погляду російської педаґоґії, а духовної –
ще більше.
Справа була така. В Полтаві давав концерт з своїм хором
М. В. Лисенко13. Як завжди конвертування його було приводом до
українських національних маніфестацій, а по-за тим – до виявлення й
поглиблення національного руху в ріжних тодішніх організаціях і гуртках,
12

Олександр Гнатович Лотоцький (1870 – 1939) – український громадськополітичний діяч, письменник, публіцист, науковець.
13
Микола Віталійович Лисенко (1842 – 1912) – український композитор, піаніст,
диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.
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здебільшого таємних. Один з таких таємних гуртків – в духовній семинарії –
конче хотів повітати великого українського громадянина й музику та
запросив його на збори – таємні – семинарської громади в будинку семинарії.
Микола Виталієвич прийняв це запрошення, прибув на збори семинарського
гуртка, і от саме на розпалі тих зборів з’являється туди, – очевидно, кимсь
попереджений, – ректор семинарії протоієрей Пічета. Цей духовний педагог
мав заслужену славу дуже ретельного русифікатора та українофоба і,
розуміється, не міг не використати такої вдячної нагоди, щоб виявити ці свої
патріотичні якості. В даному випадку досталося не тільки та не стільки
учням, скільки М. В. Лисенкові, на якого ректор напався в дуже брутальній
формі, дорікаючи йому «мазепинську інтріґу», «развращеніе юношества» і
т. ин. квіти духовного красномовства. Аж тут, коли ректор саме увійшов у
смак своєї патріотичної промови, виступає один з учнів та сміливо й рішуче
заявляє, що Микола Виталієвич завітав до семинарії на спеціяльне
запрошення семинаристів, що він їх почесний гість, і вони не дозволять
нікому його ображати. Ректор оторопів, змішався та, викрикнувши якусь
погрозу, вийшов. Тоді той самий молодик, – це був Симон Петлюра, –
звернувся до М. В.14 з проханням пробачити, що невільно наразили його на
таку образливу несподіванку: і семинаристи на чолі з Петлюрою провели
його гуртом з семінарії, та кільки чоловік одвели додому. А ректор негайно
скликав «правленіе» семинарії, і Симона Петлюру виключено з школи. […]
Це мій перший життєвий стик із Симоном Петлюрою, стик позаочний і
навіть по-за його ініціятивою. […]
Вперше спізнався я з своїм колишнім клієнтом, аж коли переїхав він
року 1910 чи 1911 до Петербурґу, діставши тут посаду в приватньому
транспортному товаристві. В Петербурзі С. В. упірнув у роботу серед
української молоді, якої було тут дуже багато по високих фахових школах.
Та молодь купчилась біля українського клубу, де я тоді був головою, ріжні
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До Миколи Віталієвича Лисенка
17

«комісії» клубу були фактично партійними фракціями українського
студентства. […]
Перший його широко-прилюдний виступ відбувся при таких урочистих
обставинах.
орґанізовувало

Звичайно

вечері-концерти

Петербурське

на

«Общество

Шевченкові
им.

роковини

Шевченка

для

вспомоществованія нуждающимся уроженцамъ Южной Россіи, учащимся в
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ г. С. Петербурга» […]. Програма вечора
складалася, крім блискучої концертної частини, з трьох промов –
М. М. Ковалевського15, М. А. Славинського16 та – С. В. Петлюри. Пам’ятаю,
було трохи моторошно, коли на естраді величезної залі появився молодий,
невідомий для широкої публіки оратор, що мав говорити мовою, яка в
більшості орґанів російської преси трактувалася, як мова «галицька», «мова
Грушевського» і т. и. Але оратор почав без рукопису так певно, що та
певність передалася й слухачам; хороша, плавка, літературна мова викликала
приємне вражіння і в тих скептичних «малороссовъ», що, прикриваючи цим
свою національну недбалість, визнавали лише одну «мову Шевченка». […]
Це було першим, широко-прилюдним охрещенням майбутнього видатного
промовця. Небіжчик М. М. Ковалевський, прослухавши промову С. В.,
сказав: «изъ этого молодого человѣа будет толкъ».
*
* *
Року 1912 С. В. переїздить до Москви. І зразу ж українське життя тут
оживає, приймає широкі форми і в тяжкий час українського лихоліття – за
час світової війни – відблиск того життя світить і на Україну. Разом з
О. Х. Саліковським17 закладає С. В. місячний журнал російською мовою
Максим Максимович Ковалевський (1851 – 1916) – український правник,
соціолог, історик, суспільний і політичний діяч, академік Петербурзької
АН (з 1914 року) та інших численних товариств і академій, професор Московського
та Петербурзького університетів.
16
Максим Антонович Славинський (1868 – 1945) – український громадськополітичний діяч, поет-перекладач, дипломат, публіцист, редактор.
17
Олександр Хомич Саліковський (1866 – 1925) – громадсько-політичний і
культурний діяч, журналіст, міністр внутрішніх справ Директорії УНР.
15
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«Украинская Жизнь» […]. Мені довелося приймати близьку участь в цьому
виданню, і листування моє та особисті побачення з редакторами, під час
приїзду їх до Петербургу, були дуже близькі. Тому був я в курсі усіх
трівожних переживань їх в критичний час – з початку світової війни, коли
всю українську пресу було знищено та залишився один лише орґан
російською мовою в Москві – «Украинская Жизнь».
*
* *
[…] Крім своїх безпосереднє редакторських обов’язків що-до «Укр.
Жизни», С. В. за часу свого перебування в Москві брав близьку участь у
виданню двох книжок російською мовою про Україну. […]
З доби перебування С. В. У Москві слід згадати про взаємини його тут
з академіком Федором Євгеновичем Коршем18.
Ф. Є. Корш – ориґінальна і видатна особа серед російського
громадянства. Нащадок німецької колишньої родини, що прийняла видатну
участь в російському культурному життю, він мав у родинному спадкоємстві
певну домішку і української крови, тому писав і українською мовою,
підписуючись «Хв. Корж» (альманах «Складка»). А що важніше – це була
людина до глибини свого переконання перейнята українською національновизвольною ідеєю. […]
За час перебування С. В. Петлюри в Москві установились близькі
відносини у нього з Ф. Є. Коршем, – відносини, що базувалися не лише на
певному суголосі поглядів, а й на більш інтимній сердечній базі. С. В. часто
бачився з академіком Коршем і по справах редакції «Укр. Жизни» і просто з
духової взаємної потреби. […] Часом ті побачення відбувалися у більш
широкому гурті співробітників «Укр. Жизни», до якої Ф. Є. Корш ставився з
великою симпатією. Бувало, з приводу виходу якої найбільш «небезпечної»
книжки, журналу, співробітники зібралися за столиком у популярного в
Федір Євгенович Корш (1843 – 1915) – російський і український філолог,
перекладач, поет, академік Петербурзької АН, член Копенгагенського
філологічного товариства, Угро-фінського товариства (Фінляндія), почесний член
багатьох університетів.
18
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Москві «Мартьяныча». С. В. Петлюра або О. Х. Саліковський повідомляли
про ті збори по телефону акад. Корша, і той, звичайно, охоче брав участь у
тих зборах українського редакційного гуртка. […] Він не гребував для тої
справи полемікою в щоденній пресі, і його статті в найрозповсюдженіших
часописах «Русское Слово» (в Москві) «Биржевыя Вѣдомости» (в
Петербурзі), спрямовані проти останніх урядових репресій та проти
несовісних виступів київських «богданівців», у свій час були дуже
розважливим голосом остороги для розсудливіших елементів російського
громадянства. Не маю сумніву, що таке гаряче, щиро-громадянське
реагування на тодішні події з боку старого академіка (що взагалі скупий був
на писання, навіть у сфері своєї наукової спеціяльности), було в певній мірі
наслідком його розмов з С. В. Петлюрою. Про свої побачення з ним ,
Ф. Є. Корш розповідав мені більше, ніж з приємністю, зазначивши одного
разу, що земляки С. В. Петлюру недооцінюють, не розуміючи, яка духовна
сила криється в ньому…
*
* *
Я не їздив часто до Москви , і тому не був в курсі місцевої там
громадської праці українців. Але завдяки, головним чином, присутності
С. В. Петлюри в Москві та праця набірала все ширшого характеру,
переростаючи межі місцевого значіння.
З часу революції діяльність С. В. все більше зростає і набірає
загального національного значіння.
О. Лотоцький
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 118, арк. 17зв–20зв.
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1926. – ч. 45, 19 вересня. С. 2.
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№5
Зі статті В. Сальського19 «Перспективи збройної боротьби за
незалежність України», доповідь, зачитана на зборах Об’єднаної
Громади у Парижі 25 грудня 1926 р. Париж, 9 січня 1927 р.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ ЗА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
Минуло вже шість років, як наша героїчна армія20, незаосмотрена,
виснажена попередньою тяжкою 4-річною боротьбою, змушена була в
тяжких боях уступити перед переважаючими силами ворога і перейти за
Збруч, де й була інтернована, а пізніше розпорошилася по цілому світі. Тяжкі
матеріальні злидні, тяжка боротьба за фізичне існування стали долєю нашого
вояцтва. […]
Річ в тому, що кожний козак, кожний старшина, що так багато мук
перенесли в боротьбі, що так часто наражали своє життя, вважають і глибоко
в тому переконані, що вони зробили все, що належало їм зробити, і, шукаючи
причин нещастя, в першу чергу, шукають їх в своєму проводі. […] Особисте
роздратовання, біль від поразки, особисті жалі домінують над усім і
штовхають часом найкращих патріотів до вчинків самих нерозважних,
шкідливих для справи національного визволення, так їм дорогої. […] Урядові
Української Народної Республіки на чолі з Покійним світлої пам’яти
Головним Отаманом21 прийшлося на собі відчути всю справедливість слів
«vae victis» – горе переможеним. Він став мішенню самих огидних, самої
брутальної критики, що не знала жадних меж. Але уряд, не дивлячися на такі
тяжкі обставини моральні, а до того ще й матеріальні, за всяку ціну існував,
заховуючи переємство законної влади і традицію нашої державности. Уряд
Володимир Петрович Сальський (1885 – 1940) – визначний український
військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР (1919), голова уряду УНР в екзилі.
20
Армія УНР
21
Симоном Петлюрою
19

21

УНР поклався на об’єктивний суд історії і вважав, що ліквідація його
поставила би хрест на минулому періоді нашої визвольної боротьби і всю
боротьбу поставила би в стан, в якому вона була в 1917 році, себто би
перекреслено всі здобутки цього періоду боротьби. […]
Виконуючи свою роботу, уряд твердо вірив, що згаданий стан
психічної депресії пройде, коли люде через деякий час зможуть більш
спокійно, об’єктивно оглянутися назад і обняти своїм духовим зором цілість.
Підтримувала цю надію характерна риса нашої армії, що мала місце увесь
час боротьби – це глибоко державницькі її настрої. […]
Величність

нашої

національної

ідеї,

сила

і

глибина

нашого

національного руху, під час якого виробились форми нашої державности, не
могли не вабити серця нашого вояка і гарантували, що той тяжкий
психолоґичний процес пройде. […]
Ціллю нашої боротьби єсть незалежна Українська Держава як найвища
форма національного життя, при якій тільки нація має змогу найповніше
розвинутись і забезпечити своє існування, що властиве в природі всякому
живому організмові і рослині. […]
Тут, на еміґрації, нема ні одної політичної української партії, що не
стояла би на ґрунті незалежности, не дивлячися на велику ріжницю в
соціяльно-політичних програмах.
Там, на Україні, розбурхана революцією і боротьбою енерґія
українських мас не спинилася. Наше селянство в иншій формі продовжувало
боротьбу, і окупант22 змушений був піти на цілу низку уступок національнокультурного характеру, які ще вище піднесли національну свідомість
мас.[…]
Отже, поставлена ціль – незалежність, за цей час остаточно
устабілізувалася в свідомості українського народу і має всі дані з’єднати всі
живі сили нації в боротьбі. Це єсть великою запорукою успіху. […]
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Радянська влада
22

Надходить час для західної Европи стати до активної самооборони
проти Росії і радикально забезпечити себе від неї. Цілком натуральним
шляхом до цього єсть допомога тому процесові роскладу Росії на національні
організми, який так яскраво виявився після революції 1917 р. Таким чином,
справа незалежности України не єсть тільки нашою національною справою,
до якої байдуже рішаючим світовим чинникам, як то було в перший період
нашої боротьби, а набірає міжнародного значіння і лежить в площині
найживотніших інтересів багатьох держав, зокрема Англії, Італії, Польщи і
Румунії. Для цих держав незалежність України єсть способом знешкодити
Москву, забезпечити своє існування і ґарантувати незалежність инших націй,
що так само, як Україна, стремлять до визволення з під російського ярма.
Так що, яскраво накреслюється хід подій світового значіння, в якому
питання незалежности України стає надзвичайно актуальним. […]
Тепер хотілось би, хоч в загальних рисах, намітити приблизну схему
розвитку подій.
Сучасна Москва до війни не здібна і на війну піде тільки в крайньому
випадкові, з одчаю, до чого може примусити її навіть внутрішнє
становище. […] В таких випадках війна для них може бути способом для
того, щоб спробувати залізною рукою здавити і знищити внутрішніх ворогів,
щоб здобути війною нові засоби для дальшого існування, та щоб чекати, коли
здійсняться їх мрії про світову соціяльну революцію, або загинути у війні і
тим надати своїй невдалій спробі, створення комуністичної держави,
героїчний характер.
У всякому разі треба думати, що момент захитання московської влади
може сполучитися з певними зовнішніми конфліктами. Може, нарешті, і бути
без них, деякий час, але цей момент не може не бути гаслом до широкого
повстання на Україні, Кавказі, Кубані і Дону. Українська нація ясно
задекларує свою незалежність широкою повстанчо-революційною акцією. Це
буде критичний момент, від розвитку якого залежатиме дальший хід подій.
То буде рішаючій момент коли виявиться, чи в стані українська нація
23

використати світову ситуацію, що так сприятливо складається для осягнення
її незалежности, і це залежитиме від сили та енерґії, з якою розвинеться
повстання. […] У всякому разі, ми маємо без порівняння більше шансів на
скорше встановлення порядку, ніж Москва, бо там без сумніву почнеться
боротьба між ріжними політично-соціяльними напрямками, а у нас, можна
сподіватися, момент національний буде горувати над іншими, – з цього
погляду маємо за собою великий гіркий досвід і мусіли з нього дечому
навчитись. […]
У всякому разі, пізно чи рано настане момент стабілізації стосунків на
сході Европи. От тоді становище України з погляду забезпечення своєї
незалежности буде значно вигідніше ніж, скажемо, було за Богдана
Хмельницького23, або в останній боротьбі. На півночі буде ослаблена Росія,
оточена ворогами, з другого боку не буде чинників, щоб в стані були
претендувати на суверенність українського народу, а, навпаки, всі вони для
майбутнього будуть зацікавлені в захованні з Україною приязних стосунків.
Отже, історичні події розвиваються в певному напрямі, по якому
лежить здійснення нашого національного ідеалу. Доля поклала на нас
відповідальні завдання. Будемо ж гідні їх, витриваймо до кінця во ім’я волі і
щастя нашого народу.
В. Сальський.
генерал-хорунжий.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 18–22
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1927. – ч. 2, 9 січня. С. 3.

Богдан (Зіновій) Михайлович Хмельницький (1595 – 1657) – визначний
український політичний і державний діяч, полководець, гетьман України (1648 –
1657). Засновник Української Козацької держави.
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№6
Зі статті О. Шульгина24 «Ідеали і дійсність» про невмирущість ідеї
державності С. Петлюри. Париж, 22 січня 1927 р.
ІДЕАЛИ І ДІЙСНІСТЬ
«З журбою радість обнялась»… Так назвав поет25 найкращий том своїх
прекрасних творів. І цим духом радости, завжди обвіяної смутком, перейнято
все наше життя, вся наша історія. Цим духом радости-журби повито і свято
річниці нашої державности.
Урочистий акт проголошення суверенности і потім кріваві героїчні
Крути26. Це події, що нерозривно зв’язані в пам’яті всіх українців, що так
само лоґично доповнюють одна другу. Крути яскраво показали всім, що
залегко здобули ми своє право, що історія не дає нікому подарунків, що
одного прокламування своєї національної волі, не досить, що треба уперто
працювати, що мусить пролитися море крови й море сліз, що чимало нас паде
знесиленими від надлюдської праці і ворожих куль, аж поки ідеал стане
дійсністю.
Але тоді, в 1918 році, тоді до цієї «дійсности» було дуже й дуже далеко.
Далеко, бо самий цей «ідеал» був ще не ясним. Дати гасло цілому 40-ка
міліоновому народові – річ не легка. Слова – самостійність, державність –
вимовлялися ще задовго до 1917 року, але широкого відгуку на ці слова не
було. Найкращий промовець, єдино переконуючий аґітатор – це факт, це
Олександр Якович Шульгин (1989 – 1960) – видатний творець суверенної
Української Народної Республіки, один з найактивніших організаторів
відродження новітньої української державності, визначний український дипломат,
історик, соціолог.
25
Мова йде про поезію Олександра Олеся «З журбою радість обнялась…»,
написану у 1906 р.
26
Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 р. між 4-тисячним підрозділом російської
Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських
курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох
сотень вояків.
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подія. В перші місяці революції для кожного реального українського
політика було ясно, що й обставини, і настрій, і рівень свідомости мас не
дозволяють ще просто і ясно заговорити про свою державність.
Треба було пережити добу маніфестацій і з’їздів, треба було відчути
бурхливе калатання українського серця, побачити ентузіязм наших селян на
площі святої Софії27, треба було побачити апофеоз Центральної Ради28,
винесеної силою українського духу на поверх життя, треба було дати
виявитися цій стихії, розійтися, розгулятися – і тоді поставити перед нею ті
гасла, на які вона вже була б здібна. Але довгий, віковічний сон, втрата
політичного темпераменту, повне нерозуміння обставин серед мас і серед
інтелігенції, – це були реальні факти, з якими треба було рахуватися.
Держава має великий вплив на своїх підданих, навіть ворожих, до неї.
Вона вміє тисячами ниток прив’язати до себе. […] Прокидаючись до вільного
життя, український народ ще вірив в демократичну Росію, вірив у високі
гасла свободи всіх людей і народів, і треба було фактів, треба було пережити
боротьбу Центральної Ради з Тимчасовим Правительством29, треба було
відчути все те море недовір’я й ворожости до нас, яке бачили ми в
Петрограді30, – щоб почали пориватися ті нитки, які морально ще зв’язували
нас з Росією.
Новий етап. Большевицька жовтнева революція31, війна з Москвою32…
І факти привели до можливости й потреби проголошення нашої повної
незалежности…
Ідеал був поставлений, але чи ним вже тоді, дев’ять років назад,
перейнявся весь народ? Факти показали, що ні. Деякі нитки, що в’язали нас з
27

22 січня 1918 p. під дзвони Софії було прочитано IV Універсал Центральної Ради,
який проголошував Українську Народну Республіку незалежною.
28
Перший національний уряд України (березень 1917 р. – квітень 1918 р.).
29
Російський уряд (березень 1917 р. – листопад 1917 р.).
30
Назва м. Санкт-Петербург з 31 серпня 1914 р. по 26 січня 1924 р.
31
Збройне повалення Тимчасового уряду і прихід до влади партії більшовиків
(листопад 1917 р.).
32
Збройний конфлікт між Радянською Росієюта УНР в 1917 – 1921 рр.
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Росією, дійсно порвалися. Інтеліґенція, всі українські партії стали твердо й
непохитно на ґрунті державности. Але народ?.. Старі звички оглядатися на
північ, привабливі слова і обіцянки совітського раю замутили, стурбували
душі наших темних земляків. Від національної ідеї вони не зрікалися.
Українцями вони себе почували. Навіть від самостійности вони не одходили.
Вони тільки повірили, що цю самостійність дасть їм совітська Москва…
Вони не йшли проти Центральної Ради, вони… вони тримали нейтралітет.
Вони дивилися з наївністю, як сунули московські орди на Київ, як наші
юнаки один проти тисячи боронили державу, як полягли вони на наших
Термопилах33… Вони чекали чуда з півночи, а чудо не прийшло… Бачили
вони, як потім прийшли німці і помагали Центральній Раді вигонити
червоних грабіжників, їх думка знов захиталася, віра в червону Москву
підривалася. Але починається нова тяжка доба нашої історії: українська ідея
компрометується в очах народніх поміщицько-німецькими екзекуціями доби
гетьманства34. І знову московські сирени заворожували нашого селянина
мріями про совітський рай…
19 рік – його початок це різка реакція проти гетьманату та його
соціяльної політики. І темні народні маси навесні 1919 року у завзятій
боротьбі українського війська на чолі з Симоном Петлюрою проти
напасників тримали знову нейтралітет… Але проходять місяці, проходить
зіма зеленіє, а потім жовтіє хліб. […] І в цьому раю ті, що обіцяли його
принести з півночи, розвели пекло… Кров лилася, палили села і міста,
грабували збіжжя і набуте довгими трудами добро. У большевиків з’явилися
і инші конкуренти з півдня: насунули і деникинці35. Народ почав завзято
братися за зброю і ставати на боці того, хто був ні за большевиків, ні за
33

Тут бій під Крутами порівнюється з Фермопільською (Термопильською) битвою
(480 р. до н. е.).
34
29 квітня 1918 р. один з лідерів українських консерваторів П. Скоропадський, за
підтримки командування німецьких військ, здійснив державний переворот і
проголосив себе гетьманом. Соціальну базу гетьманату складали переважно
поміщики, заможні селяни, підприємці, фабрикант, вищі прошарки чиновництва.
35
Денікінський окупаційний режим. Існував влітку і восени 1919 р.
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Деникина36, хто був за демократичний лад за Незалежну Україну: народ
переконався в тому, що ті, що нівечили його й грабували – червоні й білі –
говорять тією ж самою мовою і то мова – мова московська.
І останні нитки уриваються, що в’язали народ з московською
державою.
Ідеали самостійности, проголошені 22 січня 1918 року, з кожним днем,
з кожним новим фактом все глибше й глибше входили в саму душу, в саму
гущавину народніх мас…
Боротьба продовжувалася. Уряд УНР існував і існує надалі, ім’я Того,
Хто втілював ідею самої державности, – ім’я Симона Петлюри лунало скрізь,
і після Його мученицької смерти лунає ще дужче, ще грізніше…
Чого не зробили події, те докінчує школа і книжка. Ідеал незалежної
державности, тепер на дев’яту річницю проголошення самостійности, на
десяту скоро річницю революції, став ідеалом народнім.
Це наш здобуток…
Замало, – може скажуть скептики… Але нам цього досить для 40-ка
міліонового народу стати свідомим, щоб раніше чи пізніше ідеал
перетворився в дійсність. Перемагає в історії той, хто вміє хотіти, хто має
волю до життя. Ми цю волю тепер маємо. Історія поставила перед нами
велике завдання: весь розум наш і всі сили наші мусимо віднині покласти ми
на те, щоб як найшвидше перетворити в крові народжений ідеал в реальну
дійсність.
Олександер Шульгин.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 50зв–51зв.
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1927. – ч. 4, 22 січня. С. 4.

Антон Іванович Денікін (1972 – 1947) – російський військовий діяч, генераллейтенант, один із лідерів Білого руху та головнокомандувач Збройних сил Півдня
Росії (1918 – 1920).
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№7
Стаття О. Лотоцького «Постать Симона Петлюри» промова на
вечорі, присвяченому пам’яті С. Петлюри. Париж, 12 червня 1927 р.
Постать Симона Петлюри
Минуло вже рік, як його не стало. Рік – це час невеликий. Але за той
час життя ставить нові вимоги, і те, що було тимчасове, примарне, – не
відходить у мряку забуття і безвісти, даючи місце новим фактам, новим
актуальним явищам. Минулий рік дав багато нових фактів світового та
історичного значіння, що в певній мірі одіб’ються і на долі нашої
батьківщини.
Але за всім тим чи померкло ім’я Симона Петлюри? Те ім’я, що рік
тому до траґичної події, було у всіх на устах, і одні промовляли його з
почуттям поваги до мужа національно-державного чину, а другі із злісною
піною плямували те саме ім’я і з тої самої причини, – як символ української
державности.
Після тої події ми бачимо, як увесь комплот ворогів наших, що без
лютої ненависти не можуть і думати про українську справу, і чужих, і, навіть,
так званих, «своїх», – як усі вони провадили канібальські танці на свіжій
могилі.
А тепер? Над трупом того, хто втіляв в собі найкращі сподіванки
народні, кожна не отруєна душа українська зрозуміла, хто такий Симон
Петлюра, яке його місце в життю народу. За цей рік постать його явно встала
перед нашими очима, – постать великого патріота, що все розцінював
інтересами батьківщини; постать державного мужа, що все мріяв широким
національно-державним

масштабом;

постать

народнього

вождя,

що

примушував рівнятися на себе навіть і тих, хто був ворожий його ідеї,
постать найкращого сина України, – її героя-мученика. Можемо сказати:
всього рік пройшов, а як виросла та постать не лише в наших очах, а й в очах
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широкого світу, що все більше спиняється на особі, цього яскравого
представника української нації. За який-небудь місяць ім’я Симона Петлюри
знову і ще більше прикує до себе увагу всього світу в тому процесі, що
вороги наші хотять сплямувати ним самий український народ, а не лише
вождя його; хотять обернути жертву сліпої, безглуздої помсти в об’єкт
обвинувачення.
Який би не був формальний вирок процесу, моральне і вічеве його
значіння все ж буде в конечних вислідах позитивне. Не можна забруднити
того, що само в собі чисте. Весь бруд, що його накидають на криштальночисте ім’я Симона Петлюри, змиє чи об’єктивна думка нинішнього моменту,
чи об’єктивний суд недалекого майбутнього, коли замовкнуть ті сили і ті
пристрасті, що завдали йому смерть фізичну, а тепер змагаються знищити
його морально. В свідомості української нації судовий процес лише скріпить
розуміння національно-державної ідеї Симона Петлюри, лише зміцнить
відпорні сили нації, поглибить творчий чин її. Перед думкою світу стане
постать борця народнього, стане факт велетенської боротьби народу, що в
своїх національно-державних змаганнях мусить рахуватися не лише з самими
зовнішніми перешкодами, але й зустрічати перешкоди моральні – наклеп,
фальсифікацію світової думки, стремління морально підкопати й знесилити
його святі змагання до волі, до людського права. І хіба ж не характерне і тут
оте тісне сполучення імені Симона Петлюри з іменем українського народу?
Перший в лаві борців за права свого народу, невинна жертва скомплікованих
в тій боротьбі відносин, в своїй особі приймає він один з найтяжчих ударів,
спрямованих на його народ перед форумом цілого світу.
Історична постать Симона Петлюри виростає з кожним днем і ростиме
в міру, як буде зростати справа українського національно-державного
визволення, українська державна справа. Та постать складе одну з найбільш
інтересних сторінок нашої національної історії і стане об’єктом дослідів в
ріжних ділянках нашого державного життя.
Мимоволі згадуються слова російського поета:
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О, люди, жалкій родъ, достойных слезъ и смѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ смѣется буйный вѣкъ,
Но чей прекрасный ликъ въ грядущемъ поколѣньи
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!
Так, постать Симона Петлюри опанує найкращими мріями поетів
наших і чужих, як це вже бачимо з постаттю його попередника – Івана
Мазепи37, так само зневаженого, навіть проклятого, і після обвіяного поезією
в світовій літературі.
О. Лотоцький
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 120, арк. 125зв–126.
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1927. – ч. 25, 12 червня. С. 4.
№8
Зі статті С. Н. «До літературної праці С. В. Петлюри» – огляд статей
та рецензій С. Петлюри. Париж, 29 вересня 1929 р.

До літературної праці С. В. Петлюри
В. Поперешній у 22 ч. Тризуба порушив справу про збірання матеріялів
для оцінки літературної діяльности С. В. Петлюри. Не буду тут довго
зупинятися над тим, оскільки ця справа давно вже є вчасною і важливою, –
хочу перейти до самих матеріялів. Але наперед все-ж мушу зауважити, що
бібліоґрафична праця в еміграційних умовах, коли доводиться користатися
бібліотеками з випадково придбаним матеріялом, дуже нелегка; до того-ж
вона безперечно матиме своє значіння для пізнішого дослідника; рівно-ж як
37

Іван Мазепа-Калединський (1639 – 1709) – український військовий, політичний і
державний діяч. Гетьман Війська Запорізького, голова козацької держави на
Лівобережній Україні (1687 – 1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704 – 1709).
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певний інтерес може представляти для сучасного читача «Тризуба». Свій
огляд почну з «Книгаря»38. Серед його чинних співробітників зустрічаємо і
ім’я С. Петлюри. Співробітництво останнього почалося з VII кн. «Книгаря»,
що вийшла в березні 1918 р., і продовжувалося майже цілий 1918 р. За цей
час С. Петлюра умістив у «Книгарі» 3 статті й 5 рецензій. Всі вони, за
виключенням одної статті трактують питання військові. Варто зауважити, що
других авторів, які-б у цей самий час писали у «Книгарі» на військові теми,
ми не зустрічаємо зовсім. В слідучому 1919 році ми не маємо в «Книгарі»
вже ні одної замітки С. В., а в останніх числах, починаючи з 25-26, що
вийшли за вересень-жовтень 1919 р., випадає вже й саме ім’я С. Петлюри зі
складу співробітників «Книгаря».
Вперше підпис С. Петлюри в «Книгарі» маємо під статтею в VII кн. на
тему: «Потреба військової літератури» (ст. 375-376). В цій статті автор
звертає увагу читачів на повний брак українських книжок на військові теми.
Не зупиняючись на причинах цього явища, С. В. говорить далі про потребу
цієї літератури й намічає конкретні завдання в цій справі.
Завданням автора в цій справі є піднести думку про необхідність
створення української військової літератури. Арґументація його дуже проста
й переконуюча: вона ґрунтується на нових обставинах державного
українського життя. Виборовши державну самостійність, каже автор,
українці мусять її утримати. Одною з тих сил, на які може спіратися
українська державність, є орґанізована військова сила; на створення
останньої треба покласти, як найбільше, енерґії й творчих орґанізаторських
зусиль. В цьому відношенні українці, на думку автора, мусять користуватися
досвідом других старших держав. Вказуючи на потреби української
військової літератури, автор має на увазі не лише періодичну пресу, а також і
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«Книгарь: літопис українського письменства» – критико-бібліографічний
місячник, виходив у Києві з вересня 1917 р. до березня 1920 р., за редагуванням
спочатку Василя Короліва-Старого (1917, ч. 1 - 1919, ч. 18), а далі - Миколи Зерова
(1919, ч. 19 - 1920, ч. 31). Його завданням було подавати анотативно-рецензійні
відгуки на українські видання й обговорювати поточні книговидавничі проблеми.
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ріжні військові підручники та праці світових військових авторитетів. Доки
українці не мають своєї Академії Ґенерального Штабу, вони мусять звернути
особливу увагу на переклади з чужих мов. Автор вказує також на
необхідність подбати про видання мап ріжного маштабу. Про все це треба
подбати як найскорше «бо ми живемо в дні непевні, в дні можливих ще
конфліктів і про пам’ятку ‖береженого Бог береже― нам ніколи не треба
забувати… нам треба орґанізувати реальну збройну силу для оборони нашої
молодої держави».
Ціла ця перша стаття С. В. Петлюри в «Книгарі» написана дуже стисло
і ділово. Зміст її не стратив свого актуального значіння й досі.
У VIIІ кн. «Книгаря» уміщено рецензію С. В. на працю Др. Івана
Крип’якевича39 про «Українське військо», що вийшла р. 1916 р. у Відні у вид.
Союза Визволення України (Рецензія N. 386, ст. 446-447).
Працю Ів. Крип’якевича рецензент вважає написаною на дуже потрібну
тему; але написано її, на думку С. В., дуже схематично й без відповідних
пояснень що-до головних моментів української військової справи в
минулому. По твердженню рецензента, автор брошури «скупий… і не
ділиться з читачем тим, що знає». Це спричиняється й до основної хиби
автора й змушує С. В. побажати «появлення на книжковому ринкові нашому
більш відповідного нарису про українське військо в його історичному
минулому».
В ІХ книзі «Книгаря» С. В. Петлюра знову виступає з довшою статтею,
присвяченою також військовим справам. Стаття носить назву: «Січові
стрільці в літературі» (ст. 498-504). Написано її як рецензію на книжку
О. Назарука40: «Слідами українських січових стрільців», яку було видано тим
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Іван Петрович Крип’якевич (Іван Петрович Холмський) (1886 – 1967) –
український історик, академік АН УРСР, професор Львівського університету,
директор Інституту суспільних наук АН України. Автор великої кількості наукових
досліджень про українську козацьку державність та Богдана Хмельницького, ряду
підручників з історії України.
40
Осип Тадейович Назарук (1883 – 1940) – український громадський і політичний
діяч, письменник, журналіст, публіцист.
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же С. В. у Львові р. 1916-го. Як сама ця книжка О. Назарука, так і відомості
про українських січових стрільців взагалі дуже мало були поширені на
Україні. Це спонукає автора подати наперед свої інформації про УСС-ів41;
рецензуючи ж саму книжку він не тільки зазначає її негативні та позитивні
риси, а ще й вибірає з неї головніші відомості про стрільців і подає їх для
читачів «Книгаря». Особливо зупиняється він на відомостях про склад
стрільців по віку і по реліґії: подає також літературу про УСС-ів. Рецензія на
книгу О. Назарука загалом позитивна, хоч рецензент висловлює бажання про
необхідність більшої документарности викладу та його повноти.
В Х числі «Книгаря» зустрічаємо дві рецензії С. В. Петлюри на
«Червону Калину» (літературний збірник УСС. ч. І. Львів, 1918) і на
«Військово-Науковий Вісник Ґенерального Штабу УНР» (ч. І. Київ, 1918). Ця
друга рецензія досить докладна (ст. 592-5). Самий «Вісник» в ній оцінюється
неґативно, особливо підкреслюється його ненауковість і несолідність взагалі.
Критикуючи різнобічно цей перший «Вісник» нашого Ґенерального Штабу
рецензент досить докладно говорить про завдання такого органу.
В ХІІ книзі «Книгаря» під №532 уміщено рецензію С. В. Петлюри на
книгу д-ра О. Назарука […] «Над золотою липою», видану у Львові р. 1917го. Рецензент вважає цю книгу бажаною для лектури і цінною для історика
українських січових стрільців.
І нарешті в ХV числі зустрічаємо статтю С. В. «Про перекладну
соціалістичну літературу» написану з приводу видання «Знання – то
сила» (ст. 885-888). Автор надає соціалістичній літературі, яку він бере
досить широко, в українському житті важного значіння. «Адже-ж безумовно,
каже він українській демократії належить майбутнє України. І все треба
зробити, всіх творих сил нації треба напружити, щоб належним чином
підготовити її до цієї великої й одповідальної мети». Соціялістична
література й має служити одним з засобів досягнення цього завдання. Тому й
необхідно звернути увагу на переклади соціялістичної літератури, які до
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Українських січових стрільців.
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цього часу робляться й видаються без всякого плану й системи. Для
уникнення цього на далі, на думку автора, необхідно, щоб українські наукові
установи склали списки книжок з усіх галузів знання, які бажано було б мати
виданими по українському, а між тими також і твори соціялістичного змісту.
Що-до продукції видавництва «Знання – то сила», автор вважає, що
останньому не слід обмежуватися виключно німецькою літературою, а треба
видавати переклади творів і з других мов. На закінчення автор намічає ті
питання, по яким бажано мати українську літературу в першу чергу.
При кінці ще треба згадати, що в ХХ кн.. «Книгаря» (на ст. 1276-7)
уміщено рецензію З. Ревуцького на «Незабутніх» С. Петлюри (вид. у Київі),
1918 р. Рецензія прихильна – рецензент вважає, що етюди про «Незабутніх»
написано «дуже чуло і ґраціозно».
С. Н.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 127, арк. 67–68.
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1929. – ч. 39, 29 вересня. С. 5.
№9
Зі статті О. Удовиченка42 «Бій за арсенал». Спогади про бої за
Арсенал у січні 1918 р. та активну участь у них С. Петлюри. Париж,

25 травня 1934 р.
Бій за арсенал
Бій за арсенал у Київі в січні місяці 1918 року є одним з найцікавіших
епізодів серед перших бойових чинів нашої молодої армії, які привели до
рішучих і відважних боїв за нашу столицю – Київ. […]

42

Олександр Іванович Удовиченко (1887 – 1975) – військовий і громадський діяч,
генерал-полковник в еміграції, віце-президент УНР в екзилі в 1954 – 1961 роках.
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Для нас, українців, бій за арсенал має велике історичне значіння.
Жменька людей під проводом С. Петлюри, що в той час уявляли з себе
українську армію, мусіла вступити в нерівний бій з Москвою. Бій під
арсеналом був першим серйозним іспитом нашого патріотизму, духу і волі до
здобуття незалежности українському народові. Це іспит молода українська
армія витримала. […]
Автор цих спогадів не тільки приймав участь в бою за арсенал, але й
керував операціями, бо був начальником штабу Гайдамацького Коша43 і
найближчим помішником блаженної пам’яти С. Петлюри, тому й уважає за
свій обов’язок докладно і правдиво оповісти про цей бій.
*
* *
В Київській Печерській Лаврі було тихо. У великих помешканнях її
після тяжкого бойового дня міцно спали гайдамаки і січові стрільці.
В одній із келій, – невеликій кімнаті з скромними необхідними
меблями, – розташувався штаб Гайдамацького Коша. Біля стіни стояло
кільки рушниць, а на підлозі, підклавши під голову сумку з грішми, спав
старенький полк. К., – скарбник коша. […] Було вже біля 2-ої год. ночі.
С. Петлюра безупинно ходив по келії, глибоко замислившися.
Я сидів на тапчані, роблючи надзвичайні зусилля, щоб не заснути.
С. Петлюра де-коли підходив до столу, ковтав холодний чай та питав мене:
–

Як ви гадаєте, О. І., що робиться в Київі? Чи вислали когось на

розвідку?
–

Все зроблено, Симоне Васильовичу, – одповідав я, – пора вже спати,

бо в 5 год. ранку ми виступаємо.
Нарешті Симон Петлюра сів на тапчані, підпер рукою голову й заснув.
Ніч минула не спокійно. Біля 4-ої ранку розвідка арсенальців намагалася
підійти до мурів Лаври. Вартові гайдамаки виявили її, обстріляли, забили кількох,
зняли з них зброю та принесли до штабу. […]
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Гайдамацький Кіш Слобідської України – військова частина у складі Армії УНР,
сформована в грудні 1917 року Симоном Петлюрою.
36

Біля головної Лаврської брами вже ладналися гайдамаки і січові
стрільці. Розвідка від гайдамаків уже рушила, а за нею колона. Було темно й
зимно. Навколо – тихо. Жадного стрілу. В сірій смушковій шапці, в
довгополому звичайному козацькому плащі, в якому плуталися ноги, з
рушницею за плечима, «на реміню», – ступав Симон Петлюра. […]
Ще не минула колона мурів Лаври, як з переду залунали рушничні
стріли, а кільки куль засвистіло на нашими головами. Командир першої сотні
сотн. Виноградів подає команду : «перша сотня в лаву»…
Але годі було розгорнутися під лаву на вузькій Миколаївській вулиці.
Сотня змішалася до купи, чути було лязг рушничних затворів. Гарячий
сотн. Виноградів подає нову команду: «сотня за мною». Втративши лад,
сотня бігцем рушила вперед, але не встигла вона пробігти і кілька кроків, як
попала під рясний кулеметний вогонь. Кілька гайдамаків впало ранених.
В темряві розпочалася безладна стрілянина, аж поки не виявилося, що з
верхнього поверху будинку проти 5 ґімназії по нас хтось стріляв з кулемета і
рушниць. […]
Рух від 5-ої ґімназії в бік арсеналу був не легкий. З усіх будинків
невідомі люде стріляли по нашій піхоті. З боку касарень понтонного
баталіону вздовж Миколаївської вулиці стріляло кільки кулеметів. […]
Нам треба було тако-ж пустити в хід гармату. Біля будинку 5-ої ґімназії
було поставлено гаубицю. Установка її провадилася під картечним вогнем
арсенальців. […]
Перший стріл гаубиці дав перелет, другий і третій влучили в касарні
понтонного баталіону. Великий стовп диму і пороху свідчили про влучну
наводку гармашів. Гарматна стрілянина з ворожого боку припинилася, але
наша гармата продовжувала стріляти. […]
Вогонь

ворожих

гармат

спинився,

значно

зменшився

вогонь

рушничний і кулеметний. Наша піхота хутко подалася вперед.
Але як тільки вона вийшла на площу з монументом Іскри і Кочубея, як
на будинку арсеналу із усіх його вікон з десяток кулеметів відкрили вогонь
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по ній. Арсенальці стріляли по нашій піхоті з віддалі 20-50 метрів, ховаючися
за міцними мурами цього історичного будинку.
Гайдамаки і січові стрільці виявили багато ініціятиви. За годину майже
з усіх вікон будинків на площі по арсеналу відповідали наші стріли. З вікон
понтонних касарень стирчали білі прапори з хусток, онуч, простирадл, як
вияв покірности наших ворогів. Було їх там з дві тисячі. Незабаром
гайдамаки вскочили в ці касарні та поставили і там кулемети. Рівночасно з
цим всіх понтонерів московського походження гайдамаки примусили
покинути касарні та йти геть. Було вже біля 15 годин. Стрілянина як з
нашого, так і з ворожого боку то стихала, то знову розпочиналася. Як ворог,
так і ми втомилися, але перший рішуче не хотів здаватися. […]
На розі Миколаївської та Московської вулиць стояла дерев’яна будка
трамвайної зупинки, може в 20 метрах від арсеналу. В цій будці по-між
Симоном Петлюрою та мною відбулася нарада, на якій я пропонував
штурмувати будинок арсеналу. Симон Петлюра погодився з моєю
пропозицією. Вирішено було, що після обстрілу будинку арсеналу гарматним
і кулеметним вогнем, піхота з ручними ґранатами кинеться на штурм. […]
Перша ґраната відскочила від мурів арсеналу, як горошина. Такі ж наслідки
були від другого і третього стрілу. Арсенальці увесь кулеметний вогонь
скупчили на гаубиці, серед обслуги якої вже було кілька ранених. […]
Між тим гайдамаки і січові стрільці готувалися до штурму. Кільки з
них вже лежало за монументом Іскри і Кочубея. З десяток гайдамаків
скупчилося за трамвайною будкою.
Відбігаючи назад у будку я зустрів Симона Петлюру, що тримав в
руках ґранату, яку тако-ж хотів кинути. Схопивши за руку, я відтягнув його в
будку, з якої він уже вийшов, з словами:
–

Симоне Васильовичу, кидати ґранати не ваше діло.

Здається мені, що Симон Петлюра не знав, як кидати ґранати , але
пішов на це з бажання поділити небезпеку з усіма.
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Ґрупа піхоти, що лежала за монументом, кинулася вперед, але
втративши пару людей ранених, мусіла знову сховатися. Штурм не
вдався. […]
Ніч проминула в рідкій стрілянині. Ранком гайдамаки й січові стрільці
зайняли свої позиції. З арсеналу на диво ніхто не стріляв. З’явилося
підозріння, що арсенальці вночі втікли яром , але несподівано з підвального
вікна висунулася палиця з білою хусткою. Хтось звідти кричав: «не
стріляйте». Якийсь гайдамака підбіг до вікна, а звідти до Симона Петлюри:
–

Пане Отамане, арсенальці хотять здатися!

Капітуляцію було прийнято. Всім арсенальцям наказано вийти через
головну браму на площу біля понтонних касарень. Через кільки хвилин із
брами потяглася густа юрба. Тут були жінки, хлопці, старі й молоді люде.
Одягнені були вони ріжноманітно, але було кільки чоловік, – певно, з
адміністрації арсеналу, – одягнених елеґантно з «котьольками» на головах.
Перелякані і, видимо, змучені ставали вони по-під мури касарні. Всі ми із
цікавістю придивлялися до цієї юрби. Як гайдамаки, так і січові стрільці не
виявляли особливої злоби до неї. Один лише Волох44 та кілька гайдамаків
голосно виявляли свою ворожість до арсенальців. Але настрій людей швидко
змінився в гірший бік для арсенальців, коли відділ гайдамаків, що ввійшов у
подвір’я арсеналу, знайшов 6 трупів розстріляних вільних козаків45,
переважно молоді у шкільній уніформі. Серед гайдамаків почалося
хвилювання: «вони розстрілюють наших… розстріляти їх». Симон Петлюра
стояв біля будки, розмовляючи з старшинами. Я зайнятий був виданням
наказів, як раптом почув дикі перелякані крики з юрби арсенальців.
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Омелян Іванович Волох (1886 – 1937) – військовий діяч доби УНР, командир
куреня Гайдамацького коша Слобідської України (1918).
45
Вільне козацтво – національні добровільні військово-міліційні формування часів
національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років. Виникли у процесі розвалу
царської армії з лютого по травень 1917 року з метою захисту сіл, а згодом і
Української Держави, в умовах зростання громадського безладу й бандитизму, з
метою захисту правди, свободи і соборного народовладдя людей вільної України і
священнослужителів Української Православної Церкви.
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Повернувшися я побачив, як гайдамаки тягнули кулемети і встановлювали їх
перед юрбою арсенальців, яка, зрозумівши який кінець чекає їх, від страху
почала кричати.
–

Що ви робите? – спитав я от. Волоха, який розпоряджався

установленням кулеметів.
–

Що? розстріляти цю наволоч треба… – гнівно відповів він.

Серед гайдамаків тако-ж настрій був нервовий. Чути було гнівні
вислови за розстріл вільних козаків.
Кулемети вже встановлено, кулеметники приготувалися до стрілу.
–

Готові? – різко спитав от. Волох у кулеметників.

–

Готові.

Тяжко передати, що творилося в юрбі арсенальців. Хто плакав, хто
молився, падали на землю, хто закрив очі, тільки кілька чоловік трималися
стійко, але решта просила помилування. Хоч гнів гайдамаків був цілком
правий, але помста за розстріляних вільних козаків мусіла б мати більш
законні форми. […] Думалося тоді, що починати нашу визвольну боротьбу з
розстрілу юрби (до 1.500-2.000 люду) мало б погані наслідки для всього
відділу війська під проводом Симона Петлюри. Треба сказати, що січові
стрільці, за винятком кількох, розгублено придивлялися до цієї картини та, як
видно, не співчували замірам от. Волоха. Я намагався переконати от. Волоха
і найбільше озлоблених гайдамаків не розстрілювати арсенальців , але їхній
стан був такий, що мої переконування викликали ще більшу нервовість.
Отаман Волох – взагалі жорстокий чоловік і демаґоґ, і переконати його було
тяжко. Я міг тільки одне зробити: заявити от. Волохові, що без дозволу
Симона Петлюри він не має права самочинно відкрити вогонь. Швидко я
пішов до Отамана Петлюри, що стояв далі осторонь в оточенні кількох
людей.
–

Пане Отамане, – почав я. Симон Петлюра сумний і схвильований

вислухав мій доклад про намір от. Волоха.
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–

Накажіть от. Волохові забрати кулемети. Я забороняю розстріл, –

сказав Симон Петлюра. […]
Цей наказ ще більше розлютував Волоха та кількох з ним, що сліпо за
ним ішли. Один момент, одно слово Волоха «вогонь», і все було б скінчено.
Я вибіг в простір між кулеметами та арсенальцями та голосно віддав наказа:
«Виймай набої! Забрать кулемети!» Стріляти по своєму гайдамаки не
відважилися. […] Життя арсенальців було врятовано.
*
* *
Бій за арсенал закінчився нашою перемогою. Він був першою
сторінкою нашої збройної боротьби і початком нової організації української
армії.
До ролі Симона Петлюри в бою за арсенал і в дальших бойових подіях
в Київі ще прийдеться повернутися, а зараз можна сказати, що бій за арсенал
створив з Симона Петлюри духовного вождя молодої відродженої
української армії.
О. Удовиченко
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 131, арк. 165зв–168зв.
Тижневик «Тризуб» (м. Париж) – 1934. – ч. 19–20, 25 травня. С. 8.
№ 10
Зі статті В. Филоновича46 «С. Петлюра – постать національнодержавного чину» про роль С. Петлюри як творця української армії та
української держави. Прага, січень–червень 1936 р.
С. Петлюра – постать національно-державного чину
[…]

Широким степам Полтавщини

–

свідкам

сумного

кінця

визвольного змагання г. Мазепи – напоєним славною кров’ю наших великих
46

Василь Захарович Филонович (1894 – 1987) – український
політичний діяч, генерал-хорунжий армії УНР.
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громадсько-

предків мазепинців, судилося ще раз стати свідками великого здвигу. […] Ті
полтавські степи – просякнуті тою кров’ю, тим ферментом, дали Україні
свого найкращого сина, нащадка славних лицарів – українських козаків, дали
незабутнього Симона Петлюру, Головного Отамана Військ Української
Народної Республіки й Вождя Українського Народу. […]
Симон Петлюра походив з родини полтавського козака, який по
старому звичаю, віддав сина на науку до духовної бурси, а потім і семінарії.
Тут у молодого Петлюри вперше зародилася свідомість і пізнання себе, як
українця. З самого початку свого свідомого життя, ще юнаком став він
відзначатися

серед

свого

оточення

своєю

лицарською

вдачею

й

рішучістю. […]
Перший «прилюдний» виступ, за який С. Петлюра досить натерпівся,
був зроблений ним в обороні чести і гідности свого гуртка, в обороні чести
свого національного «я». Стався цей випадок сааме тоді, коли в Полтаві
виступав наш славний композитор М. Лисенко. Цього, останнього запросили
семинаристи на засідання свого таємного гуртка, як почесного гостя, але про
це довідався ректор семінарії й також непрошений прийшов на це засідання
та образив, як самого гостя, так і семінаристів. Всі мовчали, й лише Симон
Петлюра дав належну відповідь нахабному ректорові. Наслідків цього чекати
довго не прийшлося: Симона Петлюру було виключено з семинарії.
Далі почалося тяжке життя, яке кидає С. Петлюру по всіх усюдах, по
цілій Україні, від Кавказу аж до Карпат. […] Увесь цей час працює
С. Петлюра над собою, слухає лекції й виклади в університеті, співпрацює в
«Літер. Науковому Вісникові», в київській «Раді» та «Україні». […]
Нова хвиля московського погрому українства примушує С. Петлюру
відправитись до Петербургу, а потім і до Москви. Як в Петербурзі, так і в
Москві вносить Петлюра значне оживлення в тамтешні українські
орґанізації. […]
Наступає світова війна. Бачимо С. Петлюру на фронті, як урядовця в
Земсоюзі, а коли вибухнула революція й Україна почала пробуджуватися й
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голосится до свого Права, до Волі, то одним з перших, що взялися за цю
справу, був саме С. Петлюра.
Широку популярність здобуває Петлюра на всеукраїнських військових
з’їздах, що проходили під його впливом і навіть керуванням. […]
Бурхливо проходить Перший Військовий З’їзд. Він надусе довів, що
лише створенням своєї української армії можна здобути собі волю, й тому
для орґанізації тої армії виділяє з’їзд зі свого складу Військовий Ґенеральний
Комітет, а на чолі його ставить Симона Петлюру. В цьому Комітеті, на
першому ж засіданні кидає С. Петлюра гасло – «відродження нації через
національну армію», й від того часу він вже ніколи не відступав від цього
гасла й переводив його в життя, як лише міг. Армія була для него все. […]
Надзвичайно тяжкі умови були для створення своєї армії. Тяжкі часи
переживала Україна. В тяжку боротьбу вступає український народ. Симон
Петлюра дуже добре розумів, що ця розпочата боротьба мусить завершитися
самостійністю України. Він на ту боротьбу покладав великі надії; він добре
знав, що боротьба буде довгою, що вестися вона може при умові створення
своєї – української сильної збройної сили, сили якаб могла виборити ту
самостійність. […]
Так розпочалася боротьба. Боротьба не на життя, а на смерть. Навязана
була тяглість традицій з нашими славними предками – борцями за славну
минувшину нашого народу, лицарями славетної Січі, лицарями, хоч і сумної,
але славетної Полтави. Розпочалася ця боротьба на чолі з Головним
Отаманом Симоном Петлюрою. Стався Чин, і «шляхи звільнення української
нації густо окропилися кров’ю. Тою кров’ю

найліпших синів України

закінчився глибокий процес творення української нації». […]
С. Петлюра показав, що він є не лише орґанізатор, добрий командир,
але й славний вояка-герой. […]
В самому розгарі продуктивної і творчої праці українського народу
сталася подія, ака несподівано широкий розгін відродження нації і затримала
його на досить довгий час. Дня 29. квітня 1918. року німецьке військо
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проголосило московського «ґенерал-ад’ютанта світи його величности»
П. Скоропадського47 гетьманом України. З приходом до влади гетьмана
почалося розбиття єдности українського визвольного руху. Йде наближення
й далі, навіть, тісне співділання з білою Москвою. Нищаться національні
ідеали.

На

Україні

починається

згуртовання

ворожих

українській

національній ідеї сил. Формуються московські добровольчі частини й
натомість демобілізуються частини українські.
Гетьманщина усуває С. Петлюру від активної державної роботи,
зокрема від українського війська. Після короткої перерви приймається
С. Петлюра

на

роботу

в

земстві.

Обірається

головою

Київського

Губерніяльного Земства й віддає себе всього цій новій праці. Заініційовує й
створює Всеукраїнську Спілку Земств й стає головою цеї останньої.
Популярність С. Петлюри і тут зростає з кожним днем, шириться вона
по цілій Україні, й ім’я Петлюри всюди згадується з особливою повагою. […]
Такі сміливі виступи і відвага та всезростаюча популярність
C. Петлюри були не дуже до вподоби ані гетьману, ані німцям. С. Петлюру
заарештовують та садять до Лук’янівської в’язниці. […]
Час йшов. Гетьман Скоропадський котився все далі і далі вниз і тягнув
нещасну Україну «к ногам єво імператорскаво велічества»48 і зрештою,
докотився до відомого універсалу про федерацію з Московщиною 49. Далі
терпіти було вже годі. Український народ спонтанно піднімає повстання.
Національний Союз виділює з себе Директорію, в яку обірається і
С. Петлюра, що перебірає провід всіма військовими силами, як Головний
Отаман Вій ськ Української Народної Республіки. […] Наступають шалені
бої за Київ, за кожне місто, але… хіба можна було спинити той радісний зрив
47

Скоропадський Павло Петрович (1873 – 1945) – український громадський та
політичний діяч, військовик, гетьман Української Держави (29 квітня – 14 грудня
1918), один із лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху.
48
И. Наживин «Записки о революции», Відень 1921.
49
14 листопада 1918 р. в ―Грамоті до всіх українських громадян‖ П. Скоропадський
оголошує про зміну політичного курсу. За його словами, Україна повинна
проявити ініціативу ―у справі утворення Всеросійської федерації‖.
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градом куль і стрільбою з гармат? Київ був взятий, Україна булла вільна, й
Головний Отаман Симон Петлюра знову приступає до реорґанізації
Української Армії. […]
Процес творення держави, творення армії вимагав від її творців волі,
витривалости, непохитности, віри в свій ідеал й, головне, чину. […]
В найтяжчий момент державної праці, в момент, коли вимагалося
найбільше напруження нації, коли потрібно було, як найбільше активних
державних мужів – їх не вистарчало, вони «втомилися», вони кидали свій
нарід, свою батьківщину. А стомлена в безнастанних боях українська армія зі
своїм улюбленим вождем мусіла битися; вона стікала кров’ю й без
відпочинку, без нарікань, гола й боса, голодна, без медикаментів, без набоїв
боронила свою батьківщину й не мала права на відпочинок. […]
Жах охоплює душу, а тут ще насувається новий ворог, біла Москва.
Ряди бойців, і на фронті і в запіллі рідіють. Армія напружує останні зусілля.
Міжнародня політична ситуація ніби на цей раз, правда, нам сприяє, але
треба протриматися ще тиждень-два; й тут, в самий рішаючий момент
заламується Галицька Армія50 й зрадливо переходить на бік нашого ворога –
білої Москви. Командування Галицької Армії підписує з ґен. Денікиним
умову. Останній стягує свої війська з фронту, занятого Галицькою Армією й
кидає їх протии нас. Страшне обурення запанувало серед фронтовиків й
слово «зрада» не сходило з уст знесилених в безперестанних боях
військовиків. […]
Так дійшли до нового «трикутника смерти», з якого знайшла Армія
У.Н.Р. вихід лише в славнім Зимовім поході51, поході повнім героїзму і
побіди. […] Треба було все ж шукати іншого виходу, треба було знайти
підтримку й засоби для дальшої боротьби. Під цим примусом необхідности
50

Українська Галицька армія (УГА) – назва регулярної армії Західно-Української
Народної Республіки (ЗУНР). До 17 листопада1919 року називалась Галицькою
Армією.
51
Перший зимовий похід – похід Армії Української Народної Республіки тилами
Червоної та Добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка (6
грудня 1919 — 6 травня 1920 рр.)
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підписується відома угода з Польщею52. Скільки незадоволення, інсинуацій,
наклепів і бруду було кинуто пізніше на голову того, хто вірно й непохитно
стояв на своїй варті, за цей договір. […]
Наступає новий похід на Україну разом з польською армією, має він
добрий успіх, але червоні, розгромивши армію Денікина в Криму, звільняють
свої війська і вже усіма своїми силами насовуються на свого останнього
ворога – українців. Новий відворот. Далі Ризький мир53 поляків з червоними.
Нове підсилення червоних, і знову Збруч, і табори інтернованих.
С. Петлюра після недовгого сидіння в Польщі переїздить до
Будапешту, а потім осідає настало в центрі європейської політики , в Парижі.
Боротьба на широких просторах Батьківщини на час припинилась. […]
Вся вина поразки була звернена на особу С. Петлюри, і тут треба було все
перетерпіти, все перенести. Вождь мусив прийняти моральне приниження і
стати «без вини винуватим», але чи схилив голову С. Петлюра? Ні! Він дуже
добре розумів і знав, що то була, в таких умовах, неминуча доля його. Він
переборов все, і тяжкі моральні обставини і матеріальні злидні. Він з новою
енерґією приступає до нової праці, праці в інших умовах на іншому полі. Він
нав’язує зв’язки з міжнародніми чинниками, дбає про добро України. […]
Працює він багато і на літературному полі. Засновує військовий журнал
«Табор», потім в Парижі, політичний журнал «Тризуб», стає він і одним з
перших піонерів української військової літератури.
Безупинна

праця

С. Петлюри

та

Уряду

У.Н.Р.

досягають

на

міжнародньому полі значних успіхів. Це непокоїть Москву, вона боїться
52

Варшавський договір – політичні й військові конвенції, підписані
представниками Польщі і Української Народної Республіки 21 квітня 1920 року у
Варшаві, згідно яких в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу
Симон Петлюра погоджувався визнати українсько-польський кордон по річці
Збруч і далі по Прип'яті до її гирла.
53
Ризький мир – договір, підписаний представниками РРФСР і УСРР, з одного
боку, та Польщі – з другого у Ризі 18 березня 1921року, який формально закінчив
польсько-радянський збройний конфлікт 1919 – 1920 років, санкціонував поділ
українських і білоруських земель між Польщею та Радянською Росією та фактично
анулював Варшавський договір 1920 року.
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Петлюри, й тому Головний Отаман С. Петлюра стає жертвою червонного
індивідуального террору. Його підступством забиває на вулицях Парижу
большовицький аґент-жид Шварцбард54.
Минає десять років з того траґічного дня, з дня коли Україна і
Український Народ стратили свого найліпшого Сина і Вождя, а Армія
Української Народної Республіки свого Творця, свого найулюбленішого
Головного Отамана. […]
Не можемо ми, військові, віддати сьогодня своєму Головному
Отаманові належну йому військову пошану, але ми твердо віримо, що прийде
і на те свій час, а поки – по всіх просторах земної кулі, де є лише військовики
Армії У.Н.Р. нехай в десяту річницю смерти нашого Вождя стануть всі до
пошани під одну могутню симболічну військову команду на честь Вождя:
«Струнко! Зброю до пошани! Панове старшини!»
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 26зв–31.
Журнал «Гуртуймося» (м. Прага) – 1936. – ч. 1–2, січень–червень. С. 10.

54

Самуїл-Шльома Шварцбард (1886 – 1938) – поет,
єврейського походження, убивця Симона Петлюри.
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український

анархіст

Додатки
Полтавська духовна семінарія.
Поштівка поч. ХХ ст.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Меморіальна таблиця на стіні колишньої
Полтавської духовної семінарії. Фото.
2009 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Часопис «Украинская Жизнь».
Москва, 1912 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Дружина С. Петлюри Ольга з дочкою Лесею.
Прага. Фото. 1920 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О
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Посвідчення Генерального секретаря
військових справ УНР С. Петлюри.
1917 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Четвертий Універсал Української
Центральної Ради, яким проголошено
державну самостійність УНР. Листівка.
Січень, 1918 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Козаки Гайдамацького Коша Слобідської України біля Михайлівського
Золотоверхого собору у Києві (в центрі – С. Петлюра). Фото. 1918 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О
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Парад військ на Софіївському майдані з нагоди вступу Директорії
УНР до Києва (в центрі – голова Директорії С. Петлюра,
праворуч – полковник Є. Коновалець).
Кадр кінохроніки. 19 грудня 1918 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Голова Директорії УНР, Головний
Отаман Армії УНР С. Петлюра
Фото. 1919 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О
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Голова Директорії УНР, Головний
Отаман Армії УНР С. Петлюра зі своїми
співробітниками.
Камянець-Подільський. Фото. 1919 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Зустріч українського і польського
військового керівництва
(Зліва направо: польський генерал
А. Лісовський, Головний Отаман Армії
УНР С. Петлюра, генерал А. Вовк,
генерал М. Удовиченко) Фото. 1920 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

С. Петлюра (одна з останніх
фотокарток). Париж. Фото. 1925 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О
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Будинок на розі вулиць Расін біля якого обірвалося життя С. Петлюри.
Фото. 2009 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О

Президент України В. Ющенко з дружиною покладають квіти на могилу
С. Петлюри та його родини. Фото. 2005 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2553-О
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